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Özet / Abstract

Türk Psikiyatri Dergisi 2009; 20(3):299-304

Paylaşılmış psikoz bir kişinin sanrılarının yakın ilişki içindeki, genellikle kan bağı ya da eş durumunda olan, başka 
bir kişiye aktarılmasıyla ortaya çıkan ve ender rastlanan bir durumdur. Bu makalede bulaştırılmış deliliğe benze-
yen, 37 yaşında, erkek bir paylaşılmış psikoz olgusu ele alınmıştır. Sanrılar, olguya kendisiyle kan bağı olmasa da, 
duygusal olarak çok yakın olan yaşça büyük bir kadından (birincil olgu) aktarılmıştır. Olgu ve birincil olgu duygusal 
anlamda çok yakın olup, birincil olgunun doğaüstü güçlere sahip olduğuna dair büyüklük sanrıları ve iş arkadaş-
larına ilişkin kötülük görme sanrıları gibi ortak özellikleri vardır. İkincil olguda garip kıyafetler giyme, tuhaf takılar 
takma ve öz-bakımını ihmal etme gibi bazı davranış değişiklikleri gözlenmiştir. İkincil olgu, birincil olgu ile aynı 
törensel davranış ve alışkanlıkları izlemeye başlamış ve ergenlikten bu yana sürdürdüğü dini ibadetlerini değiştir-
miştir. Kişisel ve mesleki konular dahil olmak üzere vereceği her kararda birincil olgunun fikrini almaya başlamıştır. 
Bunun yanı sıra, olgular toplumdan uzak değil, şehrin iyi bilinen yerleşim bölgelerinden birinde bir apartman 
dairesinde yaşamışlardır. İkincil olgu hastalığın ilerleyen aşamasına kadar ofisinde düzenli olarak çalışmaya devam 
etmiştir. Hastalık öncesi dönemde, ikincil olguda bağımlılık veya düşük zekâya ilişkin bir özellik görülmemiştir. Bi-
rincil olgudan ayrılmasının ardından, risperidon tedavisinden (günlük 6 mg) 7 hafta sonra gelişme kaydedilmiştir.

Anahtar Sözcükler: Folie à deux; Folie communiquée; Sanrı; Paylaşılmış psikotik bozukluk

SUMMARY: Folie á Deux Between Two Unrelated Individuals

Folie à deux is a rare condition characterized by transmission of delusions from a primary patient to another indi-
vidual, usually a blood relative or spouse, while living in relative isolation. We report a case of folie à deux, which 
resembled folie communiquée, in a 37-year-old man that acquired it from an older woman (primary patient). 
Although not related by blood, the patient was emotionally very close to the woman and they shared common 
features, including grandiose delusions about the supernatural powers of the primary patient and persecutory 
delusions concerning office colleagues, as the woman had, and then neighbors, fellow villagers, and even family 
members. Behavioral changes were observed in the secondary patient as he started wearing strange clothing and 
peculiar ornaments, and neglected his personal hygiene. He also started following the same rituals and routines 
as the primary patient, and changed his religious practices, which he had followed devoutly since adolescence. 
He began seeking her opinion concerning almost all decisions he had to make, including personal and profes-
sional matters. Yet, unlike the usual clinical picture, they did not live in social isolation; rather, they lived in an 
apartment in a well-known residential area of the city and he regularly worked at his office until the late stage of 
illness. Premorbidly, there were no features suggestive of dependency or low intelligence in the secondary case. 
After separation from the primary case, improvement was observed about 7 weeks after beginning risperidone 
treatment (6 mg/day).
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GİRİŞ

