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Şizofrenide Uzun Etkili Enjekte Edilebilir Antipsikotiklerin Bakım
Veren Yükü, Yaşam Kalitesi, Belirti Şiddeti ve Tedaviyi Bırakma ile
İlişkisi
2
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ÖZET
Amaç: Tedavisinde uzun etkili enjekte edilebilir antipsikotik olan
şizofreni hastalarının ilaca yönelik tutumunun, antipsikotik tipi ve yan
etkilerinin; tedaviyi sürdürme, yaşam kalitesi ve bakım veren yüküne
etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Çalışma örneklemimizi Sağlık Bilimleri Prof. Dr. Mazhar
Osman Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma
Hastanesi’nde ayaktan tedavi ünitelerinde DSM-5 tanı kriterlerine
göre Şizofreni tanısı almış, tedavisinde en az 12 haftadır uzun etkili
intramusküler antipsikotik ilaç reçete edilen 18-65 yaş arası ardışık 110
hasta ve bakım vereni oluşturdu. Hastalara Sosyodemografik ve Klinik
Veri Formu, İlaç Tutumu Ölçeği-10 (İTÖ), Pozitif ve Negatif Sendrom
Ölçeği (PNSÖ), UKU Yan Etki Derecelendirme Ölçeği (UKUYÖ), Şizofreni İçin Yaşam Niteliği Ölçeği (ŞYNÖ), hastaların bakım
verenlerine ise Sosyodemografik Veri Formu ve Zarit Bakım Veren Yükü
Ölçeği (ZBYÖ) uygulandı.
Bulgular: İlaca yönelik tutumu olumlu olan hastaların toplam
antipsikotik kullanım sürelerinin (13,7±9,1 yıl), olumsuz olan
hastalardan (7,7±6.6 yıl) daha uzun olduğu saptandı (p 0,001). İlaç
bırakmayı düşünen hastaların PNSÖ toplam puanları (44,0±14,3), ilaç
bırakmayı düşünmeyenlere göre (38,6±9,0) daha yüksekti (p=0.03),
İTÖ puanları ise daha düşüktü (1,4±4,9; 5,2±3,4; p<0,001). İlaç
bırakmayı düşünen hastaların hastalık süresi de (10,3±9,3 yıl) ilaç
bırakmayı düşünmeyenlere göre (15,7±9,0 yıl) daha kısaydı (p=0,01).
Tipik ve atipik uzun etkili intramusküler antipsikotik kullanan hastalar
arasında, bakım veren yükü, yan etkiler, yaşam kalitesi ve tedaviyi
bırakma nedenleri açısından anlamlı farklılık saptanmadı. Regresyon
analizi sonuçlarına göre PNSÖ toplam puanının (β=0,553, p<0,001)
ve erkek cinsiyetin (β=0,225; p=0,003) pozitif yönde ZBYÖ puanlarını
yordadığı saptandı.
Sonuç: Uzun etkili intramusküler antipsikotik kullanan şizofreni
hastalarının ilaca yönelik tutumu ve psikotik belirti şiddeti tedaviyi
bırakma ile ilgili en önemli etkenlerdir. Düzenli tedaviye devam
eden hastalar için uzun etkili intramusküler antipsikotiğin atipik ya
da tipik olması ise yaşam niteliği ve bakım veren yükünde farka yol
açmamaktadır.
Anahtar Sözcükler: Şizofreni, tedaviyi bırakma, yaşam kalitesi, bakım
veren yükü, uzun etkili enjekte edilebilir antipsikotikler

SUMMARY
Relationship of Long Acting Injectable Antipsychotics with
Caregiver Burden, Quality of Life, Symptom Severity and
Treatment Discontinuation in Schizophrenia
Objective: Regarding the patients using long acting injectable (LAI)
antipsychotic treatment; we aimed to investigate the effect of attitude
towards drugs, antipsychotic type and side effects on quality of life,
caregiver burden and continuation of treatment.
Method: Our study sample consisted of 110 patients in the age range of
18-65 using LAI antipsychotics for at least 12 weeks with the diagnosis
of schizophrenia according to DSM-5 criteria. Sociodemographic and
Clinical Data Form, Drug Attitude Inventory 10 (DAI-10), Positive
and Negative Syndrome Scale (PANSS), UKU Side Effect Rating Scale,
Quality of Life for Schizophrenia Scale were used for evaluation of
patients. Sociodemographic Data Form, Zarit Caregiver Burden Scale
(ZCBS) were used for the caregivers.
Results: It is observed that the patients with positive attitude against
the treatment had longer antipsychotic treatment duration (13.7+9.1
years) compared to patients with negative attitude (7.7 + 6.6 years)
(p<0.001). PANSS total scores of patients who were considering about
treatment discontinuation (44.0+14.3) were higher than the other
patients (38.6+9.0) (p=0.03) and DAI-10 scores of patients who were
considering about treatment discontinuation were lower (1.4+4.9;
5.2+3.4; p<0.001). Duration of illness were also shorter (10.3+9.3 year)
for the patients who were considering about treatment discontinuation
than the other group (15.7 + 9.0 year) (p=0.01). There was no significant
difference in caregiver burden, side effects, quality of life and reasons for
treatment discontinuation between typical and atypical antipsychotics.
According to the regression analysis results, PANSS score (β=0.553,
p<0.001) and male gender (β= 0.225, p=0.003) were positive predictors
of ZCBS scores.
Conclusion: It is observed that the attitude towards drugs and
psychotic symptom severity were the most important factors for
treatment discontinuation in patients with schizophrenia using LAI
antipsychotics. Atypical and typical antipsychotics were not different
with respect to quality of life and caregiver burden for the patients on
regular treatment with LAI antipsychotics.
Keywords: schizophrenia, treatment discontinuation, quality of life,
caregiver burden, long acting injectable antipsychotics

Geliş Tarihi: 06.10.2020, Kabul Tarihi: 04.02.2021, Çevrimiçi Yayın Tarihi: 08.10.2021
1
Uzm., Dinar Devlet Hastanesi, Psikiyatri Bl., Afyon, 2, 3Uzm., Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
14. Psikiyatri Servisi, İstanbul.

FU: https://orcid.org/0000-0003-2562-2597, EY: https://orcid.org/0000-0002-5348-5326, NBT: https://orcid.org/0000-0002-1889-7608
Dr. Eren Yıldızhan, e-posta: erenyildizhan@hotmail.com

167

GİRİŞ
Şizofreni dünyada yaşam boyu yaklaşık %1 prevalans ile görülen kronik işlev kaybıyla sonuçlanabilen bir ruhsal rahatsızlıktır (Köroğlu ve Hocaoğlu 2017). Kısmi veya tam remisyon
dönemleri, antipsikotik ilaç tedavisine zayıf uyum ve çoklu
hastane yatışları ile karakterizedir (Davis 1975, Schooler
2003). Şizofrenide ve diğer ilişkili psikotik bozukluklarda tedavi uyumu ciddi bir sorundur. Hastaların neredeyse %80’i
uzun dönemde tedaviden bir şekilde kopmaktadır. Tedavi
uyumsuzluğu tedavinin ilk evrelerinde olabileceği gibi sonraki dönemlerde de ortaya çıkabilir. Tedavi uyumunu sağlamak
için uyumsuzluğun nedenlerinin iyi araştırılması ve giderilmesi gerekmektedir. İlaç uyumsuzluğu, semptom alevlenmelerine veya nükslere, psikiyatri hastanesinde yatış ve acil psikiyatri servislerinin kullanımına, daha fazla komorbid madde
kullanım bozukluğuna; zayıf bilişsel işleyişe; yaşam kalitesinin
düşmesine; şiddet/saldırganlık veya mağduriyet oranlarının
artmasına; intihar riskinde artışa ve daha kötü prognoza sebep olmaktadır (Byerly ve ark. 2007, Haddad ve ark. 2014,
Barkhof ve ark. 2012).
Hastalığı kabul etmeyen ya da psikiyatrik sağaltımlara karşı
olumsuz tepki geliştirmiş hastaların ilacı reddetmesi ya da kısa
sürede bırakması sık görülür. Bu gibi durumlarda uzun etkili
enjekte edilebilir (UEİ) antipsikotikler büyük kolaylık sağlar
(Taylor ve ark. 2012). UEİ ilaçlar 1960 ‘larda geliştirilmiştir
ve ilaç uyumu sorunları olan hastalar ve ilaç kesilmesinden
sonra şiddetli nüks öyküsü olanlar için özellikle avantajlı olduğu düşünülmüştür (Fleischhacker ve Miyamoto 2016).
Uzun süre UEİ antipsikotik kullanan hasta ilacı bıraktığında, antipsikotik etki, ilacın kararlı durum konsantrasyonuna
ulaşma süresine bağlı olarak değişebilmekle birlikte 3-6 ay
daha sürebilir (Meltzer ve Bobo 2009). Tedaviye uyumun artması, emilim ve ilk geçiş metabolizması olmaması, tedaviden
yeterli sonuç alınabilmesi için gereken total dozun azalması
avantajlar arasındadır.
Şizofreni, aile bireyleri için de en fazla yük oluşturan ruhsal
hastalıkların başında gelmektedir (Gülseren ve ark. 2010).
Şizofreni hastalarının işlevsellik kaybının ya da iyileşme ile
artan işlevsellik düzeyinin bakım veren yükü ile ilişkisi ilk
kez Lefley tarafından vurgulanmıştır (Lefley 1997). Aytur’un
(2015) çalışmasında sanrı ve varsanıların pozitif belirti grupları içerisinde daha fazla olarak yükü arttırdığı, duygusal içe
çekilme, ilişki kurmada güçlük, pasif/kayıtsız biçimde kendini toplumdan çekme, konuşmanın kendiliğinden ve akıcı
olmasının kaybı, stereotipik düşünme gibi negatif belirtilerin
yükün tüm boyutlarında artışla ilişkili olduğu gözlemlenmiştir
(Aytur 2015). Buna ek olarak ise özkıyım öyküsü ve şiddet
davranışı olan hastaların daha yüksek düzeyde bakım yükü
oluşturdukları, kadın bakım verenlerin ruhsal gerginlik ve
özel yaşamın bozulması ile sinirlilik ve kısıtlanmışlık yük
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boyutlarında erkeklerden daha fazla yük yaşamakta oldukları saptanmıştır (Aytur 2015).
Bütün bu veriler değerlendirildiğinde literatürde de UEİ
antipsikotik ilaçları kendi içinde karşılaştıran sınırlı sayıda
çalışma mevcuttur. Mevcut literatürde şizofreni hastalarının
oral antipsikotik ilaç uyumsuzluğuna, yan etkilere,
bunların yaşam kalitesine, bakım verenin yüküne etkilerine
çokça değinilmiştir; fakat uzun etkili enjekte edilebilir antipsikotik ilaçların tipleri, yan etkileri, hastaların ilaca yönelik
tutumları ve bunların tedaviyi sürdürme, yaşam kalitesi, bakım verenin yüküne etkileri ile ilgili yeterli veri yoktur. Bu
nedenle çalışmamızda şizofreni hastalarının uzun etkili enjekte edilebilir antipsikotik ilaçlara karşı tutumunu, yan etkileri,
bunların tedaviyi sürdürme, yaşam kalitesi ve bakım verenin
yüküne etkilerini inceledik.

YÖNTEM
Çalışma Evreni ve Örneklemi
Çalışmamız kesitsel nitelikte bir olgu çalışması olarak tasarlanmıştır. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bakırköy Prof. Dr.
Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma
Hastanesi poliklinikleri ve hastaneye bağlı bulunan toplum ruh sağlığı merkezlerinde (TRSM), 08 Nisan 2019-08
Temmuz 2019 tarihleri arasında takip edilen, DSM 5 tanı
kriterlerine göre Şizofreni tanısı almış, en az 12 haftadır UEİ
antipsikotik kullanan, 18-65 yaş arasında olup çalışma için
aydınlatılmış onam vermiş olan, ardışık 110 hasta ve bakım
vereni çalışmaya dahil edilmiştir. Ardışık hasta alımı belirlenen
bu üç aylık süre içinde yapılmıştır. Bu çalışma için Bakırköy
Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nden 02.04.2019 tarihinde 299 protokol no ile onay alınmıştır.
Hastalara ve bakım verenlerine öncelikle çalışmanın amacı
anlatılarak, katılımları için sözel ve yazılı onayları alınmıştır.
Çalışmaya katılmayı reddetme veya görüşmeyi herhangi bir
noktada sonlandırma hakkına sahip oldukları açıklanarak, kişisel bilgilerle ilgili kayıtlarının gizli tutulacağına dair güvence
verilmiştir. Böylelikle, araştırmaya katılmayı kabul eden tüm
hastalar ve bakım verenlerinden aydınlatılmış onam alınmıştır. Hastalara Sosyodemografik ve Klinik Olgu Değerlendirme
Formu, İlaç Tutum Ölçeği-10 (İTÖ), Pozitif ve Negatif
Sendrom Ölçeği (PNSÖ), UKU Yan Etki Derecelendirme
Ölçeği (UKU-YÖ), Şizofreni İçin Yaşam Niteliği Ölçeği
(ŞYNÖ), hastanın bakım verenine ise Sosyodemografik Veri
Formu, Zarit Bakım Yükü Ölçeği (ZBYÖ) uygulanmıştır.
Karıştırıcı etkisi olacağı nedeni ile uzun etkili antipsikotiğe
ek olarak oral antipsikotik kullanımına sınırlama konulması
amaçlanmıştır. Minimum efektif dozun üstünde ek oral antipsikotik kullanan hastalar çalışmaya alınmamıştır. Minimum
efektif doz için Maudsley Tedavi Rehberi (13.Baskı) dikkate

alınmış ve antipsikotik tedavide ilk atak hastalar için minimum etkin dozun 200 mg/gün, çoklu atağı olan hastalar için
ise 300 mg/gün klorpromazin ve eşdeğer dozda antipsikotik
olduğundan yola çıkarak; bu dozun üzerinde ek oral antipsikotik kullanan hastalar çalışmadan dışlanmıştır. Bakım verenler için dahil edilme kriterleri, 18 yaşını doldurmuş olmak,
okur yazar olmak, diğer aile üyelerine oranla hastayla daha
fazla zaman geçiriyor olmak olarak belirlendi. Bakım verenler
için dışlama kriterleri ise zeka geriliği bulunması, görüşmeye
engel bir durumu (işitme, konuşma zorluğu) olması, ailede
bakım verilmesi gereken başka bir ruhsal veya fiziksel hastalığa sahip birey varlığı olarak belirlendi.
Çalışmanın Hipotezleri:
1.

Tedaviyi bırakmayı düşünen hastalarda belirti şiddeti
daha yüksek, ilaç yan etkileri daha fazladır, yaşam kalitesi
daha düşüktür.

2.

Tipik UEİ antipsikotik kullanan hastalarda yan etkiler
nedeni ile tedaviyi bırakma ve tedavi değiştirme daha
fazladır.

3.

Atipik UEİ antipsikotik kullanan hastaların ailelerindeki
bakım veren yükü daha azdır.

Ölçme ve Değerlendirme Araçları
Sosyodemografik ve Klinik Olgu Değerlendirme Formu:
Çalışmanın amacına dönük olarak araştırmacılar tarafından
hazırlanmıştır. Sosyodemografik özellikler, aile öyküsü,
hastaların klinik durumunu, hastaneye yatış sayıları, yatış
süreleri, tedaviyi sürdürme, bırakma ve değiştirmenin yan
etkiler ile ilişkisini içeren klinik bilgilere ilişkin sorular
içerir. Tedavi değişikliği ya da bırakmanın nedenlerinin
belirlenmesinde kullanılacak liste oluşturulurken, Corell CU
ve arkadaşlarının uzun etkili enjekte edilebilir antipsikotik
kullanımı ile ilişkili yan etkiler listesi dikkate alınmıştır (Rossi
ve ark. 2012, Correll ve ark. 2016, Kishimoto ve ark. 2013).
İlaç Tutum Ölçeği (İTÖ): İlaç Tutum Ölçeği-10, Hogan ve
arkadaşları tarafından 1983 yılında geliştirilmiştir. Hastaların
antipsikotiklere karşı öznel tepkilerini ve tutumlarının “Evet”
ve “Hayır” olarak cevaplandırıldığı 10 sorudan oluşan bu ölçek, 6 olumlu cevap beklenen, 4 olumsuz cevap beklenen 10
sorudan oluşmaktadır. Soruların toplam puanının sıfırdan
büyük olması halinde, hasta tedaviye uyumlu kabul edilmektedir (Hogan ve Awad 1992). Aydın ve arkadaşları (2018)
tarafından şizofreni tanısı olan hastalarda Türkçe güvenirlik
geçerlik çalışması yapılmıştır.
Pozitif ve Negatif Sendrom Ölçeği (PNSÖ): Klinisyen tarafından uygulanan; şizofrenide pozitif ve negatif belirtiler,
genel psikopatolojiyi değerlendirmek ve bu belirtilerin düzeyini ölçmek üzere 1987’de Kay ve arkadaşları tarafından
geliştirilmiş olan, yedi puanlı şiddet değerlendirilmesi içeren, 30 maddelik bir görüşme ölçeğidir. 7 maddesi pozitif

