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Şizofreni etiyolojisinde yap ısal anomalilerin rolü sıkl ıkla üzerinde durulan konulardan birini oluşturmaktadır.
Beyindeki en büyük ve i şlevsel aç ıdan en önemli hemisferler arası bağlantı yapısı olan corpus callosum (CC) ile
ilişkili yap ısal ve işlevsel anomaliler de şizofreni tabloları ile ilgili olarak sıkl ıkla çeşitli yazarlar tarafı ndan bildirilmiş tir. Bu psikotik bozukluklar ı n ortak özellikleri pozitif semptomlar ın baskınlığı , EEG patolojisi olmaması ,
sınırda IQ, konneksiyon testlerinde bozulma olmamas ı , eşlik eden diğer anomalilerin varlığıdı r. Vakalarda temel
serebral yapılara ait yapısal anomalilerin varlığını n tespiti, şizofreninin etyopatogenezinin anla şılmasına önemli katk ılar sunmaktadı r. Biz bu olguyu, CC' nin geli şimsel anomalileri ile psikotik hastalıklar arasındaki ilişkiyi
otomatik olarak nedensel kabul etmek mümkün olmamakla birlikte, en az ından bir grup şizofreni hastas ında yapısal anomalilerin tablonun geliş iminden sorumlu olmas ının söz konusu olabilece ğini vurgulaması açısından ele
aldık.
Anahtar kelimeler: Corpus callosum, şizofreni, ortahat beyin anomalileri
Düşünen Adam; 2005, 18(3):164-170

ABSTRACT

Corpus Callosum Agenesis and Schizophrenia Relationship: A Case Report

Structural abnormalities are one of the most important issues in schizophrenia etiopathogenesis. Corpus callosum which is the biggest and most important interhemispheric pathway in the brain is often mentioned in structural abnormalities in schizophrenia. These psychotic disorders share some common features: Positive symptomatology dominates the clinical picture, there is lack of EEG pathology, borderline IQ level, lack of connection
test findings and associated structural brain deformities. In this case report the relationship between this rare cerebral structural abnormality, corpus callosum agenesis and schizophrenia is discussed. It is not possible to establish a causal relationship between such structural abnormalities and psychosis. Nevertheless in some group
of schizophrenic patients, they may play an important role in etiology.
Key words: Corpus callosum, schizophrenia, midline brain abnormalities

GİRİŞ
Şizofreni etiyolojisinde yap ısal anomalilerin rolü sıklıkla üzerinde duyulan konulardan birini
oluşturmaktadır. Bu açı dan hemen tüm beyin
yapılan sorumlu tutulmu ş olmakla birlikte, bul-

gular özellikle temporal ve frontal alanlara i şaret etmektedir. Bununla birlikte, beyindeki en
büyük ve işlevsel açıdan en önemli hemisferler
arası bağlantı yapısı olan corpus callosum (CC)
ile ilişkili yapısal ve işlevsel anomaliler de şizofreni tablolar ı ile ilgili olarak sıklıkla çeşitli
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yazarlar tarafından ele alınmıştır.

Yaza, Akar, Erbek, Alpkan, Eradamlar

serilerden birinde % 1.4 gibi dikkate de ğer bir
yaygınlık bildirilmiştir
( 5 ).

Yaşayan şahı slarda CC agenezisinin tespiti, radyolojik tekniklerin geli şimiyle paralel olarak
1934 yılından beri mümkün olmaya başlamıştır
ve dikkat çekici bir art ışla 1965 yılına kadar 210
yaka bildirilmiştir ( 1 ). Woodruff ve ark. 331 vakayı içeren 14 çal ışmayı gözden geçirdikleri çalışmaları gibi giderek daha fazla bildirimlerin
artması, uzun zamand ır kallosal agenezi insidansının gerçek de ğerinin altında ele alındığını
telkin etmektedir
( 2 ).

