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ABS TRACT
Psychosis and depression are mental disorders that can exist secondary to
some medical disorders and may be associated with the use of drugs. The most
frequent causes of these disorders are substance abuse, infections (especially
central nervous system infections), hormone or  collagen tissue disorders,
cancer, and side effect of drugs used to treat diseases. Hypercalcemia is
referred as high level of calcium in the blood - higher than 10,2 mg/dl - and is
often seen with  parathyroid adenoma. Hypercalcemia may cause several
symptoms. In this case report, we represent the case of a patient who
presented with delusion of persecution and depressive symptoms probably
secondary to hypercalcemia. (Arc hi ves of Neu ropsy chi atry 2013;50: 75-77)
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ÖZET
Psikoz ve depresyon ruhsal hastalıklar olup ruhsal olmayan birçok tıbbi hastalığa ve
ilaç kullanımına ikincil olarak da görülebilmektedir. En sık olarak madde kullanımı,
infeksiyöz nedenler (özellikle santral sinir sistemi infeksiyonları), hormonal
bozukluklar, kanserler ve kollajen doku hastalıklarına ikincil gelişmekle birlikte, bu
hastalıklarda kullanılan ilaçların yan etkisi olarak da ortaya çıkabilmektedir (1).
Hiperkalsemi kan kalsiyum düzeyinin 10,2 mg/dl değerinin üstünde olması durumu
olup çoğunlukla paratiroid adenomuna bağlı olarak görülür. Hiperkalsemiye bağlı
olarak birçok belirti görülebilmektedir. Bu vaka sunumunda hiperkalsemiye ikincil
olduğu düşünülen perseküsyon hezeyanları ve depresif belirtileri olan bir olgu
sunulmuştur. (Nö rop si ki yat ri Ar fli vi 2013;50: 75-77) 
Anah tar K e li m e ler: Hiperkalsemi, psikoz, depresyon
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Gi riş

Hiperkalsemi, serum toplam kalsiyum düzeyinin normal
sınırları olan 8,4-10,2 mg/dl değerinin üstünde olduğu,
hipofosfateminin eşlik ettiği ve  %80 paratiroid adenomun
neden olduğu durumdur (2). Hiperkalsemi sıklığı %0,1 ile 0,01
arasında değişmekte ve yaşlılarda on kat daha sık
görülebilmektedir. Tanı serum kalsiyum, paratiroid hormon
artışı, idrarda kalsiyum atılımının artması ve ultrasonografide
adenom teşhisi ile konur. Psikiyatrik ve fiziksel anormal belirtiler
genellikle 12 mg/dl üzerindeki serum kalsiyum düzeylerinde
görülür. Apati, yorgunluk, depresyon, bunaltı, huzursuzluk,
bulantı, kusma, kabızlık, kolik tarzda karın ağrısı, eklem ağrıları,
kilo kaybı, proksimal kas güçsüzlüğü, azalmış derin tendon

refleksleri görülebilir. Serum değerlerinin 14-16 mg/dl üstünde
olması deliryuma, nöbete yol açabilir. Elektrokardiyografide kısa
QT mesafesi, elektroensefalografide genel yavaşlama, uzun
süreli vakalarda nefrokalsinoz, pankreatit görülebilir (3,4). Ilımlı
yükseklikler hiperparatiroidide, ciddiler genelde kanserlerde
görülür. Granülomatöz hastalıklar, vitamin D zehirlenmesi, tiazid
diüretikler, lityum, hipotiroidi, hipertiroidi ve adrenal yetmezlik
gibi durumlarda hiperkalsemi görülmekle birlikte serum düzeyi
ile psikiyatrik belirtiler arasındaki ilişki tartışmalıdır (5).