Paylaşılmış psikoz (Folie à deux), ilk olarak Lasegue 
ve Falret (1964) tarafından tanımlanan; ruhsal belirtile-
rin, özellikle sanrıların bir psikiyatri hastasından (birincil 
olgu), bu sanrıların gerçek olduğunu varsayan bir baş-
ka bireye (ikincil olgu) aktarılmasıyla ortaya çıkan, ilgi 
çekici ve ender rastlanan bir bozukluktur. Folie à deux 
tanısı için ölçütler Dewhurst ve Todd (1956) tarafın-
dan ortaya konmuştur. Bu ölçütler: 1) Bireyler yakın 
ilişki içinde olmalıdır; 2) Her iki bireyin de paylaştığı 
sanrıların içerikleri aynı ya da çok benzer olmalıdır, 3) 
Bireyler birbirlerinin sanrılarını kabul etmeli, paylaşmalı 
ve desteklemelidir. Günümüz tanı sistemlerinde bu kişi-
ler etkilenme ile oluşan sanrılı bozukluk (WHO 1992) 
ya da paylaşılmış psikotik bozukluk (APA 2000) olarak 
tanımlanmışlardır. 

Gralnick (1942) 4 farklı alt tür özetlemiştir: 1) 
Dayatılmış delilik (Folie imposée), bozukluğun klasik 
formu olan bu türde sanrıları olan birey, kolay etkilenen 
bir başka bireye sanrılarını aktarır; 2) Eş zamanlı delilik 
(Folie simultanée), kalıtsal olarak psikoza yatkın olan, 
uzun süredir yakın ilişki içinde olan iki bireyde aynı san-
rıların eş zamanlı ortaya çıktığı türdür; 3) Bulaştırılmış 
delilik (folie communiqué), ikincil hastanın, birincil has-
tanın sanrılarına uzun bir süre direnç gösterdikten sonra 
bağımsız sanrılar geliştirdiği durumdur; 4) Tetiklenmiş 
delilik (Folie induite), birincil bir psikotik bozukluğu 
olan hastanın, başka bir kişinin sanrıları etkisiyle kendi 
sanrılarını zenginleştirmesidir. İlk iki tür ana türler ola-
rak düşünülmüş, son iki tür ise dayatılmış deliliğin deği-
şik türleri olarak değerlendirilmiştir (Munro 1998).

Çocukluk döneminde, ayrılma-bireyselleşme süre-
cinde herhangi bir aksama yaşayan kişilerin, yetişkinlik 
döneminde stres altında ciddi bir gerilemeye yenik düş-
tükleri kaydedilmiştir. Bu gerileme sonucu, hastalığı te-
tikleyen bireyle psikotik özdeşim meydana gelmektedir 
(Mentjox ve ark. 1993).

Bu makalede Gralnick (1942) tarafından bulaştı-
rılmış delilik olarak tanımlanan, sanrılarını kendinden 
yaşça büyük bir kadından edinen erkek bir paylaşılmış 
psikoz olgusu sunulmuştur. ayrıntılı incelemeler yapıl-
mıştır. İki olgunun birbirinden ayrılması ve antipsikotik 
ilaç tedavisi sonrasında, hastanın psikotik belirtilerinde 
gelişme kaydedilmiştir.

Olgu sunumu

Bay A, kendisinden yaşça büyük (70’li yaşlarda) ve 
sokakta yaşayan bir kadınla tanıştığı zaman 37 yaşında, 

bekar ve merkezi bir devlet kurumunda hesap memu-
ru olarak çalışmaktaydı. Yaşlı kadın çevresinde tanınan 
ve eğitimli bir kişiyken, işini 25 yıl önce bilinmeyen bir 
nedenle kaybetmiştir. Kendisini ayakta tutmaya yönelik 
başarısız girişimlerinin ardından, oldukça yetersiz kişisel 
bakım koşulları içinde sokakta yaşamaya mecbur kalmış-
tır. Bay A, iyi niyetiyle kadını evine, kendisi ve ailesiyle 
(annesi, erkek ve kız kardeşi ile kuzeni) yaşamaya davet 
etmiştir. Bay A, ailesinin kadının sokağa geri dönmesi  
konusundaki israrlarını yok saymıştır. Kadın, iki buçuk 
yılı aşkın bir süre boyunca Bay A’nın yanında kalmış; 
daha sonra Bay A psikiyatrik muayene için getirilmiştir. 

