
Ekrem HASBEK1, Semiha KURT2, Hatice KARAER ÜNALDI2, Feryal ÇAM ÇELİKEL1, 
Serap ERDOĞAN TAYCAN1, Volkan SOLMAZ2
1Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Tokat, Türkiye 
2Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Tokat, Türkiye 
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Olgu Sunumu / Case Report

ABS TRACT
The neurological involvement in Behçet’s disease (BD) known as neuro-Behçet’s
syndrome (NBS) develop approximately in 5-15% of cases.  Psychiatric symptoms
in BD are an interesting issue for the researchers. In the reported studies  the
frequency of psychiatric symptoms such as depression and anxiety was estimated
to be 8-50% during the course  of BD, and psychosomatic symptoms could be seen
simultaneously in 86% of patients. Despite the high rate of psychosomatic
symptoms  in BD, few cases of BD with bipolar disorder (BD) have been published
in the literature. In this article, a case of NBS with BD is presented. (Arc hi ves of
Neu ropsy chi atry 2012; 49: 231-234)
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ÖZET 
Behçet Hastalığı (BH) olan olguların yaklaşık %5-15’inde nörolojik tutulum vardır ve
bu durum nöro-Behçet sendromu (NBS) olarak bilinmektedir. BH’ndaki psikiyatrik
belirtiler de araştırmacılar için ilgi çekici olmuş, yapılan çalışmalarda hastalığın seyri
esnasında anksiyete ve depresyon gibi psikiyatrik belirti görülme sıklığının %8-50
arasında olduğu ve hastaların %86’sında eşzamanlı psikosomatik belirtilerin
görülebildiği bildirilmiştir. BH’nda bu kadar yüksek oranlarda psikosomatik belirti
görülmesine rağmen, literatürde BH ile iki uçlu bozukluğun (İUB) birlikte
görüldüğüne dair az sayıda yayın bulunmaktadır. Bu yazıda NBS ve İUB birlikteliği
olan bir olgu sunulmuştur. (Nöropsikiyatri Arşivi 2012; 49: 231-234)
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Gi rifl

"Behçet Hastalığı (BH), ilk kez 1937 yılında bir Türk dermatoloji
profesörü olan Hulusi Behçet tarafından tanımlanmıştır. Nedeni
kesin olarak bilinmeyen, ataklarla giden, otoimmün kökenli olması
muhtemel, süregen vasküler-inflamatuar, birden çok sistemi tutan
bir hastalıktır. Oral ve genital ülserler ile üveit karakteristik
özellikleridir. Tanı klinik ölçütlere göre konulmaktadır. Aftöz
stomatite ek olarak göz bulguları (üveit), genital ülserler, cilt
bulguları ve paterji testi pozitifliğinden en az ikisinin bulunması BH
tanısı koymak için yeterlidir (1). Hastalığın İpek Yolu olarak
adlandırılan ve Asya’da Japonya’dan Türkiye’ye uzanan bir bant
üzerinde yer alan ülkelerde ve HLA B51 alt tipi ile ilişkilidir (2,3). 

Behçet hastası olguların yaklaşık %5-15’inde nörolojik tutulum
vardır ve bu durum nöro-Behçet sendromu (NBS) olarak
bilinmektedir (4). NBS’nin en sık rastlanılan klinik görünümleri,

meningoensefalik sendrom, fokal nörolojik defisit, beyin sapı
sendromları, konfüzyonel durumlar ve demanstır (2,3). En sık
görülen nörolojik bulgular farklı kombinasyonlarda kranial sinir
bulguları, dizartri, tek ya da iki taraflı kortikospinal yol işaretleri,
serebeller bulgular ve bilinç bozukluğunun eşlik edebildiği hafif
konfüzyonel durumdur (5). BH’nda santral tutulum erkeklerde
daha sıktır. Santral tutulumu olanların yaklaşık %12’si bulgu
vermemektedir (6). 

Behçet hastalarında kognitif etkilenme de görülmektedir.
Nöropsikolojik test yapılmış 66 olgunun %85’inde çeşitli patolojik
mental bulgular ortaya konmuştur (7). Nöropsikolojik test
uygulanmış olan olguların çoğunda bellek kusuru gösterilmiştir.
Bellek süreçlerindeki bozukluk başlıca uzun süreli bellekten çekip
alma kusuru şeklinde saptanmıştır (7). Tanıma süreçleri korunmuş
iken hastaların bellek skorlarının, tanıma ile dramatik düzelme
gösterdiği belirtilmiştir. Olguların çoğunda bellek kusurunun orta
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ve ağır düzeyde olduğu saptanmıştır. İkinci sırada dikkat kusuru
bildirilmiş olup, bunların da yaklaşık yarısının orta ve ağır düzeyde
olduğu bulunmuştur. Bu bulguları takiben davranış değişikliği,
frontal testlerde bozukluk saptanmıştır. Ancak, hastaların dil,
vizuospasyal, aritmetik becerileri ile muhakemeleri oldukça iyi
korunmuştur (7). 