belirtiler alt ölçeğine, 7 maddesi negatif belirtiler alt ölçeğine
ve 16 maddesi de genel psikopatoloji alt ölçeğine aittir (Kay
ve ark. 1987). Opfer ve arkadaşları tarafından 1992’ de yapılandırılmış, 1999 yılında Kostakoğlu ve arkadaşları tarafından
Türkçeye uyarlanmıştır.
UKU (Udvalg for Kliniske Undersøgelser) Yan Etki
Derecelendirme Ölçeği (UKU-YÖ): Psikolojik, nörolojik,
otonom sistem ve genel yan etkilerinin değerlendirildiği 48
maddeli toplam 3 bölümden oluşmaktadır. Her bir madde 4
seçenekli olup “0” yan etki olmadığını, “3” ise şiddetli olduğunu belirtmektedir (Lingjaerde ve ark. 1987). Değerlendiriciler
arası güvenilirlik korelasyon katsayısı Türkçe çevirisi için 0,76
(p<0,001) olarak bulunmuştur (Kostakoğlu ve ark. 2001).
Şizofreni için Yaşam Niteliği Ölçeği (ŞYNÖ): Sürdürüm
tedavisi altındaki şizofreni tanılı hastaların son bir ay içindeki yaşam kalitelerini değerlendirmek amacıyla Heinrichs ve
arkadaşları (1984) tarafından geliştirilmiştir. Türkçeye Soygür
ve arkadaşları (2000) tarafından uyarlanmıştır geliştirilmiştir.
Hastaların kişisel deneyimlerinin zenginliğini, kişiler arası
ilişkilerin niteliğini ve mesleki üretkenliği ölçmektedir. 21
madde ve 4 alt ölçekten oluşan yarı yapılandırılmış bir formdur. Bu alt ölçekler şunlardır kişiler arası ilişkiler, mesleki rol,
ruhsal bulgular, kişisel eşya, günlük etkinlik. Her bir madde
üç bölümden oluşur. Birinci bölümde değerlendirilecek parametreye odaklanmak için kısa bir tanımlama yer alır. İkinci
bölüm incelemenin başlamasına yarayan sorulardan oluşur.
Üçüncü bölüm ise her bir madde için 7 derecelik bir ölçekten
oluşur (Heinrichs ve ark. 1984, Soygür ve ark. 2000).
Bakım Veren İçin Sosyodemografik Veri Formu: Çalışmanın
amacına yönelik olarak araştırmacı tarafından hazırlanmış,
bakım verenlerin yaş, cinsiyet, öğrenim durumu, medeni
durum, çalışma durumu, yakınlık durumu, gelir durumu, ek
bedensel hastalık olup olmadığı gibi sosyodemografik verileri
içeren bir formdur.
Zarit Bakım Veren Yükü Ölçeği (ZBYÖ): Demans tanısı
olan hastaların akrabalarında bakım veren yükünü değerlendirmek için Zarit ve arkadaşları (1980) tarafından geliştirilen
ölçek, sonraki çalışmalarda şizofreni hastalarının ailelerinde
bakım veren yükünü değerlendirmek için de kullanılmıştır
(Setsuko Hanzawa ve ark. 2008). Orijinal versiyonu 22 maddeli olan ölçeğin şizofreni hastalarının bakım verenlerinde
yapılan Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışmasında 3 madde çıkarılmış ve Türkçe versiyonu 19 maddeden oluşmuştur
(Özlü ve ark. 2009). Ölçek; asla, nadiren, bazen, sık sık ya
da hemen her zaman şeklinde 1’den 5’e kadar değişen likert
tipi değerlendirmeye sahiptir. Ölçek puanının yüksek olması,
bakım veren yükünün yüksek olduğunu göstermektedir.

İstatistiksel Analiz
SPSS Mac. Sürüm 22.0 (IBM) programı ile veriler analiz edilmiştir. Hastaların temel klinik ve demografik verileri frekans
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hastalar için 200 mg/gün, çoklu atağı olan hastalar için ise
300 mg/gün Klorpromazin ve eşdeğer dozun üstünde ek oral
antipsikotik kullanan 37 hasta, dahil edilme ölçütleri uyarınca çalışmadan dışlanmıştır. Ayrıca çalışmaya alınacak hastalardan, 2 hasta çalışmaya katılmayı kabul etmesine rağmen,
ölçekleri doldururken devam ettirmek istemediği için, 3 hasta
yakınlarına ulaşılamadığı için, 2 hasta bakım verenlerinin ölçek sorularını anlayamadığından, 1 hasta da kendisi ile görüşme sonrası bakım vereninin vefat etmesi sebebi ile olmak
üzere toplamda tanı veya tedavi ile ilgili çalışma kriterlerini
karşılayan 8 hasta çalışmaya dahil edilememiştir ve çalışmaya katılmak için onam veren ve kriterlerimize uyan ardışık
110 hasta ve bakım verenleri örneklemimizi oluşturmuştur.
Çalışmaya katılan hastaların demografik bilgileri Tablo 1’de
gösterilmiştir.

Çalışmamızın örneklemini Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman
Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi poliklinikleri ve hastaneye bağlı bulunan TRSM birimlerinden,
DSM 5 tanı kriterlerine göre Şizofreni tanısı almış, tedavisinde en az 12 haftadır UEİ antipsikotik ilaç reçete edilen 18-65
yaş arası hastalar oluşturmaktadır. Örneklemimize katılan hastaların takip edildiği TRSM birimlerinde; Bağcılar-Meydan
TRSM’de 38 hasta, Güngören TRSM’de 70 hasta, Bakırköy
TRSM’de 85 hasta şizofreni tanısı ile UEİ antipsikotik kullanmaktaydı. Örneklemimizi oluşturan hastalar içinden ilk atak

Çalışmaya alınan hastaların bakım veren yakınlarının 61’i
kadın (%55,5), 49’u ise erkektir (%45,5). Hastaya bakım veren
yakınlarının 55’i İlkokul (%50), 13’ü ortaokul (%11,8), 12’si
lise (%10,9), 14’ü yüksekokul (%12,7) mezunudur. Hastaya
bakım veren yakınlarının büyük bir çoğunluğu evliyken (71
kişi, %64,5), 14’ü bekar (%12,7), 25’i boşanmıştır (%22,7).
Hastaya bakım veren yakınlarının 39’u (%35,4) çalışmıyorken, 36’sı çalışmaktadır (%32,7) ve 35’i ise emeklidir
(%31,8). Çalışmaya katılan hastaya bakım veren yakınlarının
53’ü (%48,2) anne-baba yakınlık derecesine sahipken 24’ü

dağılımları hesaplanmış ve kategorik değişkenler için ki-kare,
devamlı değişkenler için ise bağımsız t testi kullanılmıştır.
İstatistiksel güç için, Etki Büyüklüğü hedeflemesine göre analizlerde kullanılacak iki yönlü olmak üzere t testi öncül olarak
girilmiş, α hata olasılığı 0,05 ve 1-β hata olasılığı=0,95 olarak
belirlenerek G*Power 3.0.10 programı ile gerekli minimum
örneklem sayısı hesaplanmıştır. İki grup karşılaştırması çift
yönlü anlamlılık düzeyine göre, 0,950129 güce sahip (kritik
F=1,971) analiz için minimum 108 örneklem sayısı sonucuna ulaşılmış ve bu çalışmanın örneklem büyüklüğü bu bilgiler ışığında kararlaştırılmıştır. Toplamda 110 kişi ile yapılan
çalışmada anlamlılık düzeyi p=0,05 olarak belirlenmiştir ve
sonuçlar bulgular kısmında paylaşılmıştır.

Tablo 1. Hastaların Demografik Verilerinin İlaç Tipine Göre Karşılaştırması
Atipik
Yüzde (%)
Cinsiyet
Medeni Durum
Tıbbi Hastalık
İntihar Öyküsü
Sigara Kullanımı
Alkol Kullanımı
Madde Kullanımı
Ailede Psikiyatrik Hastalık Öyküsü
Adli Öykü
TRSM Takibi

Tipik
Sayı

Yüzde (%)

Kadın

29

43,6

15

40,9

Erkek

39

57,4

27

59,1

Bekâr

51

75,0

32

75,5

Evli

17

25,0

10

24,5

Var

15

22,1

9

21,4

Yok

53

77,9

33

78,6

Evet

20

29,4

5

11,9

Hayır

48

70,6

37

88,1

Evet

33

48,5

25

59,5

Hayır

35

51,5

17

40,5

Evet

3

4,4

1

2,4

Hayır

65

95,6

41

97,6

Evet

2

2,9

0

0

Hayır

66

97,1

42

100

Evet

31

45,6

20

47,6

Hayır

37

54,4

22

52,4

Evet

13

19,1

12

28,6

Hayır

55

80,9

30

70,4

Evet

50

73,5

20

47,6

Hayır

18

26,5

22

52,4

İki grup kategorik veri karşılaştırmasında Ki-Kare analizi kullanılmış, p<0,05 anlamlılık düzeyi kabul edilmiştir. p*: X2 değeri anlamlılık derecesi.
Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM)
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p

Sayı

0,471
0,888
0,938
0,033
0,262
0,506
0,380
0,836
0,250
0,006

takip edilen hastalar için 45,2±3,9, poliklinikten takip edilen
hastalar için ise 39,1±15,2 olduğu, TRSM’den takip edilen
hastaların bakım veren yükünün anlamlı olarak daha yüksek
olduğu saptanmıştır (t=2,129, p=0,036). TRSM ve poliklinikten takip edilme ile ilgili olarak bunun dışında farklılık
saptanmamıştır.

