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ABSTRACT
Objective: The association of akathisia with psychiatric symptoms and other 
movement disorders is unclear, and it has been  suggested that current evidence
degree regarding the relationship between akathisia and suicide is at the level of
case-reports. This study aims to investigate the relationship of akathisia with
psychiatric symptoms, other movement disorders, and suicidality.
Methods: Consecutive patients (N=52) who were initiated on a new antipsychotic
or  had a dose increment in the antipsychotic medication were evaluated within
the first hospitalization week. The Barnes Akathisia Rating Scale (BARS) was
used to identify groups with (AG;N=27) and without (CG;N=25) akathisia. The 
groups were compared using the Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS), 
the Hamilton Rating Scale for Depression (HDRS), the Beck Anxiety Inventory
(BAI), the Abnormal Involuntary Movements Scale (AIMS), the Unified Parkinson’s
Disease Rating Scale-Motor Exam (UPDRS-me) and in terms of treatment
parameters.
Results: The severity of general psychopathology, anxiety, suicidality and 
dyskinesias were higher in the AG. No difference was found between the 
groups regarding symptoms of Parkinson’s disease and depression.  Lifetime
antipsychotic exposure was longer, multiple antipsychotic use was more 
frequent in the AG.   
Conclusion: Although the severity of dyskinesias was greater in AG compared to
CG,   the similar parkinsonian symptoms in the two groups suggest a reciprocal
masking of akathisia and parkinsonism and/or different neuro-pathologic 
pathways. The severity of general psychopathology and anxiety is associated with
disphoria caused by akathisia, or a correlative relationship might be present. 
Suicidal ideation in the absence of higher depressive symptoms in AG suggests
that suicidal behavior associated with akathisia may be an impulsive act related
to anxiety and/or dysphoria. Our findings indicate that akathisia must be 
considered as a risk factor for suicide. The  lifetime antipsychotic exposure 
in akathisia must be studied in larger samples. (Archives of Neuropsychiatry 2010;
47: 307-13)
Key words: Akathisia (drug-Induced), Suicide, affect, Parkinson’s disease, 
secondary dyskinesia, (drug Induced)

ÖZET 
Amaç: Akatizinin psikiyatrik belirtiler ve di¤er hareket bozukluklar›yla iliflkisi
konusundaki görüfller çeliflkilidir ve intihar e¤ilimiyle aras›ndaki iliflkinin kan›t
derecesinin vaka raporlar› düzeyinde oldu¤u öne sürülmüfltür. Bu çal›flman›n
amac› akatizinin di¤er hareket bozukluklar›, psikiyatrik belirti fliddeti ve intihar
e¤ilimi ile iliflkisinin araflt›r›lmas›d›r. 
Yöntemler: Yeni bir antipsikotik bafllanan ya da antipsikotik dozu yükseltilen
ard›fl›k hastalara (N=52), yat›fllar›n›n ilk haftas›nda, Barnes Akatizi Ölçe¤i (BAÖ)
uygulanarak örneklem, akatizisi olan (AG) (N=27) ve akatizisi olmayan (KG)
(N=25) gruplara ayr›lm›flt›r. Gruplar birbiriyle; sosyodemografik özellikler, K›sa
Psikiyatrik De¤erlendirme Ölçe¤i (KPDÖ), Hamilton Depresyon Derecelendirme
Ölçe¤i (HDDÖ), Beck Anksiyete Envanteri (BAE), Anormal ‹stemsiz Hareketler
Ölçe¤i (A‹HÖ), Birleflik Parkinsonizm Derecelendirme Ölçe¤imotor muayene
(BPDÖmm) ve tedavi özellikleri bak›m›ndan karfl›laflt›r›lm›flt›r.
Bulgular: AG’de, psikiyatrik belirti fliddeti, anksiyete düzeyi, intihar e¤ilimi ve
diskinezi derecesi daha yüksektir. Depresif belirtiler ve parkinsonizm derecesi
bak›m›ndan farkl›l›k bulunmam›flt›r. AG’de antipsikotik maruziyeti daha uzun,
çoklu antipsikotik kullan›m›n›n daha s›kt›r. 
Sonuç: AG’de diskineziler daha fliddetliyken, parkinsonizm belirtilerinin KG’den
farks›z olmas›, parkinsonizm ve akatizinin birbirini maskeledi¤ine ya da patolo-
jik yolaklar›n›n farkl› oldu¤una iflaret etmektedir. Anksiyete ve genel psikiyatrik
belirti fliddetindeki yükseklik, akatizinin neden oldu¤u disforiye ba¤l›d›r ya da
arada karfl›l›kl› bir iliflki olabilir. Gruplar aras›nda HDDÖtoplam puan›
bak›m›ndan fark yokken, ölçe¤in intihar maddesi puan›n›n AG’de daha yüksek
bulunmas› dikkat çekicidir. Bu durum akatizideki intihar e¤iliminin, depresif
belirtilerden çok anksiyete/disfori ile iliflkili oldu¤unu ve dürtüsel bir 
örüntüsünün olabilece¤ini düflündürmektedir. Bulgular›m›z, akatizinin 
intihar bak›m›ndan bir risk etmeni olarak göz ard› edilmemesi gerekti¤ine iflaret
etmektedir. Toplam antipsikotik maruziyetinin AG’de KG’den uzun olmas›, 
bilgimiz dâhilinde ilk kez saptanm›fl bir bulgudur ve daha genifl örneklemlerde
araflt›r›lmal›d›r. (Nöropsikiyatri Arflivi 2010; 47: 307-13)
Anahtar kelimeler: Akatizi (ilaca ba¤l›), intihar, Parkinson hastal›¤›, ikincil diskinezi
(ilaca ba¤l›)    

DOI: 10.4274/npa.y5587



Girifl

Akatizi, ço¤unlukla antipsikotik tedaviye ba¤l› olarak ortaya
ç›kan bir motor huzursuzluk sendromudur. Disfori ve anksiyete
gibi öznel belirtilere efllik eden, ayaklar›n k›p›rdama hareketleri,
bir ayaktan di¤erine sallanma, ad›mlama, hareketsiz oturmakta
ve ayakta durmakta zorluk gibi nesnel olarak gözlenen
hareketlerle karakterizedir (1). Antipsikotiklere ba¤l› ekstrapi-
ramidal yan etkiler aras›nda en s›k görülenlerden biridir (2) ve
atipik antipsikotiklerin kullan›ma girmesini takiben, akatizinin
s›kl›¤›nda, antipsikotik tedaviye ikincil geliflen di¤er hareket
bozukluklar› kadar belirgin bir azalma görülmemifltir (3). Uzun
süreli antipsikotik tedavi alan hastalarda s›kl›¤›n›n %2035
aras›nda oldu¤u saptanm›flt›r (4). Akatizi s›kl›¤›n› artt›ran en
önemli etmenin kullan›lan antipsikotik ilac›n dozu oldu¤u öne
sürülür (4,5). Örne¤in tedavinin ilk günlerindeki doz art›fl›n›n
akatizi s›kl›¤›n› artt›rd›¤› gösterilmifltir (6). Kullan›lan antipsikotik
ilac›n yüksek potensli olmas› da bir di¤er risk etmenidir (7). 

