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ÖZET
Amaç: Son y›llarda yeni antipsikotiklerin bulunmas› ile birlikte, klinisyenlerin antipsikotikleri çoklu olarak kulland›¤› gözlenmektedir. Bu çal›ﬂmada Bak›rköy Ruh ve Sinir Hastal›klar› E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi’nde ﬂizofreni tan›s› ile yatarak tedavi
gören hastalarda antipsikotiklerin bir arada kullan›lma s›kl›¤›n› ve bunun sosyodemografik özellikler ve hastal›k özellikleri ile iliﬂkisini araﬂt›rmak amaçlanm›ﬂt›r.
Yöntemler: 2003 y›l›nda ﬂizofreni tan›s› ile yatarak tedavi gören ve eﬂ tan›s› olmayan
272 hastan›n yat›ﬂ dosyalar› ve yat›ﬂtan sonraki 1 y›la kadar olan poliklinik kay›tlar›
geriye dönük olarak incelenmiﬂtir. Hastalar›n sosyodemografik verileri, hastal›k ve
yat›ﬂ bilgileri ve psikofarmakolojik tedavileri de¤erlendirilmiﬂtir.
Bulgular: Yatarak tedavi gören ﬂizofreni hastalar›nda çoklu antipsikotik kullan›m›
%48.89 oran›nda görülmüﬂtür. Çoklu antipsikotikler içerisinde, %64.66 oran› ile en
s›k birinci kuﬂak-birinci kuﬂak antipsikotikler kullan›lm›ﬂt›r (p<0.05). Çoklu antipsikotik kullanan hastalarda bir y›l içerisindeki tekrar yat›ﬂ say›s› daha fazla bulunmuﬂtur (p<0.05). Çoklu antipsikotik kullanan hastalarda hastal›¤›n daha erken yaﬂta baﬂlad›¤› saptanm›ﬂt›r (p<0.05). Çoklu antipsikotik kullanan hastalarda hastal›k
süresi, kullanmayanlara göre daha uzun bulunmuﬂtur (p<0.05). Yat›ﬂ süresinin
çoklu antipsikotik kullanan hastalarda kullanmayanlara göre daha k›sa oldu¤u
saptanm›ﬂt›r (p<0.05).
Sonuç: Yatarak tedavi gören ﬂizofreni hastalar›nda çoklu antipsikotik kullan›m›, çal›ﬂmam›zda di¤er yay›nlarla benzer bir ﬂekilde yüksek (%48.89) saptanm›ﬂt›r. Antipsikotiklerin çoklu kullan›m› hastal›k baﬂlang›ç yaﬂ›n›n küçük olmas›, hastal›k süresinin uzun olmas› ve daha k›sa yat›ﬂ süresi ile iliﬂkili bulunmuﬂtur.
(Nöropsikiyatri Arﬂivi 2010; 47: 23-8)
Anahtar kelimeler: Antipsikotik, ﬂizofreni, çoklu kullan›m, yatan hasta

Giriﬂ
ﬁizofreni hastalar›nda tedavi direncinin iyileﬂmeyi engelleyen
en önemli faktörlerden biri oldu¤u, tedavi yan›t› olsa bile hastalar›n büyük bir k›sm›nda negatif belirtilerin ve özellikle biliﬂsel bozul-

ABSTRACT
Objective: Since new anti-psychotics have been developed in recent years and
their use became increasingly common, clinicians prefer treatment with
antipsychotic polypharmacy. The aim of this survey is to determine the prevalence
of antipsychotic polypharmacy in patients with schizophrenia at the inpatient unit
in Bak›rköy Mental Health and Neurological Diseases Training and Research
Hospital and to investigate the relationship between antipsychotic polypharmacy,
and sociodemographic factors and patient characteristics.
Methods: We evaluated the medical records of 272 patients who were diagnosed
with schizophrenia without comorbid psychiatric disorders at the inpatient clinic,
Bak›rköy Mental Health and Neurological Diseases Training and Research Hospital, in 2003 and their records of one-year follow-up period after discharge, retrospectively. Data on sociodemographic features and pharmacological
treatments collected from the inpatient records were evaluated.
Results: The prevalence rate of antipsychotic polypharmacy use in the treatment
of patients with schizophrenia was found to be 48.89%. The most frequently
prescribed combination was the first generation+ first generation antipsychotics
(64.66 %). The number of the patients rehospitalized within one year was higher in
those who had been treated with antipsychotic polypharmacy (p<0.05). The patients treated with antipsychotic polypharmacy were with earlier age at onset of the
disease compared to patients with monotherapy (p<0.05). The patients treated with
antipsychotic polypharmacy had longer duration of illness than the patients with
monotherapy (p<0.05). The patients treated with antipsychotic polypharmacy had
shorter duration of hospital stay than patients with monotherapy (p<0.05).
Conclusion: We found the frequency of antipsychotic polypharmacy in inpatients
with schizophrenia to be 48.89 %, which is similar to the literature. The
antipsychotic polypharmacy was observed to be associated with earlier age
at illness onset, longer duration of illness and shorter duration of hospital stay.
(Archives of Neuropsychiatry 2010; 47: 23-8)
Key words: Antipsychotics, schizophrenia, polypharmacy, inpatients

