
Fatih ÖNCÜ, Ahmet TÜRKCAN, Seda ŞÜKÜROĞLU, Sema YEŞİLYURT, M. Emin CEYLAN    
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Bölümü, İstanbul, Türkiye
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Üç Şizofreni Olgusu
Blindness as a Result of Self-Enucleation: Three Schizophrenia Cases
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ABS TRACT
Self-injurious behavior (self-mutilation) has been described as a behavior
resulting in deliberate destruction of  body tissue without the intention of
suicide. Self-enucleation is a very rare self- mutilative  behavior and is
specifically associated with paranoid delusions or auditory hallucinations in
the schizophrenia. Self-enucleation also can be seen in the first episode or
prodromal period of psychotic disorders. In this paper, three schizophrenia
cases who have blindness as a result of self-enucleation are reported.   
(Arc hi ves of Neu ropsy chi atry 2012; 49: 152-156)
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ÖZET 
Kendini yaralama davranışı (self-mutilasyon), intihar amacı olmaksızın, tasarlanmış
bir şekilde beden dokularına zarar verici bir davranış olarak tanımlanmaktadır.
Kendi gözüne zarar verme çok nadiren görülen bir kendini yaralama davranışıdır ve
özellikle şizofrenideki paranoid hezeyanlarla ya da işitsel varsanılarla ilişkilidir.
Ayrıca psikotik bozuklukların ilk epizodunda veya prodromal döneminde görülebilir.
Bu yazıda, kendi gözlerine yönelik zarar verme sonucu körlük gelişen üç şizofreni
olgusu bildirilmiştir. (Nö rop si ki yat ri Ar fli vi 2012; 49: 152-156)
Anah tar ke li m e ler: Kendi gözünü yaralama, kendini yaralama davranışı,
şizofreni
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Gi rifl

Kendine zarar verme davranışı (self-injury, self-mutilation),
psikiyatrik popülasyonda, normal popülasyondan çok daha
fazla oranda görülmektedir. Kendine zarar verme davranışının,
genel popülasyonun %4’ünde, psikiyatrik popülasyonun 
%21’inde görüldüğü bildirilmiştir (1). 

Kendini yaralama davranışı genel olarak bilinçli bir şekilde
intihar amacı gütmeden kendi bedenine fiziksel olarak zarar
verici davranışlar olarak tanımlanmaktadır (2,3). Bu durum, bir
kültüre özgü olarak törensel bağlamda vücutta değişiklikler
yapma, dövme veya vücut delme gibi toplumsal yaşamda kabul
edilmiş davranışların dışındadır. Başka bir tanımlamada da
Simeon ve ark. kendine zarar verici davranışı, bir ölüm niyeti
olmaksızın kişinin kendi bedenine isteyerek fiziksel zarar
vermesi şeklinde açıklamışlardır (4).

Büyük kendini yaralama davranışı nadir görülür ve sıklıkla ciddi
psikiyatrik hastalıklarla ilişkilidir. Bir organın ya da fonksiyonunun
kalıcı kaybı söz konusudur (5). Kendini yaralama genelde düzensiz
ve tekrarlamayan özellikler taşır. İntihar amacıyla yapılmayan çok
ağır tahrip edici formları vardır. Bu tür hastalarda amputasyon,
enükleasyon (gözünü çıkarma), bıçaklama, kendini hadım etme
hatta kendi etini yeme ve kendini ameliyat etme gibi kendini
yaralamanın nadir örnekleri de bildirilmiştir (6).

Kendini yaralama davranışı, şiddetine göre iki grupta ele
alınmıştır. Büyük kendini yaralama; gözünü çıkarma, ekstremite
veya genital organların amputasyonu gibi durumlar olup, daha
çok psikotik bozukluklarda veya ağır cinsel kimlik
bozukluklarında görülmektedir. Minör kendini yaralama ise
deride kesikler, yanıklar, iğne batırmak kan çıkarma, kendini
ısırma, saç yolma ve kemik kırıkları oluşturma gibi davranışları
içermektedir (2).



