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G‹R‹fi

‹
nsan beyni, insan davran›fl›n›n ve ki-
flili¤inin birçok benzersiz özelli¤ini
oluflturur. Çeflitli sebeplerle beynin

özgül bir bölgesinin hasar› sonucu kal›-
c› ve karma nöropsikiyatrik klinik tablo-
lar görülebilir (1-3). Bunlar bazen nöro-
lojik defisitlerin, bazen de psikiyatrik
bulgular›n hakim oldu¤u belirtilerle kar-

fl›m›za ç›kabilir. Nörolojik defisitler ol-
maks›z›n, psikiyatrik bir hastal›k gibi
karfl›m›za ç›kan ve atipik belirtiler gös-
teren olgular›n ay›r›c› tan›s›nda organik
bir neden araflt›r›lmal›d›r. Bu tür klinik
karmaflaya yol açan durumlardan biri
de frontal lob sendromudur (FLS). FLS,
frontal lobun prefrontal bölgesinin ha-
sar›yla oluflur. Daha önceki davran›fllar›
normal olan bireylerde kiflilik ve davra-
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‹nsan beyni, insan davran›fl›n›n ve kiflili¤inin birçok benzersiz özelli¤i-
ni oluflturur. Çeflitli sebeplerle beynin özgül bir bölgesinin hasar› so-
nucu kal›c› ve karma nöropsikiyatrik klinik tablolar görülebilir. Bunlar
bazen nörolojik defisitlerin, bazen de psikiyatrik bulgular›n hakim ol-
du¤u belirtilerle karfl›m›za ç›kabilir. Bu tür klinik karmaflaya yol açan
durumlardan biri de frontal lob sendromudur (FLS). FLS, frontal lobun
prefrontal bölgesinin hasar›yla oluflur. Daha önceki davran›fllar› nor-
mal olan bireylerde kiflilik ve davran›flta de¤iflim ile karakterizedir. FLS
Yüzy›l kadar önce ilk kez Harlow taraf›ndan Phineas Gage vakas› ile
tan›mlanm›flt›r. O günden bu yana frontal lob araflt›rmalar›na her an
yeni bir bilgi eklenmesine ra¤men, davran›flla ve kiflili¤in oluflumu ile
olan iliflkisi hala gizemini ve cazibesini korumaktad›r. Frontal lezyonlu
hastalarda gözlenen davran›flsal de¤iflikliklerin yelpazesi oldukça ge-
nifltir. Bu hastalardan baz›lar› çocuksu, sayg›s›z, pasakl›, patavats›z
olurken, di¤erleri spontanite, merak ve insiyatif kayb›na u¤rarlar ve
duygu, güdü, düflünme ve davran›fllarda apatik bir körelme sergiler-
ler. Yine bir k›s›m hasta öngörü, yarg› ve içgörü kayb› gösterirken, bir
k›sm›nda da haz almay› erteleme, yarat›c›l›k, karmafl›k davran›fllar›n
düzenli olarak planlanmas›, çeflitli olaylara ayn› anda dikkat yönelte-
bilme, konsantrasyon oda¤›n›, birinden di¤erine esnekçe yönlendire-
bilme yetisinde bozulma, çok ad›ml› talimatlar› takip edebilme, anl›k
ama uygunsuz cevap e¤ilimlerinde bask›lanma olmadan ç›kt›y› sür-
dürebilme yeteneklerinin her biri kayda de¤er biçimde bozulabilir.
Ancak literatürde flizotipal kiflilik bozuklu¤u ve FLS’nin birlikte görüldü-
¤ü bir olguya rastlanmam›flt›r. Biz burada; çocukluk ça¤›nda geçiril-
mifl bir kafa travmas›n›n ard›ndan geliflmifl büyüsel düflüncenin ve
uyum bozuklu¤unun klinik tabloya hakim oldu¤u, FLS’li bir hastay› in-
celeyece¤iz. 