BH’ndaki psikiyatrik belirtiler de araştırmacılar için ilgi çekici
olmuş, yapılan çalışmalarda hastalığın seyri esnasında anksiyete
ve depresyon gibi psikiyatrik belirtilerin görülme sıklığının %8-50
arasında olduğu ve hastaların %86’sında eşzamanlı psikosomatik
belirtilerin görülebildiği bildirilmiştir (8,9). En sık görülen
bulgulardan olan mental davranışsal değişiklikler ilk nöro-Behçet
vakalarında dahi belirtilmiştir. Ayrıca nöro-psiko-Behçet
sendromu olarak adlandırılan öfori, iç görü kaybı, disinhibisyon,
psikomotor ajitasyon veya retardasyon, paranoid tavır ve obsesif
düşünceler ile giden bir klinik alt tip de tanımlanmıştır (5). İki uçlu
bozukluk (İUB) ile BH birlikteliği üzerine yapılan araştırmalar ise
daha azdır (10). BH ile psikiyatrik belirtiler arasında nasıl bir ilişki
olduğu da kesin olarak bilinmemektedir. BH'nda gözlenen
psikiyatrik belirti ve bulguların, organik bir bulgu olmaktan çok,
hastalığın aktif döneminde tedavi için kullanılan kortikosteroid
tedaviye bağlı olduğu da ileri sürülmektedir (11).

Literatürde BH ile İUB’un birlikte görüldüğüne dair az sayıda
yayın bulunmaktadır. Bu yazıda 7 yıldır BH tanısı ile izlenen, 6 yıldır
nörolojik yakınmaları olan ve manik atak geçiren bir hasta
sunulacaktır.

Olgu

Kırk bir yaşında erkek hasta; yaklaşık 1,5 aydır olan ve son 1
haftadır artan uykusuzluk, çabuk sıkılma, bunalma, çok gülme,
sürekli eşinin sırtına atlama, sürekli küfür etme, tuvaletini
tutamama ve sürekli altına yapma, cinsel istekte artma, kulağına
gelen ne sesi olduğunu tam olarak tarif edemediği sesler şikayeti
ile psikiyatri polikliniğine başvurdu. Hastanın 1,5 ay önce gözleri
iyi görmediği için tren yolunda olduğu halde, normal yolda
olduğunu düşünerek trenin altında kalıp kaza geçirdiği; kaza
sonrası kafatasında ve kaburgalarında kırık olduğu söylenerek
hastanede bir süre izlendiği öğrenildi.

Hastalık öyküsünde, 2002 yılından beri her iki gözünde bulanık
görme, oral ve genital bölgelerde ülser yakınmaları olduğu, 2003
yılında BH tanısı konularak siklosporin ve kolşisin tedavisi verildiği
öğrenildi. 2004 yılından beri yutma zorluğu, idrar kaçırma, ara ara
çift görme ve dengesizlik yakınmalarının olduğu bildirildi. 

Hastanın 1 yıl önce de benzer şekilde çok gülme, çok küfür
etme, cinsel istekte artma, oturduğu yerde sürekli sallanma,
uykusuzluk şikayeti olduğu, gittiği merkezde önerilen tedaviyi
kullanmadığı ve sonrasında yakınmalarının kendiliğinden azaldığı
öğrenildi. 

Hastanın soygeçmişinde özellik yoktu. 
Ruhsal durum muayenesinde yaşında gösteren erkek hasta,

mevsime ve sosyal statüsüne uygun giyimli ve özbakımı azalmıştı.
Konuşma kendiliğinden, zaman zaman konu dışı sapmaları oluyordu.
Konuşma hızı ve miktarı artmıştı. Duygudurumu eleve, bilinç açık,

yer, kişi ve zaman yönelimi tamdı. Hastanın distraktibilitesi
mevcuttu. Görüşme boyunca muayene odasındaki eşyaları
inceleme ve odayı karıştırma davranışı mevcuttu. Algısında işitsel
halüsinasyon olan hastanın zekası normal izlenimi vermekteydi.
Dışa vuran davranışında psikomotor ajitasyonu olan hastanın,
görüşme esnasında sürekli sallanarak anlamsız gülmeleri mevcuttu.

Hastanın yapılan nörolojik muayenesinde sağ santral fasiyal
paralizi ve derin tendon reflekslerinde artış saptandı. Diğer
nörolojik muayene bulguları normaldi. 

