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ÖZ
Şizofreni genel toplumda en sık yeti yitimine neden olan bozukluklardan
birisidir. Bu nedenle şizofrenide en az yan etkiye neden olan etkin
tedavi yaklaşımlarının kanıta dayalı olarak derlenmesi önemlidir. Bu
yazıda şizofreninin ilk psikotik dönemi, önceden şizofreni tanısı konmuş
kişilerde alevlenme dönemleri ve sürdürüm dönemi için tedavi önerileri

tartışılacaktır. Konu üzerine Türkiye Psikiyatri Derneği Şizofreni Tedavi
Kılavuzu ve diğer ulusal ve uluslararası güncel rehberlerde yer alan
öneriler derlenecek ve pratik önerilerde bulunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Şizofreni, psikotik bozukluklar, ilaç tedavisi

ABSTRACT
Schizophrenia is one of the leading disorders causing impairment in
society. Therefore, it is crucial to review evidence-based treatment
approaches which are both effective and causing minimum side
effects. In this paper, treatment recommendations for first episode
schizophrenia, patients in acute phase with a history of multiple
episodes, and patients in the maintenance phase will be discussed in

light of the Psychiatric Association of Turkey Guideline for Treatment
of Schizophrenia, other recent national and international guidelines
as well as expert consensus reports in the literature. Finally, practical
considerations will be suggested.
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GIRIŞ
Türkiye’de yapılmış çalışmaların sonuçlarına göre genel toplumda
şizofreninin yaşam boyu yaygınlığı %1 civarındadır (1, 2). Bu oran psikotik
belirtilerin görüldüğü tüm psikiyatrik bozukluklarla birlikte %2,5’leri
bulmaktadır (2). Bu hastaların yaklaşık olarak yarısı, yani erişkin nüfusun
yaklaşık %1’i psikotik belirtiler nedeniyle sürekli sağlık hizmeti kullanıcısı
durumundadır (1, 3). Sağlık Bakanlığı verilerine göre şizofreni ve benzeri
psikotik bozukluklar toplumda yeti yitimine yol açan hastalıklar arasında
9. sırada yer almaktadır (4). Bu veriler şizofreni ve benzeri psikotik
bozuklukların etkin tedavisinin önemine işaret etmektedir.
Yakın dönemde yapılan çalışmalarda psikotik bozukluklar için evreleme
modeli önerilmektedir. Bu modele göre hastalık süreci hastalığın özgül
olmayan belirtilerinin görüldüğü dönem, hastalık için yüksek riskli dönem,
ilk psikotik atak dönemi, tanı konulmuş kişilerde psikotik alevlenmelerin
görüldüğü ya da belirtilerin kalıcılık gösterdiği dönem ve tedaviye dirençli
dönemlerden oluşmaktadır (5). Bu derlemede şizofreninin ilk psikotik
atak dönemi, önceden tanısı konulmuş hastalardaki alevlenme dönemleri
ve sürdürüm dönemindeki farmakoterapi ile ilgili güncel veriler, ilgili
bilimsel rehberlerin ışığında tartışılacaktır.

YÖNTEM
Bu derleme için 01.01.2004–22.07.2020 tarihleri arasında Türkçe
ve İngilizce dillerinde yayınlanmış makaleler Google Akademik ve

PubMed arama motorları kullanılarak tarandı. Taramada “schizophrenia
guidelines”, “schizophrenia psychopharmacology” anahtar kelimeleri
kullanıldı. Araştırmaların içerikleri incelenerek şizofreninin akut ve idame
dönem farmakolojik tedavisi için önerilerde bulunan rehberler ve konu
üzerine yazılan uzman fikir birliği raporları değerlendirmeye alındı. Ayrıca
bu makalelerin kaynakçalarında yer alan yayınlar da gözden geçirildi.
Herhangi bir dışlama ölçütü uygulanmadı. Son olarak da Türkiye Psikiyatri
Derneği Şizofreni Tedavi Kılavuzu 2. Baskı ve Amerikan Psikiyatri Birliği’nin
2019’da ön sürüm olarak yayınladığı Şizofreni Tedavi Rehberi’nde yer alan
öneriler derlemeye eklendi. Derlemenin kapsamında yer alan rehberler
tarih sırasına göre Tablo 1’de gösterilmiştir. Derlemede bu rehberlerle
birlikte bilimsel kaynaklarda yer alan uzman görüşlerine ve uzman fikir
birliği raporlarına da yer verildi.

Akut Dönemde Tedavi
Temel İlkeler
Tedaviye Başlamadan Önce
Antipsikotik tedaviye başlamadan önce mümkünse nörolojik muayeneyi
de içeren bir fizik muayene yapılmalıdır. Beden kitle indeksi (BKI), bel
çevresi, tansiyon, nabız, ekstrapiramidal sistem (EPS) bakısı yapılmalıdır.
Bu muayene bulguları ilaç seçiminde önemlidir. Uygun koşullarda
laboratuvar testleri de istenmelidir. Laboratuvar testleri hemogram,
elektrolitler, açlık kan şekeri, lipid profili, karaciğer, böbrek, tiroid fonksiyon
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Tablo 1. Derlemenin kapsamında yer alan rehberler
Rehber

Tarih

RANZCP (Royal Australian and New Zealand College of Psychiatrists – Avustralya ve Yeni Zelanda Kraliyet
Psikiyatri Birliği) Şizofreni ve İlişkili Bozukluklar Klinik Uygulama Rehberi