Göze yönelik kendine zarar verme davranışları nadiren
görülmektedir. Literatürde görülen self enükleasyon olguları
genellikle psikotik ve sıklıkla da şizofreni hastalarıdır. Self
enükleasyon bildirilmiş diğer olgular; bipolar bozukluk, obsesif
kompulsif bozukluk, madde kullanımına bağlı psikotik bozukluk,
posttravmatik stres bozukluğu ve depresyon tanıları almıştır (6).
Organik bozukluklardan epilepsi, ensefalit, demans hastalarında
da göze yönelik zarar verme davranışı bildirilmiştir (7,8). 

Şizofreni hastalarında hezeyanlar ve varsanıların etkisi
altında göze yönelik zarar verici  davranış olabilmektedir. Bu tür
davranış, görme kaybına neden olarak hastanın yaşam
kalitesinde büyük bir etkilenmeye de yol açabilmektedir. 1960-
2008 yılları arasında major kendini yaralama davranışı olan
olguların değerlendirildiği bir çalışmada 189 olgunun 143 'ünün
(%75,6) psikotik bozukluğu olduğu, 143 olgunun 119’unun
(%83,2) şizofreni spektrumunda olduğu bildirilmiştir. Tedavi
durumlarına göre değerlendirmeye alınan 101 olgunun 54’ünün
ilk psikotik atağının olduğu, 40 (%39,6) olgunun ise enükleasyon
olgusu olduğu belirtilmiştir (5).

Bu yazıda hastanemizde yatarak tedavi edilen ve psikotik
süreç içerisinde obsesif-kompulsif davranışlarla ya da hezeyan
ve/veya varsanıları etkisinde göze yönelik kendine zarar verme
davranışı olan üç şizofreni olgusu sunularak tartışılmıştır.

Olgu 1 

UB, 53 yaşında bekar, üniversite mezunu, askerliğini tam ve
sorunsuz yapan, İzmir’de yalnız yaşayan, düzenli çalışması
olamayan ve sol gözü görmeyen erkek hasta. 1982 yılında anne
ve babasını öldürmek suçu nedeniyle yargılanmış, ceza
sorumluluğunun olmadığına dair hakkında rapor düzenlendiğinden
1984-1986 yılları arasında yatarak koruma (muhafaza) ve tedavisi
yapılmış. Hastalığı nüks ettiğinden mahkeme kararı ile 1998
yılından itibaren yeniden yatarak koruma (muhafaza) ve tedavisi
sürmekte olan hastanın hastanemize 5. yatışı. Hastaneye son
yatışında “herhangi bir yakınmam yok, kendimi çok iyi
hissediyorum, çelik gibiyim, çevremdeki kızlar bana aşık, ulusal
gazetelere şifreli yazılar yazdım bunlar yayınlanacak, projelerim
var”  diyordu. İlk günlerinde sol gözü ile ilgili sorulara “bir
çocuğun taş attığını, sol gözüne isabet ettiğini” belirterek
savunucu cevaplar veriyordu. 

Yapılan psikiyatrik muayenesinde bilinci açık, iletişime giren,
yönelimi yer, zaman ve kişiye tam olan hastanın psikomotor
aktivitesi artmıştı. Konuşma miktarı artmış, çağrışımları
hızlanmış, zaman zaman raydan çıkmaları mevcuttu. Duygulanımı
öforik, ara ara öfkeye meyilliydi. Erotomanik, büyüklük ve
ailesine yönelik perseküsyon hezeyanları vardı. Dikkat, bellek
ve yoğunlaşması yeterliydi. Güncel olayları takip edebiliyordu.
Uygulanan intramuskuler antipsikotik tedavi sonucunda
psikomotor aktivitesi giderek azalan hastanın hezeyanlarının
sürdüğü gözlendi. 

