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Ketiapin ve Olanzapin Tedavisi Sırasında Ortaya Çıkan Meige Sendromu ve 
Tardif Blefarospazm
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Tardif sendromlar içinde yer alan Meige sendromu, blefarospazm ile birlik-
te  yüz, çene ya da boyunda oromandibular distoninin görüldüğü durum-
dur. Blefarospazm; antihistaminik, dopaminerjik, sempatomimetik ajanların 
kullanılması ya da dopamin antagonistlerinin uzun süre kullanımıyla  oluşa-
bilmektedir. Atipik antipsikotikler dopamin D-2 reseptörlerine daha düşük 
afinite ile bağlanmaları ya da serotonin 5-HT2a reseptörlerine olan güçlü 
antagonistik etkileri nedeniyle daha az ekstrapiramidal yan etki oluşturur 
ve tipik antipsikotiklere oranla daha az tardif diskineziye  neden olduğu 
düşünülmektedir. Bu nedenle literatürde; tardif diskinezi gelişen psikotik 
hastaların tedavisinde  atipik antipsikotiklerin kullanımı önerilmektedir. 

Tardif diskinezinin ortaya çıkmasında en önemli risk etmenleri arasında 
kişinin daha önce ekstrapiramidal belirti göstermiş olması, diabetes melli-
tus, afektif bozukluklar, kadın cinsiyet, ileri yaş, uzun süreli ve yüksek dozda 
nöroleptik kullanımı yer almaktadır. Aşağıda; hastalık sürecinin farklı dö-
nemlerinde tedaviye atipik antipsikotik eklenmesiyle, ketiapin kullanımına 
bağlı oromandibular distoni ve olanzapin kullanımına   bağlı Meige sendro-
mu gelişen bir  duygudurum bozukluğu hastası sunulmuştur.

Anahtar kelimeler: Atipik antipsikotikler, tardif diskinezi, tardif blefaros-
pazm, Meige sendromu

Meige syndrome, which has been presented in tardive syndromes, is a 
form of blepharospasm accompanied by oromandibular dystonia with 
manifestations over the face, jaw, and neck. A blepharospasm can be in-
duced by antihistamines, dopaminomimetic or sympathomimetic drugs, 
or long-term exposure to dopamine antagonists. Atypical antipsychotics 
have less extrapyramidal side effects because of a weak dopamine D2 
receptor binding affinity or a strong antagonistic effect to serotonin 
5-HT2a receptor and have been known to cause less tardive dyskinesia 
than typical antipsychotics. Thus, in literature, atypical antipsychotics are 
recommended for the treatment of psychosis in cases of tardive dyski-

nesia. The potential risk factors associated with the development of tar-
dive dyskinesia are extrapyramidal symptoms’ history, diabetes mellitus, 
affective disorder, female gender, older age, and long-term therapy with 
neuroleptics at higher dosages. As reported below, a patient with an af-
fective disorder who had quetiapine-induced oromandibular dystonia and 
olanzapine-induced Meige syndrome after antipsychotic augmentation in 
different stages of the disease process was presented. 

Keywords: Atypical antipsychotics, tardive dyskinesia, tardive blepharo-
spasm, Meige syndrome

ÖZET

ABSTRACT

GİRİŞ
Tardif diskinezi (TD); tekrarlayıcı, istemsiz, amaçsız olarak ağız, dil, yanak bölgesinde ya da ekstremitelerde koreatetoid hareketlerle ile 
karakterize nörolojik, iyatrojenik, hiperkinetik hareket bozukluğu olarak tanımlanmaktadır. Bu durumun sıklıkla nedeni; şizofreni ya da 
major bir akıl hastalığı nedeniyle kullanılan antipsikotik ilaçlardır. Alt tipleri içinde, tardif distoni, tardif akatizi, tardif blefarospazm, tardif 
myoklonus, tardif tikler/tourettizm, tardif tremor ve tardif yürüyüşten bahsedilmektedir (1). 

