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Şizofrenide Menstrüel Döngü: Bir Olgu Eşliğinde Gözden Geçirme
Menstrual Cycle in Schizophrenic Patients: Review with a Case
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Menstrüel psikoz ile menstrüel döngü esnasında hastalık şiddetinde ar-
tış gözlenen şizofreni arasındaki ilişki yeterince araştırılmamıştır. Şizofreni 
tanılı kadın hastalarda menstrüel döngü boyunca psikotik bulguları, dep-
resyon ve anksiyete bulgularını sorgulamak ve tedavide buna yönelik de-
ğişiklikler yapmak önemlidir. Eğer depresyon ve anksiyete bulguları varsa 
seçici serotonin geri alım inhibitörleri kullanılabilir. Psikotik bulguların şid-
detlendiği hastalarda ise prolaktin salınımını artırmayan bir antipsikotiğin 

dozunu menstrüasyondan 3-5 gün önce artırmak etkili olabilir. Bunun ya-

nısıra, hormon terapisi veya menstrüel döngü baskılanması diğer seçenek-

ler arasındadır. Bu yazıda menstrüel döngü ile psikotik bulguları alevlenme 

gösteren bir şizofreni olgusu sunulmuştur.

Anahtar kelimeler: Şizofreni, östrojen, menstruel psikoz

There are not enough studies about the relationship between menstrual 
psychosis and schizophrenia exacerbation during the menstrual cycle. In 
patients diagnosed with schizophrenia, it is important to examine the 
psychotic symptoms and depression and anxiety symptoms during the 
menstrual cycle and to adjust the treatment according to these symptoms. 
If depression and anxiety symptoms are present, selective serotonin 
reuptake inhibitors can be used. In patients with exacerbated psychotic 

symptoms, it may be effective to increase the dose of an antipsychotic drug, 
which has no effect on prolactin release, 3–5 days prior to menstruation. 
In addition, hormonal therapy or menstrual cycle suppression is an 
alternative option. In this article, a case of a schizophrenic patient whose 
psychotic symptoms  exacerbated with the menstrual cycle is presented. 
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ÖZET

ABSTRACT

GİRİŞ
Östrojenin kadınların ruhsal durumu üzerine anlamlı etkisi olduğu günümüze kadar yapılan çalışmalarda gösterilmiştir. Şizofreninin 
kadınlarda erkeklere göre daha geç yaşta başladığı ve daha iyi bir klinik seyir gösterdiği bilinmektedir (1,2). Östrojenin antidopami-
nerjik etkisi ile şizofreniye karşı koruyucu olabileceği düşünülmektedir (3,4). Ayrıca menapoz sonrası dönemde kadınlarda şizofreni 
yaygınlığında ikinci bir tepe görülmesi, östrojenin şizofreniye karşı koruyucu etkisinin bir kanıtı olabilir (3). Yapısal olarak da şizofreni 
hastalarında kortikal gri cevher hacminde azalmanın ve ventriküler genişlemenin erkeklerde kadınlara göre daha fazla olduğu gösteril-
miştir (5). Ayrıca kadın şizofreni hastalarında erkeklere göre daha düşük dozda antipsikotik tedavisinin yeterli olduğu, menapoz sonrası 
dönemde kadınlarda antipsikotik dozlarının yükseltilmesinin gerekebileceği bilinmektedir (6,7). Kan östradiol seviyesiyle şizofreninin 
negatif bulguları arasında ters bir ilişkinin olduğu, östradiol seviyelerinin artmasıyla bulgu şiddetinde azalma olduğu gösterilmiştir (8,9). 
Östrojenlerin nöronlar üzerinde koruyucu etkisinin olduğu, her iki cinsiyet için intra uterin dönemde ruhsal ve davranışsal cinsel farklı-
laşmada özellikle 17β östrodiolün etkisinin olduğu bilinmektedir (10). Östrojen merkezi sinir sistemindeki etkilerini biliş, duygudurum 
ve davranışta değişiklikler oluşturarak gösterir. Östrojen reseptörleri beyinde serebral korteks, hipofiz ve limbik sistemler dahil olmak 
üzere geniş şekilde yayılmıştır (11).