man›n devam etti¤i bilinmektedir (1). ‹laç uyumu sorunlar›n›n ve
yan etkilerinin az›msanmayacak oranda oldu¤u bu hastal›k grubunda, uygun tedavinin seçiminde zorluklar yaﬂanmaktad›r. Son
y›llarda yeni antipsikotiklerin bulunmas› ile birlikte, klinisyenlerin
antipsikotikleri çoklu olarak kulland›¤› gözlenmektedir (2-4).
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Etkinli¤i ve güvenirlili¤i kan›tlanmam›ﬂ olmas›na ra¤men antipsikotilerin çoklu kullan›m› y›llar içerisinde art›ﬂ göstermektedir (5,6). California Üniversitesi’nde yap›lan bir çal›ﬂmada, 1999
ve 2004 y›llar›ndaki çoklu antipsikotik kullan›m oranlar› karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂ, 1999 y›l›nda %3 olan bu oran›n 2004 y›l›nda %13.7’ye
yükseldi¤i ve ayn› zamanda yat›ﬂ oranlar›n›n da ayn› y›llar için
%7.2’den %9’a yükseldi¤i saptanm›ﬂt›r (7). Benzer bir ﬂekilde,
1995 ile 2000 y›l› kay›tlar›n›n karﬂ›laﬂt›r›ld›¤› bir çal›ﬂmada bu
oran›n %15 artt›¤› bildirilmiﬂtir (8). 1998-2000 y›llar› aras›ndaki
kay›tlar›n incelendi¤i baﬂka bir çal›ﬂmada ise, atipik antipsikotiklerle çoklu kullan›m›n art›ﬂ gösterdi¤i, tüm antipsikotiklerle
çoklu kullan›m oran›n›n ise %40 oldu¤u bulunmuﬂtur (9).
Antipsikotiklerin çoklu kullan›m s›kl›¤›, araﬂt›rman›n yap›ld›¤› ülkelere ve merkezlere göre de¤iﬂim göstermektedir. Fransa’da yap›lan farmakoepidemiyolojik araﬂt›rmada, ﬂizofreni
hastalar›n›n %46.8’inin en az iki antipsikotik kulland›¤› bildirilmiﬂtir (10). ‹spanya’da bir bölge psikiyatri hastanesinin akut yatakl› servislerinde yap›lan bir çal›ﬂmada, ﬂizofreni hastalar›nda
iki veya daha fazla antipsikotikle taburculuk oran› %55.5 olarak
saptanm›ﬂt›r (11). Do¤u Asya’daki alt› ülkede (Çin, Hongkong,
Japonya, Kore, Singapur, Tayvan) çok merkezli olarak yap›lan
bir çal›ﬂmada bu oran %48, ülkeler aras›nda ise en s›k olarak Japonya’da %79 oran›nda bulunmuﬂtur. S›kl›¤›n, hastalar›n yaﬂ›,
hastal›k süresi ile iliﬂkili oldu¤u ve ülkelere göre farkl› olmas›n›n
kültürel, ekonomik ve politik farklardan kaynakland›¤› bildirilmiﬂtir (12). Japonya’da yap›lan bir baﬂka çal›ﬂmada ise, taburcu olan
ﬂizofreni hastalar›n›n %90’›n›n reçetelerinde en az iki, yar›s›nda
ise en az üç antipsikotik bulundu¤u bildirilmiﬂtir (13).
Ülkemizde, Türkiye geneline dair yap›lm›ﬂ bir s›kl›k çal›ﬂmas› yoktur. Ruh sa¤l›¤› ve hastal›klar› hastanelerindeki psikofarmakolojik tedavilerin kalite yönünden de¤erlendirildi¤i bir çal›ﬂmada antipsikotiklerin çoklu kullan›m s›kl›¤› %64.7 olarak bildirilmiﬂtir (14). 2002 y›l›nda ﬂizofreni ve ﬂizoafektif bozukluk tan›lar› ile Samsun Ruh ve Sinir Hastal›klar› Hastanesi’nde yatarak tedavi gören hastalarda ise %38.2 oran›nda çoklu antipsikotik kullan›m› oldu¤u, bu hastalar›n yat›ﬂ sürelerinin anlaml› derecede
uzun oldu¤u, ancak antikolinerjik kullan›m oranlar›n›n tek antipsikotik kullananlara göre daha az s›kl›kta oldu¤u bildirilmiﬂtir
(15). Ayaktan takibi yap›lan 274 ﬂizofreni hastas›n›n de¤erlendirildi¤i bir baﬂka çal›ﬂmada, antipsikotiklerin bir arada kullan›m›
%54.4 oran›nda saptanm›ﬂt›r (16).
Tedavi k›lavuzlar›nda, çoklu antipsikotik kullan›m› önerilmemekte, dirençli hastalarda yeterli doz ve süredeki monoterapi
denemeleri ve klozapin kullan›m› sonras›nda son seçenek olarak veya bir antipsikotikten di¤erine geçiﬂ s›ras›nda kullan›labilece¤i bildirilmektedir (17-19). Buna ra¤men, antipsikotiklerin s›kl›kla
bir arada kullan›lmas›n›n nedenleri tart›ﬂ›lmaktad›r. Öne ç›kan nedenler aras›nda, tedavi etkinli¤ini art›rmak, yan etkileri azaltmak,
ilaç uyumunu art›rman›n yan› s›ra hastal›¤›n baz› belirtilerinin yat›ﬂ
süresini k›saltmak amac›yla h›zla giderilme ihtiyac›, doktor baﬂ›na
düﬂen hasta say›s›n›n fazla olmas›, rehabilitasyon hizmetlerinin yeterli olmamas› gibi etkenler bildirilmektedir (20).
Pandurangi ve Dalk›l›ç, klinisyenlerin çoklu antipsikotik kullan›m›n› tercih etmelerinin mant›ksal nedenlerini yapt›klar› derleme
çal›ﬂmas›nda de¤erlendirmiﬂlerdir. Dopamin reseptör tutulum
oran›n› art›rmak, adrenerjik, histaminik ve muskarinik reseptörler
gibi di¤erlerlerinde de antagonizma sa¤lamak, baz› reseptörler-
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de (örne¤in 5HT1A) agonistik etki sa¤lamak, ilaçlar aras›ndaki
farmakokinetik ve farmakodinamik etkileﬂimlerden yararlanmak
ve yan etkileri azaltmak bu nedenlerin baﬂ›nda gelmektedir. ‹kinci kuﬂak antipsikotiklerin birlikte kullan›larak yap›ld›¤› klinik çal›ﬂmalar›n bir k›sm›nda, tedaviye dirençli hastalarda ve yan etkileri
azaltmada baﬂar› sa¤land›¤› bildirilmektedir (21). Özellikle klozapine eklenen ikinci kuﬂak antipsikotiklerin tedaviye dirençli hastalarda etkili oldu¤u belirtilmektedir (22). Ancak kontrolllü çal›ﬂmalar›n yeterli olmad›¤›n›, baz› antipsikotiklerin bir arada kullan›m›n›n daha fazla çal›ﬂ›ld›¤›n› ve çal›ﬂma sürelerinin yeterli olmad›¤›n› bildiren çal›ﬂmalar da mevcuttur (23).
Çoklu antipsikotik kullan›m›n›n ilaç etkileﬂimleri yönünden
tehlikesiz kabul edilemeyece¤i ve ﬂizofreni hastalar›ndaki ölüm
oran›n› art›rd›¤› yönünde yap›lan çal›ﬂmalar da vard›r (24,25).
88 ﬂizofreni hastas›n›n 10 y›ll›k izlemi sonucunda elde edilen veriler ölüm oranlar›n›n antipsikotiklerin çoklu kullan›ld›¤› vakalarda 2-3 kat art›ﬂ gösterdi¤ini bildirmektedir (26). Yan etki s›kl›¤›ndaki art›ﬂ, ayn› zamanda hastane yat›ﬂlar›n›n uzamas›na ve maliyet art›ﬂ›na neden olmaktad›r (27).
Çal›ﬂmam›zda Bak›rköy Ruh ve Sinir Hastal›klar› E¤itim ve
Araﬂt›rma Hastanesi’nde ﬂizofreni tan›s› ile yatarak tedavi gören hastalarda antipsikotiklerin bir arada kullan›lma s›kl›¤›n›
saptamak ve bunun sosyodemografik özellikler ve hastal›k özellikleri ile iliﬂkisini araﬂt›rmak amaçlanm›ﬂt›r.