Hastalar uzun süre belirtisiz kalabilirler, hastaların yarısında
nöropsikiyatrik belirtiler görülmektedir. En sık ılımlı bilişsel
bozulmayla birlikte apati ve depresif belirtiler görülmektedir.
Literatürde hiperkalsemiye bağlı katatoni, konfüzyon, psikoz,
obsesif kompulsif bozukluk, mani, anksiyete, asteni, letarji,



apati, deliryum, demans ve depresyon bildirilmekle birlikte olgu
sunumları ile sınırlı olup; mekanizması net olarak bilinmemekle
birlikte dopaminerjik sistem, endokrinolojik sistem ve kalsiyum
kanallarındaki patolojiden kaynaklanıyor olabileceği
düşünülmektedir (6,7,8). 

Olgu

Otuz sekiz yaşında erkek, evli, 4 çocuklu. Mayıs 2008’de
mevsimlik boyacılık yapmak için Ankara’ya gelmiş. Temmuz
2008’e kadar iki binanın boya işinde çalışmış. Haftanın 6 günü
çalışıyor, fiyatı uygun olan bir otelde kalıyor, arada bir
Ankara’da yaşayan amcası çocuklarıyla görüşüyormuş.
Ağustos ayında çalıştığı iş yerinde şef olarak çalışan kişilerden
birinin karısının kendisiyle ilgilendiğini farketmiş. Hastanın
ifadesiyle bu kadın birkaç kez kendisiyle konuşmuş ve birlikte
olmayı teklif etmiş ancak hasta evli ve çocukları olduğunu
söyleyerek kadının isteklerini reddetmiş. Bu durumdan çok
bunalan hasta işyerine gitmemeye karar vermiş ve birkaç gün
net olarak hatırlamadığı şekilde sokaklarda kendi başına
dolaşmaya başlamış. Hasta birgün yine kafası karışık bir şekilde
dolaşırken çalıştığı yerin önünden geçmiş. O sırada karısının
kendisine birliktelik teklif ettiği şefi görmüş, sonrasında o şefin
kendisini öldüreceğini düşünmeye başlamış. O günlerde yoğun
bir şekilde tehdit altında olduğunu şefin ailesi ve kendisine
zarar vereceğini düşünüyormuş. Hasta yine birgün tedirgin ve
korkulu bir halde dolaşırken artık bu tehdide dayanamayacağını
ve intihar ederek hem kendini bu korkudan hem de ailesini
tehditten kurtaracağını düşünmeye başlamış. Bu amaçla tren
istasyonuna gitmiş ve bariyerleri aşarak tren geldiği sırada
rayların üstüne kendisini atmış. Tren her iki bacağını da diz
altından kopartmış, ardından hasta orada bulunanlar tarafından
Hacetepe Tıp Fakültesi Acil servisine getirilmiş. Acilen Ortopedi
bölümünce ameliyata alınmış. Ameliyatta ayaklardan biri yerine
dikilirken doku kaybı fazla olan diğer ayak dikilememiş.
Ameliyattan sonra Ortopedi servisi’nde takibe alınan hasta
etrafındakilere tehdit altında olduğunu, kendisini hastanede
bulup öldüreceklerini, onlar bulmadan kendisini öldürmesi
gerektiğini aksi takdirde ailesine de zarar verileceğini, ailesine
haber verilmesi ve polisten yardım alınması gerektiğini
söylüyormuş. Yatışının ilk günlerinden itibaren benzer şeyler
söyleyen hasta birkaç gün sonra kendisinde bulaşıcı bir
hastalık olduğunu, herkese bulaşacağını söylüyor ve odasına
girilmesini istemiyormuş. Geçen sene hastaneye gittiğinde
yapılan tahlillerde kendisinde hepatit saptandığını ve şimdi bu
hastalığın kendisiyle temas eden herkese bulaşacağını
belirtiyormuş. Hasta o günlerde istenen psikiyatri
konsültasyonunda gece nöbetçi doktor tarafından
değerlendirilmiş, o sıradaki değerlendirilmesinde bilinci açık,
oryantasyonu ve kooperasyonu tammış. Muayene eden hekime
kendisiyle ilgilenen kadın ve onun kocasının kendisini tehdit
ettiğiyle ilgili şeyler anlatmış. Israrla polise haber verilmesini
istiyor, ailesinin tehdit altında olduğunu söylüyormuş. Hastanın
mevcut bulgularla psikotik bir tablo içinde olabileceği
düşünülmüş o gece için benzodiazepin önerilerek uyuması
sağlanmış, sabah ailesinin gelmesi istenerek tekrar
değerlendirilmesi gerektiği düşünülmüş. Ertesi gün ayrıntılı
olarak yapılan muayenesinde sol bacağının dizin bir karış
altından ampute olduğu ve sağ bacağın aynı hizadan onarıldığı
görüldü. Her iki bacak altında amputasyondan dolayı muayene

