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ÖZ
Bu derlemede, psikoz için klinik yüksek risk durumunda erken dönem
müdahale seçeneklerini, yüksek risk kavramının kısıtlılıklarını ve
psikozu önlemede toplum temelli yaklaşımların önemini tartıştık.
Psikoz için yüksek riskli gruplara yönelik müdahaleler; farmakolojik
olan müdahaleler ve olmayan müdahaleler şeklinde olmak üzere iki
ana grupta sınıflandırılabilir. Müdahale seçeneklerinden herhangi birini
seçerken yüksek risk grubundaki bireylerin yalnızca küçük bir kısmının
klinik olarak psikoza geçiş yapacağı dikkate alınmalıdır. Bu bakımdan
agresif müdahalelerden kaçınmak gerekir. Farmakoterapiler, özellikle
antipsikotikler, potansiyel yan etki profilleri nedeniyle psikoz için yüksek
riskli bireylerde genellikle ilk seçenek olarak düşünülmezken; alternatif
olarak neredeyse hiç yan etkisi olmayan bilişsel davranışçı terapiler ve
aile odaklı terapiler öne çıkmaktadırlar. Bununla birlikte meta-analizler
psikoza geçişi önlemek için uygulanan müdahalelerden hiçbirinin

özellikle ihtiyaç temelli tedaviden (plaseboyu da içeren) daha etkili
olmadığını göstermektedir. Bu müdahalaler psikoza geçişi önlemede
etkili olmayabilirler, ancak psikozun sonuçlarını iyileştirebilirler. Artan
kanıtlar psikoz için klinik yüksek risk kavramına odaklanan önleme
yaklaşımlarının genel popülasyonda psikoz insidansını azaltmadaki
etkisinin toplum temelli yaklaşımlara kıyasla majör kısıtlılıklara sahip
olduğunu öne sürmektedir. Son zamanlarda psikoz odaklı önleme
yaklaşımlarının yerini, aratanısal durumlara hizmet veren kolay
erişilebilen gençlik ruh sağlığı merkezleri almıştır. Toplum temelli gençlik
ruh sağlığı merkezlerinin etkinliği hakkında gelecekteki çalışmalar bize
psikozdan nasıl korunulacağı konusunda yol gösterebilir.
Anahtar Kelimeler: Şizofreni, psikoz, erken müdahale, bilişsel davranışçı
terapi, antipsikotik, yüksek risk

ABSTRACT
In this review, we discussed early intervention options in clinical highrisk state for psychosis, the limitations of the high-risk concept, and the
importance of population-based approaches in preventing psychosis.
Interventions for individuals at high risk for psychosis can be classified
into two main categories: pharmacological and non-pharmacological.
When choosing any of the intervention options, it should be taken
into account that only a small proportion of individuals at the high-risk
group would transition to clinical psychosis. In this regard, it is necessary
to avoid aggressive interventions. Pharmacotherapies, particularly
antipsychotics, are generally not considered as the first choice for
individuals with high risk for psychosis due to their potential side effect
profiles, whereas cognitive-behavioral therapies and family-oriented
therapies stand out as alternatives with virtually no side effects. However,
meta-analyses show that none of the interventions are specifically more
effective than needs-based treatment (including placebo) for preventing

the transition to psychosis. These interventions might not be effective
for preventing transition to psychosis, but they might improve outcomes
of psychosis. Accumulating evidence suggests that the targeted
prevention approaches focused on the clinical high risk for psychosis
concept has major limitations to make an impact in reducing psychosis
incidence in the general population compared with the populationbased approaches. Recently, psychosis-focused prevention approaches
have been replaced by easily accessible youth mental health centers that
serve transdiagnostic conditions. Future studies on the effectiveness of
these community-based youth mental health services may guide us on
how to prevent psychosis.
Keywords: Schizophrenia, psychosis, early intervention, cognitive
behavioral therapy, antipsychotic, high risk)Early interventions in clinical
high-risk state for psychosis
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GIRIŞ
Psikoz için yüksek riskli bireylerin psikoza geçişini önlemeye yönelik
çabalar son 25 yılın aktif araştırma alanlarından bir tanesidir. Psikoz
için erken müdahalelerin ana amacı psikoz için yüksek riskli grupların
tespiti ve yüksek riskli gruplardaki bireylerin kliniğinin psikoza geçişini
azaltmaktır. Bu yazıda psikoz için yüksek riskli gruplarda erken dönem
müdahale seçeneklerini özetleyeceğiz. Ayrıca, psikoz için yüksek risk
kavramının kısıtlılıklarını ve psikoz için yüksek risk odaklı erken tanı ve