55 yaşında, ilkokul mezunu, i şçi emeklisi, evli
hasta ailesi e şliğinde Bakırköy Ruh ve Sinir
Hastaları Hastanesi ayaktan tedavi ünitesine
başvurdu ve 24.2.2004 tarihinde Bak ırköy Ruh
ve Sinir Hastal ıkları Hastanesi 12. Psikiyatri
Kliniği'ne yatırıldı . 2 ay önce ba şlayan "Mahalledeki insanlar param ı istediler, kap ıyı kırmaya kalktılar. Beni çekmek için kamera getirdiler. Bilgisayardan benim nabz ımı okuyorlar.
Uydu anteninden girip bende miknat ıslanma yapıyorlar. Beni izleyenler var. Kad ın erkek sesleri duyuyorum, toplant ı yapıyorlar. Gece gözüme
beyaz ışınlar yolluyorlar, kalbimi dinliyorlar. 30
yıl önce Mevlana ile Hz. Ali'yi gördüm. Camiler beni anons etti, polisler beni ar ıyor, o yüzden
dışarı çıkmayacağım", ifadeleri ve "Buradan izliyorlar" diyerek evin zilini koparma, her yeri
kilitleme, elinde iki b ıçakla nöbet bekleme şeklinde davran ış bozuklukları mevcuttu. Ayn ı zamanda evden televizyonu, buradan izliyorlar gerekçesiyle kaldırtmış , tanınmamak için güne ş
gözlüğü takarak dolaşmaya başlamış , traş olmasına izin verilmediği gerekçesiyle tra ş olmayı
bırakmış , giysilerini büyü olduğu gerekçesiyle
çıkarmış ve yok etmeye çal ışmıştı.
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Corpus Callosum (CC) bilginin bir beyin yar ısından diğerine yolculuk etti ği bir geçiş kapısıdır. Aynı zamanda bilgi değiş tokuşunu sağlayan bir i şlevi vardır. Erişkin C'nin % 40' ında
miyelin yoktur. Bu özellik iletiyi yal ıtır, ileti hızı ve entegrasyonu art ırır.

OLGU

CC'nin lif kompozisyonunda i şlevsellikle ili şkili olarak bölgesel farkl ılıklar bulunmaktad ır.

pe

Asosiasyon kortikal bölgeleri küçük aksonlarla
iletilirken, visüel, sometosensoriyel, primer motor ve sensoriyal korteksler büyük aksonlarla
iletilmektedir.
CC agenezisine s ıklıkla eşlik eden anomaliler
arası nda hidrosefali, heterotopi, araknoid kistler, spina bifida, meningomyelosel, colposelphali, pakigri yer almaktadır.

CC agenezisi oldukça ender görülen bir anomalidir. Prevalans: % 0.1-0.3
19.000 otopside
sadece 1, 40.000 otopside 2 gibi de ğişken veriler bildirilmiştir
( 3 ),

( 4 ).

Ş izofren hasta popülasyonunda CC agenezisi
prevalans ı ile ilgili olarak oldukça de ğişken veriler izlenmekle birlikte, Swayze ve ark.'lar ı tarafından 140 şizofren hastayla yap ılan önemli

2 ay öncesine kadar herhangi bir psikiyatrik hastalık öyküsü tanımlanmamaktayd ı. Psikiyatri dışı hastalık öyküsünde, 15 sene önce ald ığı psöriasis tanısı dışında özellik yoktu. Bu nedenle
zaman zaman Elocon losyon, Exipial hydro,
Atarax tb kullanımıştı. Aile öyküsünde özellik
saptanmadı .
1950 yılında Tekirdağ Hayrabolu'da spontan
doğum ile dünyaya gelmi ştir. Çiftçi bir ailenin
dört çocuğunun en büyüğü olan hastanın mental
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motor gelişimi hakkında yeterli bilgi alınamamıştır. İlkokulu zamanında bitirmiş, askerliğini
tam ve sorunsuz olarak yapm ıştır. Uzun yıllar
çalıştığı fabrika i şçiliğinden 1999 y ılında emekli olmuştur.
1996 yılında eşinin vefatının ardından, bir ve üç
yıl süren iki beraberli ği olmuş ama devam etmemiş. Halen oğluyla kendisine ait evde ya şıyor.
Emekli aylığı ve oğlunun geliri ile geçiniyor.