Yöntemler
Bak›rköy Ruh ve Sinir Hastal›klar› E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi’ndeki 8 genel psikiyatri servisi aras›ndan, numaras› çift say›
olan 4 servis rastlant›sal olarak seçilerek, bu sevislerde 2003 y›l›nda yatarak tedavi görmüﬂ, ﬂizofreni tan›s› alm›ﬂ ve eﬂ tan›s› olmayan 328 hasta çal›ﬂmaya al›nm›ﬂt›r. Bu hastalar›n yat›ﬂ dosyalar›
ve yat›ﬂtan sonraki 1 y›la kadar olan poliklinik kay›tlar› geriye dönük olarak incelenmiﬂtir. ﬁizofreni tan›s› ve eﬂ tan›lar, hastay› takip eden psikiyatri uzman›n klinik gözlemle koydu¤u tan› ve tan›lar
esas al›narak de¤erlendirilmiﬂtir. Dosya kay›tlar› ve klinik tan›s›
aras›nda tutars›zl›k bulunan ve/veya verileri yetersiz olan 21, eﬂ
tan› bulunan 35 (24 depresyon, 11 anksiyete bozuklu¤u), toplam
olarak 56 dosya çal›ﬂma d›ﬂ› b›rak›lm›ﬂt›r. Eﬂ tan› oranlar› s›ras›yla n=22 depresyon, n=9 okb ve n=4 panik bozukluktur. Hasta dosyalar›, haz›rlanan dosya inceleme formu ile de¤erlendirilmiﬂtir. Bu
form ile hastan›n sosyodemografik verileri, hastal›k ve yat›ﬂ bilgileri ve psikofarmakolojik tedavileri de¤erlendirilmiﬂtir.
Antipsikotiklerin minimum etkin tedavi dozlar› Amerikan Psikiyatri Birli¤i’nin ﬁizofreni Hastalar›nda Tedavi K›lavuzu’na göre,
haloperidol 5 mg/gün, klorpromazin 300 mg/gün, tiyoridazin 300
mg/gün zuklopentiksol 25 mg/gün, flupentiksol 3 mg/gün, flufenazin 5 mg/gün, klozapin 150 mg/gün, risperidon 2 mg/gün, olanzapin 10 mg/gün, ketiyapin 300 mg/gün, sülpirid 400 mg/gün, amisülpirid 400 mg/gün olarak belirlenmiﬂtir. Minimum etkin süre ise
ayn› k›lavuza göre en az 2 hafta olarak belirlenmiﬂtir (17). Birden
fazla antipsikotik ilac›n, etkin dozunda, hastanede yat›ﬂ esnas›nda en az 2 hafta süre ile bir arada kullan›lmas› ve hastan›n taburculu¤u s›ras›nda kullan›lmaya devam ediliyor olmas› çoklu antipsikotik tedavi olarak kabul edilmiﬂtir. Tedavi dozu alt›nda, bir
hafta süreden uzun kullan›lan antipsikotikler ek ilaç olarak kabul
edilmiﬂtir. Çal›ﬂmam›zda yaln›zca antipsikotik ilaçlar›n çoklu kul-
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lan›m› de¤erlendirildi¤inden, antikolinerjikler, benzodiyazepinler, duygudurum düzenleyicileri ve antidepresanlar gibi ek psikotrop ilaçlar inceleme d›ﬂ›nda b›rak›lm›ﬂt›r.
Hastalar›n yat›ﬂ sonras› bir y›ll›k poliklinik takipleri, poliklinik
kay›tlar›ndan ve dosyalar›ndan incelenmiﬂtir. 1 y›l içinde 4 ve
daha fazla poliklinik baﬂvurusu olanlar düzenli takibe gelen
hastalar olarak kabul edilmiﬂtir. Ayr›ca, hastalar›n bir y›l içerisindeki tekrar yat›ﬂlar› de¤erlendirilmiﬂtir.
Hastane idaresinden izin al›narak incelenen veriler, SPSS
v.13 program› kullan›larak analiz edilmiﬂtir. Niteliksel verilerin
karﬂ›laﬂt›r›lmas›nda ki kare testi, ortalamalar›n karﬂ›laﬂt›r›lmas›nda ikili gruplar için t testi, üçlü gruplar için tek yönlü varyans
analizi uygulanm›ﬂt›r. Anlaml›l›k düzeyi p<0.05 olarak al›nm›ﬂt›r.
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ler karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂ ve Tablo 1’de özetlenmiﬂtir. Her iki grupta cinsiyet (p=0.912), ortalama yaﬂ (p=0.369) ve sa¤l›k güvencesinin olup
olmamas› (p=0.432) aç›s›ndan anlaml› fark saptanmam›ﬂt›r.
Ortalama hastal›k baﬂlang›ç yaﬂ› 23.30±5.92, ortalama hastal›k süresi 12.23±8.13 y›l, ortalama yat›ﬂ süresi 27.78±16.47 gün,
ortalama yat›ﬂ say›s› 4.56±4.87 olarak saptanm›ﬂt›r. Çoklu antipsikotik kullanan hastalarda hastal›¤›n daha erken yaﬂta baﬂlad›¤› saptanm›ﬂt›r (p=0.003). Çoklu antipsikotik kullanan hastalarda hastal›k süresi, kullanmayanlara göre daha uzun bulunmuﬂtur (p=0.035). Yat›ﬂ süresinin çoklu antipsikotik kullanan hastalarda kullanmayanlara göre daha k›sa oldu¤u saptanm›ﬂt›r
(p=0.007). Yat›ﬂ say›s› aç›s›ndan iki grup aras›nda istatistiksel
olarak fark saptanmam›ﬂt›r (p=0.763) (Tablo 2).
Hastalar›n yat›ﬂ sonras› bir y›ll›k poliklinik kay›tlar› incelendi¤inde, %46’s›n›n (n=126) poliklinik baﬂvurusunun olmad›¤›,
%39’unun (n=105) düzensiz (y›lda 4 kereden az), %15’inin (n=41)
düzenli (y›lda 4 kere ve üzeri) poliklinik baﬂvurusunun oldu¤u
saptanm›ﬂt›r. Bu oranlar›n çoklu antipsikotik kullananlar ve kullanmayanlar aras›ndaki da¤›l›m› Tablo 3’de gösterilmiﬂtir. Aralar›ndaki fark istatistiksel olarak anlaml› bulunmuﬂtur (p=0.038).
Bir y›l içerisinde 76 (%27.94) hastan›n tekrar yat›ﬂ›n›n oldu¤u
saptanm›ﬂt›r. Tekrar yat›ﬂlar›n çoklu antipsikotik kullananlar
içindeki oran› %36.09 (n=48), kullanmayanlar içindeki oran› ise
%23.02 (n=32) hesaplanm›ﬂt›r ve aralar›ndaki fark istatistiksel
olarak anlaml› bulunmuﬂtur (p=0.023) (Tablo 3).

