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Amaç: Şizofreniye eşlik eden depresyon kötü prognoz, yüksek psikotik alev-
lenme riski ve yüksek oranda özkıyımla ilişkili olduğundan depresif belirtilerin 
tanımlanması ve uygun sağaltımı oldukça önemlidir. Bu çalışmada şizofreni 
hastalarında antidepresan kullanımının sıklığı ve sonuçları araştırılmıştır.

Yöntem: Bu çalışmada Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Psikoz Birimi 
Polikliniğine Ocak 2007-Eylül 2012 yılları arasında başvuran, şizofreni hastala-
rının verileri geriye dönük olarak değerlendirilmiştir. Çalışmaya alınan şizofreni 
hastalarının antidepresan tedavileri minimal etkin doz ve süredeydi.

Bulgular: Çalışmaya alınan 101 şizofreni hastasından 39’unun takipleri sı-
rasında eşlik eden majör depresif bozukluk nedeniyle bir veya birden fazla 
kere antidepresan kullanımı olduğu, ortalama takip süresinin 6,3 (±4,2) yıl, 
başlangıç yaşının ortalama 22 (±6,5) yaş, hastalık süresinin ortalama 14,7 
(±7,3) yıl, psikotik alevlenme sayısının ise ortalama 5 (±3,7) olduğu saptan-
dı. En fazla kullanılan antidepresanların sırasıyla sertralin (%36,9), venlafaksin 
(%23,8) ve essitalopram (%20,2) olduğu gözlenmiştir. Hastalara 57 kere 

(%73,1) SSGİ, 21 kere (%26,9) SNGİ verilmiş; SSGİ kullanımı sırasında 11 
kere (%19,3), SNGİ kullanımı sırasında 3 kere (%14,3) psikotik alevlenme 
gözlenmiştir. SSGİ kullanımı sırasında psikotik alevlenme (%78,6), SNGİ’leri 
kullanımı sırasında psikotik alevlenme (%21,4) gözlenen hastaların oranın-
dan fazlaydı. Ancak bu fark istatistiksel olarak anlamlı bir düzeyde değildi. 
Antidepresan kullanan 39 hastanın 8’inde (%20,5) yan etkiye bağlı ilaç kulla-
nımı kesilirken 21’inde (%53,8) tam remisyon sağlanmıştır. SSGİ kullanan 29 
(%50,9) hastada, SNGİ kullanan 18 (%85,7) hastada tam remisyon sağlamış, 
SNGİ kullananlarda depresyonda remisyon, SSGİ kullananlara oranla istatis-
tiksel olarak anlamlı (p<0,01) derecede yüksek bulunmuştur. 

Sonuç: Bu çalışmada SSGİ grubunun daha fazla kullanıldığı, SNGİ grubu 
ilaçlarda SSGİ’ lere göre tedavide depresyonda remisyonun daha sık görül-
düğü, SSGİ ve SNGİ grubu ilaçlarla tedavide psikotik belirtilerde depreşme 
açısından fark olmadığı dikkati çekmektedir.

Anahtar kelimeler: Şizofreni, depresyon, antidepresan 

Introduction: Comorbid depression in schizophrenia is associated with poor 
outcome, increased risk of relapse and a high rate of suicide. Identification 
of depressive symptoms and their appropriate treatment is crucial for 
depressed schizophrenic patients. The aim of this study is to investigate the 
rates of antidepressant prescription and their outcomes.

Methods: The records of the schizophrenic outpatients, who were 
consulted at Psychosis Unit of Psychiatry Department between January 2007 
and September 2012, were evaluated retrospectively. Enrolled schizophrenic 
patients’ antidepressant medications were at their minimal effective doses 
and effective duration.

Results: The present study demonstrates that 39 of the 101 patients during 
their follow-ups were prescribed antidepressants. The mean follow-up 
period was 6.3 (±4.2) years; the mean age at onset was 22 (±6.5) years; 
the  mean duration of illness was 14.7 (±7.3) years and the mean number of 
psychotic exacerbation was 5 (±3.7). The most prescribed antidepressants 

were; sertraline (36.9%), venlefaxine (23.8%) and essitalopram (20.2%).  
SSRI’s were prescribed 57 (73.1%), where as SNRI’s 21 times (26.9%). 
There was no significant difference between SSRI (78.6%) and SNRI 
(21.4%) treatments in terms of psychotic exacerbation under antidepressant 
medication. Full remission of depressive symptoms was achieved in 21 
patients (53.8%). Remission rates were significantly higher (p<0.01) in SNRI 
treated depressed schizophrenic patients (85.7%) compared to SSRI treated 
patients (50.9%). In 8 of the 39 patients (20.5%) antidepressant treatment 
was terminated due to side effects.