Birincil hastanın tanımı

Darmadağınık bir görünüyordu. Saçları keçeleşmiş, 
eski püskü bir elbise giymiş, pek çok yüzük ve boncuk-
larla bezeli bir kolye, kolluk ve kuşak takıyordu. Aynı 
elbiseyi 7 gün art arda giyiyor, yaz kış 3 haftada bir aşı-
rı sıcak suda banyo yapıyordu. Geceleri etrafta başıboş 
dolaşıyor, atılmış çiçekleri, plastik parçalarını ve kırılmış 
tuğlaları topluyor, eve getiriyor ve özenle yıkıyordu.. 
Topladığı nesneleri, dini kurallara uymadığı ibadetinde 
kullanıyordu. Bazı törensel davranışları vardı. Ne zaman 
dışarı çıksa bir şişe su taşıyor ve neredeyse yanından geç-
tiği her nesnenin üstüne su serpiyordu. Kendi kendine 
mırıldanıyor, gülüyor, tanrılar ile konuştuğunu ve kötü 
ruhlarla savaştığını iddia ediyordu. Zaman zaman saldırı-
ya uğramışçasına çığlık atıyordu. Hindu tanrılarına, bazı 
sembol resimlerine ve ibadet için kullanıldığı bilinmeyen 
anıtlara ibadet ediyordu. İbadet sonrası, bütün bir gece 
boyunca tüm odanın duvarlarını sabun ve suyla yıkıyor, 
gündüzleri ise uyuyordu. Bay A, kadının davranışlarını 
anormal bir durum olarak değerlendirip bir psikiyatris-
te başvurmuş, psikiyatrist şizofreni tanısı koymuş ve ilaç 
vermiş olsa da, kadın ilacı reddettiği için Bay A ilacı al-
masını sağlayamamıştı. 

İkincil hastanın hastalık öncesi kişilik ve uyumu

Bay A, hastalık öncesi sosyal ve hayırsever bir insan 
olarak tanımlandı. Hayatı esas olarak ailesi ve akrabaları 
üzerine odaklanmıştı ve bu çevrenin dışında çok sayıda 
arkadaşı yoktu. Gönüllü olarak pek çok akrabasının eği-
tim, evlilik ve diğer konularda parasal yükümlülüğünü 
üstlenmiş, gerektiğinde duygusal destek de sağlamıştı. 
Dolayısıyla, ailesi ve arkadaşları tarafından çok sevilmek-
teydi. Boş zamanlarında, ruhani ve dinsel içerikli kitaplar 
okumaktan hoşlanırdı. Kişisel eşyalarını (örn. kitaplar) 
kullanırken oldukça özen gösterir, onlara çok değer verir, 
fakat birisi talep ettiği zaman severek paylaşırdı. Yaşadığı 
evin düzenini sürdürmeye önem verir, konuklarına ve 
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akrabalarına misafirperver davranırdı. Dini liderler ve 
azizlerin düşüncelerine derinden önem verir ve pek çok 
kişisel konuda, ne zaman ve kiminle evlenmesi gerektiği 
gibi, onların fikirlerini alırdı. Daha sonra, değer verdiği 
kendi yaşında bir kadınla romantik bir ilişki içine girdi, 
her iki taraf da evlenmek istiyordu. Evlilik planına onay 
almak için nişanlısını bir azize götürdü. Her ne kadar 
azizin onayını almış olsa da, evlilik gerçekleşmedi, çünkü 
Bay A’nın babası karşı çıktı. Ancak, evde ve ofiste kendi 
kararlarını verebilmekteydi. Ofiste güvenilir, samimi ve 
sorumluluk sahibi olmasıyla tanınıyordu, iş arkadaşları 
ve üstleriyle iyi ve dengeli ilişkiler kurmuştu. Hiçbir za-
man madde kullanmadı. 