Tardif sendromlar içinde tardif blefarospazm, izole olarak orbikularis okuli kaslarının tekrarlayıcı, şiddetli, sürekli kasılmasıyla oluşur. Meige 
sendromu ise blefarospazm ve yüz, çene ya da boyunda distoninin beraber görüldüğü durumdur (2). Blefarospazmın antihistaminik, 
dopaminerjik, sempatomimetik ajanların kullanılması ya da dopamin antagonistlerinin uzun süre kullanımıyla da oluştuğuna dair bildirimler 
mevcuttur. Tardif blefarospazm tanısı, dopamin antagonistlerinin kullanımı sırasında veya kesilmesini takiben 3 aylık süre içinde gelişen 
belirtilerin aile hikayesinde diskinetik göz kırpma, blefarospazm ve diğer distonilerin olmaması durumunda konulur. 

Tardif blefarospazm belirtileri dalgalı seyir gösterebilir. Yorgunluk, endişe, çalışma ve ışık maruziyeti ile göz kapaklarındaki kasılma 
artarken, uyku ya da dinlenmeyle bu kasılmalar kaybolabilir (2,3,4,5). Farmakolojik olarak, atipik antipsikotikler dopamin D-2 resep-
törlerine daha düşük afinite ile bağlanmaları ya da serotonin 5-HT2a reseptörlerine olan güçlü antagonistik etkileri nedeniyle daha 
az ekstrapiramidal yan etki oluşturur (6). Atipik antipsikotiklerin, tipik antipsikotiklere oranla daha az TD’ye neden olduğu düşünül-
mektedir. Tenback ve ark. (7) çalışmasında atipik antipsikotiklere bağlı tardif diskinezi insidansı %0,74 olarak belirtilmiştir. Son yıllarda 
yapılan çalışmalarda tipik ve atipik antipsikotikler arasında TD açısından fark olmadığının belirtilmesi tartışmalara yol açmaktadır (8). 
Aşağıda, farklı duygudurum dönemlerinde lityum tedavisini güçlendirmek amacıyla ketiapin eklendiğinde Meige sendromu ve yine 
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lityum tedavisine olanzapin eklendiğinde tardif blefarospazm gelişen bir 
olgudan bahsedilecektir.

OLGU 
Otuz iki yaşında, ortaokul mezunu, tekstil firmasında işçi olarak çalışan, 11 
yıllık bipolar bozukluk öyküsü olan erkek hasta babası tarafından, gözlerini 
açma zorluğu, göz kapaklarında kısılma yakınması nedeniyle hastaneye ge-
tirilmişti. Hastanın öyküsünde, 5 ay önce kendisine güveninin aşırı artması, 
kendini çok zengin biri olarak görmesi, çok para harcaması, çok konuşması, 
uykusuzluk, çok enerjik hissetmesi, çabuk öfkelenmesi ve başkalarıyla kavga 
etmesi nedeniyle psikotik özellikli mani tanısıyla lityum 1200 mg/gün, ketia-
pin 200 mg/gün ve olanzapin 20 mg/gün kullanmaya başladığı öğrenildi. Te-
daviyle bir ay içinde bu belirtilerin tamamen düzeldiği, sonrasında kontrole 
gitmedikleri fakat ilaçları kullanmaya devam ettiği belirtildi.

Hastanın özgeçmişinde herhangi bir kronik hastalık yoktu. Soygeçmişinde, 
dedesinin kendine güveninin aşırı olması ve dürtüsel davranışları nedeniy-
le çevresinde ‘deli’ olarak bilinen biri olduğu ancak hiç tedavi görmediği 
belirtildi. 10 yıldır 1 paket/gün sigara kullanıyordu. Herhangi bir alkol ve 
psikoaktif madde kullanımı yoktu. 

