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Şizofreni Tedavisinde Tedavi Kılavuzları ve
Güncel Tedaviler
• Şizofreni, birey ve aileleri üzerinde önemli bir etkiye sahip olan
kompleks bir zihinsel hastalıktır.
• Şizofreni tanısı alanların yaklaşık dörtte üçü relaps yaşamakta ve
5’te biri uzun dönem semptomlar ve dizabilite ile seyretmektedir.
• Şizofreni hastalarının yaşam beklentileri 15-20 yıl azalmaktadır.
• Özellikle sık relaps, negatif belirtilerin ve kognitif belirtilerin etkisi
bariz olduğunda tedavide kapsamlı ve bireyselleştirilmiş
değerlendirmelerin önemi artmaktadır (Keating et al., 2016).

Tedavi Kılavuzları: AvustralyaYeni Zelanda 2016

Tedavi Kılavuzları: Avustralya-Yeni Zelanda
2016; Pre-psikotik değerlendirme

Tedavi Kılavuzları: Avustralya-Yeni Zelanda 2016;
İlk atak psikoz tedavisi

Tedavi Kılavuzları: Avustralya-Yeni Zelanda 2016; İlk atak
psikozda ilaç değerlendirilmesi

Tedavi Kılavuzları: Avustralya-Yeni
Zelanda 2016; Akut relaps tedavisi

Tedavi Kılavuzları: Avustralya-Yeni Zelanda 2016;
Persistan veya remisyona girmeyen hastalığın
tedavisi

Tedavi Kılavuzları: Avustralya-Yeni Zelanda 2016;
Tedavi direncinde klozapin’in kullanımı

Tedavi Kılavuzları: BAP; Riskli
gruptaki bireyler
• Öneriler
– Terapötik ilişkinin
güçlendirilmesi,

– Komorbid madde kullanımının
ve etkilerinin değerlendirilmesi,
– Prodromal dönemde
antipsikotik düşünülüyorsa
reçetelemenin gizli yapılması,
bireysel kısa dönem tedavi
planlanması,
– Bireysel BDT ilaç tedavisine
tercih edilmelidir. (D)

• Belirsizlikler
– Antipsikotiler
prodromda
hastalık başlangıcını önlemede
etkili mi?
– Antidepresanların
psikoz
gelişme riskini azaltmadaki
değeri.

– Uygun tedavi süresi.
– Antipsikotik
reçetelemenin
damgalanmaya etkisi (Corcoran
et al., 2005; Corrigan et al.,
2006).

Tedavi Kılavuzları: BAP; İlk epizod şizofreni için
öneriler
Öneriler

Belirsizlikler

• Madde kullanımı ve etkisinin
değerlendirilmesi. (S)

•

• Birinci basamak antipsikotik ilaç
seçimi şu şekilde yapılmalıdır:
– EPS ve metabolik sendrom gibi
muhtemel yan etkilere göre. (B)
– Bireysel hasta seçimine göre. (S)
– Hasta için bireysel yan etki risk
faktörlerine göre. (B)
– Tıbbi öyküye göre. (S)

• Antipsikotik ajan önerilen en
düşük dozla başlanmalıdır. (A)

İlk atak şizofrenide uzun etkili depo
antipsikotiklerin yeri belirsiz (Heres et
al., 2010).

Tedavi Kılavuzları: BAP; akut psikotik epizod için
öneriler
• Başlangıç yükleme dozu (‘rapid neuroleptization’)
önerilmemektedir. (B)

• İlaç değişim dönemlerindeki kısa dönemler hariç
düzenli
kombine
antipsikotik
tedavi
önerilmemektedir. (B)
• Antikolinerjik tedavi profilaktik olarak başlanmamalı,
hastanın
geçmiş
yan etki
öyküsüne
göre
düzenlenmelidir.

Tedavi Kılavuzları: BAP; Tedavi yanıtının devamı
ve relaps önleme için öneriler (1)
• Antipsikotik seçimi ilk atak şizofreni için ilgili önergeye göre uygulanmalıdır,
ancak bireyselleştirilmiş bir tedavi için aşağıdaki faktörleri dikkate
almalıdır:
–
–
–
–
–

Eski tedavi yanıtı. (S)
Yan etki tecrübesi. (S)
Tedavi uyum düzeyi. (S)
Komorbid tıbbi hastalık. (S)
Uzun dönem tedavi planı. (S)

• Dozdaki herhangi bir azalma, artmış nüks riski göz önüne alındığında
temkinli yapılmalı ve yakından izlenmelidir. (C)
• Sürekli antipsikotik tedavisine bir alternatif olarak aralıklı tedavi
yaklaşımı rutin olarak kullanılmamalıdır. (B)
• Tedavi uyumu için veya hasta tercih ederse depo tedaviler düşünülmelidir.
(S)

Tedavi Kılavuzları: BAP; Tedavi yanıtının devamı
ve relaps önleme için öneriler (2)
Belirsizlikler
• Antipsikotik ilaçların güvenli bir şekilde bırakılmasının
klinik öngördürücüleri belirlenmemiştir.
• Depo formülasyonları nispeten daha düşük oranda
nüks ile ilişkili olabilir, ancak hedef grupla ilgili kanıtlar
çok sınırlıdır.
• Her ne kadar aralıklı tedavi önerilmese de devamlı
tedavinin gerekliliği de tartışmalıdır.

Tedavi Kılavuzları: BAP; İlaç yan etkileri için
öneriler (1)
•

EKG’nin önerildiği durumlar:
– Ailede uzamış QTc sendromu varsa.
– Kardiyovasküler hastalık veya aritmi
öyküsü varsa.
– Hastanın aldığı tedavi;
•
•
•
•

(a) potansiyel bir kardiyotoksik ilaç ise
(e.g. pimozid, sertindol),
(b) yüksek doz ise (maksimum lisanslı
dozun üstü),
(c) akut parenteral antipsikotik tedