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OLGU SUNUMU

Şizofreni Tanılı Erişkin Bir Olguda Aripiprazole Bağlı Hıçkırık: Olgu Sunumu
Hiccups in an Adult Case with Schizophrenia due to Aripiprazole: A Case Report
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Neurotransmitters and neuroreceptors involved in the pathophysiology 
of hiccups are not well defined. However, dopamine and serotonin 
are reported to have roles in activating hiccups, and recent case 
reports suggest that some psychopharmacologic medications –such as 
antipsychotics– may trigger hiccups in many cases.

Our case describes the activation of hiccups in a young male with 
schizophrenia while being treated with aripiprazole. The patient was 

switched from risperidone to aripiprazole due to excessive sedation, 
hiccups started within 48 hours of initiation of treatment with 
aripiprazole at a dosage of 15 mg/day, and no change in the hiccups 
was observed despite a dose reduction. Discontinuation of aripiprazole 
treatment resulted in complete relief from hiccups.

This case report shows that antipsychotics may trigger hiccups.
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ABSTRACT

Hıçkırıkların patofizyolojisinde rol oynayan nörotransmiter ve reseptörler 
iyi tanımlanmamıştır. Bununla birlikte, dopamin ve serotoninin hıçkırığı 
aktive etmede rolleri olduğu bildirilmektedir ve son vaka raporları, 
antipsikotikler gibi bazı psikofarmakolojik ilaçların aslında birçok 
durumda hıçkırığı tetikleyebileceğini göstermektedir.

Vaka raporumuz şizofreni tanılı genç bir erkekte aripiprazol ile tedavi 
edilirken oluşan inatçı hıçkırığı tanımlamaktadır. Hastada aşırı sedasyon 
nedeniyle risperidon tedavisinden aripiprazol tedavisine geçilmiş, 

hıçkırık aripiprazol 15 mg/gün dozunda başlandıktan sonraki 48 saat 
içinde başlamış ve doz azaltılmasına rağmen hıçkırığın seyrinde değişiklik 
gözlenmemiştir. Aripiprazol tedavisinin kesilmesi ile hastada görülen 
hıçkırık tamamıyla ortadan kalkmıştır.

Bu olgu sunumu antipsikotiklerin hıçkırığı tetikleyebileceğini 
göstermektedir.
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Hıçkırık diyafram ve inspirasyon kaslarının ani ve istemsiz kasılmasıdır ve 
bunu hemen ardından inspirasyon ve glottis kapanması sonucu oluşan 
‘’hıçk’’ sesi izler (1,2). Hıçkırık vagal ve sempatik yolaklar, beyin sapı, 
orta beyin alanları ve servikal omurgadan (diyaframın ritmik hareketini 
koordine eden) oluşan bir refleks ark tarafından oluşturulur (3,4). 
Dopamin, serotonin ve gamma aminobutirik asit gibi nörotransmitterler 
de hıçkırığın  fizyopatolojisiyle ilişkilidir (2,5). 

Hıçkırığın etyolosinde çok sayıda neden vardır, bunlara hızlı mide 
distansiyonu, boyun hastalıkları, miyokard iskemisi, inme, herpes 
enfeksiyonu, frenik ve vagal sinirlerde irritasyon, gastroözofagial reflü 
hastalığı ve steroidler, kemoterapi ilaçları, anti Parkinson ve antipsikotikler  
gibi ilaçlar da dahildir. (2)  Aripiprazol erişkin ve ergen hastalarda geçici ya 
da sürekli  hıçkırık oluşturduğu bildirilen antipsikotik ilaçlardan biridir (6-9). 

Bu yazında şizofreni olan genç bir erkekte aripiprazol tedavisi verildikten 
sonra 48 saat içinde hıçkırık aktivasyonu vakasını sunuyoruz. 

VAKA RAPORU 
Bu çalışmada sunulan hasta DSM-5’e göre şizofreni tanısı konmuş 27 
yaşında bir erkek hastaydı. İlk önce, bizar düşünceler (perseküsyon 
ve referans) içeren semptomlarından dolayı hastaneye yatırılmıştı. 
Homoseksüel olduğuna dair kontrol edemediği düşüncelerden 
yakınıyor ve çevresindeklerin onun düşüncelerinin farkında olduğunu 
düşünüyordu. İnsanların hareket ve bakışlarının  onu tehlike hakkında 
ikaz etmeye yönelik ve potansiyel zarar verme tehditleri oluşturduğunu 
düşünüyordu.  Sonuçta, sosyal  yönden  izole olmuştu. 