müdahalelerinin neden toplum düzeyinde başarı sağlayamayacağını
tartışacağız. Son olarak toplum temelli gençlik ruh sağlığı hizmetlerinin
psikozu önlemedeki yerinden kısaca bahsedeceğiz.

Psikoz İçin Yüksek Riskli Birey Tanımı		
Tıp dünyasındaki gelişmeleri takiben, şizofreninin önlenmesine yönelik
çalışmalar çerçevesinde psikoza ‘geçiş’ için ‘psikoz için çok yüksek riskli’
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veya ‘psikoz için klinik olarak yüksek riskli’ birey kavramı ortaya atılmış(1,
2) ve psikoza geçiş öncesi aşamayı değerlendirmek için farklı yaklaşımlar
sunulmuştur. Bunlardan ilki Bell tarafından 1992 yılında ortaya atılan
katmanlama yaklaşımıdır (3). Diğerleri ise; temel belirti ve klinik yüksek
risktir (4). Buradaki temel belirti yaklaşımı için Bonn Temel Belirtilerin
Değerlendirilmesi adında, yaklaşık 5 yıllık süreç içinde klinik olarak şizofreni
kliniğine geçiş yapabilecek bireylerin belirlenmesinde kullanılan, düşünce,
dil, algı ve motor bozukluklardan, bedensel duyumlardaki bozulmaya,
duygu ve duygulanımdaki bozulmadan, strese bozulmuş yanıta ve
duygusal tepkisellikteki artışa kadar pek çok alanı değerlendiren bir ölçek
kullanılır (5). Yüksek riskli bireyleri değerlendirmek için ise Riskli Ruhsal
Durumların Kapsamlı Değerlendirilmesi (Comprehensive Assessment
of At-Risk Mental States/CAARMS) ve Yapılandırılmış Prodromal Belirti
Görüşmesi (Structured Interview of Prodromal Symptoms/SIPS) ölçekleri
sıklıkla kullanılan ölçeklerdir. CAARMS ve SIPS psikoza geçişteki çoklu
risk faktörlerinin değerlendirilmesini ve bireylerin dört gruptan birine
ait olup olmadığının anlaşılmasını sağlar (6, 7). Bunlar; Hafif Psikoz, Kısa
Aralıklı Psikotik Semptom Sendromu, Genetik Risk ve Yüksek Klinik Risk
Kötüleşmesi ve son olarak da Psikotik Sendromdur (8). SIPS’a göre Hafif
Psikoz grubunu; bir yıl içinde başlayan veya şiddeti geçen yıl artan ve geçen
ay haftada birden fazla, birkaç dakika süren en az bir hafif semptomu olan
bireyleri kapsamaktadır. Kısa Aralıklı Psikotik Sendrom grubunu, son 3 ay
içinde başlayıp ayda en az bir kez, gün içinde en az birkaç dakika süren
psikotik eşikte en az bir semptoma sahip bireyleri kapsamaktadır. Genetik
Risk ve Yüksek Klinik Risk Kötüleşmesi Sendromu; 12 ay öncesindeki
puanına göre geçen ay Global İşlevsel Değerlendirme skorunda en az
%30’luk düşme saptanmış ve şizotipal kişilik bozukluğu tanısı konmuş
veya psikotik bozukluk öyküsüne sahip birinci derece yakına sahip olan
bireyleri kapsamaktadır. Psikotik Sendrom grubunu ise; ortalama haftada
4 gün, günde ise bir saatten fazla süren halihazırda veya yaşam öyküsünde
psikotik belirti(lere)ye sahip bireyleri kapsamaktadır (7).