Özgeçmiş ve aile öyküsü

Baba tarafından olan kuzenlerinden biri tek bir dep-
resyon dönemi geçirmiş, fakat kendi geçmişinde ruhsal 
bozukluk açısından kayda değer bir bilgiye rastlanma-
mıştır. Aile sınırları, uygun bir geçirgenlikle, açık ve net 
bir biçimde belirlenmiştir. Bay A’nın baba tarafından 
büyükbabası ailenin reisi konumunda olsa da, pratik 
anlamda aile reisleri baba ve amca idi. Karar alma sü-
reci demokratik bir şekilde işlemekteydi. Aile içinde rol 
yapısı yeterli ve işler, iletişim ise direk, açık ve sözel idi. 
Ailede sağlıklı bir dayanışmanın yanı sıra, yeterli destek 
ve uyumlu bir düzen vardı. 

İkincil hastanın hastalık öyküsü 

Birincil hastayla 2-3 aylık birliktelik ardından hasta-
da davranış değişiklikleri gözlenmiştir. Hasta, yaşlı ha-
nım su şişesini taşıyarak, geceleri başıboş dolaşırken ona 
eşlik etmeye, onunla birlikte çöp toplamaya ve eve geti-
rip yıkamaya başlamıştır. Her zamanki gibi ibadet etmek 
yerine bu hanımın resim koleksiyonu huzurunda ibadet 
etmeyi seçmiştir. İbadet sonrası onunla birlikte duvarları 
yıkamıştır. Tıpkı onun gibi, yalnızca 3 haftada bir aşırı 
sıcak suda banyo yapmaya başlamış, temizlenmemekten 
hırpalanan ve keçeleşen saçlarını uzatmıştır. Yüzükler, 
bilezikler, kolluklar ve kuşaklar takmış, onun gibi giyin-
miş ve giysilerini yalnızca haftada bir değiştirmiştir. Ona 
“anne” diye hitap etmeye başlamış ve insanlara doğaüstü 
güçleri olan bir tanrıça olduğunu söylemiştir. Yaşlı hanı-
mın kendisini birçok kez kötü ruhların elinden kurtar-
dığını iddia etmiş, bin kilometreden uzak olan doğduğu 
kasabadaki insanların kendisine zarar vermek için kara 
büyü yaptıklarını öne sürmüştür. Duyduğu seslere küf-
rederek bağırmaya başlamıştır. Daha sonra kasabalılar 
ile ilgili bu kötülük görme sanrısı başka pek çok kişiyi 
de kapsamıştır. Aile üyeleri onu ziyaret etmeye geldik-
lerinde, komşularının “kötü huylu kişiler” olduklarını 

öne sürerek aile üyelerinin onlarla iletişim kurmalarına 
izin vermemiştir. Komşularının konuştuklarını duyduğu 
zaman onları gizlice dinlemiştir. Aile üyeleri kendi ara-
larında konuşunca bile ne hakkında konuştuklarını sor-
maya başlamıştır. Annesinin hazırladığı yemeği yemeyi 
reddedip, ancak yaşlı hanımın onayından sonra yemiştir. 
Tıpkı kadının iş arkadaşlarının yaptıkları gibi, kendi iş 
arkadaşlarının da işini kaybetmesi için kendisine tuzak 
kurduklarını iddia etmiştir. İş yerinde çalışanlara dair 
şüpheciliği devam etmiş, ülkenin başka bölgesinde bir 
şehirde çalışmak üzere görevlendirilince ise şüpheciliği 
artmıştır. 