Laboratuvar bulgularında tam kan sayımı, rutin biyokimya
analizi, tiroit fonksiyon testleri (T3, T4, TSH), vitamin B12 ve
kortizol düzeyleri normaldi. Çekilen beyin manyetik rezonans
görüntülemesinde serebral beyaz cevher ve beyin sapını da içine
alan, bazıları kontrast tutan, birleşme eğiliminde çok sayıda
lezyon vardı (Şekil 1). Hasta ve yakını lomber ponksiyonu kabul
etmediği için beyin omurilik sıvısı incelenemedi. 

Hastadaki nörolojik bulgularla nöro-Behçet sendromu
düşünüldü. DSM IV TR (12) tanı ölçütleri temel alınarak yapılan
psikiyatrik değerlendirmede tanı, “Genel Tıbbi Duruma Bağlı
Manik Epizod- varsanılarla giden” olarak belirlendi.

Hastanın ruhsal yakınmalarına yönelik önce zuklopentiksol
tedavisi başlandı. Zuklopentiksol tedavisiyle manik belirtileri
azalan hastanın izleminde yutma güçlüğü, akatizi, dilde dolaşma
şikayetleri gelişmesi üzerine ketiapin ve valproik asit tedavisine
geçildi. Bu tedaviyle hastanın belirtilerinde belirgin azalma oldu.
Nörolojik yakınmalarına yönelik olarak steroid tedavisi planlandı.
HBSAg yüksek bulunması üzerine enfeksiyon hastalıkları
bölümüne danışılarak lamivudine 100 mg/gün tedavisiyle beraber
3 günlük pulse steroid tedavisinin ardından oral steroid tedavisine
geçildi. Steroid tedavisiyle hastanın nörolojik yakınmalarında
belirgin bir değişiklik olmadı. Siklosporinin nöro-Behçet
semptomlarında etkili olmadığı düşünüldüğü için (13) hastaya
azotioprin tedavisi başlandı. 
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Tartışma

İrritabl duygudurum dönemleri, cinsel istekte artış, çok
konuşma çok gülme, yerinde duramama, dikkatini toplayamama
gibi belirtiler duygudurum bozukluklarından mani, psikotik
bozukluk, deliryum ve madde intoksikasyonunda görülebilir.
Hastanın madde kullanım öyküsü yoktu. Laboratuvar
parametrelerinde metabolik bir bozukluk da tespit edilmedi.
Hastalığın klinik seyrinde değişkenlik olmaması ve bilişsel alanda
dalgalanmalar bulunmaması da deliryum tanısından uzaklaştırdı.
Hastada manik epizod düşünüldü. Manide etiyoloji tam olarak
aydınlatılamamış olmakla birlikte, çalışmalar biyolojik etiyolojiye
odaklanmaktadır. Ek olarak, genel tıbbi bir durumda da mani
belirtileri ortaya çıkabileceğinden, mani ile organik etkenler
arasında ilişki bulunabilmektedir (14). Bedensel hastalıklar ile
affektif bozukluklar arasında zamansal ilişki varsa bu durumda
“ikincil” terimi kullanılmaktadır (14). Başlangıç zamanı olarak
bedensel bir hastalık sonrası ortaya çıkması, aile öyküsünün
olmaması, önceden psikiyatrik hastalık öyküsü bulunmaması ve
geç başlangıç yaşı ikincil maninin özellikleridir (14). Olgumuzda
NBS bulunması, ailesinde psikiyatrik hastalık öyküsünün
olmaması ve manik epizodun görece geç yaşta başlamış olması
yukarıda sayılan ikincil mani kriterlerini düşündürmekle birlikte
NBS ve İUB’nin rastlantısal birlikteliğini dışlamak da kesin olarak
mümkün değildir. 

Nörolojik hastalıklarla ilişkilendirilebilecek mani nedenleri
arasında sağ bazotemporal, orbitofrontal, inferofrontal ya da
perihipotalamik bölgede inme, perihipotalamik alanda tümör,
Huntington hastalığı ve diğer hareket bozuklukları, multipl skleroz
ve diğer beyaz cevher hastalıkları, nörosifiliz gibi enfeksiyonlar,
Creutzfeldt Jakob hastalığı ve frontotemporal demans gibi pek çok
neden sayılmaktadır (14). İkincil maniye yol açan bölgesel beyin
lezyonları genellikle limbik bölgeyi de içererek sağ kürede yer
almaktadır. Ancak yine de beynin sol yarım küresini tutan
hastalıklarda da mani tablosu ortaya çıkabilir (14). Hastamızda
bulunan yaygın beyin lezyonlarının mani belirtileri ile ilişkili
olabileceği düşünülmüştür. 