2005

Kanada Psikiyatri Birliği Şizofreni Tedavisi için Klinik Rehber

2005

PORT (the Schizophrenia Patient Outcomes Research Team-Şizofreni Hastalarının İzlem Sonuçlarının Araştırılması
Grubu) Tedavi Önerileri

2009

Katalan Sağlık Teknolojileri ve Araştırmaları Grubu Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar için Klinik Rehber

2009

Türkiye Psikiyatri Derneği Şizofreni Tedavi Kılavuzu

2010

Singapur Sağlık Bakanlığı Şizofrenide Klinik Uygulama Rehberi

2011

Britanya Psikofarmakoloji Birliği Şizofreninin Farmakolojik Tedavisi İçin Önerileri

2011

Harvard Güney Kıyı Programı Psikofarmakoloji Algoritması Projesi

2013

SIGN (Scottish Intercollegiate Guidelines Network – İskoçya Enstitüler Arası Rehber Ağı) Şizofreni Yönetimi
Rehberi

2013

NICE (National Institute for Health and Clinical Excellence – İngiltere Ulusal Sağlık Enstitüsü) Yetişkinlerde Psikoz
ve Şizofreni Tedavi Rehberi

2014

Danimarka İlaç Dairesi Yetişkin Hastalarda Şizofreni Tedavisi ve Karmaşık Ruh Sağlığı Gereksinimlerinin
Karşılanması için Ulusal Rehber

2015
2009, 2012 (gözden geçirilmiş sürüm),
2017 (kısa sürüm)

Dünya Biyolojik Psikiyatri Birliği Şizofrenide Biyolojik Tedavi Rehberi
Kanada Çocuk ve Gençlerde Şizofreni ve İlişkili Bozukluklar Tedavi Rehberi

2017

Kanada Yetişkinlerde Şizofreni ve İlişkili Bozukluklar Tedavi Rehberi

2017

RAISE (the Recovery After an Initial Schizophrenia Episode – İlk Şizofreni Dönemi Sonrası İyileşme Projesi)

2018

Polonya Psikiyatri Derneği Şizofrenide Negatif Belirtiler için Tedavi Önerileri
Amerikan Psikiyatri Birliği Şizofreni Tedavi Rehberi

testleri ve EKG’yi (özellikle QT ölçümü) içermelidir. Acil durumlarda
klozapin dışındaki antipsikotikler laboratuvar testleri sonuçlanmadan
önce başlanabilir (6).
Geleneksel olarak antipsikotikler birinci kuşak antipsikotikler (BKAP) ve
ikinci kuşak antipsikotikler (İKAP) olarak sınıflandırılmaktadır. Bununla
birlikte son yayınlarda bu sınıflandırmanın geçerliliğinin düşük olduğunu
bildirilmekte, her ilacın kendi farmakolojik etki mekanizmaları ile
sınıflandırılması görüşü öne çıkmaktadır (7). Buna göre de D2 antagonist
etkili antipsikotikler, serotonin dopamin antagonist etkili antipsikotikler,
dopamin sistemi dengeleyicileri şeklinde sınıflandırılabilirler.
Antipsikotiklerin kombine kullanımı klinik uygulamada yaygın olmakla
birlikte (8), bu uygulamaların etkinlikleri üzerine kanıt yetersizdir (9–11).
Türkiye Psikiyatri Derneği Şizofreni Tedavi Kılavuzu’nda birçok başka
rehberle uyumlu olarak tek antipsikotikle tedavi önerilmiş, antipsikotiklerin
kombine kullanımının dirençli hastalarla ya da zorunlu durumlardaki
geçici uygulamalarla sınırlı tutulmasının önemini vurgulamıştır (12).