Kadın şizofreni hastalarında menstrüel döngü boyunca hastalık şiddetinin değişken olduğu ve olasılıkla da kötüleşmenin düşük östrojen 
fazlarında olduğu gösterilmiştir. Gebelik döneminde sıklıkla hastalık şiddeti azalır. Doğum sonrası dönemde ise depreşmeler sık görülür 
(12,13). 

Bu olgu menstrüel döngünün dolayısıyla östrojenin kadın şizofreni hastalarındaki etkisini vurgulamak amacıyla sunulmuştur. 

OLGU
Olgumuz 50 yaşında, ilkokul mezunu, bekar, çalışmayan ve ailesi ile birlikte yaşayan kadın hasta. Psikiyatri polikliniğine uykusuzluk, görün-
tüler görme, öfkelenme şikayetleri ile başvurdu.

Olgu Sunumu / Case Report
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Şikayetlerinin 14 yaşında kendi kendine öfkelenme, uykusuzluk, sesler 
duyma ve şüphecilik şeklinde başladığı ve o dönemde yakınları tarafından 
götürüldüğü psikiyatrist tarafından ismini hatırlamadığı ilaçlar kullandığı ve 
tedaviden faydalandığı öğrenildi. Yaklaşık 30 yaşına kadar ilaçları sadece 
ataklar sırasında kullanmış. Son 20 yıldır ise şizofreni tanısı ile düzenli ola-
rak takip edildiği ve bu dönemde haloperidol, trifluperazin, risperidon gibi 
farklı antipsikotik ilaçlar kullandığı, son olarak 8 aydır amisulpirid 800 mg/
gün tedavisi almakta olduğu belirtildi.

Ruhsal Durum Muayenesinde genel görünüm ve kendine bakımı azalmış-
tı. Psikomotor aktivite artmıştı. Konuşması açık, anlaşılır, yavaşlamış, çağrı-
şımları gevşek ve amaca yönelikti. Uygunsuz duygulanım gözlendi. Bilişsel 
yetileri tamdı. Algı sapması olarak görsel ve işitsel varsanılar tanımlandı. 
Düşünce içeriğinde perseküsyon, referans sanrıları tanımlandı. Gerçeği de-
ğerlendirme yetisi bozulmuştu. Son bir yıldır amenore tanımlandı.

Laboratuvar ve Görüntüleme Tetkikleri 
Genel tıbbi durumu dışlamak amacıyla; beyin manyetik rezonans görün-
tüleme (MRG), elektroensefalogram (EEG), tam kan sayımı, tiroid fonk-
siyon testleri, serum B12 vitamin ve folik asit düzeyi, serum prolaktin dü-
zeyi bakıldı. MRG ve EEG sonuçları normaldi. B12 vitamini düzeyi 170 pg/
mL olarak saptandı (Normal: 220-940 pg/mL). Prolaktin düzeyi 130,6 idi 
(Normal: 6-29 µg/L). 

Klinik İzlem
B12 vitamin düzeyi normal sınırlara gelene kadar parenteral B12 vitamini 
tedavisi başlandı. Hastada saptanan prolaktin yüksekliğinin ve amenorenin 
amisulpirid tedavisinden kaynaklandığı düşünüldü. Bu yüzden amisulpirid 
dozu kademeli olarak azaltılıp ketiyapin tedavisi başlandı ve ketiyapin dozu 
kademeli olarak arttırılıp bir hafta sonra 600 mg/gün’e çıkıldı. Tedaviyle 
hastanın psikotik bulguları geriledi. Prolaktin seviyesi düşmeye başladı ve 
üçüncü ay sonunda normal sınırlara geriledi. Dördüncü aydan itibaren has-
tanın menstrüel döngüsü düzenli olmaya başladı.

Hastanın 6 aylık izlem dönemi süresince, her menstruasyondan iki gün 
önce başlayan, işitsel, görsel varsanılar, irritabilite, insomnia ve psikomo-
tor ajitasyon ile karakterize ataklar gözlemlendi. Klinik izleminde bir ayda 
ketiyapin dozu 800 mg/güne kadar çıkıldı. Atakların olduğu dönemlerde 
klorpromazin 100 mg/gün eklendi. Bazı atak dönemlerinde zuklopentiksol 
acuphase enjeksiyonlarının yapılması gerekti. Hastanın bulguları her zaman 
üç gün içinde geriledi.

