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ÖZET 
Okülerjik kriz genellikle antipsikotik ilaç tedavisinin yan etkisi olarak ortaya çıkan bir
akut distonik reaksiyondur. Özellikle yüksek potensli antipsikotikler olmak üzere
neredeyse bütün antipsikotik ilaçlarla ilişkili okülerjik kriz olgu bildirimleri vardır.
Psikotik hastalarda antipsikotik tedavi sürdürümü sırasında psikotik alevlenmelere
eşlik eden okülerjik kriz olgularının yanı sıra antipsikotik ilaçların kesilmesini izleyen
izole okülerjik kriz olguları da bildirilmiştir. Ancak bildiğimiz kadarıyla antipsikotik
kesilmesini takiben psikotik alevlenmeye eşlik eden bir okülerjik kriz vakası yoktur.
Burada 2 yıldır kullanmakta olduğu amisülpirid tedavisinin kesilmesini izleyen
psikotik alevlenme ve eşlik eden okülerjik kriz geliştiren 26 yaşında bir olgu
sunulmuştur. İki yıldır remisyonda olan hastada amisülpirid tedavisinin kesilmesinin
hemen ardından işitsel halüsinasyonlar, referans hezeyanlar ve gün içi sık sık
tekrarlayan okülerjik kriz tablosu baş göstermiştir. Bu olguda ortaya çıkan
belirtilerin olası nedenleri araştırılmış ve uzun süreli antipsikotik tedavi kullanımına
bağlı gelişen dopamin reseptör süpersensitivitesi ile ilişkili olabileceği
öngörülmüştür. (Nöropsikiyatri Arşivi 2013; 50: 186-188)
Anah tar ke li me ler: Akut distoni, okülerjik kriz, antipsikotik, dopamin supersensitivitesi
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ABS TRACT
Oculogyric crisis (OGC) is a type of acute dystonic reaction which is usually a
side effect of an antipsychotic treatment. There are case reports on OCG with
almost all antipsychotic drugs, especially with the highly potent ones. In
psychotic patients, there are cases of OCG accompanied by psychotic
exacerbation during antipsychotic treatment. Besides, there are cases of OCG
after cessation of antipsychotic treatment. However, to our knowledge, there are
no cases of OCG associated with psychotic exacerbation following antipsychotic
drug withdrawal. We present a 26-year-old patient who had psychotic
exacerbation accompanied by OCG after cessation of his 2-year amisulpiride
treatment. He was in remission for two years before he developed auditory
hallucinations, reference delusions and repetitious OCG just after stopping his
medication. In this study, we investigated the possible reasons for these
symptoms and we assume that they may be related to dopamine receptor
supersensitivity which is the result of long-term antipsychotic treatment. 
(Arc hi ves of Neu ropsy chi atry 2013; 50: 186-188)
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Giriş

Okülerjik kriz gözlerin ileri derecede yukarı kayması ve sabit
donuk bakışla karakterize bir durumdur. En sık eşlik eden belirtiler,
huzursuzluk, ajitasyon, boynun arka yana eğilmesi, gözlerde ağrı,
ağzın açılması ve dilin dışarı sarkmasıdır. Antipsikotik ilaçların
sıkıntı verici yan etkilerindendir ve çoğunlukla dopamin reseptör
blokajı yapan yüksek potensli antipsikotik ilaçların kullanımına bağlı
olarak ortaya çıkar. Okülerjik kriz antipsikotik tedavi başlandıktan
kısa süre sonra ya da intramüsküler uygulamalar sonrası görülür,

bu nedenle akut distonik reaksiyon (ADR) olarak da tanımlanır.
Diğer akut distonik durumlarda olduğu gibi antikolinerjik tedaviyle
tablo hızlı düzelir. Psikotik hastalarda uzun süreli antipsikotik ilaç
kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan okülerjik kriz olguları
bildirilmiş olup bu durum ‘tardif okülerjik kriz’ olarak tanımlanmıştır
(1). Sürdürüm tedavisi sırasında ortaya çıkan bu okülerjik kriz
tablolarına psikotik alevlenmelerin de eşlik ettiğini bildiren yayınlar
bulunmaktadır (2). 