tam yapılamamakla birlikte nörolojik muayenesinde patolojik bir
bulguya rastlanmadı. Ruhsal durum muayenesinde konuşması
açık, anlaşılır, amaca yönelikti. Bellek muayenesinde anlık,
yakın ve uzak bellek normaldi. Oryantasyon muayenesi doğal,
hastaneyi, zamanı, yakınlarını biliyordu. Duygulanımı elem
yönünde artmıştı. Duygudurumu endişeli ve üzgün olarak
anlatılıyordu. Algı sapması net olarak tariflemiyordu. Hastada
kendisinde bir hastalık olduğuna ve onu etrafa yayacağına dair
sanrılarla birlikte, kendisine ve ailesine zarar verileceği, tek
yolun ölüm olduğu ile ilgili düşünceleri mevcuttu. Düşünce
sürecinde çağrışımları düzenliydi, içeriğinde kendisi ve ailesine
kötülük yapılacağı ile ilgili perseküsyon düşünceleri ve
ölmesinin daha iyi olacağı, kurtulamayacağı şeklinde depresif
içerikli temalar dikkat çekiyordu. Ailesinden alınan öyküden
genel olarak kendi halinde, iyi huylu, herhangi bir sorunu
olmayan biri olarak anlatılıyordu. Ailesi ve etrafındakilerle
ilişkilerinde herhangi bir sorun tariflenmiyordu. Yirmi yıldır
günde bir paket sigara kullandığı, başka madde kullanımı
olmadığı belirtildi. Ailesinde ve akrabalarında ruhsal hastalık
öyküsü bulunmuyordu. Günlük yapılan muayenelerle
değerlendirilen hasta ailesinin tehdit altında olduğundan, çok
geç kalındığından, belki ölmüş olabileceklerinden
bahsediyordu. Nedeni sorulduğunda çok bilgi vermek
istemediğini, kendisinde bulaşıcı bir hastalık olduğunu,
odasında yan yataktaki hasta dahil kimsenin olmaması
gerektiğini, kendisi için yapılabilecek bir şey kalmadığını,
ailesinin en azından kurtarılması gerektiğini söylüyordu. Hasta
şüphelendiği kişilerin kendisine telefon yoluyla ulaşıp zarar
verebilecekleri için cep telefonunu attığını belirtti. Hastada ilk
saptanan laboratuvar tahlillerinde bir anormallik tespit
edilmedi, serum kalsiyum düzeyi 10,1 mg/dl olup; normal
değerlerin üst sınırın olan 10,2 mg/dl düzeyine yakındı. Ameliyat
sonrası 13000/μL civarında lökositozu olan hastada Ortopedi
bölümü bu değerlerin ameliyat sonrası görülebileceğini belirtti.
İzleminde serum kalsiyum değerleri normal sınırlardan hafif
yüksek olduğu saptanan hastada genel durumu itibariyle aldığı
sıvı tedavisine rağmen değerler normal sınırlardan hafif yüksek
(10,4-10,5 mg/dl) seyretti. Servisteki izleminde hastada
hipertansiyon ve kan şekeri yüksekliği tespit edildi.
Hipertansiyon tedavisi için amlodipin 5 mg/gün alması ve kan
şekeri takipleri yapılması planlandı. Psikiyatri bölümünce
değerlendirildikten sonra tedavisi ilk iki gün risperidon 2
mg/gün sonra artırılarak 4 mg/gün alması ve depresif belirtilerin
takibi planlandı. İzleminin ikinci haftasında hastanın laboratuvar
tahlillerinde daha önce üst sınıra yakın veya hafif yüksek olan