TARTIŞMA
Şizofreni ile menstruel döngü arasındaki ilişki araştırmacılar tarafından 
her zaman ilgi çekici bulunmuştur. Kadın üreme hormonlarının serotonin, 
dopamin, norepinefrin, gamma amino bütirik asit gibi nörotransmiterlerin 
işlevlerini düzenlediği ve hormon dalgalanmalarının da dolaylı olarak ruhsal 
yakınmalara yol açabileceği kabul edilmektedir (14). Şizofreni hastalarında 
menstruel döngü boyunca psikotik bulgularda dalgalanmalar olabilece-
ği, özellikle östrojen seviyesinin düşük olduğu fazlarda hastalık şiddetinin 
daha fazla olabileceği bildirilmiştir (15,16,17). Kadın şizofreni hastalarında 
hastalığın erkeklere göre daha geç ortaya çıkması ve kadınlarda daha iyi 
seyir göstermesi dikkatlerin östrojen üzerine çekilmesine neden olmuştur. 
Diğer taraftan perimenstruel dönemdeki hormonal değişikliklerin mi yok-
sa anksiyete, depresyon ve somatik yakınmalarla seyreden premenstruel 
sendromun psikotik bulguların üzerine eklenmesiyle mi klinik tablonun kö-
tüleştiği halen tartışılan bir konudur (18). Şizofreni hastalarında menstruel 
döngünün luteal fazında dopaminerjik reseptörlerde östrojen duyarlılığın-
da artış olması, psikotik bulguların artmasını açıklayabilir (19). Bu düşünceyi 
destekler nitelikte, maymunlar üzerinde yapılan bir çalışmada luteal fazda 
folikuler faza göre striatumdaki dopamin reseptör duyarlılığında %12 artış 

olduğu saptanmıştır (20). Fonksiyonel MRG çalışmalarında da östrojenin 
strese verilen tepkiyi azalttığı gösterilmiştir (21). Bu durum stresle tetik-
lenen psikotik bulguların östrojen düzeyinde azalmayla ortaya çıkabilece-
ğini gösterebilir (22). Riecher-Rössler ve ark. (17), östrojen seviyesindeki 
artışla birlikte pozitif psikotik bulguların şiddetinde azalma olduğunu gös-
termişlerdir. Halari ve ark. (23) da şizofreni hastalarında yüksek östrojen 
düzeyleriyle düşük pozitif belirti şiddeti arasında bağlantı olduğunu göster-
mişlerdir. Bununla birlikte şizofreni hastalarında menstruel fazdan bağımsız 
ve ağırlıklı olarak özellikle duygudurum ile ilgili bulgularda şiddetlenmenin 
olduğu ve bu durumun psikotik bulgular üzerine eklenmiş premenstruel 
disforik bozukluk olabileceğini ve temelde hormonal değişikliğe bağlı olarak 
psikotik bulgularda şiddet artışının görülmediğini bildiren çalışmalar da var-
dır (24). Bergemann ve ark. (25) şizofreni tanılı premenopozal hastalarla 
yaptıkları geniş örneklemli çalışmalarında östrojen seviyesinin düşük olduğu 
perimenstruel dönemde psikiyatrik başvuruların daha fazla olduğunu gös-
termişlerdir.