Tablo 2. Hastaya Bakım Veren Yakınlarının Demografik Verileri

Cinsiyet

Eğitim Seviyesi

Medeni Durum

Çalışma Durumu

Yakınlık Derecesi

Gelir Düzeyi

Sayı

Yüzde
(%)

Kadın

61

55,5

Erkek

49

44,5

Okuryazar

16

15,5

İlkokul

55

50

Ortaokul

13

11,8

Lise

12

10,9

Yüksekokul

14

12,7

Bekâr

14

12,7

Evli

71

64,5

Boşanmış

25

22,7

Çalışmıyor

39

35,4

Çalışıyor

36

32,7

Emekli

35

31,8

Anne-baba

53

48,2

Kardeş

24

21,8

Eş

20

18,2

Çocuk

6

5,5

Diğer

7

6,4

500 altı

21

19,1

500-1000 TL arası

4

3,6

1000-1500 TL arası

20

18,2

1500 TL üzeri

65

59,1

Çalışmaya katılan hastaların 16’sı Aripipirazol UEİ (%14,5),
16’sı Risperidon UEİ (%14,5), 25’i Paliperidon Palmitat UEİ
aylık (%22,7), 11’i Paliperidon Palmitat UEİ 3 aylık form
(%10,0), 22’si Zuklopentiksol UEİ (%20,0), 5’i Flupentiksol
UEİ (%4,5), 1’i Flufenazin UEİ (%0,9) ve 14’ü Haloperidol
UEİ (%12,7) kullanmaktaydı. Hastaların 68’i (%61,8) atipik, 42’si (%38,2) tipik UEİ antipsikotik kullanmaktaydı.
Çalışmaya katılan hastaların 65’i mevcut kullandığı UEİ
antipsikotiklere ek minimum etkin dozla sınırlı oral antipsikotik kullanmaktaydı. Hastaların 8’i Risperidon (%12,3),
27’si Ketiyapin (%41,5), 4’ü Amisülpirid (%6,1), 4’ü
Olanzapin (%6,1), 7’si Klozapin (%10,7), 5’i Haloperidol
(%7,6), 5’i Klorpromazin (%7,6), 5’i Aripipirazol (%7,6)
kullanmaktaydı.
Hastaların 20’si (%18,2) ilacını bırakmayı düşündüğünü
belirtirken, 90’ı (%81,8) ilacını bırakmayı düşünmediğini
belirtmiştir. İlaç bırakmayı düşünme durumuna göre klinik
ölçek puanları karşılaştırması Tablo 4’te gösterilmiştir.

kardeş (%21,8) ve 20’si (%18,2) hastanın eşi, 6’sı hastanın
çocuğu (%5,5), 7’si ise diğer aile üyeleridir (%6,4) (Tablo 2).
Örneklemimizi oluşturan hastalardan 70’i hastanemize bağlı
bulunan TRSM’lerde, 40’ı ise hastanemizin polikliniklerinde takip edilmekteydi. TRSM’den takip edilen ve polikliniklerden takip edilen hastaların karşılaştırmalı özellikleri Tablo
3’te gösterilmiştir. ZBYÖ ortalama puanlarının TRSM’den

Çalışmada uygulanan İTÖ, ŞYNÖ, ZBYÖ, UKU-YÖ,
PNSÖ puanlarının ve hastaların klinik verilerinin (TRSM
Takip süresi, hastalık süresi, yatış sayısı, UEİ kullanım süresi
ve toplam ilaç kullanım süresi), hastaların kullandıkları ilaç
tipine göre farklılıklarını belirlemek adına bağımsız örneklem t-testi uygulanmıştır. Hastaların 68’i atipik, 42’si ise tipik
UEİ antipsikotik kullanmaktadır. Yapılan analizler sonucunda; atipik antipsikotik kullanan hastaların TRSM takip sürelerinin (Ortalama=23,81), tipik antipsikotik kullanan hastaların TRSM takip sürelerinden (Ortalama=10,46) anlamlı

Tablo 3. TRSM Takip Durumuna Göre Hastaların Klinik Verilerinin Karşılaştırması
TRSM
(n=70)
Ort ± SS

Poliklinik
(n=40)
Ort ± SS

t(p)
-1,234 (0,220)

Yaş

41,2 ± 11,3

44,0 ± 11,7

Hastalık Süresi (yıl)

15,6 ± 9,2

13,2 ± 9,1

1,321 (0,189)

UEİ Kullanım Süresi (yıl)

3,1 ± 4,0

3,9 ± 4,4

-0,925 (0,357)

Toplam Antipsikotik Süresi (yıl)

13,4 ± 9,2

11,4 ± 8,7

1,108 (0,270)

PNSÖ Pozitif

8,3 ± 2,6

7,9 ± 2,3

0,853 (0,395)

PNSÖ Negatif

11,1 ± 4,4

9,7 ± 4,7

1,561 (0,121)
0,805 (0,422)

PNSÖ Genel

21,0 ± 4,4

20,2 ± 5,6

PNSÖ Toplam

40,5 ± 9,8

37,9 ± 11,0

1,292 (0,199)

İTÖ Toplam

4,8 ± 2,9

4,2 ± 4,1

0,755 (0,452)

UKU Yan Etki Toplam

11,1 ± 7,3

10,2 ± 6,3

0,696 (0,488)

Zarit Bakım Veren Yükü Toplam

45,2 ± 13,9

39,1 ± 15,2

2,129 (0,036)

İki grup karşılaştırmasında bağımsız örneklem t testi analizi kullanılmış, p<0,05 anlamlılık düzeyi kabul edilmiştir.
İlaç Tutumu Ölçeği-10 (İTÖ), Pozitif ve Negatif Sendrom Ölçeği (PNSÖ), Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM), Uzun Etkili İntramusküler (UEİ)
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Tablo 4. Ölçeklerden Alınan Puanların İlacı Bırakmayı Düşünme Durumuna Göre Karşılaştırılması

İTÖ Toplam
PNSÖ Toplam
Zarit Bakımveren Yükü Toplam
Kişilerarası İlişkiler
Yaşam Kalitesi/Mesleki Rol
Şizofreni için Yaşam Niteliği

Ruhsal Bulgular
Kişisel Faaliyetler
Toplam
Ruhsal
Nörolojik

UKU Yan Etki

Otonomik
Diğer
Toplam

TRSM Takip Süresi (ay)
Hastalık Süresi (yıl)
Yatış Sayısı
UEİ ne zamandır kullandığı (yıl)
Toplam Antipsikotik Kullanım Süresi (yıl)

İlaç Bırakma

N

Ort.

SS

Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır

20
90
20
90
20
90
20
90
20
90
20
90
20
90
20
90
20
90
20
90
20
90
20
90
20
90
20
90
20
90
20
90
20
90
20
90

1,40
5,28
44,00
38,65
43,62
42,90
26,35
28,33
11,20
10,40
24,40
25,62
8,90
9,63
70,85
73,98
4,80
4,41
1,05
1,24
1,55
1,86
3,90
3,18
11,30
10,71
17,94
18,76
10,37
15,75
3,50
3,34
3,66
3,42
9,20
13,45

4,94
3,40
14,33
9,02
16,91
14,19
9,54
8,65
5,23
4,47
7,41
5,88
2,48
2,11
23,06
18,77
3,98
3,48
,88
1,16
1,63
1,75
2,65
2,65
7,59
6,92
19,73
22,61
9,32
9,02
6,50
3,30
6,40
3,60
9,52
8,80

t (p)
-4,222(0,000)
2,127 (0,036)
0,200 (0,842)
-0,910 (0,365)
0,701 (0,485)
-0,800 (0,425)
-1,356 (0,178)
-0,648 (0,518)
0,440 (0,661)
-0,702 (0,484)
-0,738 (0,462)
1,085 (0,280)
0,338 (0,736)
-0,147 (0,884)
-2,398 (0,018)
0,155 (0,877)
0,227 (0,821)
-1,924 (0,057)

