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ÖZET

Amaç: Şizofreni hastalarında antipsikotik ilaçlarla tedavi, hastalığın yi-
neleme oranlarını azaltmakta oldukça etkilidir. Bu çalışmada; şizofreni 
hastalarının tedavisinde kullanılan uzun etkili enjeksiyon ve ağızdan alı-
nan 2. kuşak antipsikotik ilaçların, yan etki ve yaşam kalitesi açısından 
karşılaştırılmaları amaçlanmıştır.

Yöntem: Çalışmaya şizofreni ve şizoaffektif bozukluk tanısı konmuş, 
uzun etkili 2. kuşak antipsikotikler ile tedavi edilen 41 hasta ve ağızdan 
alınan 2. kuşak antipsikotikler ile tedavi edilen 139 hasta dahil edilmiş-
tir. Tüm hastalara Pozitif ve Negatif Sendrom Ölçeği (PANSS), Ekstra-
piramidal Belirtileri Değerlendirme Ölçeği (EBDÖ) ve UKU (Ugvalg 
for Kliniske Undersgelser) Yan Etki Derecelendirme Ölçeği, Yaşamdan 
Hoşnutluk ve Doyum Anketi (Quality of Life Enjoyment and Satisfac-
tion Questionnarie; Q-LES-Q) uygulanmıştır.

Bulgular: Ağızdan 2. kuşak antipsikotik alan hastalarda uzun etkili 2. 
kuşak antipsikotik alanlara göre ilacın var olan yan etkilerinin hastanın 
günlük performansına etkisi istatistiksel olarak anlamlı şekilde yüksek 
bulunmuştur. Uzun etkili 2. kuşak antipsikotik alan hastaların yaşam 
kaliteleri ağızdan 2. kuşak antipsikotik alan hastalara göre istatistiksel 
olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur.

Sonuç: Bu çalışmada uzun etkili 2. kuşak antipsikotik formlarının ağız-
dan alınan 2. kuşak antipsikotik formlarına göre ilaç yan etkisi ve yaşam 
kalitesi bakımından daha olumlu sonuçlarla ilişkili olduğu gösterilmiş-
tir. Bununla birlikte bu alanda yapılacak daha özgün ve büyük ölçekli 
çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Sözcükler: Şizofreni, antipsikotik ilaçlar, yan etkiler, yaşam 
kalitesi

SUMMARY
Adverse Effects of Medication and Quality of Life in Patients 

Receiving Second Generation Antipsychotics:  A Comparison of 
Long Acting Injectable and Oral Therapies 

Objective: Maintenance treatment with antipsychotic drugs for patients 
with schizophrenia is highly effective in decreasing the recurrence rate 
of the disease. In the current study, we aimed to compare long-acting 
second generation antipsychotic drug injections and oral forms of 
second generation antipsychotic drugs in terms of their adverse effects 
on quality of life.

Method: Forty-one patients receiving second generation antipsychotic 
drugs and 139 patients diagnosed with schizophrenia or schizoaffective 
disorder were treated with oral second generation antipsychotic drugs 
and enrolled in the study. All patients were evaluated with Positive and 
Negative Symptoms Scale (PANNS), extrapyramidal symptom rating 
scale (ESRS) and UKU, and Quality of Life Enjoyment and Satisfaction 
questionnaire (Q-LES-Q).

Results: The impact of adverse effects of oral second generation 
antipsychotic drugs on the daily performance of patients with 
schizophrenia or schizoaffective disorder was found to be significantly 
higher than that of the long acting injection antipsychotic drugs. 
The quality of life of patients receiving long acting second generation 
antipsychotic drug injection was significantly higher when compared 
with that of the patients treated with oral second generation 
antipsychotic drugs.

Conclusion:  The results of this study showed that the long-acting 
second generation antipsychotic injection treatment was superior to 
second generation oral forms of antipsychotic drugs in terms of adverse 
effects and measures of quality of life. Further studies with specific  
design and the supplementation of larger samples are needed.

Keywords: Schizophrenia, antipsychotic drugs, adverse effect, quality 
of life
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GİRİŞ

Şizofreni; hastalık süresince; pozitif ve negatif belirtilerin, 
bilişsel yetilerde eksikliğin, dezorganize belirtilerin, duygu-
durum belirtilerinin ve motor belirtilerin görüldüğü kro-
nik seyirli bir hastalıktır (Heckers ve ark. 2010, Tandon ve 
Carpenter 2012, Bruijnzeel ve ark. 2014). Şizofreni hastalığı 
tedavi edilmediğinde, artmış ölüm oranlarına, sosyal ve mes-
leki işlevsellikte zayıflamaya ve yaşam kalitesinde bozulmaya 
neden olmaktadır (Wunderink ve ark. 2013).