Genelde uygulanan tedavi protokolünden farklı bir BDT protokolü olan
Van Der Gaag protokolünün (French ve Morrison’un protokolüne dopamin
sistem hipersensitivitesi ile ilgili psikoeğitimin ve paranoid düşünce
yapısında bilişsel yanlılık için davranışsal deneylerin de eklendiği protokol)
uygulandığı bir çalışmada ise BDT’nin psikoza geçiş yüzdesini ve subklinik
psikotik belirtileri azaltabileceği gösterilmiştir (15, 16). Psikoz için yüksek
risk taşıyan 14-35 yaşları arasındaki 288 bireyin katılım gösterdiği başka bir
çalışmada ise BDT’nin psikoza geçişi önemli ölçüde azaltmamasına rağmen
gençlerdeki psikotik belirtilerin şiddetini azalttığı gösterilmiştir (17). Yakın
zamanda yayınlanan bir meta-analizdeki sonuçlar ise yüz güldürücüdür. Bu
meta-analizde 12 ve 18 aylık izlemde kontrol grubuna kıyasla BDT psikoza
geçişte önemli oranda azalma ile ilişkilendirilmiştir (18).
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Nitekim, aile odaklı terapi ve aile psikoterapisi (genişletilmiş bakım) negatif
belirtilerde düzelme ve silik pozitif belirtilerde iyileşme sağlar (19). Aile
odaklı terapi ile genişletilmiş bakımın psikoz için yüksek riskli bireylerde
etkinliğinin karşılaştırıldığı diğer bir çalışmada ise aile odaklı terapinin
genişletilmiş bakıma göre iletişim ve problem çözme becerileri için daha iyi
bir müdahale yöntemi olduğu gösterilmiştir (20). Fakat aile odaklı terapiler
yaklaşık 6 ay boyunca süren, en az 18 oturumluk terapiler olup, maliyetleri
görece diğer müdahale seçeneklerinden daha yüksektir. Gelecekte görece
maliyeti daha düşük, daha kolay ulaşılabilen ve uygulanabilen aile odaklı
terapi yöntemlerinin oluşturulmasıyla aile odaklı terapi uygulamalarındaki
bu tür olumsuzluklar giderilebilecektir (20).

Psikoz için klinik yüksek riske sahip bireylerde silik psikotik belirtiler,
sosyal, emosyonel ve bilişsel bozulma ve bunlara yönelik yardım arama
davranışı sıklıkla görülür (9-11). Psikoz için yüksek riskli gruplarda erken
dönem müdahaleler silik psikotik belirtiler gibi belirtileri azaltmak, yaşam
kalitesinde bozulmanın ilerlemesini durdurmak ve bu bireylerin yaşam
kalitesini yükseltmek için umut vaat eder. Fakat spesifik müdahalelerin
psikoza geçişin önlenmesinde fayda sağlayıp sağlamadığını araştıran
ve 2018 yılında yayınlanan bir meta-analizde herhangi bir spesifik
müdahalenin psikoza geçişin önlenmesinde etkili olduğuna dair bir kanıt
gösterilememiştir (12).
Psikoz için klinik yüksek risk sendromu için oluşturulan tedavi kılavuzları,
şu anda bilişsel davranışçı terapi, aile odaklı terapi ve entegre psikolojik
müdahale gibi psikoterapileri birinci basamak müdahaleler olarak
önermektedir. Bu müdahalelere ek olarak; ihtiyaç temelli müdahaleler
ve farmakolojik müdahaleler de geçişi önlemede kullanılan yöntemler
arasındadır.