Çevredeki ışık azalıyor, çoğalıyor biçiminde derealizasyon, kafas ı şişiyor, büyüyor şeklinde depersonalizason tarif ediyordu.
Kendisine kurban kesildi ği, oturduğu yerden
Çorlu'daki bir adam ın ne yaptığını bilebildiği
gibi grandiyöz-mistik hezeyanlan, kom şuların
paras ını almak istediği, kapıyı kırmaya kalkt ığı
biçiminde perseküsyon hezeyanlan, uydu anteni
arac ılığı ile kendisinde m ıknatıslanma yaratıldığı şeklinde bizar hezeyanlar ı vardı. Camilerden
anons edildiği, televizyonda kendisinden söz
edildiği şeklinde referans hezeyanlar ı vardı. İçgörüsü yoktur.

Laboratuvar Bulgular'
Rutin biyokimya: Hiperlipidemi, Hemogram:
Normal, Sedimentasyon: Normal, Tiroid fonksiyon testleri: Normal, İdrarda madde metabolitleri: Negatif, VDRL: Nefatift HIV: Negatif, Vitamin B 12 ve folik asit: Normal, Hepatit markerları : Normal, EEG: Normal, Kranyal MR: Corpus Callosum agenezisi, kolposefali, 7 mm.'lik
pineal kist.

a

Premorbid özellikler: Biraz farkl ı , sessiz, konuşmayı sevmeyen biri olarak tan ımlanmaktadır. Konuşmalara katı lamayan, genellikle yere
bakan, çekingen biri olan hastam ızın, aynı zamanda aşırı iddiacı ve iş takip edemeyen, giri şken olmayan özellikleri o ğlu tarafınan vurgulanmaktadır.
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Sistemik muayenede psöriasis lezyonlar ı dışında patoloji saptanmad ı. Nörolojik muayenede
patoloji saptanmadı.

Psikiyatrik Muayene Bulgular ı

pe

Bilinci açıktı. Görüşmeye koopereydi. Kronolojik yaşı ndan büyük gösteriyordu. Öz bak ımı
iyiydi. Psikomotor aktivitesi do ğaldı. Görüşmeye istekliydi, i şbirliğine açıktı. Afekti kısıtlıydı .
Yönelimi tamdı . Dikkati çelinebiliyordu. Yoğunlaşması yeterliydi. Tespit 4/4, İzhar 2/4. Yapıp çatma yetene ği tamdı. Dil işlevleri normal
sınırlar içindeydi. Okuma, yazma, praksi yetenekleri normal s ınırlar içindeydi. Hesaplama yetileri hastan ın yaş ve eğitim seviyesine göre normal sınırlar içindeydi. Bilgi dağarcığı yeterliydi.
Dü şünce sürecinin muayenesinde, dü şünce
amaca yönelik olarak başlatılıyor, ancak sürdürülemiyordu. Çağrışı mları gev şemişti. Kendi
aralarında konuşan, emir veren kadın ve erkek
sesleri biçiminde i şitsel varsanı tarifliyordu.
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Nöropsikometrik İnceleme
Dikkat ve dikkatini sürdürmede hafif bir bozulmaya eşlik eden hafif derecede verbal ve nonverbal bellek bozukluğu ve frontal aksa ilikin
bulgular tespit edilmi ştir. Hastada praksi yeteneğinde hafif zorlanma dışında corpus callosum
disfonksiyonu tespit edilmemi ştir.
Spontan bellek bozukluğu daha çok kendili ğinden geri getirme faz ının bozuk olmas ına karşın
tanıyarak geri getirme faz ının normal olduğu
frontal tipte bir bellek bozuklu ğudur.
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Psikometrik İnceleme

reniform bozukluk tan ısı kondu.