Çalışmalarda şizofreninin antipsikotik ilaçlarla tedavisinin, 
hastalık tekrarlama oranlarını azaltmanın yanı sıra hastalık 
belirtilerini iyileştirmekte de oldukça etkili olduğu gösteril-
miştir (Leucht ve ark. 2011). Bununla birlikte antipsikotik 
ilaç tedavilerinin; şizofreni hastalarında görülen bilişsel ve 
işlevsel durumun iyileştirilmesi üzerindeki etkileri sınırlıdır 
(Owens 2008).  Ayrıca bu tedavilerin şizofreni hastalarında 
yaşam süresini ve psikososyal işlevselliği ne dereceye kadar iyi-
leştirdiği açıklık kazanmamıştır (Wunderink ve ark. 2013). 
Bunun yanı sıra psikotrop ilaçların antikolinerjik, ekstrapira-
midal, hormonal, kardiyovasküler ve hematolojik yan etkileri 
de olabilmektedir (Usher 2001). Çalışmalarda antipsikotik 
alan hastaların %80’inin en az bir yan etki yaşadığı bildiril-
miştir (Gray 2001). Ayrıca şizofreni hastalarında görülen te-
daviye uyumsuzluğun ve ilaç reddinin de sıklıkla bu gibi yan 
etkilerden kaynaklandığı bildirilmiştir (Kanea ve ark. 1998). 

Kullanılan ilaç tedavilerinin yan etkileri nedeni ile şizofreni 
hastalarının yaşam kalitelerinde de çeşitli derecelerde bo-
zulmalar görülmektedir. Şizofreni hastalığının tedavisi ile 
psikopatolojide düzelme hedeflenmiş olmakla birlikte; bu 
düzelmenin klinik sonlanım kriterleri yanında yaşam kalite-
sindeki değişikliklerle ilgili olarak da değerlendirilmesi gerek-
tiği giderek artan sayıdaki klinik çalışmalarla vurgulanmakta-
dır (Collins ve ark. 1991, Kanea ve ark. 1998).

Farmakolojik çalışmalar; oral ya da uzun etkili enjeksiyon şek-
linde farklı formlardaki tedavi stratejilerinin hastalığın tekrar-
lama ve tekrar hastaneye yatış oranlarındaki azalma üzerine 
olan etkilerinin yanı sıra yaşam kalitesi üzerine olan etkileri-
ne de odaklanmaya başlamıştır (Pikney ve ark. 1991, Kanea 
ve ark. 1998). Ayrıca psikotik bozukluk hastalarının tedavi 
uyumunu geliştirmeyi amaçlayan müdahaleler arasında doz 
azaltmanın (Diaz ve ark. 2004, Marinis ve ark. 2007) yanı sıra 
daha iyi tolere edilebilen yeni antipsikotiklerin ve uzun etkili 
enjeksiyon formlarının kullanımı da yer almaktadır (Girardi 
ve ark. 2010, Kane 2006).

Birçok kronik psikotik bozukluk hastasında kullanılan uzun 
etkili antipsikotik enjeksiyonlarının avantajları bilinmesine 
rağmen, tüm dünya çevresinde, büyük ulusal, bölgesel ve ye-
rel farklılıklarla birlikte bu gibi ilaçlarla tedavi edilen psikotik 
hastaların oranı sadece %15’tir (Rothbard 2003).

Bu çalışmada; şizofreni hastalarının tedavisinde kullanılan 
uzun etkili antipsikotiklerin ağızdan alınan 2. kuşak antip-
sikotik ilaç formlarına göre yan etki ve yaşam kalitesi bakı-
mından daha olumlu sonuçlarla ilişkili olup olmadığını araş-
tırmak amacıyla; bu ilaçları kullanan hastaların yan etkiler ve 
yaşam kalitesi açısından karşılaştırılmaları amaçlanmıştır.