Şizofrenide menstruel döngüde gözlenen hastalık şiddetinde artışla sa-
dece menstruasyonla ilişkili görülen menstruel psikoz kavramının ayrımını 
yapabilmek için Brockington menstruel psikozun özelliklerini tanımlamış-
tır. Buna göre menstruel psikozda ani başlangıç olması, psikotik dönemin 
kısa sürmesi ve tam iyileşmeyle sonlanması, psikotik dönemde konfüzyon, 
stupor, mutizm, sanrılar, varsanılar veya mani bulgularının gözlenmesi ve 
menstruel döngüye paralel olarak, yani genellikle ayda bir kez, psikotik dö-
nemin ortaya çıkması beklenmelidir (26). Bazı olgularda menstruel siklu-
sun ikinci yarısında psikotik dönemin başlayıp menstruel kanama ile birlikte 
sonlandığı, bazı olgularda ise perimenstruel dönemde psikotik bulguların 
gözlendiği bildirilmiştir. Nadir de olsa menstruel döngünün ortasında, 
ovulasyon döneminde gözlenen menstruel psikoz olguları da literatürde 
tanımlanmıştır (18,26).

Menstruel psikoz genellikle erken ergenlik döneminde başlayan, çoğu olgu-
da psikotik dönemi başlatan psikososyal bir stres etkeninin tanımlanmadığı 
bir bozukluktur. Buna rağmen menstruel psikozda ilk psikotik dönem ön-
cesi belirgin stres etkenlerinin tanımlandığı olgular da bildirilmiştir. Genel-
likle aile öyküsü tanımlanmamıştır. Tedavide ise menstruel psikozda çoğun-
lukla antipsikotiklere yanıt alınamamaktadır (27). Bu özellikler kapsamında 
hastamızda, son 20 yıldır şizofreni tanısı ile takip edilip sürekli antipsikotik 
tedavi ile izlendiği ve psikotik bulgularında süreklilik olup özellikle menst-
ruasyon döneminde şiddetlendiği için menstrüel psikoz değil, menstrüel 
döngü ile alevlenen şizofreni tanısının uygun olacağı düşünüldü. Hastamız-
da saptanan aile öyküsünün olmaması, psikotik dönemi başlatan bir psiko-
sosyal stres etkeninin tanımlanmamış olması, ilk psikotik dönemin erken 
ergenlik döneminde başlaması menstruel psikoz ve menstruel döngü ile 
hastalık şiddetinde artış gözlenen şizofreni hastalarında ortak özelliklerin 
olabileceğini düşündürebilir.

Hastamızın tedavisinde prolaktin üzerine göreceli olarak etkisi daha az 
olan ketiyapin tercih edilip menstruel döngüye bağlı psikotik bulguların şid-
detlendiği dönemlerde doz arttırılıp ikinci bir antipsikotikle güçlendirme 
tedavisi uygulanmıştır. Özellikle geç başlangıçlı kadın şizofreni hastalarında 
östrojen güçlendirme tedavilerinin uygun olabileceği belirtilmektedir (28). 
Stein ve ark. (29) menstruel psikozda antipsikotik tedavinin etkisinin olma-
dığı, östrojen-progesteron kombine tedavisiyle psikotik bulgularda düzel-
me saptadıkları bir olguyu bildirmişlerdir. Şizofreni tanılı kadın hastalarda 
menstrüel döngü boyunca psikotik bulguların şiddetini sorgulamak önem 
taşır. Eğer depresyon ve anksiyete bulguları varsa seçici serotonin geri alım 
inhibitörleri kullanılabilir. Psikotik bulguların şiddetlendiği hastalarda ise 
prolaktin salınımını artırmayan bir antipsikotiğin dozunu menstrüasyondan 
3-5 gün önce artırmak etkili olabilir. Bunun yanısıra, hormon terapisi veya 
menstrüel döngü baskılanması diğer seçenekler arasındadır. Özellikle be-418
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yindeki östrojen reseptörlerine etkili olabilecek seçici östrojen reseptör 
düzenleyicileri yakın gelecekte menstruel döngü ile ilişkili psikotik bozuk-
luklarda kullanılabilir (18,30).

Sonuç olarak, kadın şizofreni hastalarının ve döngüsel psikotik bulgular 
saptanan kadın hastaların bulgularının menstruasyon döngüsü ile ilişkisinin 
psikiyatristler tarafından mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini önerebiliriz. 
Menstruel döngüyle hastalık şiddetinin arttığı şizofreni hastaları ve mens-
truel psikoz tanısı alan hastaların özellikle tedavileri açısından geniş örnek-
lemli, kontrollü çalışmalara ihtiyaç vardır.
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