Yaşlı kadına olan güveni kişisel ve profesyonel her 
konuda giderek artmıştır. Herhangi bir karar vermeden 
ya da bir yükümlülük almadan önce onun fikrini alma-
ya başlamıştır. Kadını ofisine götürmeye ve herhangi bir 
belgeyi imzalamadan onun onayını almaya başlamış, 
bu durum da işine ağır ve istikrarsız bir şekilde devam 
etmesine neden olmuştur. Ofiste, kadının çevresindeki 
her şeyin üstüne su serperek gerçekleştirdiği ayinini yap-
masına itiraz etmemiş, pek çok pahalı elektronik aletin 
zarar görmesine neden olmuştur. Onun tavsiyesi üzerine 
nişanı atmış ve bir daha da izin vermediği için sonrasında 
gelen hiçbir evlilik teklifini kabul etmemiştir. Ailesinden 
uzaklaşmış ve ilişkileri bozulmuştur, çünkü aile üyeleri 
kadından ve Bay A’nın hayatındaki varlığından hiç hoş-
lanmamışlardır. Yaşlı kadınla yaşama başlamış ve iş için 
başka bir şehirde görevlendirildiği zaman onu da yanında 
götürmüştür. Doğduğu kasabayı ziyaret edip döndükten 
sonra, aile üyelerini evine kabul etmemiştir. 

Psikiyatrik muayene için getirildiği sıcak bir gün-
de uzun bir palto giymekteydi, uzun saçları keçeleşmiş  
sakal ve tırnakları uzamıştı. DSM-IV-TR (APA 2000) 
ölçütlerine göre paylaşılmış psikotik bozukluk tanısı al-
mış ve hastaneye yatırılmıştı. Tam kan sayımı, karaciğer 
ve böbrek testleri dahil temel incelemeler olağan olarak 
değerlendirilmiş; qEEG  belirli bir anormallik saptama-
mıştır. 

Psikometrik değerlendirme

Detaylı psikometrik değerlendirme Rorschach Testi, 
Temalı Algılama Testi, Sack Cümle Tamamlama Testi, 
Minnesota Çok Boyutlu Kişilik Envanteri-2 (MMPI) ve 
Uluslararası Kişilik Bozuklukları İncelemesi (IPDE) Bay 
A’nın oldukça savunucu ve olumlu bir izlenim bırakma 
çabası içinde olduğunu göstermiştir. Gerçeği değerlen-
dirme bozulmuş, kavramsal çarpıtma gözlemlenmiştir. 
Aşırı içselleştirilmiş duygular, karşılanmamış ihtiyaç 
durumu belirlenmiş ve duygusal olarak yoksun olduğu 
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düşünülmüştür. Değerlendirmeler aynı zamanda aile ile 
çatışmaya işaret etmiş ve hastanın kronik duygusal stres 
altında olduğunu, bu durumun da düzensizliğe neden 
olabileceğini düşündürmüştür. Dürtüsel ve fazla alçak-
gönüllü olmasıyla birlikte, biçimsel düşünce bozukluğu 
ya da kişilik bozukluğu tanısı almamıştır.  

Dinamik formülasyon

Ailesinin altı çocuğundan ikincisi olarak Bay A, en 
büyük abisi kadar saygı ve özerklik kazanmamış, ken-
dinden küçük kardeşleri kadar da şefkat görmemiştir. 
Bu yüzden, benlik bilinci tam olarak gelişmemiştir. Bu 
durumu telafi etmek üzere, herkesin bakımını üstlenen, 
aşırı sorumluluk sahibi bir kişi haline gelmiştir. Bu sü-
reç içinde, çocukken sahip olmak için can attığı dikkati 
üzerine toplamıştır. Daha sonra, nişanlısı ile evlenmesine 
izin verilmediği zaman bunu ailesi tarafından bir redde-
dilme olarak algılamıştır. Yaşlı kadının hayatına girmesi 
ise Bay A’nun egosunun onaylanması için bir kaynak ol-
muş ve ailesi tarafından karşılanmayan tüm ihtiyaçları-
nın karşılanmasını sağlamıştır.