Farmakolojik Olmayan Müdahaleler
Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT)
BDT, birçok psikiyatrik bozuklukta sıklıkla kullanılan bir terapi yöntemidir.
BDT’nin şizofreni tedavisinde olduğu kadar psikoza geçişi önlemede ve
belirtileri azaltmada da yeri vardır. Özellikle farmakolojik müdahalelere
kıyasla yan etki açısından herhangi bir riskinin bulunmaması ve iyi
tolere edilebilmesi nedeniyle tercih edilir. BDT’nin psikoza geçiş riskini
azaltmadaki etkisini araştıran ve on tanesi 12 aylık, beş tanesi 24 ve 48
aylık izlem çalışmalarından oluşan bir meta-analiz çalışmasında, BDT’nin
12 ayda psikoza geçişte %54’lük, 24 ve 48 aylık izlemlerde ise %37’lik bir
risk azalması sağladığı saptanmıştır (13). BDT’nin ve destekleyici terapinin
etkinliğini karşılaştıran rastgele kontrollü bir çalışmada, silik pozitif
belirtilerdeki iyileştirmede, destekleyici tedaviye kıyasla BDT’nin daha
hızlı sonuç verdiği bulunmuştur (14).
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Sonuç olarak, her ne kadar BDT’nin etkinliği, etki boyutu, uygulanabilirliği
(en az 6-8 seans sürmesi gerekliliği, yalnızca belirli bir eğitim seviyesinin
üzerinde olan insanlara uygulanabilmesi), çalışmaların yöntemsel
kısıtlılıkları (uygulayıcının yetkinliği, psikoterapinin etkinliği konusunda
objektif bir ölçüm aracının olmaması) ile ilgili tartışmalar sürse de, etki/yan
etki karşılaştırması yapıldığında, tolere edilebilirliğinin yüksek olması ve
herhangi bir yan etkisinin olmaması hesaba katıldığında, BDT’nin psikoz
için yüksek riskli bireylerde erken dönem önleyici müdahaleler açısından
ilk sırada tercih edilmesi gerektiği görüşü üzerinde yoğunlaşılmaktadır.

Aile Odaklı Terapi
Aile üyelerinin de erken psikososyal müdahaleye katılmaları; psikoz için
yüksek riskli bireylerin daha çok adolesan/genç erişkin yaş döneminde
olup aileleriyle birlikte yaşıyor olmaları nedeniyle önem taşır. Bir diğer
neden ise ebeveynlerin gösterdiği şiddetli emosyonel tepkilerin psikoz
için bir risk faktörü olabilmesidir. Aile odaklı terapi uygulamaları ile aile
üyelerinin stresle baş etmesi geliştirilebilir, negatif belirtileri azaltılabilir,
problem çözme ve kişilerarası iletişim becerilerinde artma sağlanabilir (19).

Entegre Psikolojik Müdahale (EPM)
Entegre psikolojik müdahale yöntemi birçok bileşenden oluşur. Bunlar;
bireysel BDT uygulamaları, sosyal beceri eğitimleri, düşünce ve algı
bozukluklarına yönelik bilişsel iyileştirme çabalarıdır. İhtiyaç temelli
müdahale ile entegre psikolojik müdahale (EPM)’yi karşılaştırılan bir
çalışmada, EPM’nin psikoz başlangıcını 24 aylık bir süre boyunca
geciktirmede etkili olduğunu saptanmıştır (21). Yakın zamanda
yayınlanan meta-analiz sonucunda ise EPM, BDT, destekleyici terapi,
aile terapisi, ihtiyaç temelli müdahaleler, omega-3 kullanımı, risperidon
ve BDT, olanzapin ve risperidon’un psikoza geçişi azaltmada birbirlerine
üstünlüğünün olmadığı bulunmuştur (18).