Özel Hasta Gruplarında Tedavi
Şizofreni hastalarının %70’inde pozitif belirtiler antipsikotik kullanımı
ile tolere edilebilir bir seviyeye kadar geriletilebilmektedir (13). Akut
dönemdeki pozitif belirtileri azaltma yönünden klozapin dışındaki
antipsikotiklerin arasındaki farkların etki büyüklükleri (effect size)
küçüktür. Ayrıca klozapin dışındaki antipsikotiklerin bu dönemde
birbirlerine üstünlükleri tutarlı bir biçimde gösterilememiştir (7, 14).
Negatif belirtilerin antipsikotiklerle tedavi başarısı, pozitif belirtilere göre
daha düşüktür. Yeni çalışmalar psikotik belirtilere yeni kuşak ilaçlarla
yapılacak hızlı müdahalenin negatif belirtilerden kaynaklı yeti yitimini
azaltabileceğini bildirmektedir (15). Ancak henüz negatif belirtilere etkili
olan bir ilaç bulunmamaktadır (16, 17).
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Özkıyım riski olan şizofreni hastalarında, klozapinin özkıyım girişimlerini
azalttığı bazı randomize klinik çalışmalarda gösterilmiştir (18). Bu
hastalarda klozapin bir seçenek olarak akılda tutulmalıdır. Amerikan
Psikiyatri Birliği diğer ilaçları kullanmasına rağmen agresyon riski belirgin
olan hastalarda klozapine geçilmesini önermektedir (14).
Psikomotor ajitasyon durumunda mutlaka ayırıcı tanı yapılmalı ve
nedene yönelik tedavi uygulanmalıdır. Örneğin akatizinin ayırımı, bu
durumu tarif etmekte zorlanan hastalarda zor olabilir. Akatiziye bağlı
psikomotor ajitasyon varlığında lorazepamın iyi bir tedavi seçeneği
olduğu belirtilmektedir (19). Yine şizofreni hastalarında psikostimulan
madde kullanımı ya da alkol/benzodiazepin çekilmesi psikomotor
ajitasyona neden olabilir (20). Psikomotor ajitasyonun psikotik belirtilerle
ilişkili olduğu anlaşılmışsa (örneğin emir veren ya da yönlendiren sesler
ya da paranoid uğraşlar ile ilişkili korku) tedavide antipsikotikler ya da
antipsikotik-benzodiazepin kombinasyonları kullanılabilir (21). Türkiye
Psikiyatri Derneği Şizofreni Tedavi Kılavuzu’nda tedavinin başında oral
tedaviye uyum göstermeyen ya da psikomotor ajitasyonun hızlıca kontrol
edilmesi gereken durumlarda intramusküler tedavilere başvurulması
önerilmektedir. Bu amaçla en sık kullanılan ajan haloperidoldür. 5–10
mg’lık enjeksiyonlar gereği durumunda birkaç saatte bir tekrarlanabilir.
Bunun yanında günlük intramusküler haloperidol dozunun 40 mg üzerine
çıkılmaması önerilmektedir. Yine olanzapinin enjeksiyon formu da 10 mg
dozunda bu amaçla kullanılabilir. Intramusküler olanzapin kullanımında
da günlük 20 mg’lık dozun aşılmaması önerilmiştir (12). Zuklopentiksol
asetat (acuphase) da intramusküler yoldan 24–72 saatte bir uygulanabilir.
Uzun etkili olması nedeniyle şiddetli olgularda tercih edilebilir.
Zuklopentiksol asetat ile tedavide toplam doz 400 mg’ı aşmamalı, iki hafta
içerisinde dört uygulamadan fazlası yapılmamalıdır. İki haftadan uzun
süreli tedavinin gerektiği durumlarda depo formuna ya da oral formuna
geçilebilir. Yaygın uygulamaya rağmen zuklopentiksol asetat ile birlikte
intramusküler antikolinerjik uygulanması rehberlerde önerilmemekte,
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İlk psikotik atak dönemi, tedaviden yararlanma şansının yüksek olduğu
bir dönemdir. Ayrıca bu dönemdeki uygulamaların bireylerin gelecekteki
tedavi uyumlarına önemli bir etkisinin olacağı bilinmektedir. Bu dönemde
tedaviye başlanmadan önce ayırıcı tanının çok dikkatli yapılması
gereklidir. Ayırıcı tanıda psikotik özellikli duygudurum bozuklukları ve
madde kullanımı ya da genel tıbbi duruma ikincil psikotik bozukluklar
mutlaka akılda tutulmalıdır (12).

ve yan etkinin görülmediği en düşük dozda antipsikotik kullanımını
önermektedir. PORT (the Schizophrenia Patient Outcomes Research
Team-Şizofreni Hastalarının İzlem Sonuçlarının Araştırılması Grubu) bu
dönemdeki hastalarda ketiyapin dışındaki antipsikotiklerin önerilen doz
aralığının alt yarısındaki dozlarda kullanımını önermektedir. Örneğin
risperidona 1–3 mg doz aralığında, aripiprazole 10 mg dozunda
başlanılması önerilmiştir. Ketiyapinde ise günlük 500–600 mg dozlarına
kadar titrasyon gerekebileceği belirtilmiştir (39). Türkiye Psikiyatri Derneği
Şizofreni Tedavi Kılavuzu’nda da benzer önerilerde bulunulmuştur. Bu
rehberde yer alan antipsikotik doz önerileri Tablo 2’de gösterilmiştir (12).
Üç rehber 300–1000 mg aralığında klorpromazin eşdeğeri doz (24, 35,
40), iki rehber 300–500 mg aralığında klorpromazin eşdeğeri doz (32, 39),
bir rehber ise daha düşük dozlarda (75–300 mg klorpromazin eş değeri)
antipsikotik kullanımı önermektedir (25).

Hangi İlaç?

Ne Zaman İlaç Değişimi?

İlk psikotik atak dönemindeki hastalar, antipsikotiklerin EPS yan etkilerine
çok duyarlıdır. Ortaya çıkabilecek bu yan etkiler hasta ve yakınlarının
endişelerinin artması ve tedavi uyumlarının bozulmasına neden olabilir.
Ayrıca EPS yan etkilerinin gelişmesi ikincil negatif belirtilerin artmasına,
bilişsel yetilerin bozulmasına, akatiziye, kötü prognoza ve depresyona
yol açabilmektedir. Bu nedenle mümkün olduğunca EPS yan etki riski
düşük antipsikotikler seçilmeli ve EPS yan etkileri dikkatle ele alınmalıdır
(14). Öte yandan ilk psikotik atak dönemindeki hastalar metabolik yan
etkilere de daha duyarlıdır (23). Türkiye Psikiyatri Derneği Şizofreni Tedavi
Kılavuzu ilk psikotik atak dönemi hastalarında İKAP’ların, BKAP’lara tercih
edilmesini önermektedir. BKAP’ların ise parenteral tedaviye gereksinim
duyan ve taşkınlık/şiddet gösteren hastaların tedavisinde kullanımı tavsiye
edilmektedir (12). Benzer şekilde farklı rehberler ve uzman fikir birliği
raporları da İKAP’ların bu dönemde öncelikli tercihini tavsiye etmektedir
(24–31). Bununla birlikte bir rehber de ilk psikotik atak döneminde İKAP
ve BKAP’lar arasında etkinlik açısından fark olmadığını, iki grup ilacın farklı
fakat eşit önemdeki yan etkilerle ilişkili olduğunu bildirmiştir (32). Daha
yakın tarihli birçok rehber ise herhangi bir grup ilacı tavsiye sırasında
öne almamıştır. Bu rehberlerde hasta ve hasta yakınıyla birlikte ortak
karar vermenin önemi vurgulanmıştır (14, 33–38). Son çıkan rehberlerin
çoğu ilk psikotik atak dönemindeki hastalarda tedaviye olanzapin ve
klozapin dışındaki bir antipsikotik ile başlanmasını önermektedir (39).
Sonuç olarak ilk psikotik atak dönemi hastalarında olanzapin ve klozapin
dışındaki İKAP’ları öncelikle düşünmek daha uygundur.