Yapılan görüşmelerde “hastanemize yatışından 4 ay kadar
önce başka bir ruh sağlığı hastalıkları hastanesinde yatarak
tedavi görürken izinsiz ayrıldığını, 3 saat kadar şehirlerarası
karayolunda yürüdüğünü, Atatürk’ün karşısına çıktığını, eğer
sen gözüne bir şey yapmazsan bu iş böyle sürer gider dediğini,
kendisinin de Atatürk’e büyük saygı duyduğunu, bu nedenle
eline aldığı bir tahta çubuğu sol gözüne soktuğunu, sol gözünü
kör ettiği için özgürlüğünü kazandığını” belirtti. 

Ailesi yapılan görüşmelerde “hastaneden çıktıktan sonra bir
süre ilacını kullanıp bıraktığını, gazetecilik yapacağını, büyük
müzisyen olduğunu belirterek gezdiğini, otellerde kaldığını,
ağabeyi ve ablasına yönelik tehditlerde bulunduğu, anne ve
babasını kendisine zarar vereceklerini düşünerek önce
kendisini öldürmeye çalıştığını, sonra başaramayınca anne ve
babasını öldürdüğünü,  3 boyutlu televizyon icat ettiğini, bu
buluşunu ağabeyinin elinden almaya çalıştığını, ağabeyinin
zihnini okuduğunu belirttiği” öğrenildi. 

Ara ara 1-2 kadeh rakı ya da şarap şeklinde alkol alımı
dışında madde kullanımı yoktu. Soy geçmişinde bir özellik yoktu.
Yapılan rutin biyokimyasal, hematolojik, toksikolojik
incelemelerinde bir özellik saptanmadı. Kranial BT ve EEG
incelemeleri normal olarak saptandı. Sol gözündeki
deformasyon dışında genel tıbbi durumunda bir özellik
saptanmadı. Yapılan psikometrik incelemesinde, Rorschach
testinde düşünce içeriğinde şüphecilik, erotomanik ve
büyüklük, düşünce organizasyonunda konfabulasyon eğilimleri,
düşünsel aktivitede düzen, stabilite, soyutlama becerisi, mantık
ölçüleri ve objektivitede bozulma saptandı. 

Klinik seyrinde 1998 yılında yatışından beri büyüklük, keşif,
erotomanik ve kötülük görme hezeyanları tam geçmeyen
hastanın ara ara düşünce bozukluğunun yoğunluğunun azaldığı
gözlendi. Hezeyanları nonsistematize idi. Aralarda tam iyilik hali
hiç olmamıştı ve seyrinde eğitimine göre sosyal işlevselliği ileri
derecede bozulmuştu. İçgörüsü yeterli olmayan, ilaç uyumu
bozuk olan ve kendisine ve başkalarına yönelik homisid riski
olan hastanın anamnez, klinik muayene, geçmiş ayaktan ve
yatarak tedavi kayıtlarını incelenmesi ve aile görüşmesi
sonucunda DSM-IV ölçütlerine göre “paranoid şizofreni” tanısı
ile kapalı serviste koruma ve tedavisine devam edilmektedir.
Bir çok antipsikotiği tek başına ya da kombine şekilde
klorpromazin 1000 mg/g’a eşdeğer dozda uzun süreler almasına
rağmen antipsikotik tedaviye dirençliydi. Servis içerisinde
takiplerinde hezeyanları hep sürdü. Ara ara hezeyanları
doğrultusunda ve muhakeme kusuru nedeniyle servis
içerisinde çalışan görevlilere ve eşyalara (kapı, cam) yönelik
şiddet davranışları oldu. Halen klozapin 650 mg/g, amisülpirid
800 mg/g,  biperiden 4 mg/g ve zuklupentiksol dekonoat depo
amp. 200 mg/iki haftada bir kullanmaktadır.