Bulgular
Bu çal›ﬂmada ﬂizofreni tan›s› ile yatarak tedavi gören 272 hastan›n dosyas› geriye dönük olarak incelenmiﬂtir. %51.1’i (n=139) erkek, %48.9’u (n=133) kad›n olan hastalar›n, yaﬂ ortalamas›
35.57±10.15 olarak hesaplanm›ﬂt›r. Hastalar›n %67.64’ünün (n=184)
sa¤l›k sigortas›n›n oldu¤u saptanm›ﬂt›r. Hastalar›n %34.21‘inin
sa¤l›k sigortas›n›n SSK, Emekli Sand›¤› ve Ba¤-Kur oldu¤u, %33.43
nün Yeﬂil Kart, 2022, Vak›f ve Kaymakaml›k deste¤i oldu¤u ve
%33.36’s›n›n sa¤l›k sigortas›n›n olmad›¤› saptanm›ﬂt›r. Çoklu antipsikotik kullanan ve kullanmayan hastalarda sosyodemografik veri-

Tablo 1. Çoklu antipsikotik kullanan ve kullanmayan ﬂizofreni hastalar›n›n sosyodemografik özellikler aç›s›ndan karﬂ›laﬂt›r›lmas›
Tek antipsikotik

Çoklu antipsikotik

Toplam

‹statistiksel anlaml›l›k

N

139 (%51.11)

133 (%48.89)

272

Ortalama yaﬂ
Cinsiyet
Erkek
Kad›n
Sosyal güvence
Var
Yok

36.11±10.05

35±10.26

72 (%51.79)
68 (51.12)

67 (%48.21)
65 (%48.87)

139
133

p=0.912

91 (%49.45)
48 (%54.55)

93 (%50.55)
40 (%45.45)

184
88

p=0.432

p=0.369

Tablo 2. Çoklu antipsikotik kullanan ve kullanmayan hastalar›n hastal›k ve yat›ﬂ özelliklerine göre karﬂ›laﬂt›r›lmas›
Tek antipsikotik

Çoklu antipsikotik

‹statistiksel anlaml›l›k

24.34±6.39
11.72±7.73
4.47±4.46
28.24±15.89

22.20±5.19
12.77±8.51
4.65±5.29
24.06±8.47

p=0.003*
p=0.035*
p=0.763
p=0.007*

Ortalama hastal›k baﬂlang›ç yaﬂ›
Ortalama hastal›k süresi
Ortalama yat›ﬂ say›s›
Ortalama yat›ﬂ süresi
* p<0.05: istatistiksel olarak anlaml›

Tablo 3. Çoklu antipsikotik kullanan ve kullanmayan hastalar›n yat›ﬂlar›ndan sonraki 1 y›l içindeki poliklinik baﬂvurular›n›n da¤›l›m› ve tekrar yat›ﬂ oranlar›

Yat›ﬂ sonras› poliklinik takibi
Yok
Düzensiz takip
Düzenli takip
Tekrar yat›ﬂ
*p<0.05: istatistiksel olarak anlaml›

Tek antipsikotik

Çoklu antipsikotik

Toplam

64 (%46.04)
47 (%33.81)
28 (%20.15)
51 (%36.69)

62 (%46.61)
58 (%43.61)
13 (%9.78)
65 (%48.87)

126 (%46.32)
105 (%38.60)
41 (%15.08)
116 (%42.64)

‹statistiksel anlaml›l›k

p=0.038*
p=0.042*
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Çoklu antipsikotik kullan›m› toplamda %48.89 oran›nda saptanm›ﬂt›r. Çoklu antipsikotikler içerisinde, %64.66 (n=86) oran›
ile en s›k birinci kuﬂak-birinci kuﬂak antipsikotikler kullan›lm›ﬂt›r. Bu grupta, birinci kuﬂak antipsikotiklerin ikinci kuﬂak antipsikotikler ile birlikte kullan›m oran› %33.08 (n=44); ikinci kuﬂak
antipsikotiklerin bir arada kullan›m oran› ise %2.26’d›r (n=3).
Çoklu antipsikotik tedavide 34 çeﬂit antipsikotik kombinasyonu
kullan›lm›ﬂt›r. En s›k birlikte kullan›lan antipsikotikler Tablo 4’te
gösterilmiﬂtir.
Tek olarak kullan›lan antipsikotikler aras›nda %45.32 (n=63)
oran› ile en s›k haloperidolün, ikinci s›rada ise %14.38 (n=20)
oran› ile klozapinin kullan›ld›¤› saptanm›ﬂt›r. Klozapinin tüm antipsikotikler içindeki kullan›m oran› ise %11.02’dir (n=30). Depo
antipsikotikler sadece %2.87 (n=4) oran›nda yaln›z baﬂ›na kullan›lm›ﬂt›r. Depo antipsikotiklerin çoklu antipsikotikler aras›nda
kullan›m oran› ise %46.61’dir (n=62). Flufenazin depo %77.27
(n=51) oran› ile en s›k kullan›lan depo antipsikotiktir.
Ek antipsikotik kullan›m oran› %82.72 (n=225) bulunmuﬂtur.
En s›k kullan›lan ek antipsikotik %65.77 (n=148) oran› ile klorpromazindir. Ek antipsikotik kulan›m oran› çoklu antipsikotik kullananlarda %41.35 (n=55) iken, kullanmayanlarda %61.15 (n=85)
dir. Aralar›ndaki fark istatistiksel olarak anlaml› bulunmuﬂtur
(p=0.011). Antikolinerjiklerin kullan›m oran› %83.82 (n=228) bulunmuﬂtur. Bu oran çoklu antipsikotik kullananlarda %83.45
(n=111), kullanmayanlarda ise %84.17’dir (n=117). Aralar›ndaki
fark istatistiksel olarak anlaml› bulunmam›ﬂt›r (p>0.05).