Genel olarak hiperkinetik hareket bozukluklar›n›n bir arada
bulunma h›z›n›n yüksek oldu¤u söylenebilir (8). Örne¤in; akatizi
ile diskinezilerin bir arada bulunma s›kl›¤› yüksektir (8,9).
Asl›nda, geçmiflte akatizi parkinsonizmde gözlenen kas
rijiditesinin üstesinden gelmenin bir yolu olarak tan›mlanm›fl
(10) olmas›na karfl›n, yaz›nda bu birliktelik konusunda 
çeliflkiler vard›r. Örne¤in, Parkinson’lu hastalarda akatizi
benzeri belirtiler gözlendi¤i bildirilmifltir (11). Ayr›ca antipsikotik
tedaviye ikincil geliflen parkinsonizm belirtileriyle akatizinin
beraber görülme s›kl›¤›n›n yüksek oldu¤unun saptand›¤›
çal›flmalar da vard›r (12,13). Buna karfl›n, baz› çal›flmalarda bu
birliktelik gösterilememifltir (8,14,15). 

Akatizinin genel psikiyatrik belirtiler ve duygudurum
üzerindeki etkileri konusunda göreceli olarak az say›da
araflt›rma vard›r. Bu çal›flmalarda, akatizi, tedavi edilen psikotik
hastal›¤›n kötüleflmesi (16), kontrol edilemeyen ajite davran›fllar
ve sald›rganl›k (17), intihar e¤ilimi ve depersonalizasyon (18)
gibi durumlarla iliflkilendirilmifltir. Ayr›ca akatizi depresif 
belirtilerle de iliflkili bulunmufltur (19,20). fiizofrenide akatizinin
genel psikiyatrik belirtilerde global bir kötüleflme ile birlikte
oldu¤u gösterilmifltir. Örne¤in Nair ve arkadafllar› (21), 
akatizinin K›sa Psikiyatrik De¤erlendirme Ölçe¤inin (KPDÖ)
aktivasyon ve düflünce bozuklu¤u faktörlerinde daha ileri belir-
ti düzeyi ile beraber oldu¤unu saptam›flt›r. Akatizinin 
tedavi edilmesinin, kavramlarda da¤›n›kl›k, varsan›lar ve
sanr›lar gibi hastal›k belirtilerinde düzelmeyle iliflkili bulundu¤u
çal›flmalar da vard›r (20,22). 

Ayr›ca akatizinin intihar davran›fl›yla iliflkisi de aç›k de¤ildir.
Arada bir iliflki olabilece¤ine iflaret eden vaka raporlar› vard›r
(23,24). Atbaflo¤lu ve arkadafllar› akatizi ve Hamilton Depresyon
De¤erlendirme Ölçe¤i’nin (HDDÖ) intihar ve ajitasyon 
maddelerinden al›nan puanlar aras›nda bir iliflki oldu¤unu 
saptam›fllard›r. Yazarlar bu durumun, efllik eden depresif 
belirtiler ve akatiziye ait öznel fark›ndal›k ile iliflkili olabilece¤ini
öne sürmüfllerdir (18). Öte yandan, Hansen ve arkadafllar›,
tedaviye dirençli flizofrenili hastalarda, akatizi ve parkinsonizm
ile depresif belirtiler ve intihar e¤ilimi aras›nda bir iliflki 
bulmad›klar›n› bildirmifltir (25). Hawton ve arkadafllar› (26),
flizofreni hastalar›nda intihar konulu güncel bir gözden geçirme

yaz›s›nda, akatizi ve intihar aras›ndaki iliflkinin kan›t derecesinin
vaka raporlar› düzeyinde oldu¤unu bildirmifl ve bu hastalarda
intihar davran›fl› ile ilgili risk etmenleri aras›nda akatiziyi 
saymam›fllard›r. Bu durumu elefltiren Hansen ve Kingdon ise
akatizinin intihar etmenleri aras›nda say›lmamas›n›n do¤ru
olmad›¤›n› ve yeni bir antipsikotik ajana geçilmesinin ya da 
mevcut antipsikoti¤in dozunun yükselmesinin ard›ndan k›sa süre
içinde geliflen akatizinin, intihar davran›fl›yla daha yak›ndan
iliflkili olabilece¤ini öne sürmüfllerdir (27). 

Bu çal›flman›n amac› antipsikotik ilaç kullanan hastalarda
akatizinin genel psikiyatrik belirtiler, duygudurum, anksiyete,
intihar e¤ilimi ve di¤er hareket bozukluklar› ile iliflkisinin
araflt›r›lmas›d›r. Böylece akatizi ve di¤er hareket
bozukluklar›n›n efl görülme s›kl›klar› konusunda çeliflkiler
bar›nd›ran ve akatizinin psikiyatrik belirtiler ile iliflkisi 
konusunda k›smen eksikleri olan mevcut yaz›na katk›da
bulunulmas› hedeflenmifltir. Bunun yan›nda, akatizinin intihar
e¤ilimi ile iliflkisi incelenmifl ve akatizisi olan hastalarda 
intihar e¤iliminin, akatizisi olmayan hastalara göre daha yüksek
oldu¤u hipotezi s›nanm›flt›r. 