Tedavi ve seyir

Risperidon (2 mg/gün) ile psikiyatrik tedavisine baş-
lanmış, düşük uyum nedeniyle flupentiksol (20 mg/2 
haftada bir) depo enjeksiyon da tedaviye eklenmiştir.
Hastaneye yatıştan bir ay sonra düzensizliği azalmış, 
fakat kötülük görme sanrıları sürmüştür. Başlangıçta, 
kendisinin ya da kadının davranışlarını anormal olarak 
değerlendirmemiştir. Sonradan, risperidon aşamalı ola-
rak günde 6 mg’a çıkartılmıştır. Üç hafta daha hastanede 
yatışın ardından, Bay A. kadının tedavi gerektiren bir 
ruhsal bozukluğu olduğu konusunda hemfikir olmuştur. 
18 maddelik Kısa Psikiyatrik Değerlendirme Ölçeği’nde 
ilk puanı 31 iken, 7 haftalık tedavi sonrasında puanı 13 
olarak belirlenmiştir. 

TARTIŞMA

Paylaşılmış psikoz, belirtileri paylaşmadan önce gö-
receli sosyal yalıtım içinde yaşayan iki insan arasındaki 
patolojik ilişkinin sonucunu yansıtır.  Hastalar genellikle 
kan bağı ya da eş durumunda olan kişilerdir. Olgular ço-
ğunlukla kız kardeşler, daha sonra da karı-kocalar arasın-
dan çıkar (Enoch ve Ball 2004). İkincil hastalarda çoğu 
kez zekâ geriliği (Ghaziuddin 1991) ya da bağımlı kişilik 
bozukluğuna rastlanır (Petrikis ve ark. 2003) ki bunla-
rın, bu bozukluklara zemin hazırlayan sağlıklı gibi görü-
nen üçüncü bir kişi tarafından aktarıldığı belirtilmiştir 
(Salganik ve ark. 2006). Her ne kadar aralarında kan 

bağı olmasa da, bu makalede sunulan hasta, yaşlı kadı-
na duygusal olarak oldukça yakındı. Dewhurst ve Todd 
(1956) tarafından da öne sürüldüğü gibi ortak sanrılar 
paylaşmaları ve birbirlerinin düşünce ve davranışlarını 
desteklemeleri folie à deux ölçütlerine uymaktaydı. Fakat 
alışılagelmiş klinik tablonun aksine, toplumdan uzaklaş-
mamışlar ve ikinci olgu bağımlılık ya da düşük zekâ dü-
zeyini işaret eden özellikler göstermemiştir.

Ev içinde Bay A, özellikle önemli kararların verilme 
aşamasında, hiçbir zaman özerklik ve güce sahip olma-
mıştır. Babasının varlığı her zaman baskınken, annesi ai-
lede itaatkar bir rol üstlenmiştir. Bu nedenle, almak için 
can attığı şefkat ve yardım yerine, katı kurallar ve zorun-
lu disipline maruz kalmıştır. Hiç oturmamış olan benlik 
bilinci, evlenme isteğine babasının karşı gelmesi ile daha 
da zayıflamıştır. Psikometrik değerlendirme sırasında da 
ortaya çıkan, aileyle olan bu çatışmalar ve duygusal yok-
sunluğun yaşlı kadın ile oluşturduğu duygusal yakınlık 
üzerinde etkili olabileceğini düşündürmüştür.

Paylaşılmış psikozda kötülük görme sanrıları (Kendler 
et al. 1986), sanrısal parazitoz (Gieler and Knoll 1990), 
var olmayan bir çocuğu olduğu sanrısı, Capgras tipi mi-
sidentifikasyon (Hart ve McClure 1989), vb. görülebilir. 
Nadir olmakla birlikte, sanrıların yanı sıra, varsanılar da 
bulunabilir ve varsanıların varlığı tanısıyı değiştirmez 
(WHO 1992). Birincil hastalara sıklıkla şizofreni, sanrılı 
bozukluk, sanrılı ağır depresyon veya erken başlangıçlı 
bunama tanısı konur. Bir kısmının ise psikotik olma-
yan, obsesif-kompulsif bozukluk, somatoform bozukluk 
ve dissosiyatif bozukluk gibi psikotik olmayan tanıları 
vardır (Munro 1998). Bu makalede sözü edilen hastada 
davranış değişiklikleri (örn. çöp toplama, garip törensel 
davranışlar, tuhaf giyim) paylaşılmış patolojinin ilk be-
lirtileri olarak ortaya çıkmıştır. Hasta, yaşlı kadının özel 
yetenekleri olduğuna inanmış ve onun kendisini kötü 
güçlerden koruyan bir tanrıça olduğunu düşünmüştür. 
Her iki hastada varolan büyüklük sanrılarının yanı sıra, 
ikincil hasta aynı zamanda kadının eziyet gördüğüne ve 
tıpkı onun hayatını etkileyen kötü güçler gibi kendi ha-
yatının da etkilenmekte olduğuna inanmaktaydı. Daha 
sonra, kötülük görme sanrıları ailesini ve iş arkadaşlarını 
da kapsadı. Paylaşılan özellikler başta davranışsal olsa da, 
sonradan içeriği genişleyen büyüklük ve kötülük görme 
sanrıları olarak gelişti.  