Her ne kadar okülerjik kriz kullanılmakta olan ilaca bağlı bir yan
etki olarak değerlendirilse de nadiren de olsa antipsikotik ilaçların



kesilmesini izleyen yani antipsikotik yoksunluğuna bağlı olarak
ortaya çıkan izole okülerjik kriz olguları da bildirilmiştir (3).  Bu
yazıda uzun süredir kullanmakta olduğu antipsikotik tedavisi
(amisülpirid) azaltılarak kesilen ve ilaç kesilmesinden 48-72 saat
sonra okülerjik kriz ve eşlik eden psikotik alevlenme gösteren bir
olgu sunulmuştur.

Olgu

26 yaşında, bekar bir erkek hasta olan bay A üniversite
mezunudur ve öğretmen olarak çalışmaktadır. Üç yıl önce persekütif,
referans ve dini içerikli sanrılar gibi pozitif belirtilerle karakterize akut
bir psikotik atak tablosu ile hastaneye yatışı yapılmış ve tedavi olarak
amisülpirid 600mg/gün başlanmıştır. Yatışının ilk günlerinde hemen
her gün okülerjik kriz tablosu olan hastada aynı zamanda endişe,
huzursuzluk ve servikal distoni gibi belirtiler de görülmüştür. Mevcut
tablo antikolinerjik tedaviye hızla cevap verdiği için tedaviye
biperiden 4mg/gün eklenmiş. Yatışından yaklaşık üç hafta sonra
psikotik belirtilerin düzelmesi üzerine 600mg/gün amisülpirid ve
4mg/gün biperiden tedavisi ile taburcu edilmiş.  Ayaktan takipler
sırasında aktif psikotik belirtisi olmayan hastada ayda 3–4 defa,
servikal distoninin eşlik etmediği hafif okülerjik kriz tabloları
oluyormuş. Hastada stresör faktörleri takiben ortaya çıkan izole
okülerjik kriz tabloları gözleniyor ve ek antikolinerjik ilaç
kullanmaksızın kısa sürede düzeliyormuş. İlaç tedavisi başlandıktan
bir yıl sonra amisülpirid dozu 400mg/gün’e biperiden dozu ise
2mg/gün’e düşürülmüş. On sekiz ayın sonunda psikotik belirtisi ve
son 3–4 aydır okülerjik krizi olmayan hastanın amisülpirid dozu
200mg/güne düşürülürken biperiden tedavisi de kesilmiş.
İzlemlerinde hiçbir psikotik belirtisi olmayan, aktif olarak çalışan ve
işlevselliği normal olan hastanın ilaç dozu azaltılıp biperiden tedavisi
kesildikten sonraki 6 ay boyunca hiçbir yakınması olmamış.  