Anahtar sözcükler: Frontal lob sendromu, kafa travmas›, büyüsel
düflünce
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ABSTRACT:
Frontal lobe syndrome with magical thinking: a case
report 

The human brain forms a lot of unique features of human behaviour
and personality. As a result of a damage to a specific region of the
human brain, with various reasons; permanent and mixed
neuropsychiatric symptoms can be seen. Neurological deficits or
sometimes psychiatric findings can be dominant. One of the cases
which causes such a clinical complexity is the syndrome of frontal lobe
(FLS). FLS is constituted by the damage of prefrontal lobe region of
frontal lobe. It is characterized with the change in the behavior and the
personality of the individuals whose previous behaviours were normal.
FLS was first defined by Harlow with the case of Phineas Gage about
one hundred years ago. Since then, its relationship with the behavior
and personality construct still remains its mystery. The spectrum of the
behavioral changes observed in the patients with frontal lesion is quite
large. While some of these patients are childish, disrespectful, shabby,
tactless; the others lose their spontaneity, curiosity, and initiative and
they exhibit apathic atrophy in the emotions, motive, thought, and
behaviours. Again some of the patients lose their insight, foresight and
judgment, some of them postpone the enjoyment, and they lose their
creativity, planning the complex behaviors in regular way, and also
they can’t direct their attention to various events simultaneously. The
ability of manipulating the focus of concentration from one to the other
in a flexible way is deteriorated. They can’t follow the instructions with
multisteps. In addition to these, the ability of spontaneous but
inappropriate responses while sustaining the output without pressure
are deteriorated in a remarkable way. However, in the literature such
a phenomenon in which the deterioration of schizotypal personality
and FLS were observed together hasn’t been encountered. Here, we
present a case in a patient with an earlier childhood head trauma
manifesting enigmatic thought and deterioration of adaption
developed later in adulthood.
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n›flta de¤iflim ile karakterizedir. Bu de¤ifliklikler depres-
yondan maniye, paranoyadan antisosyal kiflilik bozuk-
lu¤una kadar de¤iflebilir (1). Ancak literatürde flizotipal
kiflilik bozuklu¤u ve FLS’nin birlikte görüldü¤ü bir olgu-
ya rastlanmam›flt›r. Biz burada; çocukluk ça¤›nda geçi-
rilmifl bir kafa travmas›n›n ard›ndan geliflmifl büyüsel
düflüncenin ve uyum bozuklu¤unun klinik tabloya ha-
kim oldu¤u, FLS’li bir hastay› inceleyece¤iz.

OLGU SUNUMU

A., 47 yafl›nda, evli, iflsiz, erkek hasta. Çabuk ve yer-
siz öfkelenme, geceleri uyan›p, afl›r› yeme-içme, gerek-
siz al›flverifl yapma flikayetiyle yak›nlar› taraf›ndan psi-
kiyatri poliklini¤ine getirildi. 4 yafl›nda iken trafik kaza-
s› s›ras›nda bilinç bozuklu¤unun efllik etti¤i kafa trav-
mas› öyküsü mevcuttu. Bilinç kayb›n›n süresi belli ol-
mamakla birlikte, tedavi amac›yla hastanede kalma
öyküsü bulunmamaktayd›. O yafla kadar psikomotor
geliflimi normal olan hastan›n bu dönemden sonra ö¤-
renme ve beceri edinme ifllevlerinde gerileme oldu¤u,
okuma yazma ö¤renemeden aile deste¤iyle ilkokulu
bitirebildi¤i ö¤renildi. 8 yafl›nda bafllayan, ayda bir s›k-
l›kla olan, bilincin korundu¤u, bir dakika kadar süren
bafl›n› döndürme fleklinde tarif edilen frontal tip nöbet
öyküsü vard›. Daha önce düzensiz flekilde karbamaze-
pin tedavisi ald›¤›, son 10 y›ld›r ilaç kullanmamas›na
ra¤men nöbet geçirmedi¤i belirtiliyordu. Hastal›¤›ndan
dolay› askerli¤ini yapmam›fl (psikoz tan›l› raporu mev-
cuttu), çal›flma yaflant›s› olmayan hastan›n, çocuklu-
¤undan bu yana, zaman zaman anlams›z ba¤›rma, kü-
für etme, aile bireyleri ile geçimsizlik, huzursuzluk, ar-
kadafll›k iliflkileri kurmada güçlük, gereksiz para harca-
ma, erken saatte uyuma ve herkes uyumakta iken, ge-
celeri geç saatte kalk›p sürekli çay içme, uygunsuz sa-
atte d›flar› ç›kma iste¤i fleklinde davran›fl bozukluklar›
gösterdi¤i ö¤renildi. Hasta “alt›nc› hissinin kuvvetli ol-
du¤unu, baz› olaylar› önceden görebildi¤ini” iddia edi-
yor ve gelecekle ilgili kehanetlerde bulunuyordu. Bu
büyüsel düflüncelerinin bafllang›ç tarihi tam olarak bi-
linmemekle beraber ergenlik y›llar›ndan itibaren mev-
cuttu. Baflka bir alg› bozuklu¤u ve hezeyan tan›mlan-
m›yordu. Yo¤un sigara ve çay kullan›m›ndan baflka bir
madde kullan›m öyküsü yoktu. Hastan›n soygeçmiflin-
de psikiyatrik bir hastal›k öyküsü yoktu.