Tart›ﬂma
Çal›ﬂmam›zda, 2003 y›l›nda yatarak tedavi gören ﬂizofreni
hastalar›n›n çoklu antipsikotik kullan›m s›kl›¤› %48.8 olarak bulunmuﬂtur. Bu s›kl›k araﬂt›rman›n yap›ld›¤› merkezlere, bu merkezlerdeki klinisyenlerin farkl› yaklaﬂ›mlar›na ve hasta popülasyonuna göre de¤iﬂmektedir (21). Çal›ﬂmam›z›n yap›ld›¤› Bak›rköy Ruh ve Sinir Hastal›klar› E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi
(BRSHEAH), Türkiye’nin nüfus aç›s›ndan en yo¤un bölgesine
hizmet vermektedir. Bunun yan›nda sevk zincirinde uzun y›llar
Tablo 4. Çoklu antipsikotik tedavide en s›k kullan›lan ilaçlar
Tipik+Tipik
Haloperidol+Klorpromazin
Haloperidol+Flufenazin d.
Haloperidol+Flufenazin d.+Klorpromazin
Di¤er
Tipik+Atipik
Haloperidol+Risperidon
Haloperidol+Klozapin
Haloperidol+Amilsülpirid
Haloperidol+Olanzapin
Di¤er
Atipik+Atipik
Risperidon+Olanzapin
Klozapin+Amilsülpirid
Ketiyapin+Amilsülpirid
Toplam