Yöntem

Araflt›rma Grubu
Bu çal›flma Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi Psikiyatri 

Anabilim Dal› kad›n ve erkek psikoz servislerinde, 6 ayl›k bir 
süre içinde, ard›fl›k olarak yatarak tedavi edilen, ayd›nlat›lm›fl
onam veren 52 hastan›n al›nd›¤› bir aç›k klinik çal›flmad›r. 
Çal›flman›n örneklemi, son bir hafta içinde yeni antipsikotik
tedavi bafllanan, mevcut antipsikotik dozu yükseltilen ya da
mevcut tedavisine di¤er bir antipsikotik eklenen hastalardan
oluflmaktad›r. Herhangi bir tan›yla bu servislere yatan 
hastalar, yat›fllar›n›n ilk haftas›nda çal›flmaya al›nma ölçütleri
bak›m›ndan de¤erlendirilmifltir. Çal›flmaya al›nma ölçütleri;
hastan›n 15-65 yafllar aras›nda olmas›, yeni bafllanan, tedaviye
yeni eklenen ya da tedavi dozu yükseltilen antipsikotik ilac› 
ortalama antipsikotik dozda kullan›yor olmas›, hastal›k belirtile-
rinin ortalama bir buçuk saat süren bir muayeneye kat›lmas›na
olanak verecek düzeyde olmas› ve hastan›n çal›flmaya kat›lmak
için olur vermesidir. Çal›flma d›fl› b›rak›lma ölçütleri; hastan›n
genel t›bbi ya da nörolojik bir ek hastal›¤› olmas›, antipsikotik
bafllanmadan ya da dozu art›r›lmadan önce hastan›n klinik 
olarak gözlenebilir akatizisinin olmas› ve akatizinin diürnal 
seyir gösteren bir klinik durum oldu¤u göz önünde bulundurula-
rak, hastalar›n tek oturumda tüm de¤erlendirmelerinin 
yap›lamamas›d›r. Davet edilen tüm hastalar çal›flmaya 
kat›lmay› kabul etmifltir. Fakat 8 hastan›n klinik durumu, 
de¤erlendirmeleri tek oturumda bitirmeye el vermemifltir ve bu
hastalara ait tamamlanmam›fl veriler analizlere kat›lmam›flt›r.
Çal›flma için etik kurul onay› al›nm›flt›r. 

‹fllem ve Araçlar
Hastalar, daha önce de¤erlendiriciler aras› güvenilirli¤in 45

saatlik bir e¤itim program›yla sa¤land›¤› 3 farkl› de¤erlendirici
taraf›ndan de¤erlendirilmifl ve uzlaflma de¤erlendirmeleri 
analize al›nm›flt›r. Hastalar›n psikiyatrik hastal›klar›n›n tan›lar›
DSM-IV ölçütlerine göre konulmufl ve sosyo-demografik 
özellikleri kaydedilmifltir. Önceki yaz›nda DSM-IV ölçütlerine
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göre konan akatizi tan›s›nda tan› efli¤inin yüksek oldu¤u, 
pek çok akatizi olgusunun bu nedenle tan› alamayabilece¤i 
belirtilmifl ve akatizi tan›s›n›n DSM-IV ölçütlerine göre de¤il
Barnes Akatizi Ölçe¤i (BAÖ) puan›na göre konmas› önerilmifltir
(48). Bu nedenle bu çal›flmada da akatizi tan›s› DSM-IV 
ölçütlerine göre konmam›fl ve hafif akatizi olgular›n› da 
de¤erlendirebilmek amac›yla BAÖ’de 1 ve üzeri puan alan 
hastalar akatizi grubunu oluflturmufltur. Akatizinin diürnal seyri
göz önünde bulundurularak tüm de¤erlendirmeler ö¤leden 
sonra ve ayn› saatler aras›nda yap›lm›flt›r (saat 15:00 - 18:00
aras›nda). Klinik ölçeklerin önce uygulanmas›n›n, hareket 
bozukluklar›n› derecelendiren ölçeklerin uygulanmas› s›ras›nda
de¤erlendirmeleri etkileyebilece¤i düflünülerek önce hareket
bozukluklar›na dair ölçekler daha sonra psikiyatrik belirtileri 
derecelendiren ölçekler uygulanm›flt›r. Araflt›rmada kullan›lan
araçlar afla¤›da listelenmifl ve liste s›ras›na göre uygulanm›flt›r:

1- SosyoDemografik ve Klinik Veri Formu: Bu form
araflt›rmac›lar taraf›ndan haz›rlanm›flt›r. Hastaya ait sosoyode-
mografik bilgilerin yan› s›ra, hastal›k tan›s›, hastal›k süresi,
yaflam boyu antipsikotik maruziyet süresi, hastalar›n ölçüm
an›nda ve ölçümden önceki 1 ay boyunca kulland›¤› psikotrop
ilaçlar ve ortalama dozlar›n›n kaydedilmesine izin verecek
biçimde tasarlanm›flt›r. Ölçüm öncesindeki yedi gün maruz
kal›nan günlük antipsikotik dozlar›, klorpromazin eflde¤er dozu
olarak, önceki yaz›nda önerildi¤i biçimde (28) hesaplanm›fl ve
yine bu forma kaydedilmifltir.   

2- Barnes Akatizi Ölçe¤i (BAÖ): Ölçek Barnes taraf›ndan
1989 y›l›nda özgül olarak antipsikotiklerin yol açt›¤› akatizinin
derecesinin saptanmas› amac›yla gelifltirilmifltir (29). Akatizinin
nesnel motor bulgular› ve öznel iç huzursuzlu¤u bulgular›
oldu¤u varsay›m›n› temel al›r. ‹lk üç madde (nesnel akatizi,
öznel akatizi fark›ndal›k ve öznel akatizis›k›nt›) dört dereceli
ölçekle, global akatizi maddesi ise 6 dereceli ölçekle derece-
lendirilir. Ölçe¤in güvenilirli¤ine iflaret eden Cohen’s alfa
de¤erleri; nesnel akatizi için 0.74, öznel akatizifark›ndal›k için
0.83, öznel akatizis›k›nt› için 0.90 ve global akatizi maddesi 
için 0.96’d›r (29). Ölçe¤in kullan›m›na iliflkin önemli bir k›s›tl›l›¤›
önceki yaz›nda ölçe¤e yeterince aflina olmayan de¤erlendiriciler
için yap›lm›fl güvenilirlik çal›flmalar›n›n bulunmay›fl›d›r, bu 
yüzden ölçe¤in kullan›m› tecrübe gerektirir (30). Bu nedenle bu
araflt›rmada de¤erlendiriciler daha önceden araflt›rmalarda bu
ölçe¤i kullanm›fl araflt›rmac›lar aras›ndan seçilmifltir.

3- Beck Anksiyete Envanteri (BAE): 1988 y›l›nda Beck ve
arkadafllar› taraf›ndan gelifltirilen BAE (31), 21 maddeden
oluflan ve hasta taraf›ndan uygulanan bir anksiyete 
derecelendirme ölçe¤idir. Anksiyetenin bedensel ve ruhsal
belirtilerini 4 noktal› bir puanlama sistemiyle ölçer. ‹ç tutarl›l›¤›
ve testtekrar test güvenilirli¤inin son derece yüksektir (32).
Ölçe¤in Türk hastalarda anksiyete düzeyini geçerli ve güvenilir
bir biçimde ölçtü¤ü gösterilmifltir (33). Bu ölçe¤in bu çal›flmada
kullan›lma amac› yaln›zca hastalar›n anksiyete belirtilerinin
derecesinin saptanmas› de¤ildir. Baflka yazarlar taraf›ndan da
önerildi¤i üzere (30), BAE bu çal›flmada BAÖ uygulamas›
s›ras›nda öznel akatiziyi de¤erlendirirken, gözlem yapmak
amac›yla da kullan›lm›flt›r.

