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SUMMARY
A Severe Neuroleptic Malignant Syndrome Treated with Daily 

Electroconvulsive Therapy: A Case Report

Neuroleptic malignant syndrome (NMS) is a rare but life-threatening 
condition caused by dopamine modulating medications, particularly 
antipsychotics. First-line treatments of neuroleptic malignant 
syndrome are supportive care, discontinuation of the offending 
agent and pharmacotherapy. In drug-resistant and severe situations, 
electroconvulsive therapy (ECT) is recommended as well. In this paper 
we present a 23-year old male with bipolar disorder who was treated with 
multiple injections of zuclopenthixol long acting and depot forms for a 
recent manic episode and developed NMS. The patient was transferred 
to an intensive care unit, medical management was initiated including 
benzodiazepines, bromocriptine and dantrolene. Due to the inadequate 
response after several days, ECT (bitemporal electrode placement, brief-
pulse, on a daily basis) was initiated. After 17 sessions, NMS relieved 
and there was no need for maintenance ECT. The patient is under 
follow-up care for 3 years with no cognitive and physical sequela.

Keywords: Electroconvulsive therapy, neuroleptic malignant syndrome, 
bipolar disorder
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GİRİŞ 

Nöroleptik malign sendrom (NMS), antipsikotikler ve dopa-
min modüle edici ajanların kullanımı sonucunda gelişebilen, 
şiddetli, yaşamı tehdit eden bir reaksiyondur. NMS’nin ana 
semptomları rijidite ve ateştir. Eşlik edebilen diğer semptom-
lar arasında otonomik dengesizlik, bilinç değişiklikleri ve kas 
yıkımını gösterenler başta olmak üzere bazı laboratuvar tet-
kiklerinde bozulma (lökositoz, yüksek serum kreatin kinaz, 
transaminazlar, laktat dehidrojenaz) bulunmaktadır (Adnet 
ve ark. 2000). NMS, tedavi edilmediğinde yüksek morbi-
dite ve mortalite oranına sahiptir (Tse ve ark. 2015). NMS 
tedavisi, neden olan ajanların kesilmesini, destek tedavisini, 

benzodiazepinler, dantrolen, amantadin ve bromokriptin gibi 
dopaminerjik ajanların başlanmasını, şiddetli ve ilaca direnç-
li durumlarda elektrokonvülsif terapi (EKT) uygulanmasını 
içerir (Tse ve ark. 2015, Caroff ve Mann 1993). Depo an-
tipsikotiklerle ortaya çıkan NMS’nin oral antipsikotik kul-
lanımı ile gerçekleşene göre daha şiddetli bir durum olması 
beklenmektedir. 

Bu yazıda, zuklopentiksol asetat ve dekanoat enjeksiyonları-
nın neden olduğu ağır ve yaşamı tehdit eden NMS tablosu 
geliştiren, ilaç tedavisine dirençli olan ve yoğun EKT uygu-
lanması ile düzelen bir olgu sunulmuştur. Hasta, bu olgunun 
yayınlanması için bilgilendirilmiş onam vermiştir.

ÖZET

Nöroleptik malign sendrom (NMS), dopamin modüle edici ilaçların, 
özellikle antipsikotiklerin neden olduğu, nadir fakat yaşamı tehdit eden 
bir durumdur. Nöroleptik malign sendromun birinci basamak tedavisi, 
destekleyici tedavi, neden olan ilacın kesilmesi ve farmakoterapidir. 
İlaca dirençli ve ağır durumlarda elektrokonvülsif terapi (EKT) de 
önerilir. Bu yazıda, bipolar bozukluk tanısı ile takip edilen, yakın 
zamandaki bir manik atağın tedavisi için zuklopentiksol depo formları 
uygulanan ve NMS gelişen 23 yaşında bir erkek hastanın tedavi 
süreci sunulmaktadır. Hasta yoğun bakım ünitesine alındıktan sonra, 
benzodiazepinler, bromokriptin ve dantrolen ile medikal tedaviye 
başlanmıştır. Birkaç gün sonra farmakoterapiye yanıt vermemesi 
ve genel durumunun bozulması üzerine, EKT (bitemporal, kısa 
vurum, günlük uygulama) uygulamasına geçilmiştir. Toplam 17 seans 
EKT uygulandıktan sonra NMS tablosu düzelmiş ve idame EKT 
uygulanmasına gerek kalmamıştır. Hasta 3 yıldır bilişsel ve fiziksel sekel 
olmaksızın takip edilmektedir. 

