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Mektup

Sayın Yayın Yönetmeni,

Sanrısal yanlış tanıma sendromları; hastanın çevresindeki yer-
ler, kişiler veya nesnelerin benzerleri ile değiştirildiğine iliş-
kin inançları kapsayan, psikiyatrik veya nörolojik hastalıklar 
zemininde gelişebilen bir grup bozukluktur (Bilici ve ark. 
2011).

Aşağıdaki olgu, sanrısal yanlış tanıma sendromlarının ne ka-
dar farklı şekilde karşımıza çıkabileceğini göstermesi açısın-
dan ilgi çekicidir.

OLGU

67 yaşında, evli, ev hanımı, ilkokul mezunu (5 yıllık eğitim 
süresi), tek yumurta ikizi olarak dünyaya gelen kadın hasta. 
Haziran 2013 tarihinde polikliniğimize oğlu tarafından geti-
rilen hastanın yakınması yoktu. Fakat oğlu, hastanın aynada 
ikiz kardeşini gördüğünü ve ikiz kardeşinin aynada hapse-
dildiğini, yemek yiyemediğini, su içemediğini söylediğini ve 
buna uygun davrandığını belirtiyordu. 

3 yıl önce spondilolistezis nedeniyle ameliyat olduktan sonra 
unutkanlık yakınmaları başlayan hastaya, Mart 2012 tarihin-
de Alzheimer tipi demans tanısı ile donepezil 10 mg/gün teda-
visi başlanmış. Kliniğimize başvurmadan bir ay önce, gerçekte 
var olan ve başka bir şehirde ikamet eden ikiz kız kardeşini 
aynada gördüğünü ve ikiz kardeşinin orada hapsedildiğini, bu 

nedenle yiyip içemediğini ifade etmeye başlamış. Bu nedenle 
yemeklerini ayna karşısında kurduğu masada yemeye ve ka-
şıkla aynaya uzatmaya başlamış. Bu belirti dışında ek psikotik 
bulgu veya depresif belirti saptanmamıştır.

Hipertansiyon dışında kronik sistemik hastalığı olmayan has-
tanın öyküsünde psikiyatrik tedavi, alkol ve madde kullanımı 
mevcut değildi. Hasta, hipertansiyon nedeniyle silazapril 1 
mg/gün kullanmakta idi. Hastanın birinci derece yakınların-
da psikiyatrik bir hastalık öyküsü yoktu. Psikiyatrik muaye-
nede yakın bellek bozukluğu olan hastanın Standardize Mini 
Mental Testi 24 puan olarak saptandı (yönelim: 8 puan, kayıt 
hafızası: 3 puan, dikkat ve hesap yapma: 5 puan, hatırlama: 
1 puan, dil: 7 puan). Beyin manyetik rezonans görüntüleme-
sinde; diffüz serebral ve serebellar atrofiye sekonder tüm sis-
ternal yapılar, üçüncü ve her iki lateral ventrikül ile hemisfe-
rik sulkusların ve serebellar foliumların genişliği artmış olarak 
saptanmıştır.   

Hastaya demans tanısı ve yanlış tanıma sendromu tanısı ile 
tedavi olarak ketiapin 25 mg/gün başlandı ve haftalık kont-
rollerle değerlendirildi. Birinci ayın sonunda hastanın aynada 
kendini yanlış tanıma sanrısında düzelme saptandı. İlaç teda-
visine devam edilen hastada, yazının hazırlandığı Ocak 2014 
tarihine kadar psikotik bulgularda tekrarlama gözlenmedi.