4- Anormal ‹stemsiz Hareketler Ölçe¤i (A‹HÖ):  Amerikan
Ulusal Ak›l Sa¤l›¤› Enstitüsü Psikofarmakoloji Araflt›rma Birimi
taraf›ndan 1976’da gelifltirilmifl olan A‹HÖ (34), antipsikotik
tedavi alan hastalarda ortaya ç›kan diskinezilerin derecesini
ayr›nt›l› biçimde kaydetme amac›yla gelifltirilmifltir. On 
iki maddeden oluflur. ‹lk 4 madde orofasiyal bölgedeki 
diskinezileri, 57. maddeler ekstremite ve trunkal bölge 
diskinezilerini, 9 ve 10. maddeler bu diskinezilerin ölçülen ve
hasta taraf›ndan dile getirilen derecesini de¤erlendirir. 
Ço¤u madde için 5 dereceli bir puanlama sistemi vard›r.
De¤erlendiriciler aras› güvenilirlik korelâsyonlar› ayr› ayr› 
maddeler için 0.660.82 aras›nda, maddelerin toplam
de¤erlendirilmesi için 0.87 olarak, test tekrar test güvenilirli¤i
ayr› ayr› maddeler için 0.400.82 aras›nda, toplam de¤erlendirme
için ise 0.81 olarak saptanm›flt›r (30).

5- Birleflik Parkinsonizm Derecelendirme Ölçe¤iMotor 
Muayene Bölümü (BPDÖmm): Ölçek parkinsonizm derecesinin
ölçümü amac›yla Fahn ve arkadafllar› taraf›ndan gelifltirilmifltir
(35). Yayg›n olarak kullan›lan, Parkinson Hastal›¤›’n›n d›fl›nda
parkinsonizm spektrumundaki tüm rahats›zl›klarda kullan›ma
uygun, geçerlilik ve güvenilirli¤i yüksek olan bir ölçektir ve 
özellikle bu araflt›rmada kullan›lan, orijinal ölçe¤in 1831. 
maddelerini kapsayan motor muayene bölümü oldukça ayr›nt›l›
bir ölçüme olanak sa¤lar (36). Her belirti için 4 dereceli bir
puanlama sistemi vard›r. 

6- Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçe¤i (HDDÖ):
Hamilton taraf›ndan 1960'ta gelifltirilen (37) HDDÖ, hala
depresyonun derecesini ölçmek için en yayg›n olarak kullan›lan
yöntemlerdendir. Klinisyen taraf›ndan uygulan›r. Son bir hafta
içerisinde yaflanan depresyon belirtilerini sorgulayan 17
maddeden oluflur. Orijinal ölçek hastanede yatan hastalar için
gelifltirildi¤inden bu çal›flmada kullan›lmaya uygun oldu¤u
düflünülmüfltür. Ölçe¤in uykuya dalma güçlü¤ü, gece yar›s›
uyanma, sabah erken uyanma, somatik ve genital belirtiler,
zay›flama ve iç görü ile ilgili maddeleri 3 dereceli puanlama 
sistemiyle, di¤er maddeleri 5 dereceli puanlama sistemiyle
derecelendirilir. Ölçe¤in Türk dili ve kültüründe geçerli¤i daha
önce gösterilmifltir (38). Bu çal›flmada, ölçe¤in ‘intihar 
maddesi’ daha önceki çal›flmalarda da önerildi¤i üzere (18) 
intihar e¤iliminin ölçülmesi amac›yla kullan›lm›flt›r. 

7- K›sa Psikiyatrik De¤erlendirme Ölçe¤i (KPDÖ): Overall
ve Gorham taraf›ndan 1962’de özellikle psikotik hastalarda
genel psikopatolojinin seviyesini ölçmek amac›yla
gelifltirilmifltir (39) ve bu özelli¤i nedeniyle bu çal›flmada 
kullan›ma uygun oldu¤u düflünülmüfltür. Faktör analizi
çal›flmalar›n›n sonuçlar› maddelerin dört faktör oluflturacak
biçimde gruplaflt›¤›n› göstermifltir. Bunlar; düflünce bozuklu¤u,
yoksulluk ve retardasyon, hostilite ve flüphecilik ve anksiyete
depresyon faktörleridir (40). De¤erlendiriciler aras› güvenilirli¤i
yüksektir (30). 

Analiz
Veriler elektronik ortama aktar›lm›fl ve tüm denekler, 

BAÖ’den ald›klar› puana göre akatizisi olanlar ve akatizisi 
olmayanlar olarak ikiye ayr›lm›flt›r. Akatizi grubu, akatizinin 
hafif formlar›n› da kapsayacak biçimde, BAÖ’den 1 ve üzeri 
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puan alan hastalardan oluflmufltur. Daha sonra gruplar birbiriyle
sosyo-demografik özellikler, genel psikiyatrik klinik özellikler ve
di¤er hareket bozukluklar› bak›m›ndan SPSS 11.0 paket program›
ile uygun istatistiksel yöntemlerle karfl›laflt›r›lm›flt›r. Sürekli 
de¤iflkenlerin karfl›laflt›r›lmas›nda t-testi ve Mann-Whitney U
testi, kategorik de¤iflkenlerin karfl›laflt›r›lmas›nda ise ki-kare
testi uygulanm›flt›r.