Farmakolojik Müdahaleler
Psikoz için yüksek riskli bireyler için uygulanacak farmakolojik müdahale
mevcut klinik belirtilere yönelik olmalıdır. Örneğin duygudurum
dalgalanmaları ya da anksiyete ile ilişkili belirtiler ön plandaysa daha çok
duygudurum düzenleyiciler ve antidepresanlar gibi ihtiyaç temelli ilaç
müdahaleleri uygulanabileceği gibi (22), eşik altı psikotik semptomlar
için de kısa süreli antipsikotik kullanımı gündeme gelebilir. Yeni/deneysel
farmakoterapiler ve besin takviyeleri de farmakolojik müdahaleler
içerisinde yer almaktadır.
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Antipsikotikler
Psikoz için yüksek riskli bireylerde antipsikotik içerikli farmakoterapi
uygulamalarının etkinliği ile ilgili birçok çalışma bulunmaktadır.
Farmakoterapi başka bir müdahaleye ek olarak uygulanabilir ve kişiler yan
etki açısından yakından takip edilirler. Psikoz için yüksek riskli gruplarda
psikoza geçişi önlemeye yönelik antipsikotik kullanımın etkinliğini araştıran
çalışmalar şimdiye kadar olanzapinin, risperidonun, aripipirazolun ve
ziprasidonun etkinliğini araştırmışlardır (23-26). Şizofreni için prodromal
dönemde olan bireylerde olanzapinin psikoza geçişi geciktirmede ve
belirtileri azaltmadaki etkinliğini değerlendiren bir çalışmada plasebo
uygulanan grupta psikoza geçiş oranı olanzapin uygulanan gruba göre
yaklaşık 2.5 kat yüksek bulunmuştur (23). Şizofreni ve bipolar bozukluk
tedavisinde kullanılan başka bir ikinci kuşak antipsikotik olan ziprasidonun
psikoz için yüksek riskli bireylerdeki etkinliğini inceleyen bir çalışmanın
sonucunda ise psikoza geçişi önlemede ziprasidonun plasebodan farklı
etki göstermediği saptanmıştır (25).
Antipsikotikleri farmakolojik olmayan müdahalelerle karşılaştıran bir
çalışma; BDT, aripipirazol ve plaseboyu birbirleri ile karşılaştırmış ve
psikoza geçiş riski açısından gruplar arasında anlamlı bir fark bulamamıştır
(26). Başka bir çalışmada ise benzer bir şekilde BDT, antipsikotikler ve
destek tedavisi arasında bir fark bulunamamıştır. Aynı çalışmada gruplar
arasında fark saptanmamasına rağmen, her üç müdahale seçeneğinin
uygulandığı grupta özellikle negatif belirtilerde ve genel işlevsellikte
iyileşme olduğu saptanmıştır (27). Gruplar arasında anlamlı bir fark
olmaması, yüksek riskli gruplarda terapi yöntemlerinden önce ilk seçenek
olarak antipsikotik tedavinin seçilmesinin anlamlı olmadığı şeklinde
yorumlanmaktadır (28).

Yeni/deneysel farmakoterapiler ve besin takviyeleri
Hastalığın prodrom döneminde omega-3 (ω-3) uzun zincirli Çoklu
Doymamış Yağ Asitleri (ÇDYA’lar) ve BDT gibi daha güvenli müdahaleler,
birinci basamak tedavi için tercih edilen seçenekler olarak kabul edilirler
(29). Fakat psikoz için yüksek riskli bireylerde ÇDYA’ların etkinliğinin daha
çok yanlış pozitif bulguları temsil ettiği söylenebilir (30).
Uzun zincirli ω-3 ÇDYA›lerin etkinliğini ve güvenilirliğini inceleyen bir
çalışmanın sonucunda uzun zincirli ω-3 ÇDYA’lerinin psikoza geçiş riskini
azalttığı saptanmış, eşik altı psikotik belirtilere sahip gençlerde etkili bir
önleme stratejisinde yerinin olabileceği iddiasında bulunulmuştur (31).
Öte yandan, bilişsel davranışçı olgu yönetimi ve ω-3 ÇDYA’ler ile tedavinin
plasebo ve bilişsel davranışçı olgu yönetimi ile karşılaştırıldığı yakın tarihli
ve daha büyük örneklemli bir çalışmada ise bu iddia doğrulanamamış,
ω-3 ÇDYA›lerinin plasebodan üstünlüğü gösterilememiştir (32). Ayrıca,
psikoz için klinik olarak yüksek riskli grupta ω-3 yağ asidinin (YA) plasebo
ile karşılaştırıldığı 24 hafta süren, randomize, çift kör çalışmanın sonucuna
göre, ω-3 YA uygulanan grupta, plasebo grubuna göre psikoza geçiş
yüzdesinin değişmediği görülmüştür (33).
Bir N-metil-D-aspartat (NMDA) modülatörü olan D-serinin plaseboya
kıyasla negatif belirtiler üzerinde daha olumlu bir etkiye sahip olduğu
bulunmuştur (34). D-serinin psikotik bozukluğa sahip bireylerde tedavide
zor bir konu olan negatif belirtilerin tedavisinde muhtemel iyileştirici ve
psikoza geçişi önleyici etkisi araştırılmaya devam edilmelidir.