Hastanın yaşlı kadına benzer sanrılar geliştirmesiyle 
başlayan, fakat sonra bağımsız sanrılar da geliştiren bu 
olgu, bir bulaştırılmış delilik örneğidir. Bu olguda da 
görüldüğü gibi, bu tür hastalarda hastalığın başlangıcı, 
birincil hastayla ilk görüşme sonrasında belli bir direnç 



303

süresinin ardından ortaya çıkar. Hasta, birincil hastanın 
sanrılarını aşamalı olarak paylaşmaya başlamış ve özde-
şim sürecinde onun anormal davranışlarını benimsemiş-
tir (Enoch ve Ball 2004). Daha önceden de belirtildiği 
gibi, çocukluk döneminde ayrılma-bireyselleşme sürecin-
de bir aksama yaşanan kişilerde, stres altından gerileme 
görülmesi yaygındır (Mentjox ve ark. 1993). Hastamız, 
birincil hasta ile evlilik planlarının gerçekleşemediği ve 
iş nedeniyle başka bir şehre gönderildiği dönemde tanış-
mıştır. Bu dönemde, aynı zamanda kendisiyle birlikte 
yaşayan ve öğrenci olan birçok kuzen ve yeğenini parasal 
anlamda desteklemekteydi. Bu duygusal ve parasal yok-
sunluğun psikolojik stres faktörleri olarak etkili olduğu 
düşünülmektedir. Bu tür bir gerileme, hastalığı harekete 
geçiren kişi ile psikotik özdeşime yol açabilir (Mentjox 
ve ark. 1993).

Hastalığın ilginç bir diğer yanı, araştırmalarda bas-
kın ve birincil çoğu olgunun kadın olarak saptanmasıdır 
(Gralnick 1942, Lasegue ve Falret 1964). Bu durumun 

çeşitli açıklamalarından biri ise bakım veren kişinin ka-
dın olmasıdır (Mentjox 1993). Bu makalede ele alınan 
olguda da görüldüğü üzere, hasta yaşlı kadına bir anne 
figürü olarak bağlanmıştır. 

Her ne kadar bazı durumlarda ayrılma hastada trav-
matik bir etkiye neden olsa da (Sacks 1988), paylaşılmış 
psikoz için kabul edilen tedavi şekli, ikincil hastanın bi-
rincil hastadan uzaklaştırılmasıdır (Porter ve ark. 1993). 
Buna karşın, dayatılmış delilik olgularından farklı olarak, 
bulaştırılmış delilik olgularında ayrılık sonrası sanrıların 
çözülmediği ve antipsikotik ilaç tedavisi gerekebileceği 
ortaya konmuştur. Hastamızın tedavisi için ayrılık ve 
gerçekle yüzleşmenin yanı sıra, risperidon tedavisi (gün-
lük 6 mg’a kadar) gerekli olmuştur. Bu olgu sunumu, ak-
raba olmayan iki insan arasında da paylaşılmış psikotik 
bozukluk görülebileceğine dikkat çekmenin yanı sıra, bu 
gibi olguların psiko-patogenezinin ayrıntılı olarak açıklı-
ğa kavuşturulması gerektiğini vurgulamaktadır.
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