Şizofreninin akut dönemindeki hastaların yaklaşık dörtte üçünde üç hafta
içinde tedaviye yanıt alındığı bilinmektedir. Hastaların belirti şiddetinde
ilk iki hafta içinde dörtte birlik bir azalma olmadığı takdirde ilerleyen iki
haftada istenen sonuca ulaşma olasılığının düşük olduğu bildirilmiştir.
Bu nedenle Türkiye Psikiyatri Derneği Şizofreni Tedavi Kılavuzu ayaktan
hastalarda hedeflenen doza ulaşıldıktan sonra üç hafta beklenmesini,
yatarak tedavi gören hastalarda ise yanıt görülmeyen durumlarda 2.
haftanın sonunda başka bir antipsikotik ilaca geçilmesini önermektedir
(12). Birçok rehber ve uzman fikir birliği raporu bu önerilere benzer
şekilde bir aylık bekleme süresinin yeterli olduğunu (29, 33, 34), hatta bazı
rehberler iki haftanın bile yeterli olabileceğini belirtmektedir (38, 41). Bazı
rehberlerde ise başka bir antipsikotiğe geçiş için 4–6 hafta gibi daha uzun
bekleme süreleri önerilmektedir (30, 32, 35, 37). Kısmi yanıt durumunda
ise başka bir antipsikotiğe geçiş öncesi 4–12 hafta aralığında bekleme
süresi tavsiye edilmektedir (28, 29). Sonuç olarak ortalama iki hafta, yanıt
için bize yeterli ipucu verebilir. Ancak en önemli sorunlardan biri yanıtın
nasıl değerlendirileceğidir. Hastanın pozitif belirtilerini, yaşam biçimini,
kendine bakımını ve çevresiyle kurduğu ilişki özelliklerini değerlendirerek,
başlangıca oranla yaklaşık %25’ten daha fazla bir iyileşmenin olması
kullanılan antipsikotik ilacın yararlı olduğuna karar vermek için uygundur.
Bu karar Pozitif ve Negatif Sendrom Ölçeği (PANSS) veya Kısa Psikiyatrik
Değerlendirme Ölçeği (BPRS) puanlarındaki düşüş oranına göre de
verilebilir.

hatta bu uygulamanın yan etkileri arttırabileceği belirtilmektedir (22).
Intramusküler klorpromazin kullanımına ise şiddetli postüral hipotansiyon,
aritmi ve epilepsi eşiğinin düşmesi gibi önemli yan etkiler gözetilerek karar
verilmeli ve mümkün olduğunca kaçınılmalıdır (22).

İlk Psikotik Atak Döneminin Tedavisi
Tedaviye Başlamadan Önce

Diğer Müdahaleler ve Elektrokonvülsif Tedavi (EKT)
Hangi Doz?
İlk psikotik atak dönemindeki hastaların, kronik hastalar ile
karşılaştırıldığında daha düşük dozda antipsikotik tedaviden yarar
görmesi mümkündür (14). Bu dönem için genel olarak rehberler, etkin

İlk psikotik atak dönemi, hastaların ve yakınlarının hastalığı kabullenmesi
ve tedavi ekibi ile işbirliği yapması ile ilişkili sorunların en sık
görüldüğü dönemdir. Hasta ve yakınlarına yönelik ayrıntılı psikoeğitim,
farmakoterapinin başarısı için olmazsa olmaz koşullardandır. Ailelerin

Tablo 2. Türkiye Psikiyatri Derneği Şizofreni Tedavi Kılavuzu’nda yer alan antipsikotik başlangıcı için doz önerileri
Doz aralığı

Başlangıç dozu
Tıbbi sorunu olmayan
İlk psikotik dönem

Yaşlı

Amisülpirid

200–1200 mg

200 mg

200 mg

200 mg

Aripiprazol

15–30 mg

15 mg

10 mg

10 mg

Haloperidol

5–20 mg

10 mg

5 mg

2 mg

Ketiyapin

300–900 mg

50 mg

50 mg

25 mg

Klozapin

300–900 mg

12,5 mg

12,5 mg

12,5 mg

Olanzapin

10–30 mg

15 mg

10 mg

5 mg

Paliperidon

3–12 mg

6 mg

3 mg

3 mg

Risperidon

2–8 mg

2 mg

1 mg

0,5 mg

Sertindol
Zuklopentiksol

4–20 mg

4 mg

4 mg

4 mg

25–150 mg

25 mg

10 mg

10 mg
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tedavi sürecine katılımı, hastaların alkol ve madde kullanımlarının
sonlandırılması, hastaların sosyal ilişkilerinin geliştirilmesi ve mümkün
olan en kısa sürede çalışma hayatında yer almalarının sağlanmasının
tedavi başarısına önemli katkılarının olduğu gösterilmiştir (42). Türkiye
Psikiyatri Derneği Şizofreni Tedavi Kılavuzu ilk psikotik atak döneminde
EKT uygulamasının katatoni ve hastanın kendisine-başkasına zarar
verme riski bulunan durumlarla sınırlı tutulmasını önermektedir. Bu
öneride bu dönemdeki hastalarda EKT’nin tedavi uyumunu olumsuz
etkileme riski ve etkinlik ile ilgili kanıtların yetersizliğinin göz önüne
alındığı belirtilmiştir (12).

