Psikoz ve Bipolar Bozukluk için Yüksek Riski Bulunan
Bireylerde Sakkadik Göz Hareketleri
Merve Ekin1, Koray Koçoğlu1, Hatice Eraslan Boz1, Müge Akkoyun1, Işıl Yağmur Tüfekci1, Berna Yalınçetin1, Simge Uzman Özbek2, Emre Bora 1,2,
Gülden Akdal1,3
1Dokuz

Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sinirbilimler AD, İzmir, Türkiye
2Dokuz

Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri AD, İzmir, Türkiye

3Dokuz

Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji AD, İzmir, Türkiye

Şekil 1. Pro-sakkad ve Anti-sakkad paradigmaları için gruplar arası latans değerleri
Şizofreni, pozitif (sanrı, varsanı, düşünce bozuklukları…) ve negatif (sosyal geri çekilme, katatoni, duygusal
küntlük, anhedoni…) semtomlarla kendini gösteren psikotik bir bozukluktur1. Şizofreni ve psikozla giden diğer
bozukluklarda bu belirtilerin yanı sıra bellek ve öğrenme gibi bilişsel işlevlerde gerilemeler ile diskinezi, motor
öğrenme güçlüğü ve silik nörolojik bulgular gibi motor fonksiyonlardaki anomaliler gözlemlenmektedir6,7,8,9,10.
İkiuçlu (bipolar) bozukluk ise taşkın-olağandışı duygu durum, büyüklenmeci tavır, aşırı etkinlikte bulunma gibi
mani dönemi belirtileri ile çökkün ve ilgisiz duygu durum, ajitasyon ve yineleyici ölüm düşünceleri gibi depresif
belirtiler ile kendini gösteren bir bozukluktur1.
Nörogörüntüleme çalışmalarına göre serebello-talamo-kortikal döngünün bu işlevlerde temel rol oynadığı ileri
sürülmektedir2. Devrenin hem sensörimotor hem de bilişsel işlevler üzerinde etkisinin olması bu bağlantıda
meydana gelecek herhangi bir bozukluğun motor koordinasyonda ve yürütücü işlevlerde bozucu bir etki
meydana getirdiği düşünülmektedir2. Literatür bu bozulmaların şizofreni ve bipolar bozukluk için yatkınlığı olan
yüksek risk gruplarında da görüldüğünü söylemektedir7,10. Göz hareketleri de yürütücü işlevlerin
değerlendirilmesinde kullanılan ve girişimsel olmayan önemli bir yöntemdir. Yüksek risk grupları da serebral ve
kortikal bağlantılardaki azalmalardan etkilenerek buna bağlı bilişsel gerileme ve motor defisitler gösterebilir2.

Şekil 2. Pro-sakkad ve Anti-sakkad paradigmaları için gruplar arası amplitüd değerleri

Sonuç olarak, serebellumun merkezde olduğu bazı nöral ağlarda meydana gelen bozukluklar şizofreni ve bipolar
spektrumunda yer alan bireyler ile prodrom evresindeki bireyler üzerinde de motor fonksiyonlarda ve göz
hareketlerinde bozucu etkiye sahiptir. Dolayısıyla bu çalışma psikoz ve bipolar bozukluk için yüksek riski
bulunan bireyler ile sağlıklı kontrollerde sakkadik göz hareketleri ve motor işlevler arasındaki olası ilişkinin
değerlendirmesini amaçlamaktadır.

YÖNTEM

Katılımcılar
Çalışma Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı ve Sağlık
Bilimleri Enstitüsü, Sinirbilimler Anabilim Dalı Göz Hareketleri ve Denge Laboratuvarı’nda
gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar The Structured Interview of Psychosis-risk Syndromes (SIPS) ve
Bipolar Prodrome Symptom Interview and Scale (BPSS) ölçekleri ile klinisyen tarafından yapılan
görüşmelerde, klinik yüksek risk kriterlerini karşılayan olgulardan oluşturulmuştur. Araştırmaya 13
psikoz yüksek risk, 13 bipolar bozukluk yüksek risk ve 9 sağlıklı kontrol dahil edilmiştir. Katılımcılar
önce çeşitli paradigmalarla göz hareketleri açısından değerlendirilmiş daha sonra motor değerlendirmeye
alınmıştır.