İhtiyaç Temelli Müdahale (NBI)
Psikoz için yüksek riskli bireylerde psikozu önlemek için kanıtlanmış bir
tedavi algoritmasının olmaması ve yüksek riskli grupta yer alan bireylerin
semptomlarının heterojenite göstermesi nedeniyle bireyselleştirilmiş
müdahale öne çıkmaktadır. İhtiyaç temelli müdahale, destekleyici
psikoterapiyi, olgu yönetimini, aile psikoeğitimini, antipsikotikler
dışındaki ilaçları, klinik izlemi ve kriz yönetimini kapsar (27). İhtiyaç
temelli müdahale yaklaşımında ilaç kullanımlarına örnek olarak
antidepresanlardan sertralin kullanımını, uykusuzluk yakınması için
benzodiazepin kullanımını verebiliriz (27).
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İhtiyaç temelli müdahale’nin düşük doz (ortalama 1.3 mg) risperidonun
ve BDT uygulaması ile verilmesinin karşılaştırıldığı çalışma sonucunda;
ihtiyaç temelli müdahale uygulanan 28 psikoz için yüksek riske sahip
bireyden 10’unda zaman içinde ilk atak psikoz gelişirken diğer grupta
ise 31 kişiden yalnızca 3’ünde ilk atak psikoz geliştiği saptanmıştır (27).
İhtiyaç temelli müdahale yöntemlerinden biri olan direktif olmayan
yansıtıcı dinleme, kişilerin yalnızca zihinsel durumlarıyla ilgili değil kendi
seçtikleri konuları tartışabildikleri terapistin empatik düşünceler sunduğu
bir yöntem, BDT’ye kıyasla psikotik belirtilerle ilişkili sıkıntıyı önemli
ölçüde azaltmıştır (35).

Psikoz İçin Yüksek Riskli Kavramının Kısıtlılıkları
Psikotik yaşantıların yalnızca psikoza işaret etmemesi ve bu konuda yapılan
çalışmaların çok azının toplum temelli epidemiyolojik çalışma olması
(mevcut çalışmalar yardım arayışı içinde olan bireyleri kapsamaktadır)
gibi yüksek riskli psikoz kavramı birçok kısıtlılık barındırmaktadır (30, 36).
Yüksek riskli kavramının kısıtlılığının başlıca sebebi psikotik yaşantıların
sıklıkla birçok psikiyatrik tabloya eşlik etmesidir. Psikotik yaşantılar
anksiyete, depresyon, madde kullanımı gibi bozukluklara eşlik edebilir;
bazı kişilik bozukluklarında da (özellikle şizotipal kişilik bozukluğu)
görülebilir ve bu bozukluklarda kötü gidiş ile ilişkilendirilirler. Geniş
çapta yapılan epidemiyolojik araştırmaların sonucunda pozitif psikotik
yaşantıların sanılandan çok daha yaygın olduğu ve sadece psikoz ile değil
aynı zamanda yardım arama davranışı, intihar girişimi, işlevsellikte ve
bilişte bozulma ile de ilişkili olduğu saptanmıştır (37-42).
“Risk” ve “geçiş” kavramlarını toplum düzeyinde uzunlamasına inceleyen
bir çalışma, toplumdaki yeni psikoz olgularının (insidans) öncül yüksek
riskli durumlar ile ilişkili olduğunu (Risk Oranı=7.86) saptamıştır (43).
Bu çalışma aynı zamanda psikoz insidansını belirleyebilmek için
popülasyona atfedilebilir fraksiyonu (“population attributable fraction:
PAF) hesaplamıştır (43). PAF, maruziyetlerin etkisini değerlendirmek
için kullanılan epidemiyolojik bir ölçüdür ve bir popülasyondaki belirli
bir hastalığın tüm vakalarının belirli bir maruziyete atfedilebilen bölümü
olarak tanımlanır (44). Psikoz için yüksek riskli durumun psikoz insidansı
için PAF’ının 36.9 olduğunu saptanmıştır. Öte yandan, bir önceki
dönemde duygudurum bozukluğu tanısı almış olmanın psikoz insidansı
için popülasyona atfedilebilir fraksiyonu çok daha yüksektir (PAF=66.2)
(43). Bunlara ilaveten madde kullanım bozukluklarının da popülasyona
atfedilebilir fraksiyonu azımsanmayacak düzeydedir (PAF=18.7) (43).
İlk bakışta şaşırtıcı ve kafa karıştırıcı görünen bu sonuç yüksek riskli
bireylerin genel popülasyondaki prevalansının çok düşük olmasından
kaynaklanmaktadır. Duygudurum bozuklukları, kaygı bozuklukları gibi
tanıların toplumda görülme sıklığı daha yüksektir.
Mevcut durum
epidemiyolojide iyi bilinen fenomen olan “önleme paradoksu” ile
anlaşılabilir (30). Önleme paradoksu, bir hastalığın vakalarının çoğunun
o hastalık için düşük ya da orta riske sahip olan popülasyondan geldiği,
vakaların yalnızca küçük bir kısmının o hastalık için yüksek riske sahip
bireylerin oluşturduğu görünüşte çelişkili olan bir durumu tanımlar
(45). Önleme paradoksu, psikoza geçişi önlemede yüksek riskli bireyler
için bireysel bazda önleme çabalarının birey için yüksek oranda fayda
sağlarken, insidansı ve hastalığa bağlı yükü azaltmada toplum bazlı
stratejiyle karşılaştırıldığında neden daha az etkiye sahip olduğunu açıklar
(36). Özetle klinik olarak psikoza ilerleyenlerin yalnızca az bir kısmının
önceden psikoz için yüksek riskli birey olarak tespit edilmiş olması ve bu
bireylerin toplumda tespit edilmesinin yüksek maliyeti düşünüldüğünde
sadece yüksek riskli gruplara odaklanan yaklaşımda ‘atılan taşın ürküttüğü
kurbağaya değmeyebileceğini’ düşündürmektedir.
Sonuç olarak yüksek risk kavramının kısıtlılıkları olarak psikoz için yüksek
riskli bireylerin genel popülasyondaki prevalansının düşük olması, ölçüm
araçlarının temelde sadece pozitif belirtileri ölçüyor olması, çalışmaların
kısıtlı klinik örneklemde yürütülmüş olması ve toplum temelli çalışmaların
az sayıda olması olarak sayılabilir. Ölçüm araçlarının yardım arayan insanlar
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üzerinden geliştirilmiş olması da toplum genelinde kullanımının önünde
bir kısıtlılık olarak (doğruluk yüzdesinin düşüklüğü sebebiyle) durmaktadır.