YÖNTEM

2. 1. Örneklem

Mayıs 2013 –Mayıs 2014 tarihleri arasında Ataköy Ruh ve 
Sinir Hastalıkları Hastanesi psikiyatri polikliniklerine şizof-
reni tanılı 492 hasta ve şizoaffektif bozukluk tanılı 96 hasta 
başvurmuştur. Psikiyatri hekiminden alınan bilgi ve yapılan 
dosya kontrolleri ile son 1 yıldır uzun etkili antipsikotik en-
jeksiyonları veya ağızdan alınan 2. kuşak antipsikotikler ile 
takip edilmekte olan, klinisyenin kararı ve PANSS<70 ölçek 
puanı ile aktif hastalık döneminde olmadığı tespit edilen, 
en az 3 ardışık randevusuna zamanında gelen, aileden alı-
nan bilgiyle ilaçlarını düzenli kullandığı anlaşılan şizofreni 
tanılı 197 hasta ve şizoaffektif bozukluk tanılı 32 hasta ça-
lışma için değerlendirilmiştir. DSM-IV Eksen I Bozuklukları 
İçin Yapılandırılmış Klinik Görüşme (SCID-I) uygulanarak 
DSM-IV’e göre şizofreni ve şizoaffektif bozukluk tanıları 
dışında ek psikiyatrik hastalık tanısı olanlar, herhangi bir fi-
ziksel hastalık için ilaç kullanımı olanlar, daha önce demans 
tanısı almış olanlar, merkezi sinir sistemini etkileyen bedensel 
hastalık öyküsü olanlar, bilinç kaybına neden olan kafa trav-
ması öyküsü olanlar, zekâ geriliği olanlar ve bilgilendirilmiş 
olur alınamayan hastalar çalışma dışı bırakılmıştır.

Çalışmaya SCID-I uygulanarak DSM-IV’e göre şizofreni ve 
şizoaffektif bozukluk (bipolar/depresyon tipi) tanıları konul-
muş, uzun etkili antipsikotikler veya ağızdan alınan 2. kuşak 
antipsikotikler ile takip edilen toplam 180 hasta alınmıştır. 
Bu hastaların 41’i uzun etkili enjeksiyon 2. kuşak antipsikotik 
ile, 139’u ağızdan alınan 2. kuşak antipsikotik ile takip edil-
mektedir. Çalışmaya alınan hastalar antipsikotik dışında her-
hangi başka bir psikotrop ilaç kullanmamaktadır. Hasta te-
davileri başka hekimler tarafından başlatılmış ve yürütülmüş 
olmakla birlikte, çalışma için veri üretimi açısından hastalar 
aynı araştırmacı tarafından kesitsel olarak değerlendirilmiştir.

Çalışmaya alınan hastalara araştırma hakkında bilgi verile-
rek yazılı bilgilendirilmiş onamlarının alınmasından sonra 
sosyodemografik özellikleri kaydedilmiştir. Tüm hastalara 
sırası ile belirti şiddetlerini değerlendirmek amacıyla Pozitif 
ve Negatif Sendrom Ölçeği (PANSS), yan etki şiddetini be-
lirlemek amacıyla Ekstrapiramidal Belirtileri Değerlendirme 
Ölçeği (EBDÖ) ve UKU (Ugvalg for Kliniske Undersgelser) 
Yan Etki Derecelendirme Ölçeği, yaşam kalitesinin değerlen-
dirilmesi amacıyla Yaşamdan Hoşnutluk ve Doyum Anketi 
(Quality of Life Enjoyment and Satisfaction Questionnarie; 
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Q-LES-Q) uygulanmıştır. Klinik görüşme, SCID-I, PANSS, 
EBDÖ, UKU ve Q-LES-Q uygulamaları araştırmayı yürüten 
doktor tarafından yapılmıştır. 

2. 2. Değerlendirme Araçları

2. 2. 1. Sosyodemografik Veri Formu: Çalışmanın yazarları ta-
rafından hazırlanarak çalışmaya katılanların sosyodemogra-
fik bilgilerini (yaş, cinsiyet, medeni durum, çalışma durumu 
gibi) ve klinik özelliklerini (hastalık başlangıç yaşı, toplam 
hastalık süresi, toplam yatış sayısı gibi) değerlendirmek için 
tasarlanmıştır.

2. 2. 2. DSM-IV Eksen I Bozuklukları İçin Yapılandırılmış 
Klinik Görüşme (SCID-I): SCID-I, yapılandırılmış bir klinik 
değerlendirme aracı ile DSM-III-R eksen I bozuklukların ta-
nılarını koymak amacıyla 1987’de geliştirilmiştir (First ve ark. 
1997). Daha sonraları DSM-IV için güncellenmiştir.