İki grup karşılaştırmasında bağımsız örneklem t testi analizi kullanılmış, p<0,05 anlamlılık düzeyi kabul edilmiştir.
İlaç Tutumu Ölçeği-10 (İTÖ), Pozitif ve Negatif Sendrom Ölçeği (PNSÖ), Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM), Uzun Etkili İntramusküler (UEİ)

düzeyde daha uzun olduğu belirlenmiştir [t(108)=-3,197,
p:0,002, p<0,001]. Diğer değişkenler açısından anlamlı farklılık saptanmamıştır (Tablo 5).
Uzun etkili enjekte edilebilir antipsikotik ile idame tedavi
başlanması sonrasında, yıllık yatış sayı ve sürelerinde azalma
olduğu görülmüştür, buna karşın UEİ antipsikotik tedavi öncesinde ve sonrasındaki yatış sayıları ve sürelerinin, hastaların
kullandıkları ilacı atipik ya da tipik olmasına göre farklılıklarını
belirlemek adına bağımsız örneklem t-testi uygulandığında,
anlamlı farklılık saptanmamıştır (p<0,001) Hastaların yatış
sayı ve sürelerinin ilaç tipine göre karşılaştırılması Tablo 6’da
gösterilmiştir.
Hastaların 57’si (%51,8) kullandığı UEİ antipsikotik ilacı
hiç değiştirmemiş, 53’ü (%48,2) daha önce kullandığı UEİ
172

antipsikotik ilacını değiştirip ya da bırakıp, şu anda kullandığı
UEİ antipsikotik ilaca geçmiştir. Hastaların şu anda kullandıkları UEİ antipsikotik ilaçlara geçiş nedenleri ise 20 hastada
yan etki (%18,2), 20 hastada nüks olarak (%18,2) belirtilirken 13 hastada ise diğer nedenlerden dolayı olduğu ifade
edilmiştir (%11,8). Tipik ve atipik antipsikotik kullanan hastaların ilaç değişiklikleri açısından karşılaştırılması Tablo 7’de
gösterilmiştir.
Hastaların bakım veren yakınlarına uygulanan ZBYÖ puanlarının, hastalık süresi, yaş, kullanılan ilaç tipi (atipik-tipik
UEİ), cinsiyet ve PNSÖ toplam puanları tarafından ne ölçüde yordandığını incelemek amacıyla hastaların ZBYÖ puanları bağımlı değişken olarak; diğer klinik veriler ve PNSÖ
puanları ise bağımsız değişken olarak belirlenmiş ve standart çoklu regresyon analizi uygulanmıştır. Tüm bağımsız

Tablo 5. Hastaların Klinik Verilerinin ve Ölçeklerden Alınan Puanların İlaç Tipine Göre Karşılaştırılması
UEİ
N
Atipik
50
TRSM Takip Süresi (ay)
Tipik
20
Atipik
68
Hastalık Süresi (yıl)
Tipik
42
Atipik
68
Yatış Sayısı
Tipik
42
Atipik
68
UEI ne zamandır kullandığı (yıl)
Tipik
42
Toplam Antipsikotik Kullanım Süresi (yıl)
İTÖ Toplam
PNSÖ Toplam
Zarit Bakımveren Yükü Toplam
Kişilerarası İlişkiler
Yaşam Kalitesi/Mesleki Rol
Şizofreni İçin Yaşam Niteliği

Ruhsal Bulgular
Kişisel Faaliyetler
Toplam
Ruhsal
Nörolojik

UKU Yan Etki

Otonomik
Diğer
Toplam

Atipik
Tipik
Atipik
Tipik
Atipik
Tipik
Atipik
Tipik
Atipik
Tipik
Atipik
Tipik
Atipik
Tipik
Atipik
Tipik
Atipik
Tipik
Atipik
Tipik
Atipik
Tipik
Atipik
Tipik
Atipik
Tipik
Atipik
Tipik

68
42
68
42
68
42
68
42
68
42
68
42
68
42
68
42
68
42
68
42
68
42
68
42
68
42
68
42

Ort.
23,81
10,46
14,56
15,11
3,20
3,64
2,91
4,35

SS
23,08
17,68
9,81
8,41
4,69
2,69
2,68
5,84

12,28
13,30
4,17
5,23
39,89
39,19
42,04
44,63
27,57
28,61
10,33
10,88
25,00
26,04
9,52
9,45
72,44
75,00
4,82
3,92
1,05
1,45
1,83
1,76
3,60
2,85
11,32
10,00

9,37
8,55
4,29
3,42
9,31
11,87
13,91
15,78
9,06
8,44
4,54
4,74
6,07
6,34
1,97
2,53
19,55
19,68
3,45
3,71
1,06
1,17
1,83
1,57
2,55
2,77
6,94
7,14

t (p)
3,197 (0,002)
-0,303 (0,763)
-0,549 (0,584)
-1,747 (0,084)
0,573 (0,568)
-1,356 (0,178)
0,347 (0,729)
-0,900 (0,370)
-0,603 (0,548)
-0,598 (0,551)
-0,864 (0,369)
0,178 (0,859)
-0,665 (0,507)
1,284 (0,202)
-1,813 (0,073)
0,224 (0,824)
1,439 (0,153)
0,960 (0,339)

İki grup karşılaştırmasında bağımsız örneklem t testi analizi kullanılmış, p<0,05 anlamlılık düzeyi kabul edilmiştir.
İlaç Tutumu Ölçeği-10 (İTÖ), Pozitif ve Negatif Sendrom Ölçeği (PNSÖ), Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM), Uzun Etkili İntramusküler (UEİ)

Tablo 6. Yatış Sayıları ve Sürelerinin İlaç Tipine Göre Karşılaştırılması
UEİ tedavi başlanmadan önceki
1 yılda hastaneye yatış sayısı
UEİ tedavi başlandıktan sonraki
1 yılda hastaneye yatış sayısı
UEİ tedavi başlanmadan önce
yıllık yatış sayısı
UEİ tedavi başlandıktan sonra
yıllık yatış sayısı
UEİ tedavi başlanmadan önce
yıllık yatış süresi (gün)
UEİ tedavi başlandıktan sonra
yıllık yatış süresi (gün)

UEI

N

Ort.

SS

Atipik
Tipik
Atipik
Tipik
Atipik
Tipik
Atipik
Tipik
Atipik
Tipik
Atipik
Tipik

67
42
68
42
68
42
68
42
68
42
68
42

0,71
0,76
0,08
0,11
0,86
0,95
0,11
0,14
13,08
16,16
1,76
2,11

0,75
0,61
0,28
0,32
0,71
0,93
0,32
0,35
10,98
12,68
6,14
5,35

t (p)
-0,328 (0,744)
-0,519 (0,605)
-0,537 (0,692)
-0,382 (0,703)
-1,345 (0,181)
-0,308 (0,759)

İki grup karşılaştırmasında bağımsız örneklem t testi analizi kullanılmış, p<0.05 anlamlılık düzeyi kabul edilmiştir.
Uzun Etkili İntramusküler (UEİ)
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Tablo 7. Daha Önce Kullanılan İlaç Tipine Göre İlaç Değişim ya da Bırakma Nedenleri Ki Kare Analizi ile Karşılaştırılması
UEİ Değişim Nedeni
Yan Etki
Atipik
Önceki Kullandığı UEİ Antipsikotik Tipi

Sayı
Yüzde
Sayı

Tipik

Yüzde

Toplam

Sayı
Yüzde

Nüks

Toplam
Diğer

13

6

5

24

54,2%

25,0%

20,8%

100,0%

13

6

8

27

48,1%

22,2%

29,6%

100,0%

26

12

13

51

51,0%

23,5%

25,5%

100,0%

X2 (p)

0,518 (0,772)

Gruplar arası kategorik veri karşılaştırmasında Ki-Kare analizi kullanılmış, p<0,05 anlamlılık düzeyi kabul edilmiştir.
Uzun Etkili İntramusküler (UEİ)

Tablo 8. Hastaların Klinik Verilerinin Bakımveren Yükünü Yordayıcılığına Dair Regresyon Analizi
B

β

t

p

0,518

0,605

İkili r

%95 Güven Aralığı
Düşük

Yüksek

-12,272

20,960

-0,118

2,289

11,089

0,283

0,117

-0,424

0,040

0,143

0,143

0,106

-1,106

7,574

0,270

0,788

0,026

0,019

-0,231

0,304

7,306

0,000

0,582

0,525

0,572

0,998

Sabit

4,344

Yaş

-0,192

-0,151

-1,644

0,103

-0,159

Cinsiyet#

6,689

0,225

3,015

0,003

İlaç Tipi

3,234

0,108

1,478

Hastalık Süresi

0,036

0,023

0,785

0,553

PNSÖ Toplam

Kısmi r

R=0 ,680 R =0,463 R =0,437F (5,104)=17,910 p:0,000
Bağımlı Değişken: Zarit Bakımveren Yükü Değerlendirme Ölçeği Puanı
Pozitif ve Negatif Sendrom Ölçeği (PNSÖ)
#: Kategorik olarak kadın:0, erkek:1 olarak kodlanmıştır ve pozitif yön erkek cinsiyetine doğru yordayıcılığı göstermektedir
2

2
adj

değişkenlerin birlikte eşitliğe dâhil edildiği basit doğrusal regresyon modelinin; ZBYÖ puanlarını anlamlı düzeyde yordadığı belirlenmiştir [F (5,104)=17,910, p<0,001]. Modelde,
ZBYÖ puanlarındaki varyansın %43’ü açıklanmaktadır
(R2=0,437). Standardize edilmiş regresyon katsayılarına
bakıldığında Zarit puanlarını yordama gücü sırasına göre,
modele dâhil edilen bağımsız değişkenlerden PNSÖ toplam
puanının (β=0,553, p<0,001) ve cinsiyetin (kategorik olarak kadın:0, erkek:1 olarak kodlanmış ve pozitif yön erkek
cinsiyetine doğru bir yordayıcılığı göstermektedir, β=0,225,
p=0,003) pozitif yönde ZBYÖ puanlarını anlamlı düzeyde
yordadığı saptanmıştır (Tablo 8).