Şekil 3. Yüksek risk psikoz grubunun korelasyon analizleri

Göz Hareketleri Paradigmaları
Göz Hareketlerinin kayıtlanmasında video temelli binoküler göz izleme sistemi olan EyeLink 1000 Plus
(SR Research Ltd.) kullanılmıştır. Araştırma için pro-sakkad ve anti-sakkad paradigmaları kullanılmıştır.
Paradigmalar latans, amplitüd, sakkad sayısı ve hata sayısı açısından değerlendirilmiştir.
Her iki paradigma için de hastalara 1000 ms boyunca siyah bir arka planda fiksasyon ekranı
gösterilmiştir. Ardından 200 ms boyunca boş bir siyah bir ekran sunulmuştur. Anti-sakkad paradigması
için katılımcılardan uyaranın tersi yönüne; pro-sakkad paradigmasında ise uyarana bakmaları istenmiştir.
Maximum 1000 ms boyunca uyaranlar gösterilmiştir. Her bir deney 4 ön deneme ve 60 test olmak üzere
toplam 64 denemeden oluşmaktadır.

Şekil 4. Yüksek risk bipolar grubunun korelasyon analizi

Silik Nörolojik Bulgular
Motor hareketlerin değerlendirilmesi için Kısa Motor Ölçek kullanılmıştır. Katılımcılar pronasyonsupinasyon, oseretzky ve ayak vurma gibi motor koordinasyon ve sıralama değişkenleri açısından
değerlendirilmiştir.

TARTIŞMA
Göz hareketleri çalışmalarının psikiyatrik gruplarda yapılmasının en önemli sebebi, paradigmaların
karmaşık psikiyatrik semptomlar içerisinde tanı koymaya yardımcı bir araç olarak kullanılıp
kullanılamayacağını görmektir. Literatürde yüksek risk grubunda bulunan bireylerde sakkadik göz
hareketleri verilerine ilişkin tartışmalı sonuçlar mevcuttur.

BULGULAR
Göz hareketleri sonuçlarında pro-sakkad uzak değişken (10 derece) koşulunun latansında
yüksek risk psikoz (155.36 ± 29.35) ve bipolar bozukluk (181.83 ± 25.07) grupları arasında
anlamlı farklılık gözlemlenmiştir (p = 0.015) (Şekil 1).
Anti-sakkad paradigmasında ise doğru sakkadların amplitüdünde yüksek risk bipolar
bozukluk grubu (9.86 ± 0.59) ile sağlıklı kontroller (10.49 ± 0.61) arasında istatistiksel bir
anlamlılık bulunmuştur (p = 0.049) (Şekil 2).
Yüksek risk psikoz grubunda;
• Motor işlevler ile pro-sakkad uzak değişken koşulunun doğru yanıtları arasında negatif
yönde orta düzeyde bir korelasyon saptanmıştır (r = -0.568, p = 0.035) (Şekil 3).
• Anti-sakkad ve pro-sakkad toplam doğru yanıtları arasında da pozitif yönde güçlü
korelasyon bulunmuştur (r = 0.705, p = 0.005) (Şekil 3).
Yüksek risk bipolar grubunda;
• Anti-sakkad doğru yanıtların amplitüdü ile pro-sakkad uzak değişken amplitüdü arasında
pozitif yönde güçlü korelasyon bulunmuştur (r = 0.796, p = 0.001) (Şekil 4).

Yüksek risk bipolar grubunun sağlıklı kontroller ile kıyaslandığında daha uzun latansa sahip olması
literatür ile uyumludur4.
Nöropsikiyatrik ve nörolojik hasta gruplarında amplitüd değerlerine baktığımızda hasta gruplarının
sağlıklılardan daha düşük olduğu bilinmektedir. Antisakkad amplitüd sonuçları değerlendirildiğinde ise
yüksek risk bipolar grubunun kazanımlarının sağlıklılardan daha düşük olduğu görülmüştür. Elde edilen
veri diğer patolojik grupların sonuçları düşünüldüğünde uyumludur.
Psikoz yüksek risk grubunda yer alan bireylerde serebellumdaki bozulmalara bağlı olduğu düşünülen
motor bozukluklar pro-sakkad doğru yanıtları ile motor ölçeği arasındaki negatif ilişkiyi doğrulamaktadır5.
Ayrıca psikoz ve bipolar risk gruplarındaki anti-sakkad ve pro-sakkad değerleri (doğru yanıt ve amplitüd)
arasındaki korelasyon da literatürle uyumludur3,7.
Elde edilen veriler devam eden bir çalışmanın ön verileri olduğundan kısıtlı örneklem sayısı anlamlılık
düzeylerini etkilemiş olabilir.
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