Sonuç

Denekler ortalama 35 yafl›ndad›r (34.9±12.9) ve ortalama
e¤itim süreleri 9.4±4.2 y›ld›r. Erkek psikoz servisi çal›flmaya 
sonradan kat›ld›¤›ndan deneklerin ço¤u kad›nd›r (38 kad›n, 
14 erkek, kad›n/erkek oran›; 2.7). BAÖ’ye göre, hastalar›n 
%52’sinde (N=27) akatizi oldu¤u saptanm›flt›r. Akatizisi olan ve
olmayan gruplar sosyo-demografik de¤iflkenler bak›m›ndan
birbiriyle karfl›laflt›r›lm›flt›r (Tablo 1, 2). Yafl bak›m›ndan gruplar

aras›nda anlaml› bir farkl›l›k olmad›¤› gözlenmifltir (akatizi grubu
34.4±12.4, akatizisi olmayan grup 37.1±13.2, t=0.8). Akatizisi 
olmayan grupta kad›n/erkek oran› akatizi grubuna göre daha
yüksektir (akatizi grubunda: 1.7, akatizisi olmayan grupta: 
7.0, x2= 5.4, p=0.02). E¤itim düzeyi bak›m›ndan gruplar aras›nda
anlaml› bir farkl›l›k yoktur (akatizi grubu 8.7±3.6, akatizisi 
olmayan grup 10.3± 4.3, t=1.34). Her iki grupta çal›flmaya al›nan
hastalar›n tan› da¤›l›mlar› benzerdir. Gruplarda hastalar›n 
tan› da¤›l›m› tablo 2’de ve ölçüm an›nda ald›klar› antipsikotik
tedaviye iliflkin özellikler Tablo 1’de sunulmufltur. Tipik ya da
atipik antipsikotik kullan›m oranlar› bak›m›ndan gruplar 
aras›nda bir fark olmad›¤› saptanm›flt›r.

Akatizi ve diskinezi tan›lar› bak›m›ndan, olas› bir tan› 
kar›fl›kl›¤›n› kontrol etmek amac›yla alt ekstremite A‹HÖ 
puanlar› iki grup aras›nda karfl›laflt›r›lm›fl ve arada anlaml› bir
fark bulunmam›flt›r. A‹HÖ toplam puan› ile akatizinin iliflkisi 
incelendi¤inde, akatizi grubunda toplam A‹HÖ puan›n›n 
akatizisi olmayan gruba göre anlaml› olarak daha yüksek 
oldu¤u gözlenmifltir (akatizi grubunda: 13.56±8.19, akatizisi 
olmayan grupta: 6.48±6.84,  t=-3.38, p=0.001). Öte yandan motor
parkinsonizmin derecesini gösteren BPRS-mm toplam puan› iki
grupta benzer bulunmufltur (akatizi grubunda: 20±13.5, akatizisi

olmayan grupta: 18.6±14.5, t=0.36) (Tablo 3). Parkinsonizm 
belirtilerinin her biri, iki grup aras›nda karfl›laflt›r›ld›¤›nda 
hiçbir belirtinin gruplar aras›nda anlaml› farkl›l›k göstermedi¤i
saptanm›flt›r.

Akatizi grubunda, akatizisi olmayan gruba göre BAE 
puanlar› anlaml› olarak yüksektir (akatizi grubunda: 26.8±13.6,
akatizisi olmayan grupta:15.5±9.4 t=3.5, p=0.001). Genel 
psikiyatrik belirtilerin toplam fliddetini ölçen KPDÖ toplam 
puan› akatizi grubunda daha yüksek bulunmufltur (akatizi
grubunda: 62.6±16.2, akatizisi olmaan grupta: 53.0±14.5, 
t=2.23, p=0.03). Daha sonra bu farkl›l›¤›n hangi pskiyatrik 
belirtilerden kaynakland›¤›n›n araflt›r›lmas› amac›yla; KPDÖ’nn
her maddesi için gruplar birbiriyle karfl›laflt›r›lm›flt›r. Bedensel
u¤rafllar, anksiyete, hostilite, iflbirli¤i kuramama ve motor 
hiperaktivite maddeleri için saptanan puanlar akatizi grubunda
akatizisi olmayan gruba göre anlaml› olarak daha yüksek 
bulunmufltur. Di¤er maddelerden al›nan puanlar bak›m›ndan
gruplar aras›nda bir fark bulunmam›flt›r. Ayr›ca, KPDÖ’nün 
disfori altölçek puan›n›n, akatizi grubunda (11.9±4.8) di¤er 
gruba göre (8.9±4.3) anlaml› olarak yüksek (t=2.27, p=0.027) 
oldu¤u gözlenmifltir (Tablo 3). 

‹ki grup depresif belirtiler bak›m›ndan karfl›laflt›r›ld›¤›nda,
HDDÖ toplam puan›n›n gruplar aras›nda fark göstermedi¤i
bulunmufltur (akatizi grubunda: 12.4±10.0, akatizisi olmayan
grupta: 13.8±9.1,  t=0.52, p=0.6). Buna karfl›n, intihar e¤ilimi ile
akatizinin iliflkisinin araflt›r›lmas› amac›yla, iki grup HDDÖ 
intihar maddesinden al›nan puanlar bak›m›ndan karfl›laflt›r›lm›fl
ve akatizi grubunun akatizisi olmayan gruba göre bu maddeden
daha yüksek puan ald›¤› gözlenmifltir (Z=2.19, p=0.03) (Tablo 3).

Gruplar, yaflam boyu toplam antipsikotik maruziyeti, son bir
aydaki çoklu (birden fazla) antipsikotik maruziyeti ve ölçüm 
öncesindeki 7 gün boyunca maruz kald›klar› ortalama 
antipsikotik dozu bak›m›ndan da karfl›laflt›r›lm›flt›r. ‹ki grubun 
ölçüm öncesindeki 7 gün boyunca maruz kald›klar› ortalama
antipsikotik dozu aras›nda istatistiksel bak›mdan anlaml› bir
fark yoktur. Yaflam boyu antipsikotik ilaçlara maruziyet süresi
bak›m›ndan akatizi grubunun ortalama maruziyet süresi (69.6
(48-322) ay] akatizisi olmayan gruba göre (30.5 (16-119) ay] 
anlaml› olarak daha uzundur (z=-2.54 p=0.011). Öte yandan, son
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Tablo 1. Sosyo-demografik özellikler, alt ekstremite diskinezi puan› ve antipsikotik tedavinin niteli¤ine iliflkin özelliklerin da¤›l›m›

Akatizi grubu (N=27) Akatizisi olmayan grup (N=25)

Yafl 34.4±12.3 37.1±13.2 1t=0.77 (Ort±ss) p=0.440

Cinsiyet (Kad›n/Erkek) 1.7 7.0 2 X=5.4 p=0.020*

E¤itim (y›l) (Ort±ss) 8.7±3.6 10.3±4.3 1t=1.340 p=0.180

A‹HÖ- alt ekstremite puan› 1.37±1.57 0.92±1.52 1t=1.30 p=0.300

Ölçüm an›nda kullan›lan AP’lerin niteli¤i Atipik AP (N) 14 13 2X=0.37

Tipik AP (N) 6 7 p= 0.830

Tipik+atipik AP (N) 7 5

Son 1 hafta içinde maruz 
ortalama AP dozu (Kpz) (mg/gün) 412.1±183.7 382.2± 224.3 1t=-0.53 p=0.600

Ort= Ortalama, SS= Standart sapma, AP= Antipsikotik, Kpz= Klorpromazin eflde¤i, 
1: Ba¤›ms›z örneklemler T- testi, 2: Ki-kare Testi, *istatistiksel olarak anlaml›



bir ay içinde birden fazla antipsikotik kullan›m› olan hastalar›n
s›kl›¤›, akatizi grubunda (%66,6), akatizisi olmayan gruba
(%36.0) göre daha yüksektir ( X2=4.89 p=0.026) (Tablo 3).