Medikal öyküsüne göre, risperidon  (6 mg/gün) tedavisi ile delüzyonlarda 
düzelme ve azalma oldu ve dört ay boyunca düzenli risperidon  
tedavisi  almaya devam etti. Ancak, aşırı sedasyondan ötürü, hastaneye 
yatırılmadan birkaç gün önce risperidon almayı bırakmıştı. Tedavisine 
yataklı bir ünitede günde 5 mg aripiprazol ile başladı ve iki hafta  içinde  
doz yavaş yavaş 15 mg/güne çıkartıldı. 
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Aripiprazol 15 mg/ün verildiken sonraki daha ikinci  günde hıçkırık aktive 
oldu. Hıçkırığın ortaya çıkışında aripiprazolün potansiyel rolünden ötürü,  
doz ilk başta günde 10 mg’a, daha sonra da bir hafta içinde  günde 5 
mg’a düşürüldü. Bir nörolog ve dahiliyeci tarafından hasta konsülte 
edildi ve fizik muayene, tüm rutin kan tahlilleri, düz Akciğer Grafisi ve 
EEG normal olarak değerlendirildi. Her iki uzman da hıçkırığın sistemik 
nedenlerini ekarte etti.  Hasta hıçkırmaya devam ettiği için,aripiprazol 
tamamen kesildi ve 2 mg risperidon verilip, yavaş yavaş günde 4 mg’a 
yükseltildi doz. Aripiprazol kesildikten sonraki 12 saat içinde hıçkırıkta 
rahatlama gözlendi. 4 mg risperidon yeniden reçete edildi ve hıçkırık artık 
gözlemlenmedi. Ayrıca, Naranjo algoritma değerlendirmelerinde skoru 
olası bir ilaç yanetkisini gösteren 7 olarak tespit edildi (10).

TARTIŞMA
Aripipirazol spesifik etkisini diğer atipik/tipik antispikotik ajanlara 
kıyasla farklı moleküler ve farmakolojik mekanizmaları aktive ederek 
gösterir.  Aripiprazol D2 ve D3 dopamin reseptörlerinin yanısıra 5-HT1A 
reseptörleri için de parsiyel agonist olarak etki eder. Buna karşın, 5-HT2A 
reseptörleri için antagonist olarak etki eder. Aripiprazolun temel etki 
mekanizmasının dopamin ve serotonin sinyal yolaklarının stabilizasyonu  
aracılığıyla olduğu saptanmıştır (11). Bu bulgulara ek olarak, aripiprazolun 
artmış dopamin seviyelerinde antagonist işlevi görürken, dopamin 
düzeyleri azaldığında agaonist etki yaptığı da gösterilmiştir (11).

Aripiprazolün hıçkırığı ortaya çıkartma mekanizması hıçkırığın 
fizyopatolojisi gibi az derecede anlaşılabilmiştir. Buna göre, hem 
hipodopaminerjik hem de hiperdopaminerjik koşullların hıçkırık 
oluşturduğu ortaya konmuştur (6-9). 

Aripiprazolun D2 dopamin reseptörlerine parsiyel agonizmi hıçkırığı 
tetikleyebilecek artmış ya da azalmış dopaminerjik tonusa yol açabilir ve 
dopamin agonistleriyle ilişkili hıçkırığı araştıran bir dizi çalışma da artmış 
D3 dopamin reseptör afinitesinin gösterilmesiyle D3 reseptörlerinin  
hıçkırık patogenezine antiparkinson ilaçlarınınkine benzer bir mekanizma 
ile katkıda bulunduğuu vurgulamıştır (4,11). Bizim vakamızda, D2 
reseptörlerinde ekspresyon daha önce risperidon tedavisi verilmesinden 
ötürü artmış olabilir ve daha sonra aripiprazol tedavisine başlanması 
D2 reseptörlerinin agonist aktivitesini tetiklemiş olabilir. Sonuç olarak, 
disregüle dopaminerjik sisem hıçkırığı indüklemiştir. 

Bunlara ek olarak, aripipazol tarafından serotonin modülasyonu ile  
hıçkırığa neden olabileceği düşünülmektedir. 5-HT1A reseptörü için  
parsiyel bir agonist olarak işlev gören aripiprazol spinal kord düzeyinde 
frenik motor nöronal aktiviteyi serotonerjik olarak stimüle ederek hıçkırığı 
tetikleyebilir (5,6,9).

Bizim vakamızda, hastanede aripiprazol tedavisi başlandıktan kısa zaman 
sonra hıçkırığın ani ve kesin bir şekilde ortaya çıktığı gösterilmiştir. Bu 

gözlemlere dayanarak, aripiprazol tarafından nörotransmitterlerin 
sensitizasyonu ve stimülasyonunun hıçkırığa neden olduğu varsayılabilir.
Bu önemli vaka klinisyenlerin aripiprazol içeren herhangi bir tedavi 
sırasında hıçkırık başlama ihtimalinin farkında olmasına yardımcı olacaktır. 
Hıçkırık refleks arkında aripiprazolun etki mekanizmasını tanımlamak için 
daha fazla araştırma çalışmaları planlanmalıdır, çünkü bu yan etki tüm 
dünyada giderek artan sayıda vakada bildirilmektedir. 
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