Conclusion: This study demonstrates that SSRI’s were more often 
prescribed compared to other classes of antidepressants in emerging 
depressive symptoms in schizophrenic patients despite full remission with 
SNRI’s is more common. There was no significant difference between SSRI 
and SNRI treatment in terms of psychotic exacerbation. 
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GİRİŞ
Depresif belirti ve yakınmalara şizofreninin seyri sırasında sık rastlanmaktadır (1,2). Yapılan çalışmalar şizofreni hastalarında depresif 
belirtilerin prevalansının %20-80 arasında değiştiğini göstermektedir (3,4). Bununla beraber depresif belirti kümesinin nedenleri tam 
olarak aydınlatılamamıştır. Depresif belirtileri bozukluğun bir bileşeni olduğunu öne sürenlerin yanında (5), kullanılan antipsikotiklerin bu 
belirtilere yol açtığını ileri süren araştırmacılar da vardır (6). Depresif belirtileri olan şizofreni hastalarında hastalık seyrinin daha olumsuz, 
psikotik alevlenme sayısının ve çoklu psikotrop ilaç kullanımının daha sık, hastaneye yatış sayısının daha fazla ve erken psikotik alevlenmenin 
daha sık olduğu çeşitli çalışmalarla gösterilmiştir (7,8). Şizofreniye eşlik eden depresyonun yaşam kalitesini düşüren önemli etkenlerden 
biri olduğu bilinmektedir (9,10). Bununla beraber şizofreniye eşlik eden depresyonun özkıyım olasılığını ciddi oranlarda arttırdığı da bilin-
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mektedir (11,12,13). Sözü geçen sonuçları nedeniyle sağaltım seçenekleri 
belirlenirken depresif belirti kümesinin tanımlanması ve uygun sağaltımı bu 
hastalar için oldukça önemlidir. 

Şizofreni hastalarının %60’ının hastalık sürecinde en az bir kere major 
depresif bozukluk atağı geçirdiği bilinmektedir (14). Şizofreninin negatif ve 
eşlik eden depresif belirtilerin sağaltımında antidepresan ilaçlar sıklıkla kul-
lanılmaktadır (15,16). Şizofreni hastalarında çoklu ilaç kullanımını araştıran 
CATIE (Clinical Antipsychotic Trials of Intervention Effectiveness) çalışma-
sında hastalarının yaklaşık üçte birinde antidepresan kullanımının olduğu 
saptanmıştır (17). Depresif belirtilerin sağaltımına yönelik farklı antidep-
resan sınıflarından seçilen ilaçlarla yürütülen çeşitli çalışmalar yapılmıştır 
(18,19,20,21). Bununla beraber ülkemizde şizofreni hastalarında antidep-
resan kullanım sıklığını araştıran bir çalışma bugüne kadar yapılmamıştır. 
Bu amaçla birimimizde takip ve tedavi edilen şizofreni hastalarının dosya-
ları geriye doğru taranarak bu hastalarda antidepresan kullanım sıklığının, 
sosyodemografik, hastalık ve tedaviye ait özellikleriyle ilişkisi araştırılmıştır. 
Elde edilen bulgularla şizofreni hastalarında depresif bozukluğun olduğu 
durumda uygun tedavi için öngörüde bulunabilmek düşünülmüştür.