Psikiyatrik de¤erlendirmesinde; bilinci aç›k, koopere,

yönelimi tam, özbak›m› iyi, göz iliflkisi kurabiliyordu. Psi-
komotor aktivitesi do¤al olan, tekdüze bir ses tonuyla,
kelimeleri dikkatli ve seçerek konuflan hastan›n, duygu-
lan›m› yüzeysel, düflünce içeri¤inde büyüsel düflüncele-
ri mevcuttu. Dikkat, bellek, görsel-uzamsal yetileri ye-
terli, ancak hesaplamas› ve yarg›lamas› bozuk, bilgi da-
¤arc›¤› k›s›tl›yd›. Hastal›¤›na ait içgörüsü yoktu ve teda-
viyi kabul etmiyordu. Hastan›n gün içerisinde bilinç de-
¤iflikli¤i tespit edilmedi. Bellek muayenesi normaldi.

Hastan›n rutin tetkikleri ve tiroid ifllev tetkikleri
normal bulundu. Nöbet öyküsünden dolay› nörolojik
dan›flma yap›ld›. Nörolojik muayenesi normal olarak
de¤erlendirilen hastan›n beyin manyetik rezonans gö-
rüntülemesinde (MRG) her iki frontal bölgede geçirdi¤i
travmaya ikincil oldu¤u düflünülen atrofi ve ensefalo-
malazik alan, EEG’sinde ise frontal bölgede epileptiform
potansiyel tafl›yan paroksizmal bozukluk tespit edildi.
Uygulanan büyüsel düflünce ölçe¤i 30 üzerinden 11
olarak de¤erlendirildi (4). Standardize Mini Mental testi
28/30 (5), Wechsler eriflkin zeka testi 80 idi (6). SCID-II
(7) uyguland›¤›nda flizotipal kiflilik bozuklu¤u tan› öl-
çütlerini karfl›lad›¤› tespit edildi. Geçirilmifl kafa trav-
mas›na ikincil olarak geliflen davran›fl bozuklu¤u ve
büyüsel düflüncenin efllik etti¤i hastada, FLS düflünül-
dü. Hasta daha önce bu nedenle düzenli tedavi alma-
m›flt›. Ketiapin 300 mg/gün tedavisi baflland›. Tedavi
sonras› hastan›n klini¤inde k›smi bir iyileflme oldu.

TARTIfiMA

FLS, frontal lobun prefrontal bölgesinin çeflitli sebep-
lerle hasarlanmas›yla oluflur. Bu hasar sonucunda özel-
likle bilateral lezyonlar› olan hastalarda belirgin kiflilik
de¤iflimleri gözlenmifltir. Klinik tablo lezyonunun yerle-
flim yerine ve boyutlar›na ba¤l›d›r. Lezyon frontal lobun
konveksite bölümünde ise etrafa karfl› ilgisizlik, tepki-
sizlik, umursamazl›k, apati gibi “psödodepresif” izlenim
veren klinik bulgularla ortaya ç›kar. E¤er lezyon orbitof-
rontal bölgede ise dizinhibisyon, sald›rganl›k, sosyal
uyumsuzluk, cinsel olarak uygunsuz davran›fllar›n göze
çarpt›¤› “psödopsikopatik” olarak da adland›r›labilen ki-
flilik bozukluklar› görülebilir. Pek çok olguda bu tür bir
klinik ay›r›m yapmak güç olmakla birlikte kendili¤in-
denlikte (spontanl›k) ve inisiyatif gösterebilme yetene-
¤inde kay›p, amaç belirleme, planlama, uygun yan›t
tarz›n›n seçimi, devam eden davran›fl›n izlenmesi gibi