Önceden Şizofreni Tanısı Konulmuş Kişilerde Alevlenme
Dönemlerinde Tedavi
Tedaviye Başlamadan Önce
Dünya Biyolojik Psikiyatri Birliği tarafından akut psikotik alevlenme
dönemi tedavisinin temel hedefleri: (i) Alevlenmenin şiddetinin mümkün
olduğunca kısa sürede azaltılarak hastaların ve yakınlarının zarar
görmelerinin engellenmesi (ii) Hastaların en kısa sürede işlevselliklerini
geri kazanmalarının sağlanması olarak belirlenmiştir (43).
Alevlenme döneminde tedaviye başlamadan önce alevlenmenin nedeni
araştırılmalıdır. İlaç uyumsuzluğu, madde kullanımı, yoğun psikolojik
stres, organik nedenler vb. gibi etkenler gözden geçirilmelidir. İlaç
kesilmişse bu kararın hasta tarafından tek başına mı, hekimle birlikte mi
alındığı incelenmelidir. İlaç uyumsuzluğu varsa nedenleri anlaşılmaya
çalışılmalıdır (12). Bazı rehberler ve uzman fikir birliği raporları ilaç
uyumsuzluğu durumunda uzun etkili antipsikotik formlarının kullanımını
önermektedir (28, 40).

Hangi İlaç?
Türkiye Psikiyatri Derneği Şizofreni Tedavi Kılavuzu ilk psikotik atak dönemi
tedavi önerilerinden farklı olarak, önceden şizofreni tanısı konulmuş
hastalarda İKAP ve BKAP’lar arasında öncelik sırası belirtmemektedir (12).
Bununla birlikte günümüzde İKAP’ların öncelikle kullanılması gerektiğini
bildiren birçok rehber ve uzman fikir birliği raporu bulunmaktadır (24, 25,
31, 32, 41, 44). İlaç seçiminde hastaların yan etki açısından risk faktörleri,
tıbbi geçmişleri, geçmişteki kullanılan ilaçlara verilen yanıtlar ve hasta ile
hasta yakınlarının tercihi göz önüne alınmalıdır (14, 33, 36, 37, 45).

Hastalar Nasıl İzlenmeli?
Alevlenme ilaç kısmen de olsa kullanılmakta iken ortaya çıkmışsa, Türkiye
Psikiyatri Derneği Şizofreni Tedavi Kılavuzu ilk olarak kullanılmakta
olan ilacın dozunu doz aralığının üst sınırına doğru arttırılmasını
önermektedir. Yine hastanın ya da yakınlarının zarar görme riski varsa
intramusküler tedavilere hızlıca başvurulması önerilmiştir. Bir haftalık
tedavi sonunda alevlenmenin kontrol edilmekte olduğuna yönelik bir
işaret görülmemişse, başka bir antipsikotik ilaca, öncelikli olarak farklı
bir İKAP’a geçmek daha uygundur. Başka bir antipsikotik ilaca geçerken
ilk antipsikotik ilacın reseptör özelliklerine göre geçiş yapmak gereklidir.
Başka ilaca geçiş sürecinde, genellikle ilk kullanılan antipsikotik ilacı aynı
dozda kullanıp 2–4 hafta sonra doz azaltmaya gitmek daha uygundur.
Alevlenme, hastanın kararı ya da hekim önerisiyle ilaç kesildikten sonra
ortaya çıkmışsa, Türkiye Psikiyatri Derneği Şizofreni Tedavi Kılavuzu
basamaklı bir yaklaşım önermektedir.
İlk basamakta seçilen antipsikotiğin 2–3 hafta uygulanması, kısmi yanıt
alındığı durumlarda 2–3 hafta daha beklenmesi önerilmiştir. EPS belirtileri,
sedasyon gibi yan etkiler varsa ilacın doz aralığının alt sınırına doğru
azaltılması, EPS yan etkileri doz azaltılması ile gerilemiyorsa antikolinerjik
bir ilacın eklenmesi önerilmiştir. EPS belirtileri hastanın yaşam kalitesini
ciddi bir şekilde etkiliyorsa ya da hastada amenore, galaktore gelişmişse
tedavide uygun bir İKAP’a geçiş tavsiye edilmektedir (12, 14).
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İkinci basamakta, ilk basamakta kullanılmakta olan ilacın dozunun
arttırılıp iki hafta daha beklenmesi önerilmektedir. Yüksek dozda toplam
4 hafta kullanıma rağmen yanıt alınamamışsa antipsikotik değişimi tavsiye
edilmektedir. İlaç değişimi öncesi bekleme süresi genel olarak rehberlerde
en az dört hafta olarak belirtilmektedir (24, 38, 41). İlaç değişiminde yeni
ilacın ilk ilaçtan farklı bir alt gruptan seçilmesi önerilmektedir. Yine bu
aşamada klozapinin, uygun hastalar için bir tedavi seçeneği olabileceği
belirtilmiştir (12).
Üçüncü basamakta seçilecek antipsikotik, ilk iki basamakta kullanılan
antipsikotikler göz önüne alınarak belirlenmelidir. Türkiye Psikiyatri
Derneği Şizofreni Tedavi Kılavuzu ilk iki antipsikotik BKAP ise üçüncü
ilacın İKAP’lardan seçilmesini; ilk iki ilaç İKAP ise üçüncü ilacın başka bir
alt gruptan İKAP ya da BKAP’lardan seçilmesini önermektedir. Klozapinin
bu basamakta güçlü bir seçenek olduğu belirtilmiştir (12).