86 (%64.6)
34 (%25.5)
26 (%19.5)
12 (%9.0)
14 (%10.6)
44 (%33)
6 (%4.5)
6 (%4.5)
4 (%3.0)
3 (%2.3)
25 (%18.7)
3 (%2.4)
1 (%0.8)
1 (%0.8)
1 (%0.8)
133 (%100.0)
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son durak olarak kabul edildi¤i için Türkiye’nin her bölgesinden
hastalar›n baﬂvurdu¤u, ancak yatak kapasitesinin s›n›rl› olmas›
nedeniyle, yat›ﬂ- ç›k›ﬂ döngüsünün h›zl› oldu¤u bir hastanedir.
1998 y›l›nda üç farkl› ruh sa¤l›¤› ve hastal›klar› hastanesinin
verileri ile yap›lan bir çal›ﬂmada bu s›kl›k %64.7 olarak bildirilmiﬂtir (14). Samsun Ruh ve Sinir Hastal›klar› Hastanesinin 2002
kay›tlar› de¤erlendirilerek yap›lan bir çal›ﬂmada ise antipsikotiklerin çoklu kullan›m s›kl›¤› %38.2 olarak bildirilmiﬂtir (15). Bu
oranlar aras›ndaki fark, örneklem ve hastane özelliklerinin farkl›l›klar›na, ayr›ca yöntemdeki de¤iﬂikliklere ba¤l› olabilir. Nitekim Samsun’da yap›lan çal›ﬂmaya, bizim çal›ﬂmam›zda oldu¤u
gibi sadece ﬂizofreni tan›s› olan hastalar de¤il, ﬂizoafektif bozukluk tan›s› olan hastalar da dahil edilmiﬂtir. Yap›lan bir baﬂka
çal›ﬂmada ﬂizofreni tan›s› ile tedavi edilen hastalar›n ﬂizoafektif
bozukluk tan›s› ile tedavi edilenlerden daha yüksek oranda çoklu antipsikotik kulland›¤› bildirilmiﬂtir (28). Di¤er birkaç çal›ﬂmada da depo antipsikotikler çal›ﬂmaya dahil edilmedi¤inden, çoklu antipsikotik kullan›m oranlar› tahmin edildi¤inden daha düﬂük
olarak hesaplanm›ﬂt›r (29,30).
Çal›ﬂmam›zda çoklu antispikotikler aras›nda en s›k %64.66
oran› ile tipik antipsikotiklerin bir arada kullan›ld›¤› saptanm›ﬂt›r.
Birinci kuﬂak-ikinci kuﬂak antipsikotiklerin birlikte kullan›m›n›n
daha s›k oldu¤unu bildiren çal›ﬂmalardan farkl› olarak buldu¤umuz bu sonuç, çeﬂitli olas› nedenlere ba¤l›d›r (13,30). Depo antipsikotiklerin di¤er çal›ﬂmalarda dahil edilmemesi gibi yöntemsel farkl›l›klar›n d›ﬂ›nda sonuçlardaki farkl›l›k çal›ﬂma yap›lan
merkezlerin baz› özelliklerini yans›tmaktad›r. BRSHEAH’nin akut
servislerine yat›r›lan hastalarla ilgili kay›tlardan, yat›ﬂlar›n büyük
k›sm›n›n acil servisten oldu¤u, hastalar›n büyük ölçüde pozitif
bulgularla baﬂvurdu¤u, sald›rganl›k, özk›y›m riski gibi yat›ﬂ endikasyonlar›n›n ön planda oldu¤u görülmektedir. Bu nedenlerle
öncelikle tipik antipsikotiklerin tercih edildi¤i ve buna ba¤l› olarak, birlikte kullan›m oranlar›n›n da tipik antipsikotiklerde yüksek
oldu¤u düﬂünülmüﬂtür. Söz konusu yat›ﬂ endikasyonlar›n›n bulundu¤u bir tabloda atipik antipsikotiklerin tercih edilmemesinin
bir nedeni de, 2003 y›l›nda henüz yeni yayg›nlaﬂmakta olan bu
ilaçlar›n daha çok negatif bulgular üzerine etkisiyle tan›nmas›d›r. Merkezler aras›ndaki farklardan biri de klinisyenlerin yaklaﬂ›m›yla ilgili olabilir. Tedavi merkezlerinin farkl› koﬂullar› nedeniyle, klinisyenler tedavi yaklaﬂ›mlar›nda her merkezin özgün
kültürünü yans›tmaktad›r. Ayr›ca, hastalar›n üçte birinin sa¤l›k
güvencesi olmamas›, di¤er üçte birinin ise yüksek maliyetli antipsikotiklerin ödenmesinde sorun yaﬂanan Yeﬂil Kart, 2022, Vak›f ve Kaymakaml›k deste¤i gibi sa¤l›k sigortalar›na sahip olmas› nedeniyle, düﬂük maliyetli birinci kuﬂak antipsikotiklerin daha
s›k tercih edilmesi de di¤er bir olas› nedendir.
Çal›ﬂmam›zda haloperidol ve klorpromazinin birlikte kullan›m›n›n (%25.56) di¤er antispikotiklere göre daha fazla oldu¤u