Amisülpirid tedavisine başlandıktan 24 ay sonra hasta remisyon
kabul edilerek ilacı kesilmiş. İlacın kesilmesinin üçüncü günü (48-72
saat sonra) ani başlayan işitsel varsanılar ve halusinatuar
davranışlar,  zaman ve yer yöneliminde bozulma, terleme,
psikomotor huzursuzluk, korku,  servikal distoni ve okülerjik kriz
tablosu ile hasta yakınları tarafından psikiyatri acile getirilmiş.
Hasta, akut psikotik alevlenme tablosuyla kliniğe yatırıldı. Pozitif ve
negatif belirtileri derecelendirme ölçeği (PANSS) değeri 117 olan
hastaya olanzapin 20mg/gün tedavisi başlandı. Yatışının ilk
günlerinde servikal distoni ve okülerjik kriz gün içinde 3-4 kez ortaya
çıkıyordu, antikolinerjik tedavi gerekmeksizin düzeliyor ve bir süre
sonra tekrar başlıyordu. Hasta neredeyse sürekli konfüze idi ve
varsanılarına göre hareket ediyordu. Tedavi başlangıcından itibaren
pozitif psikotik belirtileri hızla düzeldi, okülerjik kriz sıklığı, süresi ve
şiddeti ise giderek azaldı. İlk haftanın sonunda hastada psikotik
belirtiler kayboldu ve bu tarihten itibaren hastada okülerjik kriz
tablosu da gözlenmedi. Bunun üzerine yatışından 15 gün sonra
olanzapin 20mg/gün tedavisi ile taburcu edildi. Hastaya ek bir
antikolinerjik tedavi verilmeksizin ayaktan takibe alındı. Hastada
organik etiyolojiyi değerlendirmek amacıyla yapılan rutin
biyokimyasal parametreler normal sınırlardaydı. Okülerjik kriz
oluşumunu açıklayacak her hangi bir hastalık öyküsü ya da ek ilaç
kullanımı yoktu. Nörolojik değerlendirmesinde mevcut tabloyu

açıklayacak nörolojik patoloji saptanamadı ve kraniyal manyetik
rezonans görüntüleme ve elektroensefalografi tetkikleri de normal
olarak değerlendirildi.  Hasta olanzapin 20mg/gün tedavisi
başlandıktan 3 ay sonra görüldü. Psikotik belirti ya da her hangi bir
hareket bozukluğu yakınması olmayan hastanın PANSS değeri ise
38 puan idi.

Tartışma 

Literatürde antipsikotik ilaçların kesilmesine bağlı olarak ortaya
çıkan izole okülerjik kriz ya da yoksunluk psikozu olgusu
bildirilmiştir. Ancak yoksunluk psikozuna eşlik eden okülerjik kriz
olgusu bildiğimiz kadarıyla bulunmamaktadır. Akut distonik
reaksiyon (ADR) olarak kabul edilen durumlar dışında,  okülerjik kriz
daha çok antipsikotik sürdürüm tedavisine bağlı olarak ortaya çıkan
ve psikotik alevlenmenin eşlik ettiği bir belirtidir (2,4). Bu
dönemlerde ortaya çıkan psikotik belirtiler pozitif psikotik
belirtilerden oluşmakta olup tabloya duygusal belirtilerin de eşlik
ettiği bildirilmiştir (5). Yukarıda amisülpiridin kesilmesinin hemen
ardından ortaya çıkan yoksunluk psikozu ve eşlik eden okülerjik krizi
olan bir olgu aktarılmıştır. 

Okülerjik krizin oluşum mekanizması tam olarak
bilinmemektedir ve hem hipodopaminerjik (muskarinik reseptörlerin
süpersensitivitesine bağlı olarak göreceli kolinerjik aktivite artışının
sonucu olarak) hem de hiperdopaminerjik mekanizmalar
suçlanmaktadır. Hipodopaminerjik durum okülerjik kriz tablolarının
antikolinerjik ilaçlara cevap vermesi nedeniyle uygun bir açıklama
olarak görülebilir. Hayvan çalışmalarında M4 muskarinik
reseptörlerinin striatal D1 reseptörlerinin aracılık ettiği lokomotor
stimulasyon üzerine inhibitör etki yaptığı öne sürülmüştür.
Günümüzde en çok kabul gören açıklama striatal kolinerjik
hiperaktivitedir. Literatürde antipsikotik ilaç kesilmesi sonrası
hastaların sadece çok az bir kısmında okülerjik kriz gelişmesi genetik
yatkınlık, nörolojik hastalıklar ya da beyin hasarı gibi yatkınlık
oluşturucu durumların varlığı ile açıklanmaya çalışılmıştır (3). 