Hastanın yakınlarından alınan öyküye göre ilk hastalık öyküsü 2001 yılı Ağus-
tos ayında askerlik hizmeti sırasında uykusuzluk, çok konuşma, kendine aşırı 
güvenme, şüphecilik, kendi kendine konuşma, ses duyma, zengin bir komu-
tan olduğunu ve savaş çıkacağını düşünme ile başlamıştı. O dönemde halo-
peridol, biperiden, karbamazepin ile tedavi edildiği fakat robot gibi yürüme, 
gerginlik ve huzursuzluk gibi yan etkiler gelişmesi üzerine bu ilaçların kesildiği 
ve diazepam başlandığı öğrenildi. Tedaviyle parkinsonizm ve akatizi belirti-
lerinin giderek azaldığı ve tedavinin lityum 900 mg/gün olarak düzenlendiği 
belirlendi. 2001-2004 yılları arasında tedavinin lityum 900 mg/gün olarak 
düzenlendiği, iki kez psikotik özellikli manik dönem sırasında ketiapinin 100-
800 mg/gün değişen dozlarda tedaviye eklendiği saptandı. 2004 yılında bu 
tedaviyle belirtilerin yeterince düzelmemesi üzerine tedaviye olanzapin 20 
mg/gün eklendiği, bir ay sonra yutkunma zorluğu, ses kısıklığı ve dilin sürekli 
dışarı çıkması gibi belirtilerle oromandibular distoni tablosunun oluştuğu 
öğrenildi. Tüm ilaçlarının kesilmesinin ardından benzodiazepin ve biperiden 
kullanımı ile yan etkilerin yaklaşık 2 ay içinde düzeldiği belirlendi. 2009 yılında 
geçirilen manik dönem sonrasında tedavinin 4. ayında lityum 1200 mg/gün 
ve ketiapin 600 mg/gün kullanılırken hastada yeniden oromandibular distoni 
geliştiği ancak bu sefer göz kapaklarında kasılma, gözlerini açamama şeklinde 
belirtilerle ortaya çıkan blefarospazm tablosu eklendiği saptandı. O dönem-
de tüm ilaçların kesildiği ve belirtilerin yaklaşık 1 ayda düzeldiği belirtildi. 
Tedavinin lityum 1200 mg/gün olarak sürdürüldüğü, hastanın o dönemde 
düzenli olarak ilaç kullandığı ailesi tarafından onaylandı. 2011 yılında geçirilen 
manik dönem sırasında tedaviye ketiapin 600 mg/gün eklendiği, iyileşme dö-
neminde doz azaltılırken blefarospazm ortaya çıktığı öğrenildi. 2012 Mart 
ayında, iyileşme döneminde başvurdukları başka bir psikiyatrist tarafından 
ilaçların tamamen kesildiği, 2012 Eylül ayında psikotik özellikli manik dönem 
nedeniyle tedavisinin yeniden lityum 1200 mg/gün, olanzapin 20 mg/gün ve 
ketiapin 200 mg/gün olarak düzenlendiği belirlendi. 

Hasta, hastaneye 2013 Ocak ayında başvurduğunda yaklaşık 5 aydır dü-
zenlenen tedaviyi kullanıyordu ve son 3 gündür devam eden blefaros-
pazm belirtilerinden yakınıyordu. Yapılan psikiyatrik muayenesinde; bilinci 
açık, yönelimi yeterliydi. Duygudurumu ötimik, duygulanımı anksiyeteli idi. 
Herhangi bir varsanı, sanrı tabloya eşlik etmiyordu. Göz hastalıkları kon-
sültasyonunda herhangi bir görme bozukluğu saptanmadı. Nöroloji kon-
sültasyonunda blefarospazm dışında başka bir nörolojik bulgu saptanmadı. 
Yapılan tam kan ve rutin biyokimya testlerinde özellik saptanmadı, elektro-
ensefalografi (EEG) ve kranial manyetik rezonans (MR) görüntüleme so-
nuçları normal olarak değerlendirildi. Tablonun tardif blefarospazm olduğu 

düşünülerek aynı gün olanzapin ve ketiapin kesildi. Diazepam 20 mg/gün, 
E vit 1200 mg/gün ve C vit 250 mg/gün başlandı, blefarospazm tablosu 15 
gün içinde belirgin olarak düzeldi. Sonrasında lityum kullanmasına rağmen 
manik dönemlerinin görülmesi üzerine tedavisi lityum 900 mg/gün, Na 
Valproat 500 mg/gün olarak düzenlendi. Hastada tedavinin birinci yılında 
yeni bir manik dönem görülmediği ve yan etki gelişmediği izlendi. Hastadan 
olgu sunumu olarak makale yazılması için yazılı onam alınmıştır.