TARTIŞMA
İlaca yönelik tutumu olumlu olan hastaların aynı tedaviyi
daha uzun süre sürdürmekte olduğunun görüldüğü, semptom şiddetinin fazla olmasının hastaların tedaviyi bırakma
düşüncesinde etkili olup, yan etki ve yaşam kalitesi etkisinin
saptanmadığı çalışmamızda; tipik ve atipik UEİ antipsikotik
kullanan hastaların, tedavide kalış süreleri, bakım veren yükleri, yan etkiler ve yaşam nitelikleri açısından benzer oldukları
tespit edildi.
174

Çalışmamızdaki hastaların bakım verenleri çoğunlukla annesi
ya da babasıydı (%48), bunu kardeşi (%21) ve eşi (%18) tarafından birincil bakım verilen hastalar izlemekteydi. Dünyanın
çeşitli ülkelerinde yapılan çalışmalarda, hastanın bakımından
sorumlu olan kişinin büyük oranda ebeveynler, çoğunlukla
da anneler oldukları belirlenmiştir (Awad ve ark. 2008, Nasr
ve ark. 2009, Velligan ve ark. 2019). Çalışmamızdaki bakım
verenler için kadın erkek oranı yakın olmakla beraber, yazındaki araştırmalar ile de uyumlu olarak kadınlar çoğunluktaydı (%55) (Caqueo-Urízar ve ark. 2006, Yazici ve ark. 2016).
Bakım verenlerin çoğunluğu ilkokul mezunuydu. Ülkemizde
Tel ve Pınar (2013) tarafından yapılan çalışmada da bakım
verenlerin %47,6’sının ilkokul mezunu, %20,4’ünün lise mezunu, %10,7’sinin üniversite mezunu olduğu saptanmıştır. Bu
sonuçların şizofreni hastalarının bakım verenlerine yönelik eğitim ve faaliyetleri planlarken dikkate alınmasında fayda vardır.
Çalışmamızda hem TRSM’den hem de poliklinikten takip edilen hastalar bulunmaktaydı ve bu iki grubun özelliklerinin büyük oranda benzer olmasına karşın, TRSM’lerde takip edilen
hastaların ailelerindeki bakım veren yükünün, poliklinikten
takip edilenlerden daha yüksek olduğunu gördük. Literatürde
bu konu ile ilgili yapılan çalışmalarda bizim çalışmamızdan
farklı olarak poliklinikten takip edilen hastaların bakım veren yüklerinin daha fazla olduğuna dair bildirimlere rastladık

(Ayhan ve ark. 2019, Özdemir ve ark. 2017). Bizim çalışmamızda, tedavisi TRSM ekibi tarafından ev ziyareti yapılarak
sürdürülen hastalar da mevcuttu. TRSM’lerde düzenli poliklinik kontrolüne gelmeyen hastalara ev ziyaretleri yapılarak
tedavide kalması için çalışılmaktadır; bu nedenle bakım veren yükü daha yüksek olan, tedavi motivasyonu ve katılımı
düşük olan ve hastaneye gelmeyi reddeden hastalar, TRSM
örnekleminde daha fazla yer alıyor olabilir. Poliklinik şartlarında tedaviden kopacak, bakım veren yükü yüksek bu hastalar
TRSM imkanları sayesinde tedaviye devam ediyor olabilirler.
Hastanın tedaviye yönelik tutumu, tedavinin bırakılması ya
da ilaç uyumsuzluğu ile ilişkili faktörlerden biridir, bu nedenle, “etkinlik” için bir öngörücü olabileceği düşünülmektedir
(Gaebel ve ark. 2010, Lacro ve ark. 2002). Uyumsuzluk veya
ilaç kesilmesinin şizofreninin uzun süreli tedavisinde önemli bir konu olması sebebiyle, erken göstergeleri belirlemek ve
hastaları etkili ve güvenli bir tedavide tutmak önemlidir. İlaç
uyumsuzluğu, bakım verenlerin kaygı düzeylerini ve bakım
veren yükünü de artıran bir faktördür (Kretchy ve ark. 2018).
Bizim çalışmamızda hastaların ilaca yönelik tutumu, İTÖ ile
değerlendirildi ve 20 kişinin tutumu olumsuzken, 90 kişinin
ise olumlu olduğu tespit edildi. İki grup arasında tedaviyi devam ettirme süresi; ilaca yönelik tutumu olumlu olan hastalarda anlamlı derecede daha uzun bulundu ve bu sonuç literatürdeki diğer çalışmalar ile uyumluluk göstermektedir. Gaebel ve
arkadaşlarının (2010) 228 ilk epizod psikozlu hasta ile yaptığı
bir çalışmada ilaç tutum ölçeğinin tedavinin kesilmesinde,
anlamlı ve geçerli bir etkinlik öngördürücüsü olduğu kanısına varılmıştır. Çek Cumhuriyeti’nde şizofreni hastaları ile
yapılan bir çalışmada ise ilaca yönelik tutum ile tedavi süresi
arasında pozitif bir korelasyon olduğu tespit edilmiş ve doktoruna önceden danışmadan ilaç tedavisini kesme denemeleri olan hastaların, olmayanlara göre ilaç tedavisine yönelik
tutumunun büyük ölçüde olumsuz olduğu tespit edilmiştir.
Bu çalışma da bizim çalışmamızla uyumlu şekilde, hastaların
ilaca yönelik tutumu ile tedavide kalış süresi arasında güçlü
bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur (Kondratova ve ark.
2019). Aynı tedaviyi uzun süredir kullanan hastalar, ilaç tutumu ölçeğinden de yüksek puan almışlardır; buna göre ilaç
tutum ölçeğinin şizofreni tanılı hastalarda tedavi uyumunu
ölçmede başarılı bir araç olduğu görülmektedir.
Tipik ve atipik UEİ antipsikotik kullanan her iki grup arasında ilaç tutum ölçeği skorlarını benzer olarak saptadık.
Bu sonuç literatürde bu konu ile ilgili yapılan çalışmalar ile
uyumludur. İtalya’da 35 merkezin dahil edildiği; gözlemsel,
uzunlamasına, çok merkezli STAR Ağı “Depo” çalışmasında,
tipik ve atipik UEİ antipsikotik reçete edilen hastalar 12 aylık
bir süre boyunca değerlendirilmiş ve gözlem süresi sonunda
her iki grup arasında ilaç uyumu ve hastaların ilaca yönelik
tutumunun benzer olduğu görülmüştür (Ostuzzi ve ark.
2018). Tipik UEİ antipsikotik ve Risperidon UEİ antipsikotik kullanan bir grup hastanın 6 aylık süre boyunca takip

