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ÖZET

Nöroleptik ilaçların en az birkaç ay süreyle kullanılmasına bağlı olarak 
gelişen, istem dışı atetoid ya da koreiform nitelikteki devinimler 
tardif (geç) diskinezi olarak adlandırılmaktadır. Tardif diskinezide dil, 
yüzün alt kesimi, çene, kol veya bacaklar sıklıkla tutulan bölgelerdir. 
Remisyon oranlarının düşük olması nedeniyle tardif diskinezide, 
kişilerin yaşam kalitelerinin olumsuz yönde etkilediği bilinmektedir. 
Bunun yanında nöroleptiklerin kesilmesi, değiştirilmesi veya dozlarının 
azaltılması sonrasında da istemsiz hareketler ortaya çıkabilmektedir. 
Bu durum “nöroleptik çekilmesiyle gelişen diskinezi” (NÇGD) 
olarak tanımlanmıştır. NÇGD’de belirtiler özellikle boyun, gövde 
ve ekstremitelere lokalize olup, tardif diskineziden farklı olarak kısa 
sürede gerilemektedir. NÇGD’nin tedavisi konusunda henüz görüş 
birliği sağlanabilmiş değildir. Tedavide kesilen antipsikotik ilacın yavaş 
titrasyonla yeniden başlanmasıya da dopamin D2 reseptörlerine afinitesi 
düşük olan atipik antipsikotiklerden birine geçilmesi öncelikli seçenekler 
arasındadır. NÇGD’nin tardif diskinezi gelişiminin yordayıcılarından 
biri olması nedeniyle, erken saptanıp tedavi edilmesinin kişilerin yaşam 
kalitelerini olumlu yönde etkileyeceği düşünülmektedir. Bu yazıda, 
bipolar bozukluk tip 1 tanısıyla takip edilirken, yan etki gelişmesi 
nedeniyle kullanmakta olduğu haloperidolün kesilmesi sonrası NÇGD 
gelişen bir olgu ve bu duruma yönelik uygulanan klozapin tedavisi konu 
edinilmiştir. Klinisyenlerin ilaç kesilmesi ya da değişimi seçeneklerini 
düşünürken bu tür komplikasyonları da göz önünde bulundurmaları 
gerekmektedir. Tedavi konusunda görüş birliği sağlanabilmesi için 
klinik çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Anahtar Sözcükler: Nöroleptik çekilmesiyle gelişen diskinezi, 
haloperidol, tardif diskinezi, yan etki

SUMMARY
Double-Edged Sword: A Case with Withdrawal-Emergent 

Dyskinesia

Tardive dyskinesia is defined as involuntary athetoid or choreiform 
movements that develop due to the use of neuroleptic drugs for at least 
a few months. Tongue, lower face, jaw, upper and lower extremities are 
the most affected parts of the body in tardive dyskinesia. Quality of life 
is negatively affected because of the low remission rates. Besides tardive 
dyskinesia, involuntary movements may appear after discontinuation, 
change or a reduction in the dose of antipsychotic medications, which 
is called withdrawal-emergent dyskinesia (WED). Unlike tardive 
dyskinesia, the involuntary movements involve mainly the neck, trunk, 
and limbs and regress in shorter period of time in WED. A consensus 
has not yet been reached for the treatment of WED. Restarting the 
previous antipsychotic agent with slow titration or switching to an 
atypical antipsychotic with low affinity for dopamine D2 receptors 
are among the primary options for treatment. As WED is one of the 
predictors of tardive dyskinesia development, early detection and 
treatment is believed to have positive effect on the quality of life. In 
this report, the case of a patient followed up for bipolar disorder type 
I (BD-I) and started on clozapine for WED after discontinuation of 
haloperidol on account of adverse effects is discussed. It is necessary for 
clinicians to consider these types of complications when discontinuing 
or changing treatment. Further research is needed in order to reach a 
common approach for the treatment of WED. 

Keywords: Withdrawal-emergent dyskinesia, haloperidol, tardive 
dyskinesia, adverse effect

İki Ucu Keskin Bıçak: Nöroleptik Kesilmesiyle Gelişen  
Diskinezi Olgusu 

2
Hidayet Ece ARAT-ÇELİK1, 2, Burcu KÖK-KENDİRLİOĞLU3, Buğra ÇETİN4,  

Suat KÜÇÜKGÖNCÜ5

GİRİŞ

Tardif (geç) diskinezi DSM-5’te en az birkaç ay nöroleptik bir 
ilaç kullanılmasıyla birlikte gelişen, genelde dil, yüzün alt ke-
simi, çene, kol veya bacakları tutan, istem dışı atetoid ya da 
koreiform nitelikteki devinimler olarak tanımlanmaktadır 
(Amerikan Psikiyatri Birliği 2013). Her ne kadar tüm antip-
sikotiklerde görülebilecek bir yan etki olsa da, özellikle D2 

reseptör blokajı yapan birinci kuşak antipsikotik kullanımında 
tardif diskinezi gelişme riskinin, atipik antipsikotik kullanımına 
kıyasla daha yüksek olduğu bilinmektedir (Kim ve ark. 2014).

