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ABSTRACT
Acute dystonia is the most dramatic extrapyramidal side effect and occurs as the
first adverse effect of neuroleptics during the antipsychotic drug therapy.
Dystonias are involuntary, continuous or spasmodic contractions of muscles. 
They may cause abnormal twisting, rhythmic movements and abnormal postures.
They generally affect the head and neck muscles. Acute dystonia is a situation 
of psychiatric  emergency and may affect vital functions of the patients. Acute 
dystonia quickly responses to treatment, however, some cases may give late
response to treatment and unexpected complications may occur. One of these
complications is dislocation of the temporomandibular joint. In this report, we 
present a case, which developed acute dystonia after a depot injection of 
intramuscular zuclopenthixol and was diagnosed with bilateral temporomandibu-
lar joint dislocation during further investigations, which were conducted as the
case did not improve despite the treatment. In this case, the adverse effects 
and complications were more dramatic and prolonged due to the unwarranted
administration of antipyschotic drug. Development of temporomandibular joint
dislocation may be misleading in that dystonia is unresponsive to treatment.
Clinicians should be careful about the side effects of neuroleptics and the compli-
cations caused by these side effects. (Archives of Neuropsychiatry 2010; 47: 351-3)
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ÖZET 
Akut distoni antipsikotik tedavi s›ras›nda genellikle ilk olarak ortaya ç›kan ve en
dramatik seyreden ekstrapiramidal sistem yan etkisidir. Distoniler, istemsiz,
sürekli veya spazmodik kas kas›lmalar›d›r. Anormal k›vr›lmalara, ritmik
hareketlere ve de¤iflik postürlere sebep olabilirler. Genelikle bafl ve 
boyun kaslar›n› tutar. Akut distoni psikiyatrik bir acildir ve hastan›n yaflamsal
fonksiyonlar›n› etkileyebilir. Genellikle tedaviye çabuk yan›t verir. Ancak kimi
zaman tedaviye geç yan›t veren durumlar ve beklenmedik komplikasyonlar
ortaya ç›kabilir. Bu komplikasyonlardan birisi de temporomandibular eklem 
dislokasyonudur. Bu yaz›da zuklopentiksolun depo formunun intramüsküler
uygulamas› sonras›nda akut distoni geliflen ve tedaviye karfl›n düzelme
görülmemesi üzerine yap›lan incelemelerde bilateral temporomandibular eklem
dislokasyonu oldu¤u saptanan bir olgu aktar›lm›flt›r.    Bu olguda endikasyon d›fl›
antipsikotik kullan›ld›¤› için yan etki ve komplikasyonlar daha dramatik ve uzun
sürmüfltür. Temporomandibular eklem dislokasyonu geliflti¤i zaman distoni
tedavisine yan›t al›namad›¤› yan›lg›s› oluflabilir. Klinisyenler antipsikotik
ilaçlar›n yan etkileri ve yan etkilerin neden oldu¤u komplikasyonlar aç›s›ndan
dikkatli olmal›d›r. (Nöropsikiyatri Arflivi 2010; 47: 351-3)
Anahtar kelimeler: Antipsikotik ilaçlar, distoni, temporomandibuler eklem
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Girifl

Akut distoni antipsikotik tedavi s›ras›nda genellikle ilk olarak
ortaya ç›kan ve en dramatik seyreden bir ekstrapiramidal sistem
yan etkisi. Distoniler istemsiz, sürekli veya spazmodik kas
kas›lmalar›d›r. Anormal k›vr›lmalara, ritmik hareketlere ve
de¤iflik postürlere sebep olabilirler. Akut distoni genellikle ani
olarak ortaya ç›kar. Genelikle bafl ve boyun kaslar›n› tutar.
Tortikollis, fasial grimaslar ve okulojirik krizler fleklinde olabilir

(1,2). Antipsikotik ilaçlar D2- dopamin reseptörü arac›l›¤› ile 
distoniye neden olurlar. Akut distoni olgular›n›n %90’›nda 
antipsikotik ilaç tedavisine bafllanmas›ndan sonraki ilk dört
günde veya doz art›fl›na ba¤l› olarak ortaya ç›kar. Antipsikotik
ilaçlar›n yan› s›ra antiemetik ve baz› antidepresanlar›n
kullan›m›na ba¤l› olarak da nadir de olsa akut distoni geliflebilir.

Akut distoni psikiyatrik bir acildir ve hastan›n yaflamsal
fonksiyonlar›n› etkileyebilir. Bu durum; solunum s›k›nt›s›, belirgin
stridor ve asfiksi gibi belirtiler veren laringeal addüktör kas›n



spazm› ile olabilece¤i gibi disfaji, tükürü¤ü yutamama sonucu
t›kanma ve bo¤ulma fleklinde de olabilir. Bu nedenle tedavisi
hayati önem tafl›r (3,4).  