Sürdürüm Dönemi Tedavisi
Tedaviye Başlamadan Önce
Dünya Biyolojik Psikiyatri Birliği ve Amerikan Psikiyatri Birliği tarafından
şizofreninin sürdürüm tedavisinde temel hedefler; belirtilerin
düzelmesinin (remisyon) korunması, hastaların yaşam kalitelerinin
arttırılması ve yinelemelerin önlenmesi olarak belirlenmiştir (14, 43).
Türkiye Psikiyatri Derneği Şizofreni Tedavi Kılavuzu da bu dönemde tedavi
hedeflerini dört başlıkta ele almaktadır: (i) Hastalık belirtilerinin ortadan
kaldırılması (ii) Tedavinin yan etkilerinin yok edilmesi (iii) Hastalığın birey,
aile ve toplum üzerinde oluşturduğu yüklerin azaltılması (iv) Hastanın
yaşam kalitesinin arttırılması (46).

Düzelme (Remisyon) ve İyileşme (Recovery) Kavramları
Şizofrenide sürdürüm tedavisi planlanırken düzelme (remisyon) ve
iyileşme (recovery) kavramlarının göz önüne alınması gereklidir. Düzelme,
PANSS, BPRS ya da Pozitif – Negatif Semptomları Değerlendirme Ölçekleri
(SANS, SAPS) kullanılarak yapılan değerlendirmelerde, sekiz belirti
kümesine, altı ay boyunca, hafif ve altı şiddette puanlar verilmesi olarak
tanımlanmıştır. Bu sekiz belirti kümesi; sanrılar, olağandışı düşünce içeriği,
varsanılar, düşünce dağınıklığı, manyerizm ve anormal vücut duruşu,
duygulanımda küntleşme, pasif/kayıtsız biçimde kendini toplumdan
çekme ve konuşmanın kendiliğinden ve akıcı olmasının kaybıdır (47). Bu
ölçütte psikotik belirtiler ile birlikte işlevsellikle ilişkili değerlendirmeler
de yer almaktadır (48).
İyileşme ise Lieberman ve arkadaşları (49) tarafından belirtilerin iyileşmesi
(takip eden iki yılda BPRS’de pozitif ve negatif belirtilerde 4 veya altında
puan verilmesi), mesleksel işlevselliğin iyi olması, bağımsız yaşayabilme
ve yakın ilişkiler kurabilme olarak tanımlanmıştır. Düzelme ve iyileşme
kavramları üzerine tam bir fikir birliğine varılamamakla birlikte, güncel
tanımlamaların çoğu belirtilerin kontrol altında tutulması kadar sosyal,
mesleksel ve kişiler arası ilişkilerin iyi olmasını da kapsamaktadır (50).

İzlem Süreci
Türkiye Psikiyatri Derneği Şizofreni Tedavi Kılavuzu, tedavisi uyumlu giden
hastalar için dört haftada bir, uzun etkili antipsikotik kullanan hastalar için
2–4 haftada bir, klozapin kullanan hastalar için ilk 16 hafta haftada bir,
sonrasında dört haftada bir, stresli yaşam olaylarının varlığında ise gereğinde
her gün değerlendirme önermektedir. Hastaların izlemlerinde pozitif
belirtiler ile birlikte negatif belirtiler, anksiyete-duygudurum belirtileri ve
bilişsel belirtiler de değerlendirilmelidir. Kılavuzun akış şemasında postpsikotik depresyon varlığında antidepresan eklenmesi, madde kötüye
kullanımı varlığında uygun yolla tedavisi yer almaktadır. Bu dönemde
hastaların sosyal, eğitimle ilgili ve mesleki alanlarda mümkün olduğunca
hızlı bir şekilde yeniden uyumlandırılmaları önemlidir (14, 42, 46).
Türkiye Psikiyatri Derneği Şizofreni Tedavi Kılavuzu, sürdürüm döneminde
hastanın tedaviye uyum sağlamaması durumunda öncelikle yan etkilerin
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değerlendirilmesini önermektedir. Enerji ve motivasyon kaybı, sersemlik
hissi, çok uyuma, kasların katı olması ve titremesi, huzursuzluk hissi,
oturmakta zorlanma ve hareket etme ihtiyacı, görme bulanıklığı, ağız
kuruluğu ve siyalore, bellek-konsantrasyon problemleri, kabızlık, kilo
alma, cinsel sorunlar, menstrüasyon problemleri, memelerde dolgunluk
hissi, uykuya dalamama ya da sürdürememe gibi yan etkiler hastaların
yaşam kalitelerini, işlevselliklerini ve uyumlarını bozucu etkiye neden
olabilir. Eğer uyumu bozan yan etki dirençli akatizi veya parkinsonizm ise
öncelikle ilaç dozunun düşürülmesi, eğer sorun bu yolla çözülmüyorsa
bir İKAP’a geçilmesi önerilmiştir. Geç diskinezi varlığında ise klozapine
geçilmesi önerilmektedir. Diğer yan etkilerde yarar-zarar analizi yapılarak
başka bir İKAP’a geçiş önerilmiştir (46). Yeni yayımlanan Amerikan
Psikiyatri Birliği Şizofreni Tedavi Rehberi’nin ön sürümünde, geçmiş
sürümlerinden farklı olarak, orta-ağır şiddette geç diskinezi varlığında
Veziküler Monoamin Taşıyıcısı 2 (VMAT2)’nin geri dönüşlü inhibitörü
olan ilaçların (deutetrabenazin, tetrabenazin, valbenazin) kullanımı ilk
sırada önerilmektedir (14). Bu ilaçlar henüz ülkemizde bulunmamakla
birlikte deutetrabenazin ve tetrabenazin yurtdışından temini mümkün
olan aktif ilaçlar listesinde yer almaktadırlar (51).