Olgu 2

RÇ, 39 yaşında, bekar, ikiz eşi olarak 3 kardeşin ilki, erkek
hasta. Ortaokul 1. sınıf terk olduğu, kısa süreli geçici işlerde
çalıştıktan sonra askere gittiği, tam ve sorunsuz yaptığı,
sonrasında 10 yıl kadar kartonpiyer işinde çalıştığı, kısa süre
belediyede memur olarak çalıştığı, 1996 yılından beri
çalışmadığı, 7 yıldan beri her iki gözde tam görme kaybı,
burunda deformasyon olduğu, dişlerinin çoğunun olmadığı,
ellerinde ve kollarında sigara yanıklarına bağlı izler olduğu
halen annesiyle birlikte İstanbul’da yaşadığı öğrenildi. 

Ailesi ve polis eşliğinde hastanemize gelen hasta, 2005 yılında
işlediği belirtilen “kasten bıçakla yaralama” suçu nedeniyle
mahkeme kararıyla ceza sorumluluğunun belirlenmesi amacıyla
gözlem amacıyla hastanemize gönderilmişti. Mahkeme ve savcılık
evrakının incelenmesinde suç tarihinde benzin istasyonuna gittiği,
görevliden bidonla benzin istediği, görevlinin ne yapacağını
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sorması üzerine bir yerleri yakacağını belirttiği, görevli benzin
vermeyince de bıçakla yaraladığı, sonrasında hastanemize
gönderildiği öğrenildi.

Yapılan ilk görüşmelerinde evine kameralar yerleştirildiğini,
ayıp şeylerini sergilediklerini, müftünün peşine adam taktığını,
kendisini öldürmeye çalıştıklarını, kulağına ince ince sesler
geldiğini, yemeğine zehir koyduklarını belirtiyordu. 

Ailesi yapılan görüşmelerde, yaklaşık 10 yıllık hastalık
öyküsünün olduğu, başlangıçta kendisine gözlerini ovuşturarak
kör etme, burun kıkırdaklarına zarar vererek deformasyon
yaratma, dişlerini sökme, kollarında sigara söndürme gibi zarar
verici davranışlarda bulunduğu, 1998 yılında “Obsesif kompulsif
bozukluk? İmpuls kontrol bozukluğu?” öntanılarıyla, 2000 yılında
“Başka türlü adlandırılamayan (BTA) impuls kontrol bozukluğu
ve BTA Psikotik bozukluk?” öntanılarıyla yatarak tedavi
gördüğü, 1999 yılında bir özel hastanede yatarak tedavi gördüğü
öğrenildi. Klomipramin, fluvoksamin, olanzapin ve risperidon
verildiği, kısmen fayda gördüğü, son 2 yıldan beri herhangi bir
ilaç kullanmadığını belirtiyorlardı. Son 1,5 yıldan beri
şüphelerinin olduğu, kendisiyle uğraştıklarını, izlediklerini eve
kamera koyduklarını belirttiği, 4-5 aydır kendisini eve kapadığı,
zehirleneceğini, öldürüleceğini söylediği, kendi kendine
konuştuğu, yemeklerini önce kediye yedirip sonra kendisinin
yediği, bıçak taşımaya başladığı öğrenildi. 

Yapılan psikiyatrik muayenesinde, bilinci açık, özbakımı
azalmış, iletişime giren,  yönelimi yer, zaman ve kişiye tam olan
hastanın psikomotor aktivitesi doğaldı. Çağrışımları hafif hızlı,
duygulanımı uygunsuz olup ara ara öfkeye meyilliydi. Düşünce
içeriğinde alınma ve kötülük görme hezeyanları vardı. İşitsel
varsanıları mevcuttu. Dikkat, bellek ve yoğunlaşması yeterliydi.
Güncel olayları takip edebiliyordu. Uygulanan antipsikotik
tedavi  sonucunda hastanın varsanılarının geçtiği, hezeyanlarının
yoğunluğunun azaldığı ancak tam geçmediği gözlendi. 