TARTIŞMA
Tardif diskinezi tanısı, DSM-IV tanı sistemine göre koreiform, atetoik veya 
ritmik istemsiz hareketlerin en az 4 hafta süreyle var olması, antipsikotik 
ilacın en az 3 ay süreyle (veya 60 yaş üzerindekiler için 1 ay) kullanılması 
ile konulmaktadır. DSM-V’te ise; tardif diskinezi tanısı için kesin süre veril-
memekte, en az birkaç ay nöroleptik ilaç kullanılması ve belirtilerin en az 
birkaç hafta sürmesi gerektiği belirtilmektedir. Ayrıca nöroleptik çekilmesi 
ile gelişen diskinezi olarak adlandırılan nöroleptik ilaçların kesilmesi, değiş-
tirilmesi ya da dozlarının azaltılmasından sonra ortaya çıkan durumla ilgili 
olarak, 4-8 hafta olarak sürenin sınırlı olduğu belirtilmektedir. Tardif diski-
nezinin ortaya çıkmasında en önemli risk etmenleri arasında kişinin daha 
önce ekstrapiramidal belirti göstermiş olması, diabetes mellitus, afektif bo-
zukluklar, kadın cinsiyet, ileri yaş, uzun süreli ve yüksek dozda nöroleptik 
kullanımı yer almaktadır (9). 

Bu olguda, geçmişte manik dönemlerde hem lityuma ketiapin eklenmesiyle 
oromandibular distoni, hem de son manik dönemde lityum ve ketiapinin 
birlikte kullanımıyla yeterli yanıt alınamayan hastada tedaviye olanzapin 
eklenmesiyle ortaya çıkan Meige sendromu izlenmiştir. İkinci kuşak an-
tipsikotiklerle ortaya çıkan TD olgularının ele alındığı bir gözden geçirme 
yazısında ketiapin bu anlamda en düşük orana sahiptir (10). Bununla bir-
likte blefarospazm gelişmesi durumunda psikotik hastaların tedavisinde ke-
tiapin ve olanzapin kullanılabileceğine dair olgu bildirimleri bulunmaktadır 
(11,12). Meige sendromu gelişmiş hastalarda olanzapinin uygun bir tedavi 
seçeneği olduğu üzerine yayınlar mevcuttur (13). Ancak olanzapine bağlı 
tardif diskinezi olguları ve az sayıda tardif blefarospazm gelişmesiyle ilgili 
olgu bildirimi bulunmaktadır (14,15,16,17). Olanzapinin D2 reseptörlerine 
olan bağlanmasının diğer atipiklerden klozapin ve ketiapine göre daha fazla 
olması Meige sendromu gelişimini düşündürürken, bu olguda hem ketiapin, 
olanzapin kullanımı hem de doz azaltımı ile ortaya çıkan tardif bleforas-
pazm öyküsü bulunmaktadır. Hastamızda dopaminerjik aşırı duyarlılığının 
buna neden olabileceği düşünülmüştür. Literatürde nadiren olanzapin ve 
ketiapin tedavisiyle ortaya çıkan akut Meige sendromu olguları da bildi-
rilmiştir (18,19). Bizim olgumuzda, hastanın duygudurum bozukluğunun 
olması tardif diskinezi gelişmesi açısından risk faktörü olabilir. Bu olgunun 
tedavisinde varolan antipsikotikler kesildi ve tedaviye benzodiazepinler ek-
lendi ve tedavinin duygudurum düzenleyicisi olarak lityumla sürdürülmesi-
ne karar verildi. Literatürde bildirilen olguların genel olarak şizofreni hasta-
ları olması sebebiyle tedavide öncelikle varolan antipsikotik kesilip tedaviye 
triheksifenidil ya da klonazepam/diazepam eklendikten sonra tedavinin 
klozapinle sürdürüldüğü görülmektedir (17,18,19).

Bu olgu atipik antipsikotiklerin de Meige sendromu ve tardif blefarospazma 
yol açabileceğini göstermektedir. Öyküde, tedavi ve yan etki öyküsü ayrıntılı 
bir şekilde araştırılmadığında, hastanın birçok kez aynı klinik durumla yeni-
den tedavi arayışına girdiği görülmektedir. Bu olgu dolayısıyla, hekimlerin 
hastanın geçmiş öyküsü, ilaç kullanımı ve yan etkileri hakkında ayrıntılı bilgi 
almasının ve hastanın tek bir merkezde izlenmesinin ne kadar önemli oldu-
ğu bir kez daha ortaya çıkmaktadır.
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