Anahtar Sözcükler: Elektrokonvülsif terapi, nöroleptik malign 
sendrom, bipolar bozukluk
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Altı yıldır 1500 mg/gün lityum ile remisyonda olan Bipolar 
Bozukluk Tip I tanısı ile takip edilen 23 yaşında erkek hasta, 
psikiyatri polikliniğine manik dönem semptomlarıyla başvur-
du. Başvuru anında lityum kan düzeyi 0,66 mmol/L olarak 
tespit edildi. Lityum dozu 1800 mg/güne çıkarıldı ve 200 mg/
gün ketiapin eklendi. 3 hafta sonra acil servise ajitasyon, dis-
fori, psikotik belirtiler ve dezorganize davranışlarla başvurdu-
ğunda zuklopentiksol asetat 50 mg intramüsküler uygulandı 
ve tedavisine lorazepam 4 mg/gün eklendi. İlk enjeksiyondan 
yirmi gün sonra başlayacak şekilde, zuklopentiksol asetat 50 
mg intramüsküler enjeksiyonlar 3 gün aralıklarla 3 kez daha 
yapıldı ve son başvurusunda ek olarak zuklopentiksol deka-
noat 200 mg intramüsküler uygulandı. Son depo enjeksiyo-
nundan bir hafta sonraki kontrolünde, psikotik semptomla-
rın azaldığı, hastanın daha sakin ve uyumlu olduğu gözlendi. 
Ancak muayenesinde hafif dişli çark belirtisi ve bradikinezi 
saptanması üzerine tedavisine biperiden 2 mg/gün eklendi. 
Depo enjeksiyonundan iki hafta sonra hasta dizartri, yutma 
güçlüğü ve terleme şikayetleri ile acil servise getirildi. Fizik 
muayenede diaforez ve hafif rijidite gözlendi, vücut sıcaklığı 
36 ⁰C ölçüldü. Laboratuvar tetkiklerinde lityum kan seviye-
si 1,17 mmol/L (normal aralık 0,6-1,2), kreatin kinaz (CK) 
485 U/L (normal aralık <171) ve miyoglobin 57,6 ng/mL 
(normal aralık 17,4-105,7) olarak saptandı. Toplam 3 mg oral 
lorazepam ve 24 saat intravenöz hidrasyon sonrasında hasta-
nın vücut sıcaklığı 36 ⁰C ölçüldü, CK düzeyinin 501 U/L 
ve lökositoz olmadan nötrofil sayısında artış olduğu (sırasıyla 
10100/ml ve 6800/ml) saptandı, ek olarak konfüzyon gelişti-
ği gözlendi. Bu bulgularla depo antipsikotik enjeksiyon öykü-
sü olan hastaya nöroleptik malign sendrom (NMS) tanısı ko-
nuldu, yoğun bakım ünitesine (YBÜ) yatırıldı, lityum kesildi, 
intravenöz hidrasyon ve lorazepam oral 8 mg/gün başlandı.

Yoğun bakım ünitesindeki izleminin ilk gününde rijidite, ta-
şikardi ve otonomik dengesizlikte artış (hipertansif ataklar) 
görülmesi üzerine tedavisine bromokriptin 3X2,5 mg eklen-
di. YBÜ’deki ikinci gününde CK seviyeleri yükseldi (aynı gün 
344 U/L, 781 U/L, 1065 U/L), miyoglobin seviyesi 424 ng/
mL’ye yükseldi, lorazepam ve bromokriptin dozu 10 mg/gün 
ve 3X5 mg olarak titre edildi. Ayak bileklerinde bilateral klo-
nus saptandı, beyin bilgisayarlı tomografisinde akut intrak-
raniyal patoloji ve elektroensefalografide (EEG) epileptiform 
anomali görülmedi. İlaç paneli negatif çıktı. Altıncı günde 
hastanın ilk kez ateşi (38,5 ⁰C) yükseldi. Devam eden izle-
minde bilincinin kötüleşmesi, CK seviyelerinde ve transami-
nazlarda artış, lökositoz gelişmesi ve medikal tedaviye yanıt 
alınamaması nedeniyle YBÜ’deki 7. gününde EKT başlanma-
sı kararı alındı.