2. 2. 3. Pozitif ve Negatif Sendrom Ölçeği (Positive and Negative 
Syndrome Scale; PANSS): Pozitif ve Negatif Sendrom Ölçeği 
Kay ve arkadaşları (1987) tarafından geliştirilen 30 maddelik 
ve yedi puanlı şiddet değerlendirilmesi içeren yarı yapılan-
dırılmış bir görüşme ölçeğidir. 30 psikiyatrik parametreden 
yedisi pozitif belirtiler alt ölçeğine, yedisi negatif belirtiler alt 
ölçeğine ve geri kalan on altısı genel psikopatoloji alt ölçeği-
ne aittir. Ölçeğin Türkçe güvenilirlik ve geçerlilik çalışması 
Kostakoğlu ve arkadaşları (1999) tarafından yapılmıştır.

2. 2. 4. Ekstrapiramidal Belirtileri Değerlendirme Ölçeği (EBDÖ): 
Antipsikotik kullanan hastalarda ilacın ekstrapiramidal sistem 
yan etkilerini değerlendirme için Chouinard ve arkadaşları 
(1984) tarafından geliştirilmiş olan ölçek 4 bölüm ve toplam 
22 maddeden oluşur. Ölçeğin değerlendirilmesinde 0-3 ara-
sında puanlama kullanılmıştır. Yapılan ön çalışmalarda değer-
lendiriciler arası güvenilirlik korelasyon katsayısı EBDÖ’nün 
Türkçe çevirisinde 0.96 (p<0,001) olarak bulunmuştur.

2. 2. 5. UKU (Ugvalg for Kliniske Undersgelser) Yan Etki 
Derecelendirme Ölçeği: Psikolojik, nörolojik, otonom sistem 
ve genel yan etkilerin değerlendirildiği 48 maddeli toplam 3 
bölümden oluşmaktadır. Her bir madde 4 seçenekli olup “0” 
yan etki olmadığını, “3” ise şiddetli olduğunu belirtmekte-
dir (Lingjaerde ve ark. 1987). Yapılan ön çalışmalarda değer-
lendiriciler arası güvenilirlik korelasyon katsayısı UKU’nun 
Türkçe çevirisinde 0.76 (p<0,001) olarak bulunmuştur.

2. 2. 6. Yaşamdan Hoşnutluk ve Doyum Anketi Kısa Formu 
(Quality of Life Enjoyment and Satisfaction Questionnarie; 
Q-LES-Q): Endicott ve arkadaşları (1993) tarafından yaşam 
kalitesini ölçmek için geliştirilen, hasta tarafından dolduru-
lan bir ankettir. Yüksek puanlar yüksek hoşnutluk ve doyum 
düzeyini gösterir. Anketin Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik 
çalışmalarının Özer ve arkadaşları (2001) tarafından yürü-
tüldüğü bildirilmiş, ancak psikometrik verileri belirtilmemiş-
tir. Türkiye’de bazı çalışmalarda ölçeğin genel değerlendirme 

bölümü kullanılmıştır. Bu çalışmada anketin genel değerlen-
dirme bölümü kullanılmıştır.

2. 3. İstatistiksel Değerlendirme: Değişkenlerin normal dağı-
lıma uygunluğu Kolmogorov-Smirnov testleri ile incelen-
miştir. Tanımlayıcı analizler normal dağılan değişkenler için 
ortalama ve standart sapma, normal dağılmayan değişkenler 
için ortanca ve minimum-maksimum kullanılarak verilmiştir. 
Niteliksel veriler olan cinsiyet, medeni durum, mesleki du-
rum ve UKU değerlerinin karşılaştırılmasında Ki-kare testi, 
normal dağılım gösteren yaş, eğitim yılı ve Q-LES-Q para-
metreleri için Student-t testi, normal dağılım göstermeyen; 
son tedavinin toplam kullanım süresi, toplam hastalık süre-
si, toplam yatış sayısı, PANSS ve EBDÖ parametreleri için 
Mann-Whitney U testi kullanılarak karşılaştırılmıştır. P de-
ğerinin 0,05’in altında olduğu durumlar istatistiksel olarak 
anlamlı sonuçlar şeklinde değerlendirilmiştir.