Psikotik bulguların görülebilmesi ile beraber aynı zamanda organisetinin de görülebilmesi dikkat çekicidir. Genelde her iki bulgunun birinin
diğ erini örtmesi beklenir. Birle ştirme güçlüğü
ve vizüel motor performans ın verbal kapasitenin
oldukça altında oluşu organisiteyi desteklemektedir, ancak bilinen organisite (pozitif de ğerler)
az görülmektedir. Nonverbal performans çok
daha yetersizdir. IQ 86 donuk normal düzeydedir.

Klinik

Poliklinik takiplerine gelmeyen hastan ın, 1 yıl
sonra hastaneye ça ğrılarak yapılan psikiyatrik
muayenesi sonucunda herhangi bir psikotik bulguya rastlanmadı. Ancak, oromandibular tardiv
diskinezi saptandı. Yakınlarından alınan öyküden hastaya sülpirid tedavisinin yan ısıra haloperidol tedavisinin de verilmeye devam edildi ği
öğrenildi. Hastaneden ç ıktıktan sonra psikotik
bulgularının tekrarlamad ığı öğrenildi. Tardiv
diskinezi tedavisi için yeniden yat ışı yapıldı.
Serviste yattığı 15 gün boyunca aldığı Ketiapin
300 mg/gün tedavisi ile tardiv diskinezide tama
yakın düzelme sağlandı.
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Ayırıcı tanı

Hasta servisimizde 1,5 ay boyunca Haloperidol
20 mg/gün, Biperiden 4 mgr/gün tedavisi ile izlendi. Bu sürenin sonunda psikotik bulgular ı tamamen düzeldi. Psoriasis için yap ılan dermatoloji konsültasyonu sonucunda tedavisine antharin salisilik asit krem, carbamide, mometazon
pomad tedavileri eklendi. Nöroloji konsültasyonu yapıldı. Nörolojik muayene doğal bulundu.
Hasta klinik salah ile taburcu edildi. Poliklinik
izleminde EPS gözlendiği için Sülpirid 600
mgr/gün tedavisine geçildi.

a

Özellikle, yeni bir duruma reaksiyonunda, bütünün algısı nda yatay bölünme atipik bir durum
göstermektedir. İki yarım kısma ayrı ayrı uygun,
ancak detay (yarım) cevap vermektedir. Sonuç
olarak, psikotik ve organik regresyon izlenmektedir.

Seyir

pe

Öykü, fizik muayene ve laboratuvardan elde
edilen veriler mevcut tablonun genel t ıbbi bir
durumun doğrudan sonuu olduğunu düşündürmediğinden genel tıbbi duruma bağlı bozukluklar, toplumsal ve mesleki i şlevsellikte belirgin
bir bozulmaya yol açacak düzeyde bellek bozukluğu, agnozi, apraksi, afazi, yönetsel i şlevlerde bozukluk olmad ığından demans, yeni bilgiler öğrenme ya da önceden ö ğrenilmiş bilgileri anımsama yetisinde bozulma ile kendini gösteren, mesleki ve toplumsal i şlevsellikte belirgin
bozulmaya yol açan bellek bozuklu ğu olmadığından amnestik bozukluklar d ışlandı.