Tardif sendromların tipik olarak D2 reseptör blokajı yapan 
ajanlara sürekli bir şekilde 1-2 yıl süreyle maruz kalma sonrası 
ortaya çıktığı, 3 aydan daha kısa süreli maruz kalmayla ortaya 
çıkmadığı düşünülmektedir (Savitt ve Jankovic 2018). Bunun 
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dışında hastanın ileri yaşta ve kadın olması, bipolar bozukluk 
(BPB) tanısının olması, ek olarak diabetes mellitus tanısının 
varlığı, beyin travması geçirmiş olması, alkol ya da madde 
kötüye kullanımının olması ve önceden antipsikotik kullanı-
mıyla yan etki oluşması tardif diskinezi riskini arttıran diğer 
durumlardır (Kim ve ark. 2014). Remisyon oranları, diskine-
ziye sebep olan ilacın kesilmesi sonrası, çeşitlilik göstermekle 
birlikte, çoğunlukla %25’in altında bildirilmektedir (Vinuela 
ve Kang 2014).

Bununla birlikte DSM-5 (Amerikan Psikiyatri Birliği 2013) 
nöroleptik ilaçların kesilmesi, değiştirilmesi ya da dozları-
nın azaltılması sonrası ortaya çıkan diskineziyi “nöroleptik 
çekilmesiyle gelişen diskinezi” (NÇGD) olarak tanımlanmış-
tır. NÇGD’nin genellikle zamanla düzeldiği ve 4-8 haftadan 
kısa sürdüğü, daha uzun süren diskinezilerin ise tardif dis-
kinezi olabileceği öne sürülmektedir. NÇGD’de klasik tardif 
diskineziden farklı olarak hareketler özellikle boyun, gövde 
ve ekstremitelere lokalizedir. NÇGD’nin henüz tardif diski-
nezi gelişmemiş bireylerde tardif diskinezi gelişimini yorda-
yan erken bir nörolojik belirteç olduğunu öne süren ve tar-
dif diskinezinin bir alt tipi olduğunu belirten çalışmalar da 
bulunmaktadır (Karaş ve ark. 2016, Schultz ve ark. 1995).

Tardif diskinezi yordayıcılarından biri sayılmasına rağmen li-
teratürde NÇGD’nin tanınması ve tedavisine yönelik yeterli 
veri bulunmamaktadır. Bu yazıda BPB tip 1 tanısıyla takip 
edilirken, yan etki gelişmesi nedeniyle kullanmakta olduğu 
tipik antipsikotiğin kesilmesi sonrası NÇGD gelişen bir olgu 
ve bu duruma yönelik uygulanan tedavi konu edinilmiştir. 
Olgu, bilimsel amaçla hastalık bilgilerinin kullanılmasına 
onam vermiştir.

OLGU

Elli sekiz yaşında, bekar ve lise mezunu olan kadın hasta, yak-
laşık bir aydır olan yürüyüşte yavaşlama, vücutta katılık hissi, 
ellerde titreme, bakışlarda donuklaşma ve bir gün önce ekle-
nen kusma şikâyetiyle acil servise başvurmuştur. 

Hastadan, yakınlarından ve hastane kayıtlarından alınan bil-
giye göre hastanın yaklaşık 40 yıldır BPB tip 1 tanısının ol-
duğu, psikiyatri kontrollerine düzenli gitmediği, yaklaşık 2 yıl 
aralıklarla hipomani dönemi geçirdiği, 5 yıl önce mani atağı 
geçirmesi sonrası 2 yıl düzenli tedavi aldığı, acil servis başvu-
rusundan üç ay önce iki hafta süreyle BPB, psikotik özellikli 
manik epizod tanısıyla psikiyatri servisinde yatırıldığı, lityum 
karbonat 900 mg/gün, haloperidol 20 mg/gün, ketiapin 100 
mg/gün ve biperiden 4 mg/gün tedavisi ile ötimi halinde ta-
burcu edildiği öğrenildi. Taburculuğundan 10 gün sonra dok-
tor kontrolünde haloperidolün 15 mg/gün, biperidenin 3 mg/
gün’e düşürüldüğü, sonrasında hastanın lumbal herni operas-
yonu nedeniyle kontrollerine gidemediği, ilaçlarını mevcut 
şekliyle kullanmaya devam ettiği belirtildi. Hastanın psikiyatrik 