BULGULAR

Uzun etkili 2. kuşak antipsikotik enjeksiyonları ile teda-
vi edilen 41 hasta antipsikotik olarak başka bir ilaç kullan-
mamaktadır. Kullanılan uzun etkili 2. kuşak antipsikotikler 
ve doz aralıkları; risperidon uzun etkili enjeksiyon 37,5-50 
mg/15 günde bir, paliperidon palmitat 100-150 mg/ayda 
bir’dir. Ağızdan alınan 2. kuşak antipsikotik ile tedavi edilen 
139 hastanın 108’i tekli 2. kuşak antipsikotik ile, 31’i ikili 2. 
kuşak antipsikotik ile tedavi edilmektedir. Kullanılan ağızdan 
alınan 2. kuşak antipsikotik ilaçların doz aralıkları; ketiapin 
600-1200 mg/gün, olanzapin 15-30 mg/gün, paliperidon 6-9 
mg/gün, aripiprazol 15-30 mg/gün, risperidon 4-8 mg/gün, 
amisülpirid 400-1200 mg/gün, klozapin 300-600 mg/gün 
şeklindedir.

Ağızdan antipsikotik alan 139 hastanın yaş ortalaması (yıl) 
38,63±10,98 (min:19-max:67), uzun etkili enjeksiyon an-
tipsikotik alan 41 hastanın yaş ortalaması (yıl) 37,49±8,98 
(min:22-max:58)’dir. Ağızdan 2. kuşak antipsikotik alan ve 
uzun etkili enjeksiyon 2. kuşak antipsikotik alan hastalar yaş, 
cinsiyet, eğitim yılı ve mesleki durumu açısından karşılaştı-
rıldığında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark saptanmamıştır 
(p>0.05). İki grup arasında medeni durum açısından istatis-
tiksel açıdan anlamlı bir fark tespit edilmiş olup uzun etkili 
2. kuşak antipsikotik alan bekar hastalar, ağızdan 2. kuşak 
antipsikotik alan bekar hastalardan istatistiksel olarak anlamlı 
derecede daha fazladır (p=0,006, x²=10.192). Klinik özellik-
ler açısından iki grup karşılaştırıldığında; toplam hastaneye 
yatış sayısı uzun etkili 2. kuşak antipsikotik alanlarda, ağızdan 
2. kuşak antipsikotik alanlara göre anlamlı olarak yüksektir 
(p= 0,001, U=1916). Katılımcıların sosyodemografik ve kli-
nik özellikleri Tablo 1’de özetlenmiştir.

Ağızdan 2. kuşak antipsikotik alan hastalar ile uzun etkili 
2. kuşak antipsikotik alan hastalar arasında PANSS Pozitif alt 
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ölçek puanı (P) ve PANSS Negatif alt ölçek puanı (N) açısın-
dan istatistiksel olarak anlamlı bir fark gösterilememiş iken 
(p>0.05), PANSS Genel alt ölçek puanı (G); ağızdan 2. kuşak 
antipsikotik alan hastalarda uzun etkili 2. kuşak antipsikotik 
alan hastalara göre anlamlı olarak daha yüksektir (p=0,005). 
EBDÖ ortancaları açısından iki grup arasında anlamlı bir 
fark bulunmamıştır.

UKU ölçeğinin alt grup değerleri (Psişik, Nörolojik, Otonomik, 
Diğer, Yan etki ve Müdahale) iki grup açısından karşılaştırıldı-
ğında; UKU Yan Etki (var olan yan etkilerin hastanın günlük 

performansına etkisinin genel değerlendirmesi) alt grup değeri 
ağızdan 2. kuşak antipsikotik alan hastalarda uzun etkili 2. ku-
şak antipsikotik alan hastalara göre istatistiksel olarak anlamlı 
olarak yüksektir (p=0,034,  x²=4,486). Diğer alt gruplar (Psişik, 
Nörolojik, Otonomik, Diğer, Müdahale) arasında anlamlı bir 
fark saptanmamıştır (p>0,05).

Q-LES-Q ortalaması uzun etkili 2. kuşak antipsikotik alan 
hastalarda ağızdan 2. kuşak antipsikotik alan hastalara göre 
istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek olarak tespit edil-
miştir (p<0,001, t: 6.040) (Tablo 2).

TABLO 1. Çalışma Gruplarının Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri.