Yüksek Risk ve Ötesi: Psikozu Önlemede Toplum Temelli
Yaklaşımlar
Psikozun semptomatolojisi heterojendir ve etiyolojisi henüz net bir şekilde
anlaşılamamıştır. Etiyolojisi tam olarak anlaşılamamış bir durumu olası
etiyolojik faktörleri yok ederek azaltmaya çalışmak karanlıkta iğne aramaya
benzemektedir (46). “Psikoz İçin Yüksek Riskli” kavramı tartışmaya açık
olmayan bir şekilde psikoza geçiş için önemli bir klinik çerçeve sunsa da
son zamanlarda yayınlanan araştırma sonuçlarına göre toplum taraması
için uygulanabilecek duyarlılığı ve belirleyiciliği yüksek bir ölçüm aracının
olmaması bu kavramı tartışmaya açık hale getirmektedir (30, 36).
Epidemiyolojik çalışmalar psikotik deneyimlerin, çok boyutlu
psikopatolojinin genel olarak şiddetini anlayabilmek için iyi bir belirteç
olabileceğini göstermiş olsa bile; psikozun boyutsal ifadesindeki
dalgalanmalar nedeniyle yanlış pozitifleri dışlamak zordur. Yüksek riskli
grupta ‘geçiş’ kavramı için birincil belirleyici olan pozitif belirtiler psikozun
yegâne öngörücüsü değildir; kategorik bir geçiştense, bireylerin pozitif
psikotik belirti düzeyini ölçmektedir. Psikotik yaşantıların çok boyutlu
olduğu ve sıklıkla uyku bozukluğu, kaygı, depresyon, bilişsel zorlanma
gibi spesifik olmayan belirtilerle başladığı göz önüne alındığında pozitif
psikotik belirtiler üzerinden tanımlanan yüksek riskli grubun müdahale
için aslında oldukça geç aşamada olduğu düşünülebilir ve sonuçlar da
bu sebeple yüz güldürücü olmayabilir. Daha kapsayıcı olması sebebiyle
müdahale yöntemleri topluma yönelik olacak şekilde evrilmiştir (47).
Psikozu önlemede toplum temelli yaklaşım denince akla 2006 yılında
kurulan Avustralya Ulusal Gençlik Ruh Sağlığı Vakfı Headspace gelmektedir
(48). Hedef kitlesi 12-25 yaş gençler olan headspace merkezleri, 2007
yılında 10 merkezden oluşurken 2008 yılında 110 merkezden oluşan
ulusal bir ağ olmuştur (49). Headspace merkezlerinin etkinliğini
değerlendirilen çalışmalar bu merkezlerin gençlerin semptomlarında ve
işlevselliklerinde önemli oranda iyileşme sağladıklarını göstermişlerdir
(48, 50). Headspace merkezlerine benzer sadece Avusturalya’da değil
bir çok ülkede hizmet veren bir diğer oluşum ise gençlik ruh sağlığı
merkezleridir. Gençlik ruh sağlığı merkezleri, sağlık hizmetlerine kolay
ulaşım sağlayarak tablonun klinik sendroma dönüşmeden müdahale ve
takip edilmesini amaçlamaktadırlar. Her türlü psikiyatrik yardım arayışında
hizmete kolay ulaşımı sağlamayı amaçlayan bu merkezler Avustralya’dan
sonra Hollanda, İrlanda, Danimarka gibi ülkelerde de yaygınlaşmaktadır.
Gençlik ruh sağlığı merkezleri; gençlerin ve ailelerinin gerçekten
ihtiyaç duyduğu kültüre özgü ihtiyaçları belirleyerek, bu gençlerin
damgalanmasını da engelleyerek gerekli bakıma ulaşmalarını sağlar. Bu
merkezlerin hizmetleri yalnızca ruh sağlığı alanında değil, aynı zamanda
fiziksel sağlığı da iyileştirmeyi, alkol-uyuşturucu madde kullanımını
azaltmayı da kapsar (47). Bu merkezlerde bireylere özgü ve gençlerin
daha kolay kabul edeceği bir takip ve müdahale planı oluşturabilse de
bu merkezlerden de daha çok fayda görmeyi zorlaştıran çeşitli faktörler
vardır. Bunların başında gelen tedaviyi yarıda bırakmadır. Tedaviyi yarıda
bırakmadaki risk faktörlerini araştıran bir çalışma erkek cinsiyetin, ileri
yaşın, kırsalda yaşamanın ve heteroseksüel yönelime sahip olmanın daha
yüksek tedaviyi bırakma oranı ile ilişkili olduğunu saptamıştır (51).