Tart›flma

Bu çal›flmada antipsikotik tedavi alt›ndaki hastalar 
aras›nda, akut akatizi geliflen olgular, geliflmeyenlerle klinik
özelliklerin ve di¤er hareket bozukluklar›n›n fliddeti bak›m›ndan
karfl›laflt›r›lm›fl ve akatizi grubunda, genel psikiyatrik belirtilerin
fliddetinin ve diskinezi derecesinin daha yüksek oldu¤u 
bulunmufltur. Depresif belirtiler iki grup aras›nda farks›z, buna
karfl›n akatizi grubunda intihar e¤ilimi daha yüksektir. 
Parkinsonizm belirtileri bak›m›ndan gruplar aras›nda bir fark

bulunmam›flt›r. Yaflam boyu antipsikotik maruziyet süresinin ve
çoklu antipsikotik kullan›m›n›n akatizi grubunda daha yüksek
oldu¤u saptanm›flt›r. 

Antipsikotik kullanan örneklemlerde akatizi s›kl›¤›n›n
ortalama %30 dolaylar›nda oldu¤u bildirilmifltir (4,41). 
Çal›flmam›zda saptad›¤›m›z akatizi s›kl›¤› %52’dir ve göreceli
olarak yüksektir. Bu durum, akatizi grubunun, BAÖ’de 1 ve 
üzerinde puan alan olgulardan oluflmufl olmas›na, yani 
hafif akatizi olgular›n› da kapsamas›na ba¤l› olabilir. Önceki 
çal›flmalar›n bulgular› yafl, cinsiyet, e¤itim düzeyi gibi sosyo-
demografik özelliklerle ve antipsikotik tedavi bafllanmas›n› 
gerekli k›lan psikiyatrik bozukluk tan›s›yla akatizi aras›nda bir
iliflki olmad›¤› yönündedir (7). Çal›flmam›zda cinsiyet d›fl›ndaki
sosyodemografik özelliklerin akatizi ile iliflkisinin olmamas› 
yaz›n ile uyumluyken, cinsiyet bak›m›ndan gruplar aras›nda
saptanan farkl›l›k çal›flmam›z›n hasta seçimi ile ilgili bir s›n›rl›l›¤›
olarak yorumlanmal›d›r. Gruplar aras›nda hastal›k tan› da¤›l›m-
lar›n›n benzer olmas› ve her iki grubun ölçüm öncesindeki 7 gün
boyunca maruz kald›klar› ortalama antipsikotik dozu aras›nda
istatistiksel bak›mdan anlaml› bir fark bulunmamas› gruplar›n
karfl›laflt›r›labilir gruplar oldu¤una iflaret etmektedir.

A‹HÖ toplam puan›nda akatizi grubu lehine gözlenen 
yükseklik, literatürde diskineziler ve akatizinin beraber görülme
s›kl›¤›n›n yüksek oldu¤u yönündeki çal›flmalarla uyumludur
(8,9). Ayr›ca alt ekstremite diskinezi puanlar›n›n gruplar 
aras›nda benzer olmas›n›n, ölçüme ait bir yanl›l›¤› d›fllad›¤›n›
düflünüyoruz. BPDÖ-mm toplam puan› bak›m›ndan gruplar 
aras›nda bir farkl›l›k saptamam›fl olmam›z, parkinsonizm ve 
akatizinin beraberli¤inin yüksek oldu¤u yönündeki çal›flmalarla
(11-13) uyumsuzdur. Ancak önceki yaz›nda akatizi ile parkinso-
nizmin beraber görülme h›z›n›n yüksek bulunmad›¤› çal›flmalar
da mevcuttur (8,14,15). Öte yandan daha önce parkinsonizm ve
akatizinin birbirleri üzerinde maskeleyici etkileri olabilece¤i öne
sürülmüfltür (42). Çal›flmam›zda, gruplar aras›nda diskinezilerin
derecesi bak›m›ndan belirgin farkl›l›k varken, BPDÖ-mm 
puanlar› bak›m›ndan farkl›l›k saptanmam›fl olmas› bu 
maskeleyici etkiyle aç›klanabilir. Bunun yan›nda akatizi
patofizyolojisinin yaln›zca dopaminerjik sistem ile ilgili 
olmayabilece¤i (14,43), hipokinetik hareket bozukluklar›ndan
farkl› mekanizmalarla ortaya ç›k›yor olabilece¤i (7,14) ve pek
çok nörotransmitter sistemi aras›nda karmafl›k bir etkileflime
dayand›¤› (3) öne sürülmüfltür. Bu ba¤lamda, akatizi grubunda
parkinsonizm belirtilerinin akatizisi olmayan gruptakinden 
farks›z olarak saptanmas›, iki duruma neden olan patolojik 
mekanizmalar›n farkl›l›¤›n› destekleyen bir bulgu da olabilir.  

KPDÖ toplam puan› bak›m›ndan akatizi grubunun, 
akatizisi olmayan gruba göre daha yüksek puan almas› önceki
çal›flmalarla uyumludur (21) ve akatizinin -bu çal›flmada oldu¤u
gibi hafif formlar› dâhil edildi¤inde bile- daha ciddi bir genel
psikopatoloji düzeyi ile beraberlik gösterdi¤i söylenebilir. Daha
ayr›nt›l› irdelendi¤inde; akatizi grubunun KPDÖ’nün disfori 
alt ölçe¤inde ve anksiyete, hostilite ve iflbirli¤i kuramama 
maddelerinde akatizisi olmayan gruba göre daha yüksek 
puan almas›, akatizinin intihar, ajitasyon ve hostil davran›fl ile
iliflkilendirildi¤i önceki çal›flmalarla (17-19) uyumludur ve 
akatizinin ne denli rahats›zl›k verici bir klinik tablo oldu¤una 
iflaret etmektedir. Akatizi grubunun KPDÖ’nün motor hiperakti-

Nöropsikiyatri Arflivi 2010; 47: 307-13
Archives of Neuropsychiatry 2010; 47: 307-13