YÖNTEM
Bu çalışmada kurumumuz Psikoz Birimi Polikliniğine Ocak 2007-Eylül 2012 
yılları arasında başvuran, hastalık belirtileri en az 1 yıl önce başlamış, Mental 
Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El kitabı 4. Baskı’ya (DSM-IV) göre ilk kez 
şizofreni tanısı konmuş ya da daha önce konmuş olan tanısı doğrulanmış ve 
bu doğrultuda tedavisi düzenlenmiş (ilaç değişikliği, doz ayarlaması, tedaviye 
ek psikiyatrik ilaç eklenmesi ya da ilk kez antipsikotik ilaç tedavisi düzen-
lenmesi anlamlarını kapsamaktadır) hastaların dosya bilgileri geriye dönük 
olarak incelendi. Bu hastalara ait bilgilerin elde edilebilmesi amacıyla hazır-
lanmış olan özel bir form dosya verileri doğrultusunda her bir hasta için dol-
duruldu. Bu form ile hastalara ait dört alan araştırılmıştır; i) hastaların sos-
yodemografik özellikleri (cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, medeni durum, çalışma 
durumu, mesleki bilgileri), ii) hastalık özellikleri (hastalık başlangıç yaşı, atak 
sayısı, hastaneye yatış sayısı, özkıyım girişim öyküsü, elektrokonvülsif tedavi 
öyküsü), iii) 2007-2012 yılları arasında düzenlenen antidepresan tedavi (po-
likliniğe başvuru yılı, başlanan antidepresan, başlanan antidepresanı kullanma 
süresi ve dozu, depresif atak öncesi tetikleyici olay varlığı), iv) tedavinin seyri 
(başlanan antidepresan kullanımı sırasında psikotik alevlenme, remisyon ve 
yan etki gelişimi). Alevleneme ve remisyonlar klinik dosyasında net olarak 
belirtilmiştir. Çalışma ile ilgili olarak etik kurul onayı alındı.

Bu çalışmada bir hastanın takip altında olduğunun kabulü için öngörülen 
temel şart (her hastanın takip sıklığının hastanın durumuna göre değişmesi 
sebebiyle) hastanın hekim tarafından verilen kontrol tarihine uyması olarak 
belirlendi. Ancak hastanın verilen kontrol tarihine uymaması durumunda 
kontrole geldiği tarihte, mevcut tedavisine düzenli devam etmiş olduğu tes-
pit edilmişse yine takipte olduğu kabul edilmiştir. Hastanın yatışının gerekli 
olduğu durumlarda, hasta taburculuğunu takiben poliklinik kontrollerine 
gelmeye devam etmişse poliklinik takibinden düşmemiş olarak kabul edil-
di. Genel tıbbi duruma bağlı psikotik bozukluğu, madde kullanımına bağlı 
psikotik bozukluğu olan, şizoaffektif bozukluk tanısı olan, ikinci eksen bo-
zukluğu olan, genel tıbbi hastalığı olan, madde ve alkol kötüye kullanım/ 
bağımlılık öyküsü bulunanlar ve zeka geriliği olan hastaların dosyaları çalış-
maya alınmadı.

Başlanan antidepresanlar; seçici serotonin geri alım inhibitörü (SSGİ) 
(sertralin, essitalopram, sitalopram, fluoksetin, fluvoksamin ve parokse-
tin), serotonin ve noradrenalin geri alım inhibitörü (SNGİ) (venlefaksin ve 
duloksetin), ve diğer antidepresanlar (trisiklik antidepresanlar, bupropiyon, 
trazodon ve mirtazapin) olarak üç gruba ayrıldı. Tüm antidepresanlar etkin 
doz aralıklarında kullanılmıştır.

İstatistiksel Analiz
Verilerin istatistiksel analizi SPSS 20.0 istatistik paket programında yapıl-
mıştır. Kategorik verinin incelenmesinde Pearson Ki-kare testi, Yates Dü-
zeltmeli Ki-kare testi ve Fisher’in Kesin Ki-kare testi kullanılmıştır. Anlamlılık 
düzeyi α=0,05 olarak belirlenmiştir. 

BULGULAR
Çalışmaya alınan 101 şizofreni hastasından 39’unun takipleri sırasında 
eşlik eden majör depresif bozukluk nedeniyle bir veya birden fazla kere 
antidepresan kullanımı olduğu tespit edilmiştir. Hastaların sosyodemog-
rafik ve hastalık özellikleri Tablo 1’de verilmiştir. Yapılan karşılaştırmalarda 
antidepresan kullanan şizofreni hastalarının kullanmayanlara göre anlamlı 
derecede yüksek oranda meslek sahibi olduğu bulundu (p<0,05). Tab-
lo 1’de yer alan diğer sosyodemografik özellikler açısından antidepresan 
kullanan ve kullanmayan grup arasında istatistiksel fark saptanmadı. 65