Her iki gözüne ve diğer organlarına zarar verici davranışları
sorulduğunda,  1996 yılında kız arkadaşından ayrıldıktan sonra
hocaya gittiğini, başkasıyla ilişkisi olduğu için onun pisliğinin
kendisine bulaştığını öğrendiğini, ellerinde ve kollarında sigara
söndürdüğünü, böylece rahatladığını sonra dişlerini elleriyle
tek tek çektiğini, burnunu parmaklarıyla zarar vererek
kıkırdaklarını kırdığını, gözlerine bastırarak ovuşturduğunu,
zaman içerisinde her iki gözünün de kör olduğunu belirtiyordu.
Bu davranışlarına engel olamadığını, yaptıktan sonra
rahatladığını, gözleri kör olduktan sonra kendisine zarar verici
davranışlarda bulunmadığını söylüyordu.  

Soy geçmişinde dayısı şizofreni tanısıyla tedavi görüyordu.
Alkol- madde kullanımı yoktu. Yapılan rutin biyokimyasal,
hematolojik, toksikolojik incelemelerinde bir özellik saptanmadı.
EEG incelemesi normal olarak saptandı. Her iki gözüde
görmediğinden psikometrik inceleme uygulanamadı. 

Hezeyan, varsanı, ciddi davranış bozuklukları ve sosyal
işlevselliğinde azalma ile seyreden, içgörüsü yeterli olmayan,
ilaç uyumu bozuk olan ve kendisine ve başkalarına yönelik
zararlı davranışta bulunma riski olan hastanın anamnez, klinik
muayene, geçmiş ayaktan ve yatarak tedavi kayıtlarını
incelenmesi ve aile görüşmesi sonucunda DSM-IV ölçütlerine
göre “paranoid şizofreni” tanısı ile suç tarihinde ceza
sorumluğunun olmadığına dair sağlık kurulu raporu düzenlendi.

Risperidon 6 mg/g ve biperiden 4 mg/g ile kısmi düzelme halinde
ailesi eşliğinde çıkarıldı. 

Ayaktan tedavisi süren hasta 8 ay sonra mahkeme kararı ile
koruma ve tedavi amacıyla hastanemize gönderildiğinden
zorunlu yatışı yapıldı. Başlangıçta savunucu ve öfkeli tutum
sergileyen hasta sonraki günlerde yapılan görüşmelerde halen
ıslık sesi duyduğunu ve evliya olduğunu düşündüğünü
belirtiyordu. Tedavisine Klorpromazin 100 mg/g ve Risperidon
depo 50 mg/14 günde bir eklendi. Mahkeme kararıyla kısmi
düzelme halinde ailesi eşliğinde hastaneden çıkarıldı.

Olgu 3

MC, 44 yaşında bekar, üniversite mezunu, İstanbul’da
oturan, yalnız yaşayan, gözleri görmeyen,  erkek hasta.
Hastanemize kardeşi tarafından getirilmiş ve hastaneye
yatırılmış. 

Hastanın ilk muayenesindeki yakınmaları, “kalbim sıkışıyor,
dün öğleden sonra başladı, rahatlamıyor. Kalbimi gevşetecek
ilaç istiyorum. Cinleri duysam işitsel halüsinasyonu, koku
duysam koku halüsinasyonu diyorsunuz. Benim kalbim sıkışıyor.
Kalbim sıkışmazsa niye sıkışıyor diyeyim.” şeklindeydi. Hasta,
kalbinin cinlerin saldırısı yüzünden ağrıdığını düşünüyordu.
Ayrıca, “Türk-Psikiyatri-Kalp-Dairesi diye bir yer var.
Genelkurmaya bağlı. Ama size anlatamam başıma iş gelebilir”
diyordu. Kardeşi, uykusunun bozulduğunu, saldırganlaştığını,
cinlerin ona musallat olduğunu, kendisine komplo yapıldığını,
evdeki eşyaların yerinin birileri tarafından değiştirildiğini
söylediğini, ilaçlarını bir süredir düzenli kullanmadığını anlattı. 