saptanm›ﬂt›r. Bu durum, klorpromazin gibi ilaçlar›n belirtiye yönelik seçilmesi tart›ﬂmas›n› gündeme getirmektedir. Örne¤in bir
çal›ﬂmada, klorpromazin ve ketiyapinin di¤er antipsikotiklerle
birlikte s›k olarak kullan›ld›¤› bildirilmiﬂtir. Bu ilaçlar›n özellikle
sedasyon etkilerinin belirgin olmas› nedeniyle tercih edilmiﬂ olduklar› düﬂünülmektedir (9). Centorino ve arkadaﬂlar›, çoklu antipsikotik kullanan ﬂizofreni hastalar›nda PANSS’›n ajitasyon ve
eksitasyon puanlar›n›n daha yüksek oldu¤unu tespit etmiﬂler,
dolay›s›yla da çoklu antipsikotik kullan›m›n›n ço¤unlukla bu be-
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lirtilere yönelik oldu¤unu saptam›ﬂlard›r (31). Suzuki ve arkadaﬂlar› da yapt›klar› çal›ﬂma ile %90’lara varan bu uygulaman›n
daha çok baz› belirtilere (intihar, kendisine ve baﬂkalar›na zarar
verici davran›ﬂ) yönelik olarak yap›ld›¤›n›, ancak belirtiler iyileﬂtikten sonra da ayn› tedaviye devam edildi¤ini saptam›ﬂlar ve
asl›nda çoklu kullan›m›n kaç›n›labilir bir durum oldu¤unu bildirmiﬂlerdir (32). Miller ve Craig ise çoklu antispikotiklerin en s›k
kullan›lma nedeninin yat›ﬂ s›ras›nda herhangi bir nedenle eklenen antipsikoti¤in daha sonra kesilmesinin ihmal edilmesi oldu¤unu belirtmiﬂlerdir (33).
Depo antispikotiklerin bir baﬂka antispikotikle kullan›m oran› oldukça yüksek (%46.61) bulunmuﬂtur. Benzer oranlara rastlanan baﬂka çal›ﬂmalar da vard›r (34). Tedaviye depo antipsikotik eklemenin, tedavi uyumunu art›r›c› bir faktör olarak de¤erlendirildi¤i düﬂünülmektedir. Depo antipsikotiklerle yap›lan
çoklu kullan›mlar›n yüksek s›kl›kta olmas›, tedavi uyumunun
çoklu kullan›m karar›n› etkileyen faktörlerden biri oldu¤unu
göstermektedir.
Klozapinin tüm antispikotikler içinde kullan›m oran› %11.02
bulunmuﬂtur. Klozapinin dirençli hastalarda kullan›l›p kullan›lmad›¤› ya da çoklu antispikotik kullan›m›n›n klozapin kullan›m›na alternatif olup olmad›¤› elimizdeki veriler yeterli olmad›¤›ndan de¤erlendirilememektedir. Ancak, bu oran›n yap›lan benzer çal›ﬂmalarla birlikte düﬂük bulunmas› dikkat çekicidir (29,30). Klozapin
kullan›m oran›n›n düﬂük olmas›n›n, ilac›n yan etkileri, özellikle agranülositoz riski ve s›k kontrol gereklili¤i nedeniyle oldu¤u düﬂünülebilir. ﬁizofreni hastalar›nda antipsikotiklerin çoklu kullan›m
oran›n›n %41 olarak bulundu¤u bir çal›ﬂmada, bu tedavilerin büyük bir k›sm›nda yeterli olarak tek antispikotik ve klozapin kullan›m›n›n olmad›¤› bildirilmiﬂtir (35). Baﬂka bir çal›ﬂmada klozapin
kullanan tedaviye dirençli hastalar›n önceki tedavileri incelenmiﬂ
ve hastalar›n, klozapin öncesinde %65 oran›nda antispikotiklerin
çoklu kullan›m› ile tedavi edilmeye çal›ﬂ›ld›¤› görülmüﬂtür. Bu durumun hastalar›n yaﬂam kalitesini, hastal›¤›n gidiﬂat›n› ve sa¤l›k
harcamalar›n› olumsuz etkiledi¤i düﬂünülmektedir (36). Oysa tedavi k›lavuzlar›nda klozapinin, çoklu kullan›mdan önce son seçenek olarak denenmesi gerekti¤i belirtilmektedir (17-19).
Çal›ﬂmam›zda elde etti¤imiz bir di¤er önemli veri de çoklu
antipsikotik kullan›m›n›n hastal›k baﬂlang›ç yaﬂ›, hastal›k süresi
ve yat›ﬂ süresi ile iliﬂkili bulunmas›d›r. Çoklu antipsikotik kullanan ﬂizofreni hastalar›nda ortalama baﬂlang›ç yaﬂ›n›n daha küçük olmas› ve ortalama hastal›k süresinin daha uzun olmas›, bu