Hangi İlaç?
Türkiye Psikiyatri Derneği Şizofreni Tedavi Kılavuzu, sürdürüm
döneminde, akut evrede alevlenmenin kontrol edildiği ve hasta
tarafından iyi uyum sağlanan ilacın kullanımını önermektedir. Kılavuzda
İKAP’lar ve BKAP’lar arasında ise bir öncelik sırası belirtilmemesine
karşın, günümüzde İKAP’ların tedavide öncelikle kullanılması gerektiği
yaygın olarak kabul görmektedir (27, 41, 43, 52). Bazı rehberler de daha
önce yarar görülen ilaç, yan etkiler, ilaç uyumu, ek fiziksel hastalıklar ve
uzun dönemli tedavi planı göz önüne alınarak sürdürüm döneminde
kullanılacak ilacın seçimini önermektedirler (14, 33, 34). Bir rehber ise
sürdürüm tedavisinde amisülpirid, risperidon ve olanzapini öncelikle
önermiş, klorpromazin ve diğer düşük potensli BKAP’ları ise alternatif
tedavi olarak belirtmiştir (41). Yine sürdürüm tedavisinde uzun etkili
antipsikotik kullanımını öncelikli öneren rehberler de bulunmaktadır (34,
37, 43). Türkiye Psikiyatri Derneği Şizofreni Tedavi Kılavuzu sürdürüm
tedavisi için belirlenen akış şemasında uzun etkili antipsikotikler,
hastanın kesinlikle ağızdan ilaç kullanımını kabul etmediği durumda
önerilmektedir (46). Hastalık içgörüsü ve tedavi işbirliği olmayan
hastalarda, madde kullanımının eşlik ettiği hastalarda, saldırganlık veya
özkıyım riski yüksek olan hastalarda uzun etkili antipsikotik ilaçlar ilk
seçenek olarak kullanılmalıdır. Antipsikotiklerin uzun etkili formlarının
tedavi uyumunun arttırılması, daha kararlı plazma konsantrasyonlarının
sağlanması, tedavi merkezi ile bağlantının güçlendirilmesi gibi avantajları
bulunmaktadır. Dezavantajları ise beklenmedik anda ortaya çıkabilecek
geç diskinezi, nöroleptik malign sendrom gibi yan etkilerle baş etme
güçlükleri ve hastanın bağımsızlığını kaybetme endişesini hissetmesine
neden olabilmesidir. Bununla birlikte tedavi başlangıcında hastayla
tedavi seçeneklerini, türlerini, uygulanacak tedavilerin özelliklerini
mutlaka paylaşmak ve hastayı tedavi sürecine katmak, belirtilerin
düzelmesi ve iyileşme için çok önemlidir.