Büyüsel düflüncenin efllik etti¤i frontal lob sendromu: Olgu sunumu



Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, Cilt: 18, Say›: 4, 2008 / Bulletin of Clinical Psychopharmacology, Vol: 18, N.: 4, 2008 - www.psikofarmakoloji.org 311

yürütücü ifllevlerde bozulma, ilgi azl›¤›, toplumsal
uyumsuzluk, dürtü kontrol bozuklu¤u, saplant›l› davra-
n›fllar ortak görülebilen klinik belirtilerdir (1,8-11). DSM-
IV TR travmatik beyin hasar›na ba¤l› kiflilik de¤ifliklikle-
rini, travma taraf›ndan tetiklenmifl beyindeki patofizyo-
lojik de¤iflikliklere atfedilen, kiflinin daha önceki kiflilik
profilinde ya da çocukluk dönemindeki kiflilik geliflimin-
de normalden sapma olarak tan›mlam›flt›r (12). Bu du-
rum deliryum, bunama veya baflka bir psikiyatrik bo-
zuklukla tam olarak aç›klanamamaktad›r.

FLS’nin ay›r›c› tan›s›nda di¤er organik nedenler d›fl-
land›ktan sonra dürtü kontrol bozuklu¤u ve kiflilik bo-
zukluklar› düflünülmelidir (13,14). Dürtü kontrol bozuk-
luklar› ço¤unlukla genç ergenlik döneminde görülen,
ataklarla seyreden ve ataklar d›fl›ndaki dönemlerde ki-
flilik ve davran›fl bozukluklar›n›n izlenmedi¤i bir hasta-
l›kt›r. FLS ise ataklar halinde seyretmez ve hayat›n bir
döneminde travman›n ard›ndan ortaya ç›kar ve süre-
genlik gösterir (14,15).

Frontal lob epilepsileri adversif ve bunu izleyen
kontraversif (önce bir tarafa sonra di¤er tarafa çevirme
fleklinde) göz ve bafl hareketleri, aksiyal yönde klonik
silkinmeler, koku varsan›lar ve otomatizm ile olan ka-
r›fl›k fokal motor nöbetler, düflme ve otonom belirtile-
rin efllik etti¤i generalize tonik klonik nöbetler ve idrar
inkontinans› fleklinde olmaktad›r (16). Epilepsi hastala-
r›nda davran›fl, dürtü kontrol bozukluklar›n›n efllik etti-
¤i epileptik kiflilik bozuklu¤u geliflebilir. Bizim olgumuz-
da da bafl döndürme fleklinde olan frontal epilepsi ti-
pinde nöbet öyküsü mevcuttu. Ancak hastadaki davra-
n›fl, kiflilik ve dürtü kontrol bozuklu¤unun epileptik nö-
betlerden önce bafllamas› ve epileptik nöbetler kontrol
alt›na al›nm›fl olmas›na ra¤men devam etmesinden
ötürü epileptik kiflilik bozuklu¤u tan›da d›fllanm›flt›r.

Kiflilik bozukluklar› daha çok genç eriflkin yafllardan
itibaren ortaya ç›kar, süregenlik gösterir ve bu hasta-
larda hastal›k öncesi dönemde de kiflilik bozuklu¤u
mevcuttur. FLS, hastal›k öncesindeki bilinen ve otur-
mufl kiflilikte ani de¤iflimlere neden olmaktad›r (15,17).
Olgumuzda da; davran›fl ve dürtü kontrol bozuklu¤u-
nun kafa travmas›n›n ard›ndan bafllam›fl olmas›, epi-
leptik nöbetlerinin bu tablodan sonra ortaya ç›km›fl ol-
mas› ve uzun zamand›r ilaç almadan kontrol alt›nda ol-
mas›, beyin MRG’sinde her iki frontal bölgede muhte-
melen travmaya ikincil atrofi ve ensefalomalazik alan
tespit edilmifl olmas›ndan dolay› FLS düflünülmüfltür.