edildiği gözlemsel bir çalışmada ise her iki grubun da ilaca
yönelik tutumları olumlu bulunmuştur (Singh ve ark. 2016).
Çalışma örneklemimizde, kullanmakta olduğu UEİ antipsikotik ilacı bırakmayı düşündüğünü belirten 20 hasta varken,
90 hasta ise böyle bir niyeti olmadığını belirtmişti. İlacı bırakmayı düşünenlerin PNSÖ skorları, düşünmeyenlere göre
anlamlı düzeyde yüksekti. Benzer şekilde ilaç bırakmayı düşünen 20 kişinin, ilaca yönelik tutumları, düşünmeyenlere
göre daha olumsuzdu. Her iki grup arasında ilaç yan etkileri
ve yaşam kalitesi açısından anlamlı bir farklılık yoktu. Tipik
UEİ antipsikotik kullanan hastalar ile atipik UEİ antipsikotik
kullanan hastalar arasında yan etki, nüks ve diğer sebepler ile
tedaviyi değiştirme açısından da anlamlı bir farklılık yoktu.
Hastaların tedavi yararına ilişkin algılarının, semptom şiddetinin azaltılması ile ilişkili olduğu ve böylece tedavide daha
uzun süre kaldıkları ileri sürülebilir. Tedavinin etkinliğinin,
hastanın tedavisini sürdürmesinde önemli bir etken olduğu,
bu alanda yapılmış çalışmalarla da uyuşmaktadır. Üç UEİ antipsikotik (haloperidol dekanoat, paliperidon palmitat, UEİ
aripipirazol) ile tedavi edilen şizofreni tanısı olan 217 hasta ile
yapılan retrospektif bir çalışmada en sık ilaç bırakma nedeni
tedavinin etkili olmaması, en seyrek bırakma nedeni ise yan
etki olarak saptanmıştır. Üç farklı UEİ antipsikotik kullanan
grup arasında yan etki oluşumunda anlamlı fark bulunmamıştır (Di Lorenzo ve ark. 2019). 82 UEİ antipsikotik kullanan şizofreni hastasının 6 aylık süreçteki tedaviye devam
oranlarının incelendiği retrospektif bir çalışmada ise 6 ayın
sonunda %63,4 ünün tedavisine devam ettiği belirlenmiştir.
Hastaların en sık ilaç bırakma nedeni, etkinlik eksikliği ya da
yokluğu olarak bulunmuştur (Taniguchi ve ark. 2019). Öte
yandan şizofrenide antipsikotik ilaçların etkinliğini değerlendiren CATIE çalışmasında hastaların başlıca ilaç bırakma
nedenleri; etkisizlik (semptomların devam etmesi) ve yan
etki şiddeti olarak bulunmuştur (Lieberman ve ark. 2005).
Bizim çalışmamızda yan etkiler ilacı bırakmayı düşünme ile
ilişkili bulunmamıştır; fakat çalışmamız, tedavisini düzenli
kullanmakta olan ve sonuç olarak kullandığı antipsikotik ilacı
tolere ederek kullanmaya devam etmekte olan bir örneklemi temsil etmektedir. Yan etkilerin rolünün bizim çalışmamızda düşük olmasında çalışmamızın tedavisini bir süredir
düzenli kullanmakta olan şizofreni hastalarını değerlendiren
dizaynının rol oynamış olması olasıdır. İlaç yan etkilerini
tolere edemediği için yeterli süre ve dozda antipsikotik
kullanmamış olan, tedavisini daha başında bırakmış olan ve
sonuç olarak da tedavisini düzenli kullanmayan hastalar olabileceği ve bu hastaların çalışma dizaynımız nedeni ile bizim
analizlerimizin dışında kaldığı unutulmamalıdır.
İlacın etkisiz olmasının ilaç bırakmada önemli faktörlerden
olduğunu gösteren bizim verilerimizle uyumlu olan, UEİ
Paliperidon ile yapılan iki retrospektif çalışmada ilaç bırakma nedenleri incelenmiş ve en sık bırakma nedeni etkisizlik olduğu görülmüştür (Deslandes ve ark. 2018,Attard ve
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ark. 2014). İlk epizod şizofreni hastaları ile yapılan 1 yıllık bir izlem çalışmasında ise ilacı bırakan hastaların ilaca
yönelik tutumları olumsuz, PNSÖ genel puanları yüksek
saptanmıştır. Yan etki puanlarında akatizi ve cinsel yan etki
için sınırda anlamlılık bulunmuş, yaşam nitelikleri her iki
grupta benzer bulunmuştur (Gaebel ve ark. 2010).
Yan etki şiddetinin ilaç uyumsuzluğu ya da bırakılmasında
etkili olmadığını belirten çalışmalar olduğu gibi, tedaviyi bırakmada etkili olduğunu saptayan çalışmalar da mevcuttur.
Tipik antipsikotiklerde tedaviyi bırakma oranlarının atipik
antipsikotiklere göre daha yüksek olduğuna dair bildirimler
mevcuttur (Ascher-Svanum ve ark. 2006). Oral antipsikotik
ilaçların kesilme nedenlerini araştıran bir çalışmada, bırakma
nedenleri olarak en sık belirtilenler; yaşamı tehdit edici olmayan yan etkiler (%60,5’i), fonksiyonel durumdaki iyileşme
eksikliği (% 51,9’u) ve pozitif belirtilerdeki iyileşme eksikliğidir (%44,4’ü) (Matza ve ark. 2012). UEİ antipsikotikler
ile ilgili ise bu konuda az sayıda çalışma vardır. UEİ aripiprazolün etkinlik, tolere edilebilirlik ve güvenlik açısından diğer UEİ antipsikotiklerle karşılaştırılmasını amaçlayan, Ocak
2002-Mayıs 2013 tarihleri arasında yapılan çalışmaları içeren
bir derlemede yan etki nedeniyle tedaviyi bırakma oranlarının, UEİ Aripipirazol ve diğer UEİ antipsikotikler arasında
benzer düzeyde olduğu bildirilmiştir (Majer ve ark. 2015).
Bilindiği gibi, istisnalar hariç olmak üzere, hastaya UEİ antipsikotik başlanmadan önce, aynı antipsikotiğin oral formu
başlanmakta, yan etkiler ve tolerabilite gözlemlendikten sonra
UEİ tedaviye geçilmektedir. Bu faktör, UEİ antipsikotik çalışmalarındaki yan etkilerin etkisinin oral antipsikotik çalışmalarından daha düşük olmasının bir nedeni olabilir. Diğer bir
neden de oral tedaviye göre UEİ tedavide ilaç kan düzeylerinin daha az dalgalanması olabilir.
Çalışmamızda yaşam kalitesi bakımından tipik veya atipik
UEİ antipsikotik kullanan şizofreni hastalarının yaşam kalitesi açısından benzer olduğunu gördük. UEİ Aripipirazol ile
diğer UEİ antipsikotikleri karşılaştıran bir çalışmada, her iki
grubun kısa psikiyatrik değerlendirme ölçeği ve yaşam kalitesi
karşılaştırılmış, aralarında farklılık saptanmamıştır (Kane ve
ark. 2020). Bu sonuç, ölçümlerin akut alevlenme döneminde
değil, remisyon döneminde yapılmış olmasına bağlanmış ve
remisyon dönemindeki hastaların klinik şiddetlerinin benzer
nitelikte olabileceği belirtilmiştir.
Çalışmamızda tipik ve atipik UEİ antipsikotik kullanan
gruplar için bakım veren yükleri benzerdi. Perlick ve arkadaşları (2010), tipik ve atipik oral antipsikotiklerin bakım
veren yüküne etkisini karşılaştırmış ve bakım veren yükünü
hafifletmede ikinci nesil antipsikotiklerin üstünlüğüne dair
bir kanıt bulmamışlardır. UEİ antipsikotikler yineleme riskini azalmakta ve bu yönü ile bakım verenlerin sıkıntısını
azaltıcı rol oynamaktadırlar (Tiihonen ve ark. 2017, Taipale
ve ark. 2018). Bizim çalışmamızda da hastalara UEİ tedavi
başlandıktan sonra yatış sayıları ve sürelerinde azalma olduğu
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görülmektedir. UEİ tedavinin, oral tedavilere göre bakım veren yükünü azalttığı ile ilgili çalışmalar bulunmasına karşın,
UEİ antipsikotiklerin kendi aralarında bakım veren yüküne
etki ile ilgili fark olup olmadığını araştıran çalışmalar nadirdir
(Li ve ark. 2018, Gopal ve ark. 2017). UEİ risperidonu bakım
veren yükü ve yaşam kalitesi açısından UEİ tipik antipsikotikler, oral tipik antipsikotikler ve oral atipik antipsikotikler
ile karşılaştıran bir çalışma, UEİ risperidon kullanan hastalarda bakım veren yükü puanlarının daha düşük olduğunu,
yaşam kalitesinin “iyi” olma oranının ise yine UEİ risperidon
kullanan grupta daha yüksek olduğunu bildirilmiştir (Odds
Ratio: 1,654, %95 güven aralığı: 1,126-2,431) (BravoOrtiz ve ark. 2011). Bravo-Ortiz ve arkadaşlarının (2011)
çalışma örneklemi, tedavi uyumsuzluğu, yan etkiler ya da
tedaviye yanıtsızlık nedeni ile tedavisi değiştirilen hastalardan
oluşmakta olduğundan, mevcut oral tedavisini bırakıp UEİ
tedaviye geçen hastaları da içermektedir. Bu yönü ile UEİ risperidon grubunda oral tedaviden UEİ tedaviye geçen hastalar
bulunması, UEİ risperidon lehine bir faktördür. UEİ tedavinin oral tedaviye göre avantajı olduğu, hastanın ilaç uyumunun sürekli takip edilmesi gereksinimini ortadan kaldırarak
ebeveynlerin bu konudaki kaygılarını azalttığı bilinmektedir
(Lerner ve ark. 2018). Bizim çalışma örneklemimizin mevcut tedavisini düzenli kullanmakta olan hastalardan oluşması,
analizlerimizde tipik ve atipik UEİ antipsikotik kullanan hastaların klinik sonuçlarının benzer çıkması lehine rol oynamış
bir faktör olabilir.
ZBYÖ, bakım veren yükünü ölçmede geçmişte sık kullanılmış bir ölçek olmasında karşın, aslen demans hastaları için
geliştirilmiş olması, adında bakım veren yükü geçmesi nedeni
ile zemin etkisi üretmesi, gözlenebilen davranışlarla ilişkili sonuçlara varan bir yapıya sahip olup, duygusal değerlendirmeler ve eğilimleri yansıtmada eksik kalması ve soruların hangi
dönemi kapsar biçimde cevaplanacağının açık olmaması gibi
nedenlerle, bazı araştırmacılar tarafından şizofrenideki bakım veren yükünü ölçmekte sorunlu bulunmuştur (Gater
ve ark. 2015). Bu sebeple Gater ve arkadaşları ZBYÖ üzerinde iyileştirmeler yaparak Şizofreni Bakımveren Anketi’ni
(Schizophrenia Caregiver Questionare – SCQ) geliştirmişlerdir. Türkçe dilinde henüz güvenirlik ve geçerlik çalışması bulunmayan bu formun kullanılması, gelecekteki araştırmalarda
ZBYÖ ile tespit edilemeyen farklılıkları ortaya çıkarmakta işe
yarayabilir. Şizofreninin aile üzerindeki etkisini başka yollardan incelemek de mümkün olabilir: İsveç’te 2006-2013 yılları arasında şizofreni tanısı ile tedavi görmüş bütün hastaları
kapsayan, 10883 hasta ve bakım verenlerinin verilerini inceleyen Taipale ve arkadaşlarının (2020) çalışması, hem birinci
kuşak hem de ikinci kuşak UEİ antipsikotik kullanan hastaların bakım verenlerindeki uzun süreli hastalık nedeni ile
istirahat raporu alma riskinin daha düşük olduğunu, buna ek
olarak ikinci kuşak UEİ antipsikotik kullanan hastaların bakım verenlerinin psikiyatrik sağlık hizmeti kullanma riskinin