Yoğun bakım ünitesinde hafta sonu dahil her gün olmak üze-
re EKT uygulamasına başlandı. Seanslarda spECTrum 5000 
Q® (MECTA Corporation) cihazı ile kısa vurum, bitemporal 

uygulama yapıldı. Nöbet gelişimi ve süresi hem manşon yön-
temi hem de EEG monitörizasyonu ile takip edildi. Anestezi, 
kas gevşemesi ve nöromüsküler bloğun tersine çevrilmesi için 
sırasıyla tiopental, rokuronyum ve sugammadeks tercih edildi. 
İlk 3 EKT seansı sırasında hasta konfüze kaldı. Rijidite, hiper-
termi, lökositoz ve otonomik dengesizlik devam etti. Ancak 
CK seviyeleri kademeli olarak düştü. Dördüncü EKT günün-
de CK seviyeleri tekrar yükselmeye başladı (aynı gün sırasıyla 
1752 U/L, 3236 U/L ve 4409 U/L); bromokriptin dozu 3X10 
mg’a çıkıldı ve dantrolen intravenöz infüzyon 80 mg/2 saat 
başlandı. Beşinci EKT’den sonraki gün hipoksik olan hasta 
anesteziyoloji ekibi tarafından entübe edildi. Postero-anterior 
akciğer grafisi ve bilgisayarlı toraks tomografisinde yaygın 
infiltrasyon görüldü, pnömoni tanısı konularak antimikrobi-
yal tedavi başlandı; aynı gün hipokalemi de saptanması ne-
deniyle EKT durduruldu ve KCl infüzyonu başlandı; beyin 
MRG’sinde akut patoloji saptanmadı. Üç gün sonra, EKT 
tedavileri günlük olarak yeniden başlatıldı. Dantrolen teda-
visi 6. EKT seansı gününde kesildi. Sekizinci EKT gününde 
CK 4641 U/L bulundu, günlük EKT uygulamasına devam 
edildi. On ikinci EKT’den sonra hasta ekstübe edildi ve o gün 
EKT atlandı. On üçüncü EKT sonrası otonomik dengesizlik 
azaldı, CK seviyeleri aynı gün 498 U/L’ye düştü ve hasta sö-
zel uyarana yanıt vermeye başladı. Lorazepam dozu azaltıldı 
ve solunum rehabilitasyonu başlandı. On dördüncü EKT bir 
öncekinden 6 gün sonra yapıldı, CK seviyesi 91 U/L’ye düştü 
ve hasta psikiyatri servisine devralındı. Psikiyatri servisinde 
haftada bir olmak üzere toplam 3 EKT seansı daha uygulandı. 
Böylece akut dönem sırasında toplam 17 EKT seansı uygu-
landı, idame EKT’ye ihtiyaç duyulmadı. Ekstremitelerde is-
tem dışı hareketler nedeniyle nöroloji bölümü tarafından klo-
nazepam 2 mg/gün, birincil psikiyatrik rahatsızlığın tedavisi 
için valproik asit başlandı. Hastanede kaldığı süre boyunca 
yoğun fizik tedavi ve konuşma terapisi yapıldı. Hasta toplam 
3 ay yattıktan sonra taburcu edildi. Taburcu olmadan hemen 
önce uygulanan Mini Mental Test’ten 30/30 puan aldı. Hasta 
halen herhangi bir fiziksel veya bilişsel sekel olmaksızın remis-
yonla takip edilmektedir.

TARTIŞMA

Yazıda birinci nesil bir antipsikotiğin depo formunun tekrar-
layan intramüsküler enjeksiyonlarından sonra şiddetli NMS 
geliştiren ve günlük EKT ile tedavi edilen bir olgu sunulmuş-
tur. Hastanın tıbbi durumunun kötüleşmesine, bilincinin ka-
palı olmasına ve pnömoni gelişmesine rağmen yoğun EKT 
uygulamasına devam edilmesi bu olguda hayat kurtarıcı bir 
rol oynamıştır.