Literatürde antipsikotik yoksunluğuna bağlı olarak ortaya çıkan
okülerjik kriz olguları daha çok klozapin kesilmesi ile ilişkilidir.
Mendhekar klozapin kesilmesine bağlı olarak ortaya çıkan bir
okülerjik kriz olgusunu kolinerjik çekilme ile ilişkilendirilmeye
çalışmış ancak hastada kolinerjik reseptörlerde süpersensitivite
gelişmesi için klozapin kullanım süresi yetersiz olarak
değerlendirmiştir. Bu durumu açıklamak için hayvan çalışmalarında
gösterilen muskarinik reseptörlerin striatal D1 reseptörleri
üzerindeki inhibitör etkisi üzerinde durulmuştur. Klozapinin
kesilmesinin striatumdaki dopaminerjik sistem üzerindeki
muskarinik inhibisyonun ortadan kalkması ve hareket bozuklukları
ile kendini gösteren işlevsel dopaminerjik süpersensitivite ile
sonuçlanacağı öne sürülmüştür (6). Bu durum yukarıda öne sürülen
mekanizmayla da uyumludur.

Amisülpirid benzamid grubu alkilsülfon derivesi bir atipik
antipsikotik ilaçtır. Presinaptik D2 ve D3 reseptörlerine yüksek
afinite gösterir. Düşük dozlarda tercihen presinaptik D2/D3
otoreseptörlere bağlanır ve prefrontal kortekste dopaminerjik
transmisyonu arttırır. Yüksek dozlarda ise postsinaptik dopamin
reseptörlerini bloke eder (7). Striatal yapılardan daha çok limbik ve
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hipokampal yapılardaki dopamin reseptörleri üzerine etkili olduğu
düşünülmektedir (8). Amisülpirid kullanan hastalarda diğer
antidopaminerjik ilaçlarla olduğu gibi okülerjik kriz (hem düşük hem
de yüksek dozlarda) olguları bildirilmiş ve yüksek dozlarda
postsinaptik reseptör blokajı suçlanmış ancak düşük dozlarda bu
durumu açıklayacak bir yorum yapılmamıştır (7). 

Bildiğimiz kadarıyla amisülpirid kesilmesini izleyen yoksunluk
psikozu olguları bulunmamakla birlikte, amisülpirid kesilmesini
izleyen izole okülerjik kriz olguları da bulunmamaktadır. Schneider
ve arkadaşları dopamin reseptör blokörü ilaçların (haloperidol,
droperidol, klorpromazin ve metoklopramid) kesilmesi sonrası
yoksunluğa bağlı olarak akut distonik reaksiyon ve okülerjik kriz
ortaya çıkan 3 olgu tanımlamıştır. Bu olgularda hastalara dopamin
reseptör blokajı yapan ilaçlar tek doz verilmiş ve ardından okülerjik
kriz tablosu ortaya çıkmış, tekrar ilaç verilmemesine rağmen
okülerjik kriz atakları tekrarlamıştır. Bu olgulardaki klinik tablo da
benzer şekilde reseptör süpersensitivitesi ile açıklanmaya
çalışılmıştır (3).  

Thomas ve arkadaşları antipsikotik tedavi sürmekte iken ortaya
çıkan, işitsel varsanılarla karakterize psikotik alevlenmeye eşlik
eden bir dizi okülerjik kriz olgu serisi tanımlamıştır. Bu olgulardaki
mevcut klinik tabloyu süpersensitivite psikozu ile açıklamaya
çalışmışlardır (2). Aslında bu açıklamalar da süpersensitivite
psikozu ile uyumludur. L-Dopa kullanımı sonucu oluşan
hiperdopaminerjik duruma bağlı oluşan psikotik semptomlar ve eşlik
eden okülerjik kriz tablosu da bu hipotezi destekler niteliktedir (4).
Fahn antipsikotik tedavi sürmekte iken ortaya çıkan psikotik
alevlenme ve eş zamanlı okülerjik kriz gelişimini tardive disfreni ya
da tardive akatizi olarak tanımlamış (9), Leigh ve arkadaşları da ilaç
yoksunluğu sırasında ortaya çıkan psikotik alevlenmenin aynı
durumla ilişkili olduğunu öne sürmüşlerdir (5).  