muayenesinde kendine bakımının yerinde olduğu, hareketleri-
nin yavaşlamış, sorulara cevap süresinin uzamış olduğu, duy-
gudurumunun ötimik, duygulanımının kısıtlı olduğu, gerçeği 
değerlendirme ve yargılamasının olağan olduğu, aktif psikotik 
belirtisinin bulunmadığı, son bir gündür iştahsız olduğu, uyku 
miktarının olağan olduğu saptandı. Nörolojik muayenesinde 
her iki elde istirahat tremoru, her iki kol ve bacakta dişli çark 
rijiditesi, bradikinezi, yürüyüşte asosiye hareket kaybı gözlendi. 
Tetkiklerinden hemogram, rutin biyokimya olağan, kan lityum 
düzeyi: 0,57 mmol/L olarak saptandı. Kullanılan tipik antipsi-
kotiğe bağlı parkinsonizm tablosu geliştiği düşünülerek, hasta-
ya acil serviste biperiden ampul 5 mg uygulandı. Hastanın kul-
lanmakta olduğu haloperidol azaltılarak üç gün içinde kesildi, 
biperiden 4 mg/gün’e yükseltildi, parkinsonizm belirtilerinin 
gerilemesiyle birlikte biperiden tedavisi 2 hafta içinde kesildi. 
Haloperidolün kesilmesinden 5 gün sonra hastaya huzursuzluk 
vermeyen, hastanın geçici olarak kendi isteği ile durdurabildiği, 
klinisyen tarafından gözlenen, bacaklarda bilateral paternli, ste-
reotipik, ritmik istemsiz hareketler başladı. Günler içinde diski-
netik hareketlerin amplitüdü arttı, orobukkolingual bölgede de 
diskinetik hareketler eklendi. Hasta Anormal İstemsiz Hareket 
Ölçeği’nden (AİMS) 16 puan aldı (dudaklar ve ağız çevresi ha-
reketleri: 3 puan, alt kısım hareketleri: 4 puan, anormal ha-
reketlerin şiddeti: 4 puan, beceri kaybı: 2 puan, farkındalığı: 
3 puan). Nöroloji tarafından da değerlendirilen hastanın EEG 
değerlendirmesinde patolojiye rastlanmadı. Hastada antipsiko-
tik kesilmesinden kısa süre sonra diskinetik hareketlerin başla-
ması nedeniyle ön planda NÇGD düşünülerek, klonazepam 1 
mg/gün başlandı, 1 hafta süreyle kullanan hastanın belirtilerin-
de gerileme olmadı. Affektif açıdan ötimik olan hastanın diski-
netik hareketlerine yönelik klozapin 12,5 mg başlanarak zaman 
içinde 175 mg/gün’e yükseltildi. Hastanın yaklaşık 2 ay içinde 
diskinetik hareketleri tama yakın geriledi. 2 ay sonunda yapılan 
AİMS 3 puan (dudaklar ve ağız çevresi hareketleri: 1 puan, alt 
kısım hareketleri: 1 puan, anormal hareketlerin şiddeti: 1 puan) 
olarak değerlendirildi.

TARTIŞMA

NÇGD ilk olarak 1973 yılında kronik antipsikotik kullanımı 
olan çocuklarda ilacın ani kesilmesi sonrası Sydenham koresine 
benzer bir koreiform hareket geliştirdiklerinin gözlenmesiyle 
tanımlanmıştır (Polizos ve ark. 1973). NÇGD’nin fizyopato-
lojisi henüz net olarak aydınlatılamamış olsa da, dopamin re-
septör blokajı yapan ajanların kesilmesini takiben bazal gang-
lionlarda hiperdopaminerjik bir durumun oluşması ile ortaya 
çıktığı düşünülmektedir (Lo ve Peng 2017). Bir başka olası me-
kanizma ise tardif diskinezidekine benzer şekilde nigrostriatal 
dopamin yolağındaki D2 reseptör hipersensitivitesinin oluş-
masıdır. D2 reseptör hipersensitivitesi ile dolaylı olarak globus 
pallidus internus ve subtalamik nükleus üzerindeki inhibisyon 
ortadan kalkmakta, sonuç olarak hiperkinetik hareket bozuk-
luğu ortaya çıkmaktadır (Teo ve ark. 2012). Bu bozukluğun 
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GABAerjik hipofonksiyon ve dopamin D3 reseptör artışıyla da 
ilişkili olduğu düşünülmektedir (Kumar ve ark. 2018).