Ağızdan alınan AP                        
(n=139)

Uzun etkili AP 
(n=41) p değeri

Yaş (yıl) [Ort±SS] 38,63±10,98 37,49±8,98   0,545**

Cinsiyet [n (%)] 0,258*
     Erkek 79 (56,8) 28 (68,3)
     Kadın 60 (43,2) 13 (31,7)
Medeni durum [n (%)] 0,006*
     Bekar 66 (47,5) 26 (63,4)
     Evli 63 (45,3) 8 (19,5)

     Dul 10 (7,2) 7 (17,1)

Eğitim yılı [Ort±SS] 9,47±3,68 9,44±3,45 0,970**

Mesleki durum [n (%) 0,986*

     Geliri var 62 (44,6) 19 (46,3)
     Geliri yok 77 (55,4) 22 (53,7)

Son tedavinin toplam kullanım süresi (ay) [Ortanca (min-max)] 12 (1–96) 7 (1-96) 0,124***

Toplam hastalık süresi (yıl) [Ortanca (min-max)] 10 (1-35) 12 (2-40) 0,411***

Toplam yatış sayısı [Ortanca (min-max)] 2 (0–12) 4 (1-15) 0,001***

Ort±SS: Ortalama± Standart Sapma, AP: Antipsikotik. *Ki kare testi  **Student t testi  ***Mann Whitney U testi.

TABLO 2. Çalışma Gruplarının PANSS, EBDÖ, UKU ve Q-LES-Q Değerlerinin Karşılaştırılması.

Ağızdan alınan AP                        
(n=139)

Uzun etkili AP
 (n=41) p değeri

PANSS P [Ortanca (min-max)] 7 (7-20) 7 (7-20) 0,345*
PANSS N [Ortanca (min-max)] 7 ( 7-27) 7 (7-16) 0,410*
PANSS G [Ortanca (min-max)] 17 (16-38) 16 (16–26) 0,005*

EBDÖ [Ortanca (min-max)] 0 (0-9) 0 (0-1) 0,621*
UKU [n (%)]

     Psişik 72 (51,8) 16 (39,0) 0,391**

     Nörolojik 5 (3,6) 5 (12,2) 0,050**

     Otonomik 23 (16,5) 7 (17,1) 1,000**

     Diğer 36 (25,9) 7 (17,1) 0,339**

     Yan etki 58 (41,7) 9 (22,0) 0,034**

     Müdahale 26 (18,7) 3 (7,3) 0,133**
Q-LES-Q [Ort±SS] 55,97±7,96 64,63±8,61 <0,001***

PANSS: Pozitif ve Negatif Sendrom Ölçeği; EBDÖ: Ekstrapiramidal Belirtileri Değerlendirme Ölçeği; UKU: (Ugvalg for Kliniske Undersgelser) Yan Etki  
Derecelendirme Ölçeği. Q-LES-Q: Yaşamdan Hoşnutluk ve Doyum Anketi. 
Ort±SS: Ortalama± Standart Sapma, AP: Antipsikotik.
* Mann Whitney U testi  **Ki kare testi  *** Student t testi.
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Ağızdan ikili antipsikotik kullanan hastalar dışlanarak, ağız-
dan tekli antipsikotik kullanan hastalar ile depo antipsikotik 
kullanan hasta grupları arasında karşılaştırma yapıldığında; 
PANSS G; ağızdan 2. kuşak tekli antipsikotik alan hastalarda 
uzun etkili 2. kuşak antipsikotik alan hastalara göre anlam-
lı olarak daha yüksektir (p=0,002). Diğer PANSS değerleri 
arasında anlamlı bir fark saptanmamıştır (p>0,05). İki grup 
arasında EBDÖ puanları açısından anlamlı bir fark yoktur 
(p=0,570). Ağızdan tekli antipsikotik kullananlar ile depo an-
tipsikotik kullanan gruplar UKU ölçeğinin alt grupları açısın-
dan karşılaştırıldığında; UKU yan etki alt grup değeri ağızdan 
tekli 2. kuşak antipsikotik alan hastalarda uzun etkili 2. kuşak 
antipsikotik alan hastalara göre istatistiksel olarak anlamlı şe-
kilde yüksektir (p=0,026). Diğer alt gruplar arasında anlamlı 
bir fark saptanmamıştır (p>0,05). Q-LES-Q ortalaması uzun 
etkili 2. kuşak antipsikotik alan hastalarda ağızdan tekli 2. ku-
şak antipsikotik alan hastalara göre istatistiksel olarak anlamlı 
derecede yüksek olarak tespit edilmiştir (p<0,001).