SONUÇ
Psikoz için yüksek riskli grupta erken dönem müdahalelerin psikoza
geçiş oranlarına olan etkisini doğru bir şekilde değerlendirebilmek için
öncelikle yüksek risk kavramın kısıtlılıklarını iyi anlamak ve daha kapsayıcı
bir tanım üzerinde anlaşmak gerekmektedir. Psikoza geçiş için yüksek riskli
bireylerde psikoz riskini ölçen ölçüm araçlarının duyarlılığının yüksek,
özgüllüğünün düşük olması; erken dönem önleyici müdahalelerde
antipsikotiklerin ilk tercih olarak görüldüğü agresif bir tedavi protokolü
yerine terapi odaklı ve koruyucu özellikli protokollerin tercih edilmesine
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neden olmuştur. Psikoza geçiş göstermeyen bireylerde silik psikotik
semptomların sürdüğü, anksiyete bozukluğu gibi başka psikiyatrik
bozuklukların zaman içinde gelişebildiği göz önünde bulundurulmalıdır.
Bu nedenle erken dönem müdahalenin amacı yalnızca psikoza geçişi
önlemek değil aynı zamanda bu bireylerin yaşam kalitesini arttırmak ve
diğer psikiyatrik bozuklukların da erken dönemde tedavisini sağlamak
olmalıdır. Bu nedenle en etkili müdahale tanıyı odak merkezine almayan
toplum temelli yaklaşımlardır. Toplum temelli gençlik ruh sağlığı
hizmetlerinin yaygınlaşması ve bu hizmetin etkinliğine dair çalışmaların
artması gelecekte daha yol gösterici olacaktır.
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