Tablo 1. Hastaların sosyodemografik ve hastalık özellikleri

  Antidepresan  Antidepresan 
  kullananlar kullanmayanlar Toplam

Cinsiyet Erkek 27 (%69,2) 43 (%69,4) 70 (%69,3)

 Kadın 12 (%30,8) 19 (%30,6) 31 (%30,7)

Medeni durumu Hiç evlenmemiş 30 (%76,9) 46 (%74,2) 76 (%75,2)

 Evli 8 (%20,5) 10 (%16,1) 18 (%17,8)

 Eşi ölmüş 0 (%0,0) 1 (%1,6) 1 (%1,0)

 Boşanmış 1 (%2,6) 5 (%8,1) 6 (%5,9)

Eğitim Okuryazar değil 1 (%2,6) 1 (%1,6) 2 (%2,0)

 Okuryazar 1 (%2,6) 3 (%4,8) 4 (%4,0)

 İlkokul 3 (%7,7) 15 (%24,2) 18 (%17,8)

 Ortaokul 11 (%28,2) 8 (%12,9) 19 (%18,8)

 Lise 16 (%41,0) 28 (%45,2) 44 (%43,6)

 Yüksekokul 7 (%17,9) 7 (%11,3) 14 (%13,9)

Sosyoekonomik  Üst 0 (%0,0) 5 (%8,1) 5 (%5,0)
kültürel düzey Orta 30 (%76,9) 42 (%67,7) 72 (%71,3)

 Alt 9 (%23,1) 15 (%24,2) 24 (%23,8)

Meslek Var 22 (%56,4) 18 (%29,0) 40 (%39,6)

 Yok 17 (%43,6) 44 (%71,0) 61 (%60,4)

Şimdiki iş yaşamı Çalışıyor 6 (%15,4) 7 (%11,3) 13 (%12,9)

 Çalışmıyor 33 (%84,6) 55 (%88,7) 88 (%87,1)

Kimlerle yaşıyor Anne-baba- 28 (%71,8) 48 (%77,4) 76 (%75,2) 
 kardeş 

 Eşi-çocukları 9 (%23,1) 11 (%17,7) 20 (%19,8

 Yalnız  2 (%5,1) 2 (%3,2) 4 (%4,0)

 Diğer 0 (%0,0) 1 (%1,6) 1 (%1,0)

Ailesel özellik Var 5 (%12,8) 6 (%9,7) 11 (%10,9)

 Yok 34 (%87,2) 56 (%90,3) 90 (%89,1) 

Özkıyım girişimi Var 7 (%17,9) 11 (%17,7) 18 (%17,8)

 Yok 32 (%82,1) 51 (%82,3) 83 (%82,2)

Elektrokonvülsif  Var 3 (%7,7) 5 (%8,1) 8 (%7,9)
sağaltım Yok 36 (92,3) 57 (%91,9) 93 (%92,1)



Takipler sırasında hastaların %42,5’inin hiç antidepresan kullanmadığı sap-
tandı. En fazla kullanılan antidepresanların sırasıyla sertralin (%36,9), venla-
faksin (%23,8) ve essitalopram (%20,2) olduğu gözlenmiştir. Antidepresan 
kullanımı sırasında 17 kere (%20,2) psikotik alevlenme, 16 kere (%19) yan 
etkiye bağlı ilaç kesimi, 50 kere (%59,5) depresyonda remisyon saptandı. 
Antidepresan başlanan hastaların %89,7’sinde depresif atak öncesi herhan-
gi bir tetikleyici etmen olmadığı saptandı. Çalışmaya alınan hastaların orta-
lama takip süresinin 6,3 (±4,2) yıl, başlangıç yaşının ortalama 22 (±6,5) yaş, 
hastalık süresinin ortalama 14,7 (±7,3) yıl, psikotik alevlenme sayısının ise 
ortalama 5 (±3,7) olduğu saptandı. 