Baskak ve ark.
Antipsikotik Kullanan Hastalarda Akatizi 311

Tablo 2. Gruplarda psikiyatrik hastal›klar›n tan›lar›n›n da¤›l›m›

Psikiyatrik tan›lar Akatizi grubu Akatizisi olmayan 
(N=27) grup (N=25)

fiizofreni 15 13

Bipolar bozukluk 8 10

Psikotik özellikli major depresif bozukluk 2 2

Mental retardasyon 1 -

Genel t›bbi duruma ba¤l› psikotik bozukluk 1 -

Tablo 3. Akatizinin di¤er hareket bozukluklar› ve klinik de¤iflkenlerle iliflkisi

Akatizi grubu Akatizisi 
(N=27) olmayan grup 

(Ort±SS) (N=25) (Ort±SS)

A‹HÖ- toplam 13.56±8.19 6.48 ± 6.84 1t=-3.38, p=0.001*

BPDÖ-MM- toplam 20±13.5 18.6±14.5 1t=-0.36, p=0.720

HDDÖ toplam puan› 12.4±10.0 13.8±9.1 1t=0.52, p=0.600

HDDÖ intihar Ort. (aral›k) Ort. (aral›k) 2

maddesi puan› 1.30 (1-4) 0.72, (0-4) Z=-2.19, p=0.03*

BAE- toplam 26.8±13.6 15.5±9.4 1t=-3.5, p=0.001*

KPDÖ- toplam 62.6±16.2 53.0±14.5 1t=-2.23, p=0.03*

KPDÖ- maddeleri Ort. (aral›k) Ort. (aral›k) 2

Bedensel u¤rafllar 2.29 (2-5) 1.75 (1-5) Z=-1.99, p=0.046 *

Anksiyete 3.75 (4-5) 2.29 (2-4) Z=-2.82, p=0.005 *

Hostilite 3.0 (5-5) 1.83 (1-4) Z=-2.84, p=0.005 *

‹flbirli¤i kurmama 2.79 (1.5-6) 1.50 (1-5) Z=-2.1, p=0.035 *

Motor hiperaktivite 3.98 (1-7) 0.52 (1-3) Z=-2.67, p=0.008 *

Yaflam boyu AP Ort. (aral›k) Ort. (aral›k) 2

maruziyet süresi (ay) 69.6 (0-322) 30.5 (0-119) Z=-2.54 p=0.011 *

Son 1 ayda çoklu Var=18 (% 66.6) Var=9 (% 36) 3

(birden fazla) AP Yok=9 (% 33.3) Yok= 6 (% 64) X=4.89, p=0.026 *
kullan›m› N(%)

A‹HÖ= Anormal ‹stemsiz Hareketler Ölçe¤i, BPDÖ-mm= Birleflik Parkinsoizm Derecelendir-
me Ölçe¤i-Motor Muayene, BAE= Beck Anksiyete Envanteri, KPDÖ= K›sa Psikiyatrik De-
¤erlendirme Ölçe¤i, HDDÖ=Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçe¤i AP= Antipsikotik,
Ort= ortalama, SS=Standart Sapma, 1: Ba¤›ms›z örneklemler T-testi, 
1: Mann-Whitney U Testi, 3: Ki-kare Testi, *=‹statistiksel olarak anlaml›



vite ve bedensel ilgi art›fl› maddelerinde daha yüksek puan almas›
ise akatizinin bir motor huzursuzluk sendromu olmas›yla 
aç›klanabilir. Duncan ve arkadafllar› akatizinin özgül olmayan
mekanizmalarla sanr›lar ve varsan›lar gibi belirtileri art›r›yor
olabilece¤ini öne sürmüfltür (22). Oysaki bu çal›flmada,
KPDÖ’nün kuflkuculuk, varsan›sal davran›fl, ola¤and›fl› 
düflünceler gibi psikotik belirtileri de¤erlendiren maddelerinde
gruplar aras›nda bir farkl›l›k saptanmam›fl olmas›, Duncan ve
arkadafllar›n›n hipotezine ters bir bulgudur. Bu konuda daha
geçerli sonuçlara varabilmek için uzunlamas›na çal›flmalara
gereksinim vard›r. 

BAE toplam puan›nda akatizi grubu lehine saptanan 
yükseklik akatizinin öznel belirtilerinin yaratt›¤› huzursuzlu¤un
bir d›flavurumu olabilir. Fakat muhtemelen aradaki iliflki 
karmafl›kt›r ve çift yönlü de olabilir. Örne¤in, Chung ve Chiu (2)
akatizinin neden oldu¤u motor hareketlilik halinin anksiyeteye
ikincil mi geliflti¤i, yoksa istemsiz hareketlere ikincil bir 
huzursuzluk mu oldu¤u konusunun belirsiz oldu¤unu öne 
sürmüfltür. 

Literatürde akatiziyle depresif belirtiler aras›nda iliflki 
oldu¤unu saptayan araflt›rmalar (19,20) oldu¤u kadar, böyle bir
iliflkinin gözlenmedi¤i bir çal›flma da vard›r (5). Çal›flmam›zda
ise HDDÖ toplam puan› bak›m›ndan gruplar aras›nda bir 
farkl›l›k saptanmam›fl, öte yandan akatizi grubunun KPDÖ 
disfori alt ölçe¤inden akatizisi olmayan gruba göre daha yüksek
puan ald›¤› gözlenmifltir. Bu durum öznel akatizinin do¤as›na
ba¤l› olabilir. Örne¤in hayvan çal›flmalar›nda nöroleptik 
ajanlar›n kullan›lmas›n› takiben santral dopaminerjik 
yolaklardan mezolimbik yolakta ve özellikle nükleus 
akumbenste dopaminerjik blokaja ba¤l› olarak haz cevab›n›n
bozulmufl oldu¤u öne sürülmüfltür (44). Ayr›ca yaz›nda seçici
serotonin gerial›m inhibitörleriyle tedavi s›ras›nda da akatizi
geliflti¤ine yönelik yay›nlara rastlanmaktad›r (45). Bu bulgular
›fl›¤›nda, öznel akatizinin daha çok disfori ve anksiyeteyle 
seyreden bir klinik tablo oldu¤u ve depresif belirtilerden ayr› bir
klinik antiteye karfl›l›k geldi¤i öne sürülebilir.