Nöroleptik ilaç dozlarının azaltılması veya kesilmesine bağlı
olarak ortaya çıkan psikotik alevlenme tablolarını Chouinard,
süpersensitivite psikozu kapsamında değerlendirmiş ve daha çok
pozitif psikotik belirtilerle karakterize, orijinal hastalıktan farklı bir
klinik tablo olduğunu öne sürmüştür. Süpersensitivite psikozu ve
tardiv diskinezi arasındaki ilişkiye dikkat çekmiştir (10). Hayvan
çalışmalarında uzun süreli antipsikotik ilaç kullanımının
dopaminerjik ilaçlara davranışsal duyarlılık artışı ile sonuçlanan
dopamin reseptör değişikliklerine neden olduğu gösterilmiştir.
Pozitron emisyon tomografi  (PET) çalışmalarında da D2 reseptör
bağlanmasında artış olduğu gösterilmiştir. Bu durum tardiv diskinezi
ile ilişkili bulunmuş ancak psikoz gelişimini tam olarak
açıklayamamıştır. Bu nedenle kolinerjik, serotonerjik ve GABAerjik
reseptörlerde de süpersensitivite ortaya çıktığı ve mevcut tabloya
katkıda bulundukları öne sürülmüştür (11). 

Klozapinle yapılan çalışmalar klozapin kesilmesinin hızlı
başlangıçlı psikotik alevlenmelere neden olabileceğini göstermiş
olup bu durum süpersensitivite kavramı içerisinde
değerlendirilmiştir. Bu durumun mezolimbik süpersensitivite ve
kolinerjik çekilme ile olası ilişkisi üzerinde durulmuştur. Bu durum
okülerjik kriz oluşumunda öne sürülen mekanizmalarla da benzerlik

göstermektedir (12). Süpersensitivite psikozunun daha çok klozapin
yoksunluğunda ortaya çıkması bu ilacın kısa yarılanma ömrü ve
beyinden hızlı eliminasyonu ile ilişkili olabileceğini
düşündürtmektedir. Sülpirid ve amisülpirid, klozapin kadar olmasa
da göreceli olarak kısa yarılanma ömürleri nedeniyle
süpersensitivite psikozu oluşumu açısından diğer ilaçlardan daha
riskli bulunmuşlardır. Bu durum mevcut olgunun kliniğiyle de
uyumludur (11).

Sonuç olarak psikotik alevlenmelerin önüne geçmek amacıyla
psikotik hastaların tedavisinde antipsikotik ilaçların uzun süre
kullanımı tercih edilmektedir.  Oysa antipsikotik ilaçların uzun süre
kullanımına bağlı olarak reseptör süpersensitivitesi geliştiğine dair
çok sayıda yayın bulunmaktadır. İlaç kesilmesi hastaların az bir
kısmında da olsa sadece hastalığın tekrarlama riskinden bağımsız
olarak orijinal hastalıktan farklı bir yoksunluk tablosu ve istenmeyen
hareket bozukluklarına da neden olabilmektedir. Bu nedenle ilaç
kesilmesi sırasında yoksunluk psikozu ve hareket bozukluklarına
karşı dikkatli olunması ve ilaç kesiminin kademeli doz azaltılarak
yapılması ve ilaç kesimi sonrası ortaya çıkan psikotik alevlenmeleri
reseptör süpersensitivitesi kapsamında da değerlendirmek uygun
bir yaklaşım olabilir. Bu olgu antipsikotik tedavi kesilmesi sonrası
okülerjik kriz ve psikotik alevlenmenin eş zamanlı geliştiği bildirilen
az sayıda olgulardan biridir ve bu açıdan önem taşımaktadır. 
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