Yapılan psikiyatrik muayenesinde, bilinci açık, yönelimi yer
zaman ve kişiye tam olup duygulanımı kısıtlıydı. Dikkat ve bellek
bozukluğu saptanmadı. Kötülük görme hezeyanları vardı.
Gözlerine ne olduğuna ilişkin soruya ayrıntılı yanıt vermekten
kaçınıyordu. 

Hastanın kardeşiyle yapılan görüşme ve geçmiş yatış
dosyaları incelenmesi sonucunda, 1991-1996 yılları arasında bir
Üniversite hastanesinde, 1997-2007 yılları arasında ise
hastanemizde pek çok yatışı olduğu saptandı. Hastalığının
önceki epizodlarında, mistik megalomanik hezeyanlar (evliya
olduğu), kötülük görme hezeyanları (polis tarafından takip
edildiği, evinin dinlendiği, psikolojik harp dairelerinin kendisini
zehirlemeye çalıştığı, cinlerin üzerine salındığı), hezeyanlı
yorumlamalar (içtiği çayın zehirli olduğu), referans hezeyanları
(televizyon-radyodan mesajlar aldığı), işitsel varsanılar
saptanmış ve çeşitli antipsikotiklerle tedavisi sürdürülmüştü.

İstanbul’da bir üniversitenin  Tarih bölümünü bitirdikten
sonra bir devlet dairesinde 1988 yılında memur olarak
çalışmaya başlayan hastanın, 1991 yılında hezeyanları
doğrultusunda kendine zarar verici davranış sonucunda
gözlerine hasar verdiği ve 1994 yılında malulen emekliye
ayrıldığı anlaşıldı.

Hastanın gözüne yönelik zarar verici davranışı sonrası
götürüldüğü hastanedeki acil servis doktorundan alınan bilgiye
göre; gece kötü ruhların geldiğini, bu ruhların renkli göze
düşmanlıkları olduğunu,  kendisini ve ailesini öldürmemeleri için
gözlerinden kurtulması gerektiğini, böyle davranarak hayatlarını
kurtardığını ve pişman olmadığını söylediği, arkadaşlarının ise
akşam otelde anlamsız  konuştuğu için hastayı odasına
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gönderdikleri, sabaha karşı odasında yüksek sesle marşlar
söylemeye başladığını duyunca içeri girdiklerini, bir gözünü
küresiyle tamamen, diğer gözünü de parçalayarak kısmen
çıkarmış olduğunu gördüklerini söyledikleri öğrenildi. 

MC geçmişteki bu davranışının ayrıntılarını bize anlatmak
istemedi. Gözlerinin kendisi tarafından travmatize edildiğini
kabul ediyordu. 1996 yılına kadar annesi tarafından bakımı
sağlanmıştı. Şimdi zaman zaman kardeşinin desteğiyle ancak
ağırlıklı olarak tek başına hayatını sürdürüyordu. İlacını düzenli
kullanmadığı zaman hastalığı alevleniyordu. 

Soy geçmişinde bir özellik yoktu. Alkol- madde kullanımı
yoktu. Yapılan rutin biyokimyasal, hematolojik, toksikolojik
incelemelerinde bir özellik saptanmadı. Kranial BT ve EEG
incelemesi normal olarak saptandı. Her iki gözü de
görmediğinden psikometrik inceleme uygulanamadı. 

Anamnez, klinik muayene, geçmiş ayaktan ve yatarak tedavi
kayıtlarını incelenmesi ve aile görüşmesi sonucunda DSM-IV
ölçütlerine göre “paranoid şizofreni” tanısı konulan hastanın
tedavisine klozapin ile başlanarak doz 400 mg/güne çıkıldı ve bu
dozda tedaviye devam edildi. 

Tartışma

En iyi bilinen self enükleasyon olgusu yunan mitolojisinde
Ödipus kompleksine ismini veren Kral Ödipus’tur. Kral Ödipus
annesinin broşuyla gözünü çıkarmıştır. Psikodinamik teoriye
göre göz selfin sembolik bir parçası olup çelişki, kaygı, suçluluk,
keder veya cezalandırılmayı istemekle yer değiştirir. Göz penisi
sembolize edebilir, göze verilen zararda kastrasyonu
gösterebilir (7,9).