HDDÖ intihar maddesinde akatizi grubunun, akatizisi 
olmayan gruba göre daha yüksek puan almas›, akatizi ile intihar
e¤ilimi aras›nda iliflki oldu¤u yolundaki hipotezimizi do¤rulam›flt›r.
Bu bulgu, akatizi ile intihar davran›fl›n›n iliflkilendirildi¤i önceki
vaka raporlar› ve çal›flmalar›n bir k›sm›yla uyumludur (18,23,24).
‹ki grup aras›nda depresif belirtiler bak›m›ndan fark olmad›¤›
halde, intihar e¤ilimi aras›nda fark olmas› dikkat çekicidir ve
akatizi ile iliflkili intihar davran›fl›n›n dürtüsel bir örüntüsü 
oldu¤una, depresif belirtilerden çok yüksek anksiyete ve 
disforiye ba¤l› olarak geliflti¤ine iflaret ediyor olabilir. Hansen
ve arkadafllar› akatiziyle intihar e¤ilimi aras›nda bir iliflki 
saptamam›flt›r, fakat örneklemleri tedaviye dirençli flizofreni
hastalar›ndan oluflmufltur (25) ve akatiziyle intihar e¤ilimi 
aras›nda çal›flmaya al›nm›fl olan hastalar›n bu özelli¤i
nedeniyle herhangi bir iliflki gözlenmemifl olabilir. Öte yandan

Hansen ve Kingdon yeni bir antipsikotik ajana geçilmesine ya
da mevcut antipsikoti¤in dozunun yükselmesine ikincil geliflen
akatizinin, intihar davran›fl›yla daha yak›ndan iliflkili olabilece¤ini
öne sürmüfllerdir (27). Bizim çal›flmam›zda akatizinin intihar 
e¤ilimi ile iliflkisi, bu yazarlar›n tarif etti¤ine benzer bir 
grupta incelenmifl ve gerçekten de bu grupta hem akatizi

s›kl›¤› beklenenin oldukça üzerinde gözlenmifl, hem de akatizisi
olan hastalarda intihar e¤iliminin akatizisi olmayanlara göre 
daha yüksek oldu¤u saptanm›flt›r. Hawton ve arkadafllar› (26)
akatizi ve intihar aras›ndaki iliflkinin kan›t derecesinin vaka 
raporlar› düzeyinde oldu¤unu bildirmifl ve bu konudaki en 
güncel gözden geçirme yaz›s›nda, flizofrenide intihar davran›fl›n›
yordayan risk etmenleri aras›nda akatiziyi saymam›fllard›r. 
Halbuki, önceki yaz›nda (18) ve araflt›rma grubunun büyük 
bir k›sm›n›n flizofreni hastalar›ndan olufltu¤u bu çal›flmada 
saptanan bulgular, bu konuda, vaka raporlar› düzeyinin üzerinde
bir kan›t derecesi oldu¤una iflaret etmektedir. Akatizi ve intihar
e¤iliminin iliflkisi daha genifl örneklemlerde, prospektif olarak
çal›fl›lmal›d›r.

Çal›flmada saptanan önemli bir bulgu akatizi grubunun 
yaflam boyu antipsikotik maruziyet süresinin akatizisi olmayan
grubun iki kat›na yak›n olmas›d›r. Yaflam boyu antipsikoti¤e 
maruziyet süresiyle akatizi aras›nda saptanan bu iliflki, bilgimiz
dâhilinde yaz›nda ilk kez saptanm›fl bir bulgudur. Önceki 
çal›flmalarda akatizi geliflmesi bak›m›ndan en önemli risk 
etmenlerinin, kullan›lan antipsikoti¤in potensi, dozu ve doz art›fl
h›z› oldu¤u öne sürülmüfltür (4,6,7). Sachdev (7) ile Sachdev ve
Kruk (46) akatizinin antipsikotik kullan›m›n›n ilk günlerinde daha
s›k görüldü¤ünü ve kullan›m süresi uzad›kça akatizi görülme
riskinin giderek azald›¤›n› öne sürmüfltür. Bu çal›flmada 
aksi yönde sonuçlar elde edilmifltir. Yaflam boyu antipsikoti¤e
maruziyet süresinin uzun olmas› akatizi geliflmesinde rol 
oynuyor olabilir ve bu konu daha genifl örneklemlerde 
çal›fl›lmal›d›r. Çal›flmam›zda saptad›¤›m›z di¤er bir önemli bulgu
birden fazla antipsikotik kullan›m›yla akatizi aras›ndaki iliflkidir.
Bu durum antipsikotiklerin etki mekanizmalar›n›n farkl›l›¤›na ve
akatizi gelifliminde antipikotiklerin farkl› nörotransmitter 
sistemleri üzerinden aditif etkileri oldu¤u do¤rultusunda 
yorumlanabilece¤i gibi, eklenen antipsikotiklerin genellikle
konvansiyonel ajanlar olmas›na ve buna ba¤l› olarak 
antipsikotik potensinin artmas›na ba¤l› bir bulgu da olabilir.

Bu çal›flma psikoz servisinde yatmakta olan akut, ve s›k 
olarak çoklu ilaç kullanan hastalarda yürütülmüfltür, araflt›rma
grubunun büyüklü¤ü göreceli olarak küçüktür ve kad›n/erkek
da¤›l›m› da toplumdaki oran› temsil etmemektedir. Bu 
nedenlerden ötürü çal›flmada elde edilen bulgular›n, 
antipsikotik kullanan herkese genellenemeyece¤i ak›lda 
tutulmal›d›r. Ayr›ca bu çal›flman›n örneklemi farkl› psikiyatrik
tan› kategorilerinde hastalardan oluflmaktad›r. Her ne kadar

psikiyatrik hastal›¤›n tan›s› ya da fliddeti akatizinin s›kl›¤› ya da
fliddetini etkileyen etmenler aras›nda say›lmasa da (47) 
psikiyatrik hastal›¤›n tan›s›, akatizinin psikiyatrik belirtilerle 
iliflkisi üzerine etki ediyor olabilir. Çal›flma kesitsel bir çal›flma
oldu¤undan, veriler do¤rudan herhangi bir nedensellik iliflkisine
de destek teflkil edemez. Di¤er yandan akatizi oldukça s›k 
görülen, buna karfl›n klinisyenler ve araflt›rmac›lar taraf›ndan
genellikle ihmal edilen bir sendromdur (48). Di¤er hareket 
bozukluklar› ve intihar e¤ilimiyle iliflkisi konusundaki veriler 
çeliflkilidir ve klinik belirtilerle iliflkisi konusundaki yaz›n 
k›s›tl›d›r. Bu nedenlerden ötürü, bu çal›flmada, akatizi
olgular›n›n oldukça kapsaml› bir klinik ve hareket bozukluklar›
muayenesine tabi tutulmas›n›n çal›flmay› önemli k›ld›¤›n› 
düflünüyoruz. 
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