Şizofreninin A tan ı kriterlerinden yakla şık bir
ay boyunca devam eden varsn ı, hezeyan, çağnşım dağınıklığı kriterlerini kar şıladığından hezeyanlı bozukluk dışlandı. Şizfreninin C tanı kriterlerinden 6 ayl ık süre kriteri kar şılanmadığından Ş izofreni tanısı dışlandı ve vakamıza Şizof-

TARTIŞMA

İnterhemisferik ileti şimin ortadan kalkt ığı
önemli durumlardan birini dirençli epilepsi nedeniyle kallosotomi uygulanan hastalarda ortaya
çıkan tablo oluşturur. Bu zihinsel durum "ikiz
beyin" olarak tanımlanır. Söz konusu tabloda
hemisferlerde diskonneksiyon söz konusudur.
Bu hastalarda adeta bir ba şta uyanık ve meraklı
iki beyin bulunur. İkiz beyin durumlarında saptanan bazı test bulguları mevcuttur. Bunlar ba şlıca hastanın görmediği objeyi sağ eliyle hisset167
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tiğinde ne olduğ unu sözel olarak tan ımlayamadığı bimanuel testler, takistoskop adl ı araçla bir
görme alan ına kı sa sürelerle uyaran verildi ğinde
diğer göz tarafından uyaran algılanamadığı visuel alan testleridir. İkiz beyin durumlarında izlenen bir diğ er ilgi çekici test ise, kimerik figüre verilen cevab ı içerir: Sol yüz yarısı kadın, sağ
yüz yarısı erkek olan bir figür gösterildi ğinde
hasta erkek yüzü tan ır, ancak eliyle kadı n yüzü
işaret eder
İkiz beyin durumu CC agenezisinde söz konusu olan patolojinin iyatrojenik bir
benzeridir. CC beyindeki en büyük ve i şlevsel
açıdan en önemli bağlantı yolu olarak, şizofrenide muhtemel sorumlu alanlarla ilgili tart ışmaların önemli başlıkları ndan biri olagelmi ştir. Öyle
görünmektedir ki, ş izofrenideki serebral zemin
her neyse CC nöroanatomik ve fonksiyonel aç ıdan bununla ilgili önemli ipuçları yans ıtmaktadır
Bleuler'in orjinal olarak demantia praeox
olarak tanımladığı , sonradan şizofreni olarak
yeniden adlandırdığı hastalık psi şik fonksiyonlarda bölünme (split) ile karakterizedir.

( 8,9 ).

Nasrallah şizofrenide diskonneksiyon semptomlarının aşikâr ipuçları vermemesinden hareketle
diskonneksiyon durumlarının biyokimyasal ve
anatomik olarak s ınıflandırılmasını önerir. Biyokimyasal diskonneksiyon dü şünce sokulmas ı ,
halüsinasyonlar vb. gibi semptomlari aç ıklamada bir yol olarak ileri sürülür. Nasrallah' ın hipotezi; eğer beynin her iki yar ısı tam bir iletişim
içinde değilse, sağ hemisferdeki dü şünce ve konuşma planlar ı gibi kognitif aktivite, bilinçli sol
hemisfer tarafından yabanc ı ve dışarıdan sokulmuş olarak algılanabilir (10)
Bir başka yazar Randall ise, farkl ı bir hipotez
ileri sürmektedir: Sol hemisfer hem normal hem
ikiz beyinde kom şu sağ hemisferdeki dü şünce
süreçlerinin çoğundan habersizdir.
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( 7 ).

olarak ileri sürülebilir

a

( 6 ).
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Emosyonlar kendi ifadelerinden, dü şüncelerden
algılanndan ayrılır. Düş ünceler ve idealar arasındaki bağlantı kaybolur, böylece birbirleriyle
çarp ışır ve aşınlaşı rlar. Bleuler tarafindan kullanılan bu metafor beyinde bağlantı ağındaki çekirdek probleme i şaret eder. Bu tarihsel çerçeveden bakıldığında şizofreni interhemisferik transfer bozuklu ğu adı altında ifade edilebilir.
Bazı diskonneksiyon semptomları ve psikotik
bulgular aras ında benzerlikler: İkiz beyin fenomeni ve şizofrenideki pasivite aras ında benzerlik vard ır. İlk durum enderdir; daha çok komissurotomiyi takip eden k ısa sürede ya şanır. Yabancılar tarafından kontrol edilme ya şantısı her
iki grupta olmas ına rağmen, hezeyanl ı algılama
ş izofrenide görülür. Anormal interhemisferik
ileti şizofreninin i şitsel görsel varsan ı ve yabancılaşma düşüncesinin açıklamas ının bir yolu
168