Kendine zarar verme davranışı ego sınırlarını oluşturmak
veya ayırma girişimi gibi tanımlanmıştır. Bir başka görüş,
kendine zarar verme, bazı yasak istek veya dürtü için kendini
cezalandırmadır veya ego bütünlüğünün eksikliği sonucu
dürtüselliğin ifadesidir. Farklı teorik yaklaşımlara rağmen
kendine zarar verme davranışını anlamak zordur (9) . Egonun,
bedeni güncelleme, yani psişik olarak ampüte edilmiş yeni
beden imajına uyumlu hale getirme ihtiyacı hastanın bedenin
bazı parçalarını bir yolla bedenden ayırmasına yol açar. Zaten
var olmayan bir beden bölümü söz konusu olduğundan,
ampütasyon işlemi acısızdır. Olguların hepsinde ampütasyon
sonrası bir rahatlama görülür ve hiç pişmanlık bildirilmemiştir
(10). Bizim olgularımızda da önceki davranışları sorulduğunda
pişmanlık duymadıkları öğrenilmiştir. Birinci ve üçüncü olgunun
kendilerini cezalandırmaları hatta üçüncü olgunun fedakarlık
yaptığını düşünerek kendi gözlerine zarar vermesi dikkat çekici
olup literatürle uyumludur.

Göze yönelik zarar verici davranış görülen olgu sayısı
literatürde zaman içinde artarken bir çok olgunun ortak özelliği
şizofreni hastası olmaları ve 15-60 yaşları arasında erkek
olmalarıdır (11). Hastanemizde yatan 3 olguda aynı özellikleri
taşımaktadır.

Özellikle erkek şizofreni hastalarında ilk epizotta vücudun
bir bölümü ya da dinle ilgili hezeyanı olanlarda major kendine
zarar verme davranışı riski en yüksektir (5). Psikotik hastalarda
görülen kendine zarar verme davranışları genelde emir veren
dini içerikli varsanılara veya sanrılara bağlıdır; suçluluk
duygusuyla kendine ceza verme ve cinsel içerikli günah işleme
en yaygın temalardır (6).

Birinci ve üçüncü olguda varsanılar ve hezeyanlar
doğrultusunda göze yönelik ciddi derecede zarar verici
davranış olduğu anlaşılmaktadır. Birinci olguda kesici delici
aletle yaralama olurken üçüncü olguda el parmaklarıyla yapılan
bir enükleasyon vardır. Üçüncü olguya benzer bir enükleasyon
olgusu daha önce yayınlanmıştır (7). Olgu bildiriminde
Müslüman hastalarda dini nedenlerle bedene yönelik ciddi
zarar verme davranışının nadir olduğundan söz edilmektedir.
Kanımızca psikotik belirtilerin ağırlığı altında kendine zarar
verici davranış açısından inanç etkeni frenleyici bir rol
oynamamaktadır. Dini inancın suisid kararı açısından daha etkili
olacağını düşünüyoruz. Ancak bunun araştırılarak doğrulanması
gerekmektedir. İkinci olgu ise düşünce ve muhakeme bozukluğu
altında kronik bir kendine zarar verici davranış sonucu görme
kaybına uğramıştır. Burada psikiyatrik hastalık sürecinde,
dürtüsellikle ve obsesif-kompulsif semptomlarla başlayan,
psikotik yaşantıların daha belirgin şekilde sonradan sürece
dahil olduğu bir durumdan söz edilebilir.

Şizofrenide görülen obsesif kompulsif semptomlar veya
obsesif kompulsif bozukluk kimi zaman hastalığın prodromal
döneminde ortaya çıkmakta bazen de hastalığın seyri içerisinde
görülmektedir. Obsesif kompulsif semptomları psikotik belirtiler
gelişmesinden yıllar önce başlayan fakat başlangıçta obsesif
kompulsif bozukluk tanısı almış olan hastaların sonradan şizofreni
tanısı alma olasılıklarının yüksek olduğu belirtilmiştir (12).