Hangi Doz?
Türkiye Psikiyatri Derneği Şizofreni Tedavi Kılavuzu sürdürüm döneminde
antipsikotiklerin mümkün olan en düşük dozda ve aralık verilmeden
kullanımını önermektedir. Bu dozun genellikle 5–15 mg haloperidole
eşdeğer dozlar olduğu belirtilmiştir (46). Diğer rehberlerde de 200–600
mg aralığında klorpromazine eşdeğer dozlar önerilmiştir (24, 38, 39,
41, 43, 52). Yakın tarihli bir rehber de 4–6 mg risperidon eşdeğeri doz
önermektedir (38). Bu dozlar Türkiye Psikiyatri Derneği Şizofreni Tedavi
Kılavuzu’nda önerilen dozlar ile uyumludur. Ayrıca Türkiye Psikiyatri
Derneği Şizofreni Tedavi Kılavuzu’nda sürdürüm tedavisinde uzun etkili
antipsikotikler için 6,25–25 mg flufenazin dekanoat eşdeğeri dozlar
önerilmektedir (46).
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Ne kadar süre?
Türkiye Psikiyatri Derneği Şizofreni Tedavi Kılavuzu, birçok rehber ve
uzman fikir birliği raporundaki önerilerle benzer şekilde ilk psikotik atak
dönemi sonrası 1–2 yıl sürdürüm tedavisi önermektedir (24, 25, 31, 33,
34, 36–38, 43, 46). Birden fazla psikotik atak öyküsü olan hastalarda ise
rehberler arasındaki öneriler daha az uyuşmaktadır. Türkiye Psikiyatri
Derneği Şizofreni Tedavi Kılavuzu ve benzer tarihlerde yayınlanan diğer
rehberler birden fazla atak geçiren hastalar için en az 5 yıl sürdürüm
tedavisi önermektedir (24, 34, 46). Bununla birlikte daha yakın tarihli
rehberler ise daha kısa süre (2–5 yıl) sürdürüm tedavisi önermektedir (37,
38, 43). Son olarak Türkiye Psikiyatri Derneği Şizofreni Tedavi Kılavuzu ve
Dünya Biyolojik Psikiyatri Birliği sık psikotik alevlenme dönemi, tehlikeli
davranış ve ciddi intihar girişimi öyküsü olan hastalarda sürekli tedavi
önermektedir (46, 52).
Psikotik alevlenmenin yatışmasından sonraki 7–12 ay aralığında
antipsikotik tedaviyle devam edilen ve antipsikotik tedavinin kesilerek
plaseboyla devam edilen grupların karşılaştırıldığı güncel bir metaanalizde, antipsikotik tedaviyle devam edilen grubun alevlenme riskinin
belirgin olarak daha düşük ve yaşam kalitesinin daha yüksek olduğu
gösterilmiştir (53). Sürdürüm tedavisinin 1. yıldan sonraki dönemi ile ilgili
kanıtlar ise daha kısıtlıdır. Bir randomize kontrollü çalışmada ilk psikotik
atak sonrası iki yıl düzenli antipsikotik kullanan hastaların bir kısmında doz
azaltımına gidilmiş, bir kısmında ise tedaviye aynen devam edilmiştir. Doz
azaltımına gidilen grupta, tedaviye aynen devam edilen gruba göre daha
fazla alevlenme gözlenmiştir (54). Öte yandan doz azaltımı yapılan grubun
yedi yıllık izleminde ilginç sonuçlar ortaya çıkmıştır. Belirtilerin kontrol
altında tutulması ve hastaların işlevsellikleri birlikte değerlendirildiğinde,
doz azaltımı yapılan grupta iyileşmenin (recovery) daha yüksek oranda
olduğu görülmüştür (55). Bu sonuçlar, şizofrenide bir alt grubun
antipsikotik dozunun azaltılması ile iyi işlevsellik gösterebildiğine işaret
etmektedir. Bununla birlikte bu alt grubu baştan kestirmek için elimizde
yeterli kanıt bulunmamaktadır (56). Sürdürüm döneminde bir yandan
psikotik alevlenme riski, bir yandan da antipsikotiklerin yan etkileri ve
uzun dönem kullanım sonucu beyin yapısında bazı değişikliklerin oluşma
riski göz önüne alınmalıdır (57). Türkiye Psikiyatri Derneği Şizofreni Tedavi
Kılavuzu sürdürüm döneminde doz azaltmanın sadece hiçbir pozitif belirti
göstermeyen hastalarda gündeme gelmesi gerektiğini bildirmektedir. Doz
azaltmanın hastanın durumuna göre altışar ay ya da birer yıllık aralıklarla,
her seferinde %20 oranında yapılabileceği belirtilmektedir. Aynı zamanda
doz azaltıldığında hastanın durumu kötüleşiyorsa hemen eski doza
dönülmesi önerilmektedir (46). Bu konuda daha net veriler ortaya konana
kadar bu öneriler akılcı görünmektedir.
İlk atak şizofreni hastasında sürdürüm tedavisinin süresi tartışmalıdır.
Bu konudaki araştırmaların kısıtlılıkları bulunmaktadır. Uzman görüşleri,
bu hastalar için iki yılın az olduğunu, sürenin mümkün olduğunca
uzatılmasını önermektedir. Ayrıca ilaç kesme kararı sadece hastanın
psikotik belirtilerinin düzelmesi ile değerlendirilmemelidir. Aynı zamanda
hastanın yaşam biçimi ve mesleksel işlevselliği de çok önemlidir.
Psikososyal işlevselliğin düzelmediği hastalarda antipsikotik ilacı kesmek
alevlenme açısından riskli olabilir.

SONUÇ
Şizofreninin akut ve sürdürüm dönemi tedavisi üzerine bilgilerimiz her
geçen gün artmakla birlikte, konu üzerinde hala yanıt bekleyen birçok
soru bulunmaktadır. Bu durum şizofreni yönetiminde halen en geçerli
yolun hasta temelli yaklaşım olduğunu göstermektedir.
Klozapin dışında diğer antipsikotiklerin birbirine etkinlik açısından
üstünlüğünü gösteren ikna edici ve tutarlı kanıt bulunmamaktadır.
Alevlenme dönemindeki antipsikotik seçimi hasta temelinde, uzun

21

Kırlı ve Alptekin. Şizofrenide İlaç Tedavisi

dönem tedavi planı ve yan etkiler gözetilerek yapılmalıdır. Metabolik yan
etkileri nedeniyle olanzapinin ilk psikotik atak döneminde ilk seçenek
olarak kullanılmaması gerektiğini bildiren rehberler bulunmaktadır.
Akut dönem sonrası 1–2 yıl daha antipsikotikle sürdürüm tedavisi
yapılması gerektiği üzerinde geniş bir fikir birliği bulunmaktadır. Ancak
uzman görüşü bu grup için iki yılın yeterli olmadığı yönündedir. İki yıldan
sonraki dönemde tedaviye devam edilip edilmeyeceği kararı, psikotik
alevlenme riski ile antipsikotiklerin yan etkileri ve hastanın gereksinimleri
göz önüne alınarak verilmelidir. Bununla birlikte hastada ilaç kesme kararı
verilirken çok dikkatli olunmalıdır. Sadece psikotik belirtilerin düzelmesi
ilaç kesmek için yeterli değildir. Mutlaka hastanın mesleksel ve sosyal
işlevselliğinin de iyileşmiş olması gereklidir.
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