NMS gelişimi için risk faktörleri hala tartışmalıdır ancak 
genel olarak hastamız için mevcut risklerin birinci nesil an-
tipsikotik kullanımı, genç yaş, erkek olma, eşzamanlı lityum 
kullanımı, hızlı doz artışı, parenteral uygulama ve psikomotor 
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ajitasyon olduğu düşünülmektedir (Tse ve ark. 2015, Caroff 
ve Mann 1993). Hastanın ilk başvurusunda ateş ve rijidite 
gibi tipik semptomları olmamasına rağmen ilerleyen günlerde 
NMS tablosu tam olarak açığa çıkmıştır; atipik bir tablo ile 
başvurmasına rağmen depo antipsikotik öyküsü ve risk fak-
törlerinin varlığı göz önüne alınarak erken dönemde NMS ta-
nısı konulması, yoğun bakımda izlenmesi ve agresif bir tedavi 
uygulanması sonucunda olumlu bir yanıt alınmıştır. 

NMS’nin ayırıcı tanısı, ekstrapiramidal yan etkiler, serotonin 
sendromu (SS), enfeksiyonlar, ajite deliryum ve status epilep-
tikus gibi benzer semptomlar gösteren diğer bozuklukları içe-
rir (Tse ve ark. 2015). Hastamıza ayırıcı tanı amacıyla krani-
yal MRG, EEG, ilaç paneli, idrar analizi ve kültürünü içeren 
testler yapılmıştır. Serotonin sendromu belirtilerinden olan 
ekstremitelerde klonus, hastamızda yatışının ilk günlerinde 
saptanmıştır. Ancak gastrointestinal semptomların olmaması, 
hiperrefleksi, ataksi ve serotoninerjik ajan kullanım öyküsü 
olmaması ile bu tanı dışlanmıştır (Nisijima 2015). NMS’nin 
ayırıcı tanısında malign katatoni de daima düşünülmelidir 
(Fink 1996), ancak başlangıç   aşamasında ateşin olmaması ve 
çoklu antipsikotik enjeksiyon öyküsü olgumuzda en olası ta-
nının NMS olduğunu düşündürmektedir.

NMS’nin tedavisinde özellikle acil yanıt alınması gereken 
ilaca dirençli veya ağır olgularda hayat kurtarıcı bir seçe-
nek olarak EKT önerilmektedir (Trollor ve Sachdev 1999). 
NMS’nin nadir bir durum olması nedeniyle EKT’nin diğer 
tedavi seçenekleriyle karşılaştırıldığı çalışmalar mevcut de-
ğildir. Bu konudaki bilgilerimiz daha çok olgu raporlarına 
ve birkaç olgu serisine dayanmaktadır. Yakın zamanda, ulus-
lararası tedavi kılavuzlarında yer alan NMS tedavisi önerile-
rini inceleyen bir gözden geçirmede, 14 tedavi kılavuzunun 
8’inde tedavide EKT önerildiği bildirilmektedir; ancak bu 
kılavuzların hepsi de kararlarını olgu sunumları, olgu serile-
ri ve uzman görüşlerine dayanarak almışlardır (Schönfeldt-
Lecuona ve ark. 2020). Otonomik dengesizliği olan has-
talarda EKT’nin güvenliği tartışılabilir, ancak genel tıbbi 
durumun (kardiyovasküler faktörler, elektrolit bozuklukla-
rı, enfeksiyonlar) kapsamlı bir şekilde incelenmesi, izlemi 
ve düzeltilmesiyle sorunsuz bir tedavi süreci mümkündür. 
Olgumuzda depo antipsikotik kullanımı ile ortaya çıkan bir 
tablo olması, ilaç tedavisinin başarısızlığı ve hastanın genel 
durumunun kötüleşmeye devam etmesi acil bir müdahaleyi 
gerekli kılmıştır. 