TARTIŞMA

Bu çalışmada ağızdan alınan ve uzun etkili 2. kuşak antipsi-
kotik enjeksiyonları ile takip edilen şizofreni ve şizoaffektif 
bozukluk tanılı hastaların yaşam kalitesi ve ilaç yan etkileri 
açısından karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Sosyodemografik veriler açısından ağızdan ve uzun etkili 2. 
kuşak antipsikotik enjeksiyonları ile tedavi edilen hasta grup-
ları arasında; yaş cinsiyet, eğitim durumu, meslek durumu 
açısından istatistiksel olarak anlamlı fark yoktur. Medeni du-
rum açısından bakıldığında ise bu çalışmada uzun etkili 2. 
kuşak antipsikotik alan hasta grubundaki bekar hasta oranı, 
ağızdan 2. kuşak antipsikotik alan hasta grubundaki bekar 
hasta oranına göre istatistiksel olarak anlamlı derecede daha 
yüksek olarak tespit edilmiştir. Her ne kadar ülkemizde bekar 
şizofreni hastalarının çoğunluğu aile içinde yaşıyor olsalar da, 
evlenmeyi etkileyebilecek kötü prognoz özellikleri ilaç seçi-
mini de etkiliyor olabilir. Bunun yanı sıra bu hastaların ilaç 
takibi ve ilaç uyumunu sağlamak açısından uzun etkili 2. ku-
şak antipsikotiklerin daha çok kullanılıyor olması uygun bir 
tercih olarak değerlendirilebilir.

Hastaların son başlanan tedavi öncesindeki toplam hastaneye 
yatış sayıları uzun etkili 2. kuşak antipsikotik alanlarda, ağız-
dan 2. kuşak antipsikotik alanlara göre istatistiksel olarak an-
lamlı derecede yüksek bulunmuştur. Tedavi seçimi açısından 
sık tekrarlayıcı hastalık özelliklerine sahip hastalarda uzun et-
kili antipsikotik ilaçların ağızdan alınan ilaçlara göre daha çok 
tercih edilmiş olmaları uygun bir seçenek olarak görülebilir. 
Nitekim çalışmalarda; şizofrenide sıklıkla görülen ilaç uyum-
suzluğu açısından, hastalık tekrarlama oranlarını azaltmada 
uzun etkili antipsikotiklerin ağızdan alınan tedavilerden daha 
avantajlı olduğu öne sürülmüştür (Nasrallah 2007).

Her iki tedavi grubunda da PANSS-P, PANSS-N ve PANSS-G 
ölçek puanları, hastaların değerlendirmeye alındıkları yatışma 
dönemi ile uyumlu şekilde hafif düzeyin altında olarak değer-
lendirilmiştir. Bu durumda hastaların almış oldukları ağızdan 
ve uzun etkili 2. kuşak antipsikotik ilaç tedavilerinin uygun 
dozda ve etkin oldukları söylenebilir. Antipsikotiklerin pozitif 
ve dezorganize belirtileri azaltmada etkili oldukları, hastalığın 
yineleme riskini azaltmada plasebodan üstün oldukları ifade 
edilmiş olmakla birlikte (Leucht ve ark. 2012), şizofrenideki 
yeti yitimi ile önemli oranda ilişkili olan negatif ve bilişsel 
belirtiler üzerinde sadece çok az bir etki gösterdikleri bildiril-
miştir. Bu bakımdan antipsikotikler arasında tutarlı bir fark-
lılık gösterilememiştir (Tandon ve Carpenter 2012). Bunun 
yanı sıra bu çalışmada PANSS-G ölçek puanları her iki tedavi 
grubunda da hafif düzeyin altında olmakla birlikte ağızdan 2. 
kuşak antipsikotik alan hastalarda, uzun etkili 2. kuşak antip-
sikotik alan hastalara göre istatistiksel olarak anlamlı derecede 
daha yüksek olarak görülmüştür. Her ne kadar her iki teda-
vi grubunda da yatışma dönemi izleniyor olsa da bu durum 
belirtilerin azalmasında uzun etkili 2. kuşak antipsikotiklerin 
ağızdan alınan 2. kuşak antipsikotiklerden daha etkin olduğu-
nu düşündürebilir.

Bu çalışmada UKU Yan Etki düzeyi (var olan yan etkilerin 
hastanın günlük performansına etkisinin genel değerlendir-
mesi), ağızdan 2. kuşak antipsikotik alan hastalarda uzun 
etkili 2. kuşak antipsikotik enjeksiyonları ile tedavi edilen 
hastalara göre istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yük-
sek tespit edilmiştir. Antipsikotik ilaçların yan etkileri (aka-
tizi, cinsel fonksiyon bozukluğu, kilo artışı gibi); şizofreni 
hastalarında sıklıkla ilaç uyumsuzluğu ve ilaç reddine sebep 
olmaktadır (Kanea ve ark. 1998). Literatürde birçok 2. kuşak 
antipsikotiğin ulaşılabilir olan ağızdan alınan formlarının, en-
jeksiyon tedaviler ile karşılaştırıldığında tedavi uyumlarının 
daha düşük olduğu bildirilmiştir (Marinis ve ark. 2007). Bu 
çalışmada görülen enjeksiyon formları ile yan etkilerin oral 
formlara göre daha az gözlenmekte olduğu bulgusu doğrul-
tusunda; literatürde sözü edilen enjeksiyon formlarla artmış 
görülen ilaç uyumuna bu formlarla daha az görülen yan etki 
düzeylerinin de katkı sağladığı düşünülebilir.