Gelişim esnasındaki yetersiz budanmaya ba ğlı
olabilecek aşırı ileti durumunda seslerin içeriden mi, yoksa dışarıdan mı kaynaklandığı konusunda karışıklık ortaya ç ıkabilir (11)

Nasrallah ile Randall' ın hipotezleri aras ındaki
temel fark şu şekilde özetlenebilir: Nasrallah hipotezinde diskonneksiyon durumunda iki hemisfer aras ında tam ileti şimin olamamas ını temel alır. Böylece sağ hemisferdeki kognitif süreçler sol hemisfer taraf ından olması gerektiği
gibi değil, yabancı ve intruziv olarak ya şantılanır. Nasrallah' ın bu hipotezi komissürotomi
operasyonlar ı sonrası neden hiçbir vakada psikoz görülmedi ğini açıklayamamaktadır.

Oysa Randall' ın hipotezinin temeli olan kallosal
agenezide yetersiz budanmaya ba ğlı olarak bağlantının aşırılığı ve buna bağlı aberran interhemisferik komünikasyon, kallosal agenezilerdeki
psikotik süreçleri aç ıklayabilir.
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Guenther ve ark. 1991 y ılında pozitif semptomlu (Tip I) hastalarda, negatif semptomlu (Tip II)
hastalara göre CC alan ının daha geni ş olduğunu
bildirmiştir. Bu farkl ılığa PET incelemesinde
artmış kan akımı eşlik eder. Oysa negatif semptomlularda kan ak ımı değişikliği izlenmemiştir
(12)

Siegel ve ark. 1993 yılında pozitif semptomlarla CC metabolik aktivitesi aras ında pozitif ilişki
bildirmiştir. Bu bulgular psikotik sendromlar ın
pozitif semptom özelliklerinin fonksiyonel ve
yapısal hiperkonneksiyonla ili şkili olabileceğini
desteklemektedir (13).

SONUÇ

Gelişimsel anomaliler ile psikotik hastal ıklar
arasındaki ilişki otomatik olarak nedensel kabul
edilmemelidir. CC anormal nöropsikolojik gelişimin spesifik olmayan bir belirteci de olabiir.
Orta hat yapılarındaki diğer anomalilerin de şizofren hastaların az bir kısmında bulunuyor olması bu görüşü desteklemektedir (7).
Blueler şizofreninin heterojen bir sendrom olduğunu vurgulam ıştır. Bu bağlamda CC anomalileri bütün şizofreni tablolarının gelişimsel boyutunu aç ıklayamayabilir. Ancak, bazı hasta subgruplarında klinik tabloyu belirleyen önemli bir
gelişimsel faktör olmas ı olasıdır.
KAYNAKLAR

a

1972'de yapılan bir otopsi çal ışmasında 10 şizofren hastanın beyninin kontrollerle yap ılan kıyaslamas ında CC kalınlığında 1 mm. art ış gözlenmiştir ( 15). Raine ve ark. çal ışmalarında, kendi çalışmaları da içinde olmak üzere 11 MR çalışması gözden geçirilmi ştir ve bunun 6's ında
anormal CC boyutu saptanmıştır. 4 çalışmada
en azından bazı subgruplarda kontrollerle k ıyaslandığında kalın veya uzun CC boyutu saptamıştır ( 16). Woodruff ve ark. 331 vakay ı içeren
14 çalışmayı gözden geçirmiştir. Kendi 30 vakalık çalışmaları kontrollerle k ıyaslandığında,
şizofrenide azalm ış midkallosal alan göstermesine rağmen, diğer çalışmaların sonuçlarına göre anlamlı bir farklılık bulunmadığını göstermi şlerdir (17).
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