Hastalarda antidepresan kullanımı sırasında gözlenen psikotik alevlenme sayı-
ları Tablo 2’de verilmiştir. Antidepresan kullanımı sırasında psikotik alevlenme 
açısından antidepresanlar arasında istatistiksel fark saptanmadı. Hastalara 57 
kere (%73,1) SSGİ, 21 kere (%26,9) SNGİ verilmiş; SSGİ kullanımı sırasında 
11 kere (%19,3), SNGİ kullanımı sırasında 3 kere (%14,3) psikotik alevlenme 
gözlenmiştir. Hastalarda antidepresan kullanımına bağlı psikotik alevlenme 
sayıları Tablo 2’de verilmiştir. Çalışmada en sık kullanılan antidepresanlar sert-
ralin, venlafaksin ve essitalopram’dır. Sık kullanılan antidepresanlar arasında 
alevlenmeye yol açma oranı en yüksek olarak sertralin (%19,4) gibi gözükse 
de, çalışmaya katılan hastalarda en fazla tercih edilen antidepresan olması 
ve diğer antidepresanların çok seyrek kullanılmış olması nedeni ile istatis-
tiksel karşılaştırma yapılamamıştır. Hastalara 57 kere (%73,1) SSGİ, 21 kere 
(%26,9) SNGİ verilmiş; SSGİ ile 11 kere (%19,3), SNGİ ile 3 kere (%14,3) 
psikotik alevlenme gözlenmiştir. SSGİ kullanımına bağlı psikotik alevlenme ile 
SNGİ’lere bağlı alevlenme gözlenen hastalar arasında istatistiksel olarak an-
lamlı farklılık bulunamadı (p=0,748). Trisiklik antidepresanlardan amitiriptilin 
75 mg, klomipramin 150 ve 300 mg dozlarında birer kere kullanılmış, sadece 
klomipramin 300 mg ile psikotik alevlenme gözlenmiştir.

Antidepresan kullanan 39 hastanın 8’inde (%20,5) yan etkiye bağlı ilaç kul-
lanımı kesilirken 21’inde (%53,8) depresyonda tam remisyon sağlanmıştır. 
Depresyonda remisyon oranları Tablo 3’te verilmiştir. SSGİ kullanan 29 
(%50,9) hastada, SNGİ kullanan 18 (%85,7) hastada depresyonda tam re-
misyon sağlamış, SNGİ kullananlarda remisyon, SSGİ kullananlara oranla 
istatistiksel olarak anlamlı (p<0,01) derecede yüksek bulunmuştur.

TARTIŞMA
Bu çalışmada geriye dönük dosya incelemesi yapılan 101 şizofreni hastasın-
da; i) antidepresan kullanımının %38,6 olduğu, ii) SSGİ grubunun daha fazla 
kullanıldığı, iii) SNGİ grubu ilaçlarda SSGİ’ lere göre tedavide depresyonda 
remisyonun  daha sık görüldüğü, iv) SSGİ ve SNGİ grubu ilaçlarla tedavide 
psikotik alevlenme açısından fark olmadığı dikkati çekmektedir.

Şizofreniye eşlik eden ve sık rastlanan depresif yakınmaların bozuklu-
ğun gidişini olumsuz yönde etkilemesi ve sağaltımla ulaşılabilecek yaşam 
kalitesini düşürmesi nedeniyle eşlik eden bu belirtilerin zamanında ve 
uygun şekilde sağaltılması önem kazanmaktadır (22). Yapılan çalışmalar-
da antipsikotik alan şizofreni hastalarının yaklaşık %38’inde aynı zaman-
da antidepresan kullanımının olduğu saptanmıştır (17,23). Bu çalışmada 
elde ettiğimiz %38,6’ lık antidepresan kullanım oranı literatür verileriyle 
uyumludur. 

Bu çalışmada antidepresan kullanım sıklığı açısından her iki cinsiyet arasında 
anlamlı farkın bulunmaması ilginçtir. Major depresif bozukluğun kadınlarda 
daha sık görüldüğü düşünüldüğünde şizofreni hastalarında antidepresan 
ilaç kullanımının her iki cinsiyet arasında anlamlı fark göstermemesi, şizof-
renideki depresyon ile major depresif bozukluk arasında etyopatojenik 
olası farklılık ile ilişkili olabileceği düşüncesini doğurabilir. Bununla beraber 
Chakos ve ark. (17) kadın şizofreni hastalarında erkek hastalara göre anti-
depresan kullanımının daha fazla olduğunu bildirmişlerdir.