hastalarda hastal›k gidiﬂat›n›n kötü oldu¤unu, bu nedenle antipsikotiklerin bir arada kullan›ld›¤›n› düﬂündürmektedir. Janssen
ve arkadaﬂlar›, benzer ﬂekilde hastal›k süresi uzun hastalar›n,
daha yüksek oranda çoklu antipsikotik ile taburcu olduklar›n›
saptam›ﬂlard›r (28). Ancak yat›ﬂ süresinin çoklu antipsikotik kullanan grupta daha k›sa olarak bulunmas›, belirtilere yönelik tedavinin öncelikli oldu¤una iﬂaret etmektedir. Mc Cue ve arkadaﬂlar›, birden fazla antipsikotik kullanan hastalar›n yat›ﬂ sürelerinin k›sald›¤›n› bildirmiﬂlerdir (8). Ancak, çoklu antipsikotik
kullanan hastalarda yat›ﬂlar›n daha uzun oldu¤unu bildiren çal›ﬂmalar da vard›r (27).
Karmaﬂ›k tedavi uygulamalar› hastan›n tedavi uyumunu
azaltabilir. Yüksek oranda tedaviye uyum sorunu yaﬂanan ﬂizofreni hastalar› için bu durum önemlidir; çünkü hastal›¤›n alevlenmesine ve tekrar yat›ﬂlara neden olabilir (37). Biz de çal›ﬂma-
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m›zda çoklu antipsikotik kullananlar›n poliklinik kontrollerine
daha düzensiz olarak geldiklerini veya hiç gelmediklerini saptad›k. Ayr›ca tekrar yat›ﬂ oranlar›n›n da çoklu antipsikotik kullanan grupta yüksek olmas›, çoklu tedaviye uyumun zor olmas›na
ba¤lanabilir. Çoklu ilaç kullan›m›nda hastal›¤›n akut dönemindeki belirtiler daha h›zl› iyileﬂse bile hasta taburcu olduktan
sonra sosyal hayat›nda tedaviyi sürdürmekte zorlanmaktad›r.
Baﬂka bir yaklaﬂ›mla, çoklu ilaç tedavilerinin, hastal›k alevlenmesinin aile iliﬂkileri, iﬂ-u¤raﬂ gibi sosyal nedenlerini engellemedi¤i, tedavinin rehabilitasyon boyutunun ilaçlarla ikame edilemeyece¤i söylenebilir.
Çal›ﬂmam›z›n, geriye dönük olmas› ve verilerin dosya ve bilgi iﬂlem kay›tlar›ndan sa¤lan›yor olmas› gibi birtak›m s›n›rl›l›klar› vard›r. Bu nedenle, hastalar›n klinik durumlar› ve ilaçlar›n yan
etkileri yeterince de¤erlendirilememiﬂtir. Klinisyenlere tedavi
tercihlerinin nedenleri sorulamam›ﬂt›r. Bir di¤er k›s›tl›l›k da, tedavi uyumunu de¤erlendirecek yeterli veriye sahip olunmamas›d›r. Hastalar›n 1 y›ll›k poliklinik kay›tlar› incelenmiﬂtir; ancak
özellikle ﬂehir merkezi d›ﬂ›nda yaﬂayan hastalar poliklinik kontrollerini yaﬂad›klar› merkezlerde sürdürüyor olabilirler. Hastaneye yat›ﬂ say›lar› için de ayn› k›s›tl›l›k söz konusudur. Ayr›ca
çal›ﬂmam›zda, bir antipsikotikten di¤erine geçiﬂte yap›lm›ﬂ olan
çoklu uygulamalar ay›rt edilememiﬂtir. Ancak verilerin taburculuk tedavisini de içeriyor olmas› bu ihtimali azaltabilir.
Son y›llarda, ﬂizofreni tedavisinde antipsikotilerin bir arada
kullan›lmalar›n›n nedenleri ve uygun ﬂekilde kullan›m›n›n yollar›
tart›ﬂ›lmaktad›r (21,23,38). Yüksek maliyetinin yan› s›ra, istenmeyen yan etkilere ve tedavi uyumunun güçleﬂmesine neden olabilecek bu uygulama, çal›ﬂmam›zda da tespit edildi¤i gibi, klinisyenler taraf›ndan s›k olarak tercih edilmektedir (39). Ancak, her ne kadar etkinlik ve güvenirlilik çal›ﬂmalar›na h›z verilmiﬂ olsa da,
antipsikotiklerin çoklu kullan›m›n›n ﬂizofreni tedavisinde henüz
kan›tlanm›ﬂ bir yeri yoktur. Ayr›ca ﬂizofreni tedavisinin yaln›zca bir
boyutunu oluﬂturan ilaç tedavisinin, klinik problemlerin tümünü
çözmede yeterli olmayaca¤› gerçe¤ini ihmal etmemek önemlidir.
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