Şizofreni hastalarının yaşam kalitesine; hastalığın doğası ve 
şiddetli psikopatolojisinin yanı sıra bu hastalığın tedavisinde 
kullanılan ilaçların da etkisi bulunmaktadır. Bu çalışmanın 
başka bir bulgusu; ağızdan 2. kuşak antipsikotik alan has-
taların yaşam kalitelerinin, uzun etkili 2. kuşak antipsiko-
tik alan hastaların yaşam kalitelerinden istatistiksel olarak 
anlamlı derecede daha düşük olduğunun gösterilmiş olma-
sıdır. Bu bulguları destekleyecek şekilde literatürde yer alan 
12 haftalık bir çalışmada, en az 3 ay boyunca ağızdan alı-
nan risperidon ile tedavi edilmekte olan, hastanede yatan 50 
şizofreni hastasının tedavisine ya ağızdan alınan risperidon 
ile devam edilmiş ya da uzun etkili formuna geçilmiştir. Her 
iki grup; etkinlik yönünden büyük ölçüde benzerken uzun 



16

etkili forma geçilen hastalarda önemli ölçüde daha az yan 
etki, daha düşük prolaktin seviyesi ve daha iyi sosyal işlev-
sellik düzeyi gözlemlenmiştir (Bai ve ark. 2006). Bu çalış-
ma bulguları ile uyumlu olacak şekilde; büyük ölçekli (N = 
1876), 6 haftalık açık uçlu başka bir avrupa çalışmada, uzun 
etkili 2. kuşak antipsikotiğin yan etki nedeniyle sadece % 
6’lık bir tedaviyi kesme oranı ile birlikte genellikle iyi tolere 
edilebildiği bildirilmiş, uzun etkili 2. kuşak bir antipsikotik 
ile klinik belirtilerde ve işlevsellikte önemli oranda düzelme 
tanımlanmıştır (Möller ve ark. 2005). 

Çalışmaya alınan her iki gruptaki hastaların 1 yıl gibi uzun 
bir süre aynı tedavi ile takip ediliyor olmaları bu çalışmanın 
olumlu bir yanı olarak düşünülebilir. Bununla birlikte ça-
lışmanın bir sınırlılığı olarak; uzun etkili ve ağızdan alınan 
antipsikotiklerin farmakolojik molekülleri birebir eşleşme-
mektedir. Her ne kadar uzun etkili antipsikotiklerin ağızdan 
alınan formları; ağızdan alınan antipsikotik grubu içinde yer 
alsa da, bire bir ağızdan alınan ve uzun etkili formların karşı-
laştırılması için yeterli büyüklükte grup oluşamamıştır. Bu ça-
lışmanın başka bir sınırlılığı; farklı ilaçlar karşılaştırıldığında 

doz denkliğini sağlamanın zorluğu olabilir. Bununla birlikte 
bu çalışmada her iki gruptaki hastaların 1 yıldır aynı tedavi 
dozları ile yatışma döneminde izleniyor olmaları, ilaçların et-
kin dozda kullanıldığını düşündürmektedir.

Hastalar aynı araştırmacı tarafından kesitsel olarak değerlen-
dirilmiş olup bu kesitsel değerlendirme de çalışmanın başka 
bir kısıtlılığı olabilir.

Bu çalışmada uzun etkili antipsikotik formlarının ağızdan 
alınan antipsikotik formlarına göre ilaç yan etkisi ve yaşam 
kalitesi bakımından daha olumlu sonuçlarla ilişkili olduğu 
gösterilmiştir. Bir bölge ruh sağlığı hastanesindeki güncel/
gerçek durumdaki uygulamaların doğal gözlem olarak kabul 
edilebilecek sonuçlarını bildirmesi bu yazının özgün yanı ol-
makla birlikte bu alanda yapılacak tedaviye etki eden toplum-
sal, kültürel ve ekonomik unsurları da dikkate alan, büyük 
ölçekli, metodolojik çalışmalara ihtiyaç vardır.
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