Ancak FLS ile uyumlu olmayan “6. hissinin kuvvetli
oldu¤u, baz› olaylar› önceden gördü¤ü” fleklinde büyü-
sel düflüncesi, ola¤and›fl› alg›sal yaflant›lar›, kuflkuculu-
¤un olmas›, kehanetlerde bulunmas›, bunlar›n bir psi-
kotik bozukluk veya duygudurum bozuklu¤unun gidi-
fli s›ras›nda ortaya ç›kmam›fl olmas›ndan dolay› hasta-
da flizotipal kiflilik bozuklu¤u benzeri bir tablo düflünül-
müfltür. fiizotipal kiflilik bozuklu¤u etiyolojisine yönelik
yap›lan araflt›rmalarda özellikle frontal bölgede yer
alan unsinat fasikül ifllevinde azalma oldu¤u tespit
edilmifltir (18). Dolay›s›yla her iki frontal lobu etkilenen
hastalarda da labil, agresif, dizinhibe, apatik, paranoid,
kombine, belirlenmemifl, di¤er kiflilik de¤ifliklikleri gö-
rülebilece¤i gibi flizotipal kiflilik bozuklu¤u benzeri du-
rumlar da görülebilir. Bilindi¤i üzere DSM IV’de bu tan›-
n›n konulabilmesi için genel bir t›bbi durumun fizyolo-
jik etkilerine ba¤l› olmama flart› vard›r. Bu nedenle has-
taya do¤rudan flizotipal kiflilik bozuklu¤u tan›s› konu-
lamam›flt›r. Bu durum erken yafllarda geçirilmifl kafa
travmalar›n›n, epilepsiye ve davran›fl bozukluklar›na
ek olarak kiflilik geliflimini farkl› boyutlarda etkileyebi-
lece¤ini göstermesi aç›s›ndan ilginçtir. Yap›lan tarama-
larda literatürde böyle bir vakaya rastlan›lmam›flt›r.

Davran›fl ve kiflilik özelliklerinde farkl›laflmalarla gi-
den, hastay› ve hasta yak›nlar›n› güç duruma sokan ve
tedaviye yan›t›n düflük oldu¤u FLS, yeni tedavi seçenek-
lerinin gelifltirilmesine ihtiyaç duyulan bir sahad›r. FLS’un
tedavisi belirtilere yöneliktir. Hastalardaki öfke patlama-
lar›, ba¤›rma, sald›rganl›k ataklar› gibi psikomotor aktivi-
te art›fl›nda haloperidol gibi güçlü antipsikotikler kullan›-
labilir. Dürtü kontrol bozuklu¤u, cinsel otomatizm gibi
uygunsuz davran›fllarda lityum gibi duygudurum düzen-
leyicileri; karbamazepin, valproat gibi antikonvülzanlar;
propranolol, pindolol gibi betablokörler önerilmektedir.
Davran›fl kontrolünü sa¤lama ve bozuk olan davran›flla-
r› düzeltmek için ilk s›rada önerilen ilaç karbamazepin-
dir. Kafa travmalar›ndan sonra geliflen sald›rgan davra-
n›fllarda psikostimulanlardan metilfenidat, seratonerjik
ilaçlardan 5HT1A parsiyel agonisti olan buspiron, 5HT2

antagonisti olan trazodon, 5HT2 ve dopamin antagonisti
olan klozapin tavsiye edilmektedir (1). Olgumuzda uy-
gunsuz davran›fllar, öfke patlamalar›, uykusuzluk gibi
belirtiler olmas› ve epilepsi efli¤ini düflürmemesi nede-
niyle ketiapin tercih edilmifltir. Bu olgu FLS’ye büyüsel
düflüncelerin efllik etmesi, flizotipal kiflilik özelliklerinin
belirgin olmas› aç›s›ndan dikkat çekicidir.
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