TARTIŞMA

Sanrısal yanlış tanıma sendromları; ikiz sendromları ile bir-
likte, Capgras, Fregoli, intermetamorfoz, Cotard sendromu 
gibi farklı klinik tabloları kapsamaktadır (Christodoulou ve 
Malliara-Loulakaki 1981). Bu olguda yer alan aynada tek yu-
murta ikizini görme sanrısı, daha önce tanımlanan sanrısal 
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yanlış tanıma sendromlarının alt formlarından “ayna işareti” 
alt grubunda değerlendirilebilmekle beraber (Cipriani ve ark. 
2013) gerçek hayatta tek yumurta ikizi olan birinin aynada ikiz 
eşini görme sanrısı durumuna alan yazında rastlanmamıştır. 

Yanlış tanıma sendromların yaklaşık %25-40’ında beynin 
damarsal hastalıkları, demans, travma, tümör, multiple mye-
lom, multiple skleroz gibi altta yatan organik bir bozukluk 
mevcuttur (Edelstyn ve Oyebode 1999). Beyin lezyonların-
dan tek taraflı sağ hemisfer lezyonları genellikle bu tablolarla 
daha fazla ilişkilendirilmiştir (Joseph 2007). Sağ hemisferin 
dış çevreye dikkati yöneltme ve takipten sorumlu olduğu ileri 
sürülmüş ve sağ hemisfer lezyonlarında dış uyaranların yan-
lış yorumlanması sonucu sanrısal yanlış tanıma sendromları 
görülebileceği belirtilmiştir (Edelstyn ve ark. 1998). Bazı ol-
gularda yaygın atrofi ve sonrasında oluşan sağ hemisfer ha-
sarının sanrılara sebep olan bir ’çift vuruş’ dizisi olabileceği 
vurgulanmıştır (Levine ve Grek 1984). Hastamızın yapılan 
beyin görüntüleme sonuçlarında yaygın serebral atrofi ve bi-
lişsel değerlendirmelerinde demans saptanmış olup belirgin 
sağ hemisfer lezyonu saptanmamıştır.

Görme sisteminin, anatomik olarak görsel korteksle bağlantılı 
olan ve işlevsel olarak limbik sistemle bağlantılı olup çevrede-
ki görüntülere duygusal bir anlam yükleyen bir yolak içerdiği 
bilinmektedir (Edelstyn ve ark. 1998). Sanrısal yanlış tanıma 
sendromlarındaki patoloji, çevredeki görüntüleri tanımadan 
çok, bireyin bu görüntülere limbik sistem aracılığıyla atfet-
tiği anlamlarla ilişkili olabilir. Bu nedenle bu sendromların 
limbik sistem ve görme ile ilgili yapılar arasındaki iletişim bo-
zukluklarından kaynaklandığı düşünülmektedir (Edelstyn ve 
ark. 1998). 

Kişinin etrafındaki kişi, nesne ya da yerleri yabancı ya da farklı 
olarak algılaması günlük hayatta herkes tarafından gelip geçici 
olarak yaşanabilen bir deneyim olup; yanlış tanıma, bir uçta 
deja vu, diğer uçta ise sanrısal yanlış tanıma sendromlarının 
yer aldığı bir spektrum olarak düşünülebilir (Sno 1994). Bu 
spektrum üzerinde yer alan sanrı taslakları ve sanrılar farklı 

şartlarda ve çok çeşitli klinik görünümlerde karşımıza çıkabi-
leceği için klinik açıdan önem arz etmektedir.

Demansa eşlik eden psikotik bulguların tedavisinde ilaç kul-
lanımına ek olarak hasta yakınlarına bilgi verilmesi, hastanın 
güvenliğini sağlamak üzere çevre düzenlemesinin yapılması ve 
davranış tedavisi birinci basamak yaklaşım olmalıdır (Conn 
ve Thorpe 2007). İlaç tedavisi olarak ketiapin (25-100 mg/
gün), olanzapin (2,5-5 mg/gün) ve risperidon (0,5-1 mg/gün) 
düşük dozlarda kullanılmaktadır (Masand ve Narasimhan 
2006). Sunmuş olduğumuz olguda da ketiapin 25 mg/gün 
tedavisi ile klinik düzelme sağlanmıştır.
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