Shiwach tarafından yayınlanan 7 otoenükleasyon
olgusunun 5 tanesinde madde kötüye kullanımı bildirilmiştir.
Tüm hastalar erkek olup dini uğraşlar ve halüsinasyonlar
sonucu self enükleasyon gerçekleştirmişlerdir (13).

Arora ve ark.’nın yayınladıkları psikotik özellikli depresyonu
olan  bir erkek olguda, pornografik filmler izlediği için
cezalandırılmayı hak ettiğine ve kendine zarar vererek Tanrıya
daha çok yaklaştığına inandığı bu nedenle hastanın üst ön
dişlerinin eksik olduğu ve  avucunda yanık izi olduğu
belirtilmektedir (14). Bizim ikinci olgumuzda da oral self mutilatif
davranışlar görülmektedir. Yine Verri ve ark. tarafından obsesif
kompulsif kişilik bozukluğu ve rhombensefalosinapsis
olgusunda oral self mutilasyon bildirilmiştir (15).

İran’dan bildirilen bir olguda,  Cotard sendromlu şizofren
bayan hastanın burnunda  nodül gördüğü ve bunun onu
çirkinleştirdiğini düşündüğü için burnunun tepesini kestiği
belirtilmiştir (16). Bizim ikinci olgumuz da hasta düşünce ve
muhakeme bozukluğu sonucu parmaklarıyla burun kıkırdaklarını
deforme etmiştir.

Bir çalışmada toplam 774 saldırgan davranış sergileyen
olgunun 154’ünde (%20) kendilerine yönelik zarar verici
davranış sergiledikleri, bunlarında %74’ünün başka kişilere ya
da nesnelere karşı saldırgan davranışları olduğu belirtilmiştir.
Kendini yaralama davranışının akşamları göreceli olarak daha
sık meydana geldiği, genellikle hastaların odalarında gizli olarak
gerçekleştiği saptanmıştır (17). Birinci ve ikinci olgunun
başkalarına yönelik saldırgan davranışları nedeniyle
yargılandıkları, üç olgunun da yalnızken kendilerine zarar
verdikleri literatürle uyumludur. 

İngiltere’de yüksek güvenlikli hastanelerde suç işlemiş
tedaviye dirençli şizofreni hastalarında klozapinin saldırgan
davranışları azaltmada etkili olduğu bildirilmiştir (18).
Chengappa ve ark. borderline kişilik bozukluğu eştanılı psikotik
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bozukluğu olan, kendine ve başkalarına zarar verme
davranışları olan yedi olguda klozapinin etkili olduğunu
belirtmişlerdir (19). 

Gözlerine veya diğer organlarına ciddi zarar veren beş
olgudan oluşan seride tedaviye dirençli olmaları, kendilerine ve
başkalarına yönelik ciddi saldırgan davranışları olduğundan
limbik lökotomi uygulandığı ve etkili olduğu bildirilmiştir (20).

Bizim olgularımızdan sadece birinci olgunun tedaviye
dirençli olduğu gözlenmiş ve halen kendisine ya da başkalarına
yönelik zarar verici davranışlar sergilediği için hastanede
tedavisine devam edilmektedir. 

Sonuç

Psikotik bir olguda, özellikle aktif psikotik bulguların
(hezeyanların veya varsanıların) olduğu dönemde ya da
hastalığın başlangıç sürecinde kendine zarar verme potansiyeli
artış gösterebilir. Psikiyatrik tedaviyi planlarken hastanın
başkalarına zarar verme potansiyeli yanı sıra kendine zarar
verme potansiyelini de değerlendirmemiz şarttır. Bu nedenlerle
klinisyenin her psikotik olguda süreci, hezeyan ve varsanı
içeriğini ayrıntılı bir şekilde değerlendirmesi gerekmektedir.
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