Şizofreniye eşlik eden depresif belirtilerin sağaltımıyla ilgili her sınıftan 
antidepresanla yapılmış çok sayıda çalışma vardır. Amitriptilin (24), imip-
ramin (22), sertralin (19), trazadon (25), reboksetin (26) venlafaksin 
(21) ve milnasipran (20) bunlardan bazılarıdır. Günlük klinik uygulama-
da şizofreniye eşlik eden depresif belirtilerin sağaltımında klinisyenle-
rin en çok dikkat ettikleri konuların başında antidepresan kullanımına 
bağlı psikotik belirtilerin alevlenmesidir. Caroli ve ark. (27) fluoksetin 
ile şizofreni hastalarında depresif belirtilerde gerileme gözlerken, psiko-
tik belirtilerde alevlenme olmadığını bildirmişlerdir. Mulholland ve ark. 
(19)’nın yaptıkları çift kör plasebo kontrollü bir çalışmada sertralin ile 
psikotik belirtilerde alevlenme saptamamışlardır. Ülkemizden, Kırlı ve 
ark.’nın (22) yaptıkları çalışmada 20 şizofreni hastasından oluşan iki grup-
ta sertralin 50 mg/gün ve imipramin 150 mg/gün ile sabit doz uygulaması 
yapılmış ve hastalar 5 hafta süre ile izlenmiştir. İmipramin grubunda 2 
hastada psikotik belirtilerde alevlenme izlenirken sertralin grubunda 
alevlenme gözlenmediği bildirilmiştir. Addington ve ark.’nın (28) yaptı-
ğı çift kör plasebo kontrollü bir çalışmada sertralinin depresif belirtiler 
üzerine etkisinin plasebodan farksız olduğu saptanmıştır. Elde ettiğimiz 
verilere bakıldığında sertralin alan hastalarda psikotik alevlenme ve re-
misyon oranları sırasıyla %19,4 ve %51,6’dır. Iancu ve ark.’nın (29) yaptığı 
randomize plasebo kontrollü çift kör çalışmada ise depresif belirtilerin 
şiddetinde gerileme açısından essitalopram ve plasebo arasında farklılık 
bulunmazken, 8 hafta sonunda essitalopram tedavisi alan 19 hastanın 
2’sinde psikotik belirtilerde alevlenme olduğu bildirilmiştir. Çalışmamız-66
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Tablo 2. Antidepresan kullanımı sırasında gözlenen psikotik belirtilerde 
alevlenme oranları 

   Psikotik belirtilerde alevlenme 

Antidepresan Var Yok Toplam

Sertralin 6 (%19,4) 25 (%80,6) 31 (%100,0)

Venlafaksin 2 (%10,0) 18 (%90,0) 20 (%100,0)

Essitalopram 2 (%11,8) 15 (%88,2) 17 (%100,0)

Duloksetin 1 (%100,0) 0 (%0,00) 1 (%100,0)

Sitalopram 0 (%0,00)  1 (%100,0) 1 (%100,0) 

Trisiklikler 1 (%33,3) 2 (%66,7) 3 (%100,0)

Trazodon  1 (%100,0) 0 (%0,00) 1 (%100,0) 

Fluvoksamin 1 (%50,0) 1 (%50,0) 2 (%100,0)

Fluoksetin 1 (%33,3) 2 (%66,7) 3 (%100,0)

Bupropiyon 0 (%0,00) 1 (%100,0) 1 (%100,0)

Paroksetin 1 (%33,3) 2 (%66,7) 3 (%100,0)

Mirtazapin 1 (%100,0) 0 (%0,00) 1 (%100,0)

Toplam 17 (%20,2) 67 (%79,8) 84 (%100,0)

Tablo 3. Antidepresan kullanımına bağlı depresif belirtilerdeki remisyon 
oranları

                              Remisyon 

 Var Yok Toplam

SSGİ 29 (%50,9) 28 (%49,1) 57 (%100,0)

SNGİ 18 (%85,7) 3 (%14,3) 21 (%100,0)

Toplam 47 (%60,3) 31(%39,7) 78 (%100,0)

SSGİ: seçici serotonin geri alım inhibitörü; SNGİ: seçici serotonin-noradrenalin geri alım 
inhibitörü
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da şizofreni hastalarına verilen essitalopram tedavisiyle psikotik belirti-
lerde alevlenme oranı bu çalışmayla benzer bulunmuştur. Psikotik alev-
lenme oranı açısından elde ettiğimiz veriler birbirine çok yakındır. 