NMS hastalarında EKT sırasında depolarize edici ajanların 
kullanılması güvenli olarak kabul edilmekle birlikte, malign 
hipertermi gelişme olasılığı göz önünde bulundurularak bu 
olguda non-depolarizan bir ajan olan rokuronyum tercih edil-
miştir (Trollor ve Sachdev 1999). Literatürde malign hiper-
terminin yanısıra hiperkalemi ve kardiyak aritmi gelişimi riski 
nedeniyle suksinil kolin uygulanmayan ve rokuronyum ter-
cih edilen olgular bildirilmiştir (Ramamoorthy ve ark. 2011, 
Şanlı ve ark. 2014). 

Standart EKT uygulama sıklığı, kliniklerin koşullarına bağ-
lı olarak genellikle haftada iki veya üç seanstır (Charlson ve 
ark. 2012). Tedavi sıklığını standart uygulama olan haftada 
üç seanstan daha fazla artırmak, tedavinin etkinliğini artır-
manın ve yanıt için gereken süreyi azaltmanın bir yoludur. 
Küçük gruplarda haftada 5 kez EKT uygulaması ile yapılan 
araştırmalarda hem daha hızlı etkinlik görüldüğü hem de bi-
lişsel yan etkilerde artış olmadığı bildirilmiştir (Ghaziuddin 
ve ark. 2017, Rasmussen ve ark. 2016). NMS tedavisine dair 
öneri içeren kılavuzların hiçbiri EKT’nin ne zaman ve hangi 
durumda başlanması gerektiğine dair bir açıklama yapmadığı 
gibi, elektrot yerleşimi, uygulama sıklığı, süresi gibi paramet-
reler konusunda da öneride bulunmamaktadır (Schönfeldt-
Lecuona ve ark. 2020). Literatürdeki olgu sunumlarında her 
zaman uygulama sıklığı belirtilmemekte, bir kısmında hafta-
da 2-3 uygulama yapıldığı bildirilmektedir. Literatürde sadece 
Welsh ve ark. bir olguda günlük EKT uygulaması yaptıklarını 
bildirmişlerdir; bu olgu  9 hafta boyunca ilaç tedavisine yanıt 
vermeyen ve nihayetinde EKT başlanan ağır bir NMS olgusu-
dur, aritmi gelişmesi nedeniyle EKT toplam 5 seanstan sonra 
sonlandırılmıştır (Welsh ve ark. 2016). Durumun aciliyeti 
ve hastanın genç yaşına bağlı olarak bilişsel bozulma riskinin 
daha düşük olması birlikte değerlendirilerek, bizim olgumuz-
da da günlük EKT uygulaması tercih edilmiştir. Bazı çalışma-
larda NMS tedavisinde unilateral EKT’nin daha çok tercih 
edildiği görülmekle birlikte (Trollor ve ark. 1999), EKT kıla-
vuzlarında ağır hastalığı olan kişilerde ve acil durumlarda bi-
temporal EKT uygulaması ilk seçenek olarak önerilmektedir 
(Welsh ve ark. 2016). Bizim hastamızda da ağır NMS tablosu 
nedeniyle bilateral uygulama tercih edilmiştir.

Bu bildirinin yazıldığı tarihte hasta 3 yıldan fazla bir süredir 
klinik ve bilişsel durumu stabil olarak izlenmektedir.

Sonuç olarak NMS, antipsikotik tedavi uygulanmasından 
sonra ortaya çıkabilen tıbbi bir acil durumdur ve atipik tab-
lolarla da karşımıza gelebilmektedir. Hızlı tanı konulması ve 
hızlı müdahale hayat kurtarıcıdır. Hafif olgularda neden olan 
ilacın kesilmesi ve destekleyici tedavi yeterliyken, daha şid-
detli olgularda dopaminerjik ajanların ve/veya EKT’nin kul-
lanılması gerekmektedir. Ağır olgularda eşlik eden otonomik 
dengesizlik, enfeksiyonlar veya bilinçteki bozulma hali EKT 
kullanımı konusunda tereddüt yaratabilir, ancak tam da bu 
olgularda günlük EKT ile yoğun tedavi, gerekli önlemler alı-
narak uygulandığında hayat kurtarıcı olabilir.
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