BH ile İUB’nun birlikteliği görece nadirdir. Hariri ve arkadaşları
ile Alevizos arkadaşlarının BH ve İUB birlikteliği olan olgularında,
BH bulguları zaman içinde azalırken İUB bulguları giderek
şiddetlenmiş ve tedaviye direnç kazanmıştır (10,15). Bu nedenle
Hariri ve arkadaşları BH’nın İUB’nun ortaya çıkışını
tetikleyebileceğini ve gidişatını olumsuz etkileyeceğini, buna
karşılık İUB’nun BH gidişatını olumlu yönde etkileyip
etkilemediğini anlamak için yeni çalışmalara ihtiyaç olduğunu
bildirmişlerdir (10). Bizim olgumuzda İUB bulguları geliştikten
sonra BH’nın seyrinde belirgin bir değişiklik olmamıştır.
Olgumuzda İUB’nun dirençli olduğunu söylemek için henüz izlem
süresi yeterli değildir. Nakano ve arkadaşları da nöro-Behçet
semptomlarıyla eş zamanlı başlayan İUB olan bir olgu
bildirmişlerdir (16). Görüldüğü gibi BH ve İUB arasındaki ilişkiyi
açıklamak için yeni çalışmalara ihtiyaç vardır fakat bu iki durumun
nadir birlikteliği nedeniyle bu çalışmaları yapmanın güçlüğü
ortadadır. BH ve İUB birlikteliğinin görece nadir olmasına rağmen
nöropsiko-Behçet olarak tanımlanan olgularda, psikiyatrik

belirtiler arasında maniyi düşündürebilen öfori, içgörü kaybı,
psikomotor ajitasyon ya da disinhibisyon gibi belirtilere
rastlanabildiği dikkati çekmektedir (13). Oktem-Tanor ve
arkadaşları tarafından yazılan 12 olguluk seride de hastalara
nöropsikolojik testler uygulanmış, disinhibisyon ya da apati ile
giden kişilik değişiklikleri izlendiği belirtilmiştir. Bununla birlikte
psikiyatrik I. eksen tanılarına yer verilmediğinden ve psikiyatrik
değerlendirme ve muayene bulguları üzerinde durulmadığından
bu olgularda İUB düşünülüp düşünülmediği bilinmemektedir (17).
Bizim olgumuzda mevcut belirtiler DSM-IV TR manik epizod tanı
kriterlerini karşıladığı ve eşlik eden BH tanısı bulunduğu için
“Genel Tıbbi Duruma Bağlı Manik Epizod- varsanılarla giden”
tanısı uygun görülmüştür. 

Olgumuzda geçirilmiş ciddi kafa travması öyküsü olması
nedeniyle manik epizodun bu travmaya bağlı geliştiği
düşünülebilir. Kafa travmalarından sonra da mani gelişebileceği
ve bu vakaların oranının %9 civarında olduğu ve genelde de
travmadan sonraki 1 yıl içinde ortaya çıktığı bilinmektedir (18).
Kafa travması sonrası daha çok saf mani geliştiği, bu maniye
sıklıkla temporal lob epilepsisinin eşlik ettiği ve sağ hemisferle
ilgili beyin hasarlarının etiyolojide daha sık yer aldığı bildirilmiştir
(14). Olgumuzda ise travmadan 1 yıl önce ortaya çıkan
yakınmalarının da DSM-IV TR kritelerine göre mani atağını
karşıladığı görülmekte ve epizodların travmadan bağımsız geliştiği
lehine değerlendirilmiştir.

Behçet gibi steroid kullanımını gerektiren inflamatuar
hastalıklarda gelişen ikincil manide etyolojide steroid de göz ardı
edilmemelidir. Özellikle steroid tedavisinin erken evrelerinde mani
benzeri tablolar izlenmektedir (19). Bizim olgumuzda ise
yakınmaların öncesinde steroid kullanım öyküsü belirlenmemiştir.
Hastaya uygulanan steroid tedavisi sonrasında da nörolojik
belirtiler düzelmemekle birlikte psikiyatrik belirtilerinde de
herhangi bir kötüleşme olmamıştır. NBS tedavisine yönelik çift-
kör, plasebo kontrollü bir çalışma yoktur. Ancak, sistemik yüksek
doz kortikosteroidlerle birlikte immunsupresif tedavi
önerilmektedir (20). Kortikosteroidler akut atakta pulse veya oral
olarak verilebilir. Genellikle kortikosteroidlerin doz düşürülerek
uzun süreli kullanımı gerekmektedir (20). Eğer hastada kötü
prognostik faktörler mevcut ise gelecek atağı önlemek için
tedaviye immunsupresif ajan eklenir. Genelde azotioprin ilk tercih
edilen ajandır (13). Bu nedenle hastada siklosporin tedavisi
kesilerek azotioprin tedavisine geçilmiştir.

Sonuç olarak BH gibi multifokal sistemik bir inflamatuar
hastalıklara eşlik eden ya da ikincil ortaya çıkan mani ve diğer
psikiyatrik belirtilerde, hastaların bütüncül olarak ele alınması,
ayırıcı tanının iyi yapılması ve gerektiğinde ileri incelemelere
başvurulması önemlidir. 
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