Ülkemizden Danacı ve Aydemir’in (21) yaptığı çalışmada, şizofreniye eşlik 
eden depresif belirtileri olan 8 hasta venlafaksin ile izlenmiş, depresif belir-
tilerde belirgin azalma gözlenirken psikotik belirtilerde alevlenme olmadığı 
bildirilmiştir. 8 hastanın 2’sinde doz 150 mg/gün, diğerlerinde ise 75 mg/
gün kullanılmış. Benzer şekilde Mazeh ve ark. (18) 19 şizofreni hastasın-
da ortalama 146 mg/gün (75-225 mg/gün) venlafaksin ile şizofreniye eşlik 
eden depresif belirtilerde belirgin azalma olduğunu ve psikotik belirtilerde 
alevlenme izlenmediğini bildirmişlerdir. Çift etkili antidepresan olan mil-
nasipran ile yapılan bir çalışmada da benzer şekilde depresif belirtilerin 
şiddetinde anlamlı düşme olurken, hastaların hiç birinde psikotik belirti-
lerde şiddetlenme görülmemiştir (20). Çalışmamız verileri incelendiğinde 
venlafaksin tedavisi 20 kere tercih edilmiş olup ancak 4’ünde 150 mg/gün, 
diğerlerinde ise 75 mg/gün kullanılmıştır. Hastaların 17’sinde remisyon göz-
lenmiş olup, 2’sinde psikotik belirtilerde alevlenme olmuştur. 

Ülkemizde ve yurtdışında şizofreni hastalığında antidepresan tedavilerinin 
karşılaştırmalı çalışmalarının az sayıda olduğu, çoğunlukla plasebo kontrollü 
çalışmaların yapıldığı, SNGİ ve SSGİ tedavilerinin karşılaştırıldığı herhangi 
bir çalışmanın bulunmadığı görülmüştür. Bununla beraber yaptığımız lite-
ratür taramasında şizofreniye eşlik eden depresif belirtilerin sağaltımında 
antidepresan kullanımı ve sonuçlarını araştıran geriye dönük bir çalışma 
saptanamamıştır. Verileri değerlendirilen hastaların özel bir birimde aynı 
hekim tarafından izlenmesi ve hastaların takip süresinin ortalama 6 yıl 
olmasının; depresif belirtilerin izlenmesi, sağaltımı ve sonuçlarının değer-
lendirilmesi bu çalışma açısından bir avantaj sağladığını düşünmekteyiz. 
Bununla beraber çalışmamızın en önemli kısıtlılığı verilerin geriye dönük 
ve klinik gözleme dayalı olmasıdır. Çalışmamızın geriye dönük ve klinik göz-
leme dayalı olması nedeniyle psikotik belirtilerdeki psikotik alevlenmenin 
şizofreninin süreci ile ilgili bir depreşme mi yoksa antidepresana bağlı mı 
gözlendiği muğlaktır.

Şizofreniye eşlik eden depresif belirtilerin ve hastalığın gidişine olan olum-
suz etkisi bugün daha iyi bilinmektedir. Bununla beraber klinik pratikte şi-
zofreniye eşlik eden depresyonun tedavisinde antidepresan kullanımı ile 
şizofrenin alevleneceği endişeleri vardır. Bu çalışmanın sonuçları antidep-
resan kullanımın şizofrenide artmış psikotik alevlenme ile ilişkili olmadığını 
göstermektedir. Bununla beraber elimizdeki verilere göre noradrenerjik 
etkili SNGİ’lerin şizofreniye eşlik eden depresyonun tedavisinde daha etkili 
göründüğü, psikotik alevlenme açısından SSGİ’ler ile arasında anlamlı bir 
fark olmadığını düşündürtmektedir. Şizofreniye eşlik eden depresif belir-
tilerin sağaltımında kullanılan antidepresan ilaçların uzun soluklu verilerini 
inceleyen, daha sistematize, daha çok hastayı kapsayan, çift kör plasebo 
kontrollü araştırmalara gereksinim vardır.
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