Bu olguda laboratuar testlerinde diskineziye sebep olacak 
metabolik bir neden veya EEG’de epileptik aktivite bulun-
mamıştır. Haloperidolün kesilmesinden sonra günler için-
de diskinetik hareketlerin başlaması, yerleşim yeri olarak ilk 
önce ekstremitelerde ortaya çıkması ve tedavi ile iki ay gibi 
bir sürede tama yakın iyileşme olması, bu olguda NÇGD ta-
nısını düşündürmektedir. Her ne kadar literatürde özellikle 
ileri yaşta bireylerde nadiren de olsa antipsikotiklerin kısa 
süreli kullanımıyla tardif diskinezi gelişebileceği belirtilmiş-
se de (Amerikan Psikiyatri Birliği 2013), son yıllarda yapılan 
çalışmalarda tardif sendromların neredeyse hiçbir zaman 3 ay-
dan kısa sürede ortaya çıkmayacağı bilgisine yer verilmektedir 
(Walnve Jankovic 2013, Savitt ve Jankovic 2018).

Çalışmalar, NÇGD’nin tardif diskinezi gelişimi açısından 
önemli bir yordayıcı değerinin olduğunu ileri sürmektedir 
(Kane ve ark. 1988, Perényi ve ark. 1985, Schultz ve ark. 1995). 
Bu nedenle NÇGD’nin erken tanınması ve uygun şekilde te-
davi edilmesi, ileri bir zamanda antipsikotik kullanımına bağlı 
tardif diskinezi gelişiminin önlenmesi açısından büyük önem 
taşımaktadır. Dopamin reseptör blokörü ajanların dozunun 
yavaş azaltılmasının NÇGD riskini azalttığı belirtilmiştir. 

Tedavi konusunda henüz net bir görüş birliği sağlanamamış 
olsa da kesilen antipsikotiğin yavaş titrasyonla yeniden başlan-
ması, ya da dopamin D2 reseptörlerine afinitelerinin düşük 
olması sebebiyle başta klozapin ya da ketiapin olmak üzere bir 
atipik antipsikotiğe geçilmesi öncelikli seçenekler arasında sa-
yılabilir (Savitt ve Jankovic 2018). Literatürde risperidon ke-
silmesi sonrası NÇGD gelişen bir hastada yeniden risperidon 
başlanmasının ardından tardif diskinezi geliştiği bildirilmiş, 
bu olguda klozapin tedavisine geçilmesi, dozunun 250 mg/
gün’e yükseltilmesi sonrası hastanın yakınmaları gerilemiştir 
(Mendhekar ve Inamdar 2010). Haloperidol kullanımıyla has-
tada parkinsonizm belirtilerinin oluşması ve bu belirtinin de 
tardif diskinezi açısından yordayıcı değerinin olması, ketiapin 
kullanmaktayken belirtilerde gerileme olmaması nedeniyle, 
biz bu olguda klozapin tedavisini tercih ettik. Haftalık doz 
artışları ile klozapinin 175 mg/gün’e yükseltilmesinin ardın-
dan, belirtilerin tama yakın gerilemesi üzerine bu dozda ka-
lınması planlanmıştır. Literatürde NÇGD tedavisi konusunda 
net bir görüş birliği olmamakla birlikte, başlanan antipsikotik 
ilacın bir ile üç ay arasında devam edilmesi önerilmektedir 
(Chouinard ve Chouinard 2008). Sunulan olgunun tanısının 
BPB olması, haloperidole bağlı olarak parkinsonizm ortaya 
çıkmış olması ve NÇGD gelişmiş olması, hastanın tardif diski-
nezi açısından riskli olduğunun göstergeleridir. Bu açıdan ba-
kıldığında sunulan hasta özelinde tardif diskinezi riski açısın-
dan ileride uygulanacak tedaviler içinde tipik antipsikotiklerin 
kullanımında mümkün olduğunca kaçınılması gerektiği söyle-
nebilir. Bunun yanında tardif diskinezide literatürde glutamat 
reseptör blokörleri, benzodiazepinler, vitamin E gibi ajanların 

kullanılabildiği gösterilmiştir (Angus ve ark. 1997, Soares ve 
McGrath 2000, Thaker ve ark. 1990). Bazı çalışmalarda ise bu 
durumun kendiliğinden düzelebilir olduğu, tedavi gerektirme-
diği belirtilmiştir (Chouinard ve Chouinard 2008).

Klinisyenlerin, antipsikotikler kesilirken, NÇGD gelişimi 
açısından dikkatli olması gerekmektedir. Var olan literatü-
rün yetersizliği nedeniyle NÇGD’nin fizyopatolojisi ve teda-
visi açısından net bir görüş birliği oluşturulabilmiş değildir. 
Konuyla ilgili kesin yargılara varılması ve tardif diskinezi 
gelişiminin önlenmesi amacıyla bu alanda nitelikli daha çok 
çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır.
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