kullanmayanlara göre daha düşük olduğunu bildirmiştir.
Aynı çalışmada, oral antipsikotik kullanan şizofreni hastalarının bakım verenlerinde ise psikiyatrik sağlık hizmeti kullanma riskinin artmış olduğu kaydedilmiştir.

Bu çalışmada ilaç bırakma niyetinin varlığı bizzat hastaya sorularak araştırılmıştır. Bu nedenle ilaç bırakma niyeti olmasına karşın, bunu belirtmekten çekinmiş olan hastalar olabilir.

Hastaların yakınlarına uygulanan ZBYÖ puanlarının, hastalık
süresi, yaş, kullanılan ilaç tipi (Atipik-Tipik UEİ), cinsiyet ve
PNSÖ toplam puanları tarafından ne ölçüde yordandığını incelemek amacıyla yapılan regresyon analizi sonuçları; PNSÖ
toplam puanları ve cinsiyet ile bakım veren yükünün ilişkili
olduğunu ortaya koymuş, PNSÖ puanlarının yüksek olmasının ve erkek cinsiyetin bakım veren yükünü arttırdığı belirlenmiştir. Geleneksel Türk aile yapısında erkeklerin eve gelir getirmekle yükümlü olup çalışması beklendiğinden, hastalığın
yıkıcı etkisiyle erkek hastaların çalışamamasının, erkeklerin
bakım veren yükünün daha fazla olmasında bir rolü olabilir.
Erkeklerde agresyonun daha sık görülmesi ve erkek cinsiyetin
şizofrenide olumsuz prognoz ile ilişkisi olması da bakım veren
yükündeki artışın olası açıklamalarıdır. Hastanın cinsiyetinin
erkek olmasının bakım veren yükünü arttırdığı ile ilgili bulgu
bu alandaki diğer çalışmalar ile desteklenmektedir (Roick ve
ark 2007, Atar 2018). Psikotik belirti şiddeti ile ilgili olarak
ise, şizofrenide bakım veren yükünü araştıran iki çalışmada da
bizim çalışmamıza benzer şekilde PNSÖ toplam puanlarının
artışı ile bakım veren yükünün arttığı tespit edilmiştir (Uygur
ve Esen 2019, Angermeyer ve Dietrich 2006). Velligan ve arkadaşlarının (2019) tedaviye dirençli şizofrenide bakım veren
yükünü araştıran çalışmasında da, bakım veren yükünün pozitif belirtiler ile korelasyonu olduğu saptanmıştır. Bu veriler,
psikotik belirtilerin azaltılmasının, tedavinin öncelikli hedefi
olması gerektiğine işaret etmektedir.

SONUÇ
Verilerimize göre, ilaç yan etki şiddeti ve yaşam kalitesi tedaviyi bırakmayı düşünen ve düşünmeyen hastalar arasında
benzerdir, buna karşın tedaviyi bırakmayı düşünen hastalarda
belirti şiddeti daha yüksektir. Tipik UEİ antipsikotik kullanan hastalarda yan etkiler nedeni ile tedaviyi bırakmanın daha
fazla olmadığı, tedaviyi bırakma ve değiştirme nedenlerinin
atipik ve tipik UEİ antipsikotik kullanan hastalarda benzer
olduğu, ayrıca, tipik ve atipik UEİ antipsikotik kullanan hastaların ailelerindeki bakım veren yükünün de benzer olduğu
görülmüştür.
Uzun etkili enjekte edilebilir antipsikotik ile idame tedavi
başlanması sonrasında, yıllık yatış sayı ve sürelerinde azalma
olduğu görülmüş, fakat antipsikotiğin tipik ya da atipik olmasının neden olduğu bir fark saptanmamıştır. Ek olarak,
antipsikotiğin tipik ya da atipik olması, tedaviyi sürdürme
süresinin daha uzun olması ile ilişkili olmamıştır. Buna karşın
ilaca yönelik tutumu olumlu olan hastalar, aynı tedaviyi daha
uzun süre sürdürdükleri görülmüştür.
İlaç bırakmayı düşünen hastalarda psikotik belirti şiddeti
daha yüksek olması, hastalık süresinin daha kısa olması ve yan
etkiler açısından bir fark olmamasını dikkate alarak psikozun
erken döneminde olan ve belirti şiddeti yüksek olan hastaların
ilaç bırakma açısından daha fazla riske sahip oldukları ileri
sürülebilir.

Kısıtlılıklardan ilki kesitsel çalışma dizaynı nedeni ile
antipsikotik tedavi başlanmadan önceki durumlar arasında
karşılaştırma yapma imkanı bulamamış olmamızdır.
Çalışmamız tedavisini düzenli kullanmakta olan ve sonuç
olarak kullandığı UEİ antipsikotik ilacı tolere ederek devam
etmekte olan hastalara dair bilgi vermektedir. UEİ antipsikotiklerle tedavinin başlangıç dönemlerinde görülebilecek farklılıklara dair bir karşılaştırma değildir.

Bakım veren yükü için de antipsikotiğin tipik ya da atipik
olması bir fark yaratmaz iken belirti şiddetinin yüksek olması
ve erkek cinsiyetin yüksek bakım veren yükü ile ilişkili olduğu
görülmüştür. Psikotik belirti şiddeti; bakım veren yükünün
yüksek olması ile ilişkili bir faktör olarak hem bizim çalışmamızda hem de yazındaki çalışmalarda ön plana çıkmaktadır. Buna göre belirti şiddetini azaltmanın tedavinin öncelikli
hedeflerinden olması gerektiği, bunun ailenin bakım veren
yükünü de azaltma potansiyeli taşıyan bir parametre olduğu
sonucuna varmaktayız.

Her ne kadar minimum etkin dozla sınırlanmış olsa da ek
oral antipsikotik ilaç kullanan hastaların analizlerimizde bulunması, tipik ve atipik UEİ antipsikotikler arasındaki farklılıkların ortaya çıkmasını önlemiş olabilir. Bu sorun, sıkı dışlama ölçütlerinin kullanıldığı randomize kontrollü çalışmalarda
giderilebilmektedir. UEİ antipsikotiklere ek olarak oral antipsikotik kullanımı, ideal bir uygulama değildir, fakat klinik uygulamada sık karşılaşılan bir durumdur. Naturalistik tasarımı
olan, belirgin yönü yaygın klinik uygulama ile ilgili bilgi vermesi olan çalışmamızdan elde edilen veriler değerlendirilirken, bu olası karıştırıcı faktörün etkisi de akılda tutulmalıdır.

Çalışmamız uzun etkili tipik ve atipik antipsikotikler
arasında karşılaştırma yapmak için tasarlanmış bir çalışmadır,
fakat daha yüksek hasta sayıları ile yapılacak gelecekteki
çalışmalarda jenerik antipsikotik çeşitleri arasında da karşılaştırma yapılması mümkün olabilir. Ek olarak, toplumsal
veri tabanı çalışmaları, bütün ulusal şizofreni örneklemini
içeren veriler sunabilir. Geçmişte çok güç olan bu tür
çalışmalar, otomasyon sistemlerinin gelişmesi ve elektronik
reçete uygulamalarının yaygınlaşması sonucu bütün sağlık
verilerinin aynı veri tabanına kaydedilmesi sayesinde yakın
gelecekte ülkemizde de gerçekleştirilebilir.
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