serum Ca düzeylerinin 10,9 ve 12,7 mg/dl arasında olduğu
değerler tespit edildi. Bu sonuçlar üzerine Dahiliye bölümünün
önerileri ile ileri incelemeler yapılan hastada paratiroid
adenomu şüphesiyle yapılan USG’de paratiroid bezinde
adenom saptandı. İdrarda kalsiyum atılımı bakılmadı, bakılan
parathormon düzeyi 1,8 nanogram/ml olarak bulunmuş olup 0,4-
1,4 ng/ml olan normal sınırlardan yüksekti. O sırada hastaya
uygulanan Hamilton Depresyon Değerlendirme Ölçeği’nden
hasta 26 puan aldı. Bu aşamada Ca değerleri 12 mg/dl’nin
üstünde olan hastaya masif sıvı ve diüretik tedavisi verildi ve
takibinin Dahiliye bölümünce yapılmasına karar verildi. Takipte
kan Ca değerleri düşmeyen hasta Genel Cerrahi bölümünün
önerisiyle ameliyat edilerek paratiroid adenomu çıkarıldı.
Ameliyat sonrası izleminde serum Ca düzeyleri normal
sınırlarda seyreden hastada ameliyattan iki gün sonra yapılan
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görüşmede kendisinde bir hastalık olduğu ve insanlara
bulaşacağı ile ilgili düşüncelerin belirgin olarak azaldığı
gözlendi. Hasta ilk yattığı günlerde öyle düşündüğünü ancak
artık bu düşüncesinin olmadığını belirtti. Kendisi ve ailesinin
tehdit edildiği ile ilgili düşünceleri kısmen azalan hasta bu
konudan artık daha az bahsediyordu. Görüşmelerde uykusuzluk
yakınmasından, artık tek ayağının kaldığından, hayatın kendisi
için zor olacağından, ölse belki daha iyi olacağından bahseden
hastanın bu şikâyetleri depresif belirtiler olarak yorumlandı ve
aldığı risperidon 4mg/gün tedavisine ameliyatın üçüncü
gününde essitalopram 10 mg/gün eklendi. Sonraki
kontrollerinde genel ve ruhsal durumunun daha iyi olduğu
saptanan hasta ameliyatın yirminci gününde değerlendirildiğinde
artık o kadının kocasının kendisini bulamayacağını, cep
telefonunu attığını ve hastanede yattığını akrabaları hariç
kimsenin bilmediğini söyledi. Kendisini daha iyi hissettiğini,
artık tek ayakla da olsa bir şekilde yaşayacağını, çocuklarını
okumaları için teşvik edeceğini belirtti, intihar düşüncesi yoktu.
O gün tekrar uygulanan Hamilton Depresyon Değerlendirme
Ölçeği’nden 7 puan aldı. Birkaç gün sonra genel durumunun
düzelmesi, kendi ve ailesinin isteği üzerine hasta yatışının
otuzikinci gününde taburcu edildi. Hastaya yaşadığı bu durumun
sebebinin paratiroid adenomuna ikincil olabileceği, ilaçlarını
düzenli alması ve kontrollere gelmesi önerildi. Sonraki
kontrollerine gelmeyen hastanın yakınlarından taburculuğunu
takiben bir ve üç ay sonra telefonla bilgi alındı. Birinci ayın
sonunda ilaçlarını kullandığı ve herhangi bir şikâyeti olmadığı
öğrenilen hastaya taburculuk sonrası üçüncü ayı sonunda
ulaşıldığında hastanın yaklaşık iki aydır ilaçlarını almadığı ve
iyilik halinin devam ettiği öğrenildi. 