Akut distoni genellikle tedaviye (antikolinerjik ilaçlar vs)
çabuk yan›t verir. Ancak kimi zaman tedaviye geç yan›t veren
durumlar ve beklenmedik komplikasyonlar da ortaya ç›kabilir.
Bu komplikasyonlardan birisi de temporomandibular eklem 
dislokasyonudur. Temporomandibular eklem dislokasyonu
geliflti¤i zaman distoninin devam etti¤i ya da tedaviye 
yan›t al›nmad›¤› yan›lg›s› oluflabilir. Literatürde antipsikoti¤e
ba¤l› temporomandibular eklem dislokasyonu bildirilen az say›da
olgu sunumu vard›r. Distoni tedavisine yan›t al›namad›¤›
düflünülen olgularda temporomandibular eklem dislokasyonu
akla gelmelidir.  

Bu yaz›da zuklopentiksolun depo formunun intramüsküler
uygulamas› sonras›nda akut distoni geliflen ve tedaviye karfl›n
düzelme görülmemesi üzerine yap›lan incelemelerde bilateral
temporomandibular eklem dislokasyonu oldu¤u saptanan bir
olgu aktar›lm›flt›r. 

Olgu

N, 22 yafl›ndaki kad›n hasta acil servise ailesi taraf›ndan
a¤z›n› kapatamama, yutkunamama, konuflamama ve afl›r›
salyas› olmas› flikâyeti ile getirildi. Öyküsünden hastan›n 1 hafta
önce efli ile yaflad›¤› bir tart›flma sonras›nda titreme, kollarda
kas›lma, bay›lma flikâyeti ile psikiyatriste baflvurdu¤u ve 
konversiyon bozuklu¤u beraberinde anksiyete bozuklu¤u tan›s›
kondu¤u ö¤renildi. Hastaya sertralin 50 mg/gün tedavisi öneril-
miflse de ilac› kullanmak istemeyen hastan›n efli, doktor 
reçetesi olmaks›z›n bir arkadafl›n›n önerisi ile hastas›na 
zuklopentiksol depo 200 mg ampulü intramüsküler yoldan
yapt›rm›fl. Enjeksiyon yap›ld›ktan yaklafl›k 13 saat sonra 
yutkunamama, dilini hareket ettirememe, a¤z›ndan salya ak›fl›
ve boyun kaslar›nda kas›lma flikâyeti bafllam›fl. A¤›z ve boyun
kaslar›ndaki kas›lma giderek artm›fl ve a¤z›n› kapatamaz ve
konuflamaz hale gelmifl.

Bu durumda acil servise baflvuran hastaya taraf›m›zdan
akut distoni tan›s› konarak tedavi için 5 mg biperiden laktat IV
yavafl enjeksiyon ile uyguland›. Biperiden hastaya parenteral
yoldan 30 dakika arayla toplam 10 mg uygulanmas›na karfl›n
distoni belirtilerinde minimal bir düzelme oldu. Bu nedenle
hasta klini¤e yat›r›ld› ve orofasiyal disfonksiyon nedeni ile a¤›z
yoluyla g›da alamayan hastaya s›v› replasman› ile birlikte
biperiden infüzyon fleklinde 20 mg/gün olarak uygulanmaya
baflland›. Yat›fl›ndan 48 saat sonra distonisinde düzelme 
gözlenen hastan›n çenesini hala kapatamad›¤› ve
konuflamad›¤› gözlendi. Fizik muayenesinde bu durumun 
bilateral temporomandibular eklemdeki bir sorundan 
kaynaklanabilece¤i düflünüldü. Yap›lan plastik cerrahi 
konsültasyonu sonucunda bilateral temporomandibular eklem
dislokasyonu saptanan hastaya eklem redüksiyonu yap›ld›.  

Hastaya uygulanm›fl olan antipsikotik ilac›n uzun etkili depo
preparat formunda olmas› nedeni ile ekstrapiramidal belirtilerin
düzelmesi uzun sürdü. Hasta oral almaya bafllad›ktan sonra
biperiden 6 mg/gün PO olarak verilmeye baflland› ve yat›fl›n›n 5.
günü ayaktan takip edilmek üzere hastaneden ç›kar›ld›. Bir

hafta sonra poliklinikte görülen hastada parkinsonizm belirtileri
(maske yüz) oldu¤u için biperidene devam edildi ve ilaç dozu 4
mg/güne düflüldü ve haftal›k kontrollere ça¤›r›ld›. Tedaviye
bafllanmas›ndan 3 hafta sonra tüm belirtiler tamamen düzeldi.     