Tartışma

Hastada psikotik belirtilerin depresif belirtilerden önce
başlaması, yatışı sonrasında gelişen depresif belirtilerin olması
ve psikotik belirtilerle depresif belirtilerin bir süre birlikteliği
nedeniyle psikotik depresyon ve postpsikotik depresyon
tanılarından uzaklaşılmış, organik bir nedenin saptanmasıyla da
hiperkalsemiye bağlı akut psikoz ve depresyon tanıları
konulmuştur. Hastanede yattığı süre içinde yaklaşık dört hafta
risperidon 4 mg/gün ve üç hafta essitalopram 10 mg/gün
kullanan hastanın şikâyetlerinde belirgin düzelme görülmüştür.
Hastada psikotik ve depresif belirtilerin yatışması için
antipsikotik tedavi olarak risperidon başlanmış paratiroid
adenomunun çıkarılmasını takiben de üçüncü günde
antidepresan tedavi başlanmıştır. Hastanın belki ilaçsız izlemi
sonrası belirtilerin ameliyat sonrası yatışıp yatışmadığı
beklenebilirdi ancak antipsikotik tedavinin başlanmasından
sonra adenomun teşhisi ve depresif belirtilerin şiddetli olması,
intihar düşüncelerini içermesi nedeniyle her iki ilaç tedavisinin
de devam etmesini düşündük. Literatürde bu hastalarda
belirtilerin asıl neden ortadan kalkınca yatışabileceği
belirtilmekle birlikte net bir süre yoktur. Alınan öyküde hastanın
ailesinde herhangi bir ruhsal hastalık öyküsü olmaması, yaş,
tıbbi bir neden saptanması, kısa sürede psikotik ve depresif
belirtilerin yatışması, tedaviyi bıraktığı halde herhangi bir
şikâyeti olmaması nedeniyle tanının gelecekte şizofreni olması
ihtimali düşük olarak kabul edilmiştir. Hasta takiplere gelmediği
için bu durum hakkında yorum yapmamız zorlaşmaktadır, ancak
yaşadığı psikiyatri doktoruna gitmesi önerilmiştir. Hastaya

yazının yazılması aşamasında ulaşılmaya çalışılmış ancak
verilen telefon numarasının kullanılmaması ve akrabalarının
adreslerinin değişmesi nedeniyle ulaşılamamıştır.

Literatürde hiperkalsemiye bağlı ruhsal bozukluklar saptanan
hastaların bir kısmında belirtilerin ilaç tedavilerine dirençli
oldukları belirtilmektedir (10,11). Psikopatolojik belirtilerin
tedavisinde bu belirtilerin tedavisi ile birlikte asıl  altta yatan
nedenin tedavisinin yapılması önerilmektedir. Bazı
araştırmalarda hastalarda SCL-90 kullanılarak belirtiler
tarandığında ameliyattan 1 ay sonra belirgin oranda belirtilerin
azaldığı saptanmıştır. Yapılan bir araştırmada hiperkalsemiye
bağlı psikiyatrik belirtiler sergileyen hastalarda beyin omurilik
sıvısında serotonin metaboliti olan 5-HIAA (5 hidroksi indol asetik
asit), dopaminin metaboliti olan HVA (homovanilik asit) ve
noradrenalin metaboliti olan MPHG (3 metoksi 4 hidroksi
fenilglikol) düzeylerinde azalma olduğu, ameliyattan 1 ay sonra
normal sınırlara geldiği bulunmuştur (9). Birçok hastada tam
düzelme ancak hiperkalsemiye yol açan altta yatan nedenin
tedavisiyle mümkün olmaktadır (10). Psikiyatrik tedavinin ne
kadar sürmesi gerektiğiyle ilgili literatürde net bilgi
bulunmamakla birlikte vaka örneklerinde psikotrop ilaç
tedavisinin hiperkalseminin tedavisi yapıldıktan sonra kesildiği ve
hastaların psikiyatrik hastalık belirtisi göstermedikleri
bildirilmiştir (11). 
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