Tart›flma

Antipsikotik ilaçlar antipsikotik etkilerini D2 reseptör 
antagonizmas› yolu ile yaparlar. Bu nedenle de ekstrapiramidal
yan etki için risk tafl›rlar. Tipik antipsikotiklerin ekstrapiramidal
yan etki oran› atipik antipsikotiklere k›yasla yüksektir.
Zuklopentiksol tipik antipsikotiklerdendir ve ekstrapiramidal
yan etkisi fazlad›r. Bu olguda, psikozu olmayan konversiyon
bozuklu¤u tan›s› alan genç bir kad›n hastaya bilinçsiz olarak
uzun etkili antipsikotik ilaç parenteral yoldan uygulanm›fl, 
bu uygulama akut distoni ve beraberinde bilateral temporo-
mandibular eklem dislokasyonu geliflmesine neden olmufltur.

Antipsikotik ilaç kullan›m›na ba¤l› distoni geliflimi için hasta
yafl›n›n genç olmas›, ruhsal bozuklu¤un ilk epizodu olmas›,
antipsikotik ilaçla ilk karfl›laflma, antipsikotik ilac›n yüksek
potansl› olmas› ve yüksek doz bafllanmas› risk faktörleri olarak
kabul edilir (5). Antipsikoti¤e ba¤l› geliflen akut distoni 
genellikle oromandibular distoni fleklinde kendini gösterir.
Oromandibuler distoni istemsiz kas›lma, çene ekleminde aç›lma
veya deviasyon fleklinde ortaya ç›kabilir. Baz› olgularda çenede
a¤r›, disartri ve temporomandibular dislokasyon fleklinde 
kendini gösterebilir. 

Literatürde temporomandibular eklem dislokasyonu
bildirilen az say›da olgu vard›r (6,7,8). Bildirilen olgular genellikle
psikoz tan›s› alm›fl olan ve tedavi sürecinde (ilaç dozu art›r›m›,
ilaç de¤iflimi veya ilaç eklenmesi) temporomandibular eklem
dislokasyonu geliflen olgulard›r. Bizim sundu¤umuz vakada ise
hastan›n psikozu olmay›p tamamen bilinçsiz ve doktor kontrolü
olmaks›z›n uygulanan antipsikoti¤e ba¤l› geliflen yan etkiden
bahsedilmifltir. Bu olguda endikasyon d›fl› antipsikotik
kullan›ld›¤› için yan etki ve komplikasyonlar daha dramatik ve
uzun sürmüfltür.

Bu türlü komplikasyonlar›n tedavisinde öncelikli olarak akut
distonin düzeltilmesi esast›r. ‹lk tedavi seçene¤i intramüsküler
yoldan uygulanan antikolinerjik ajanlard›r. Benztropin 2 mg
veya difenilhidramin 50-100 mg, biperiden 5 uygulanmas› genel-
likle 20-30 dakika içerisinde düzelme sa¤lar. 30 dakika içinde
tam düzelme olmazsa ayn› doz tekrar edilmelidir. Ancak akut
distonik reaksiyonun, yüksek potansl› ve yüksek dozlarda antip-
sikotik ilaç uygulanmas› halinde tekrarlama riski vard›r.
Yukar›da sunulan olguda da yüksek potansl› bir antipsikotik
ilac›n depo formu kullan›ld›¤› için distonik reaksiyon tekrarlam›fl
ve tedavisi zorlaflm›flt›r. Bu olguda biperiden maximum dozda
ve yaklafl›k 3 gün 15-20 mg/gün IV infüzyon fleklinde
kullan›lm›flt›r. Distoni düzeldikten sonra temporomandibular
eklemin redüksiyonu yap›lm›fl, distoni düzelmesine karfl›n
parkinsonizm bulgular›n›n ve huzursuzlu¤unun olmas› nedeni
ile oral yoldan ilaç tedavisine bir süre daha devam edilmifltir. 

Sonuç olarak; distoni psikiyatrik acil bir durumdur ve tedavisi
hemen yap›lmal›d›r. Distoni bilateral temporomandibular eklem 
dislokasyonuna neden olabilir. Bu durum distoninin devam 
ediyormufl gibi görünmesine ve ilaca yan›t al›nm›yormufl gibi
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düflünülmesine neden olabilir. Bu nedenle temporomandibular
eklem ç›k›kl›¤› olabilece¤i akla getirilmelidir ve fizik muayene
yap›lmal›d›r. Klinisyenler antipsikotik ilaçlar›n yan etkileri ve yan
etkilerin neden oldu¤u komplikasyonlar aç›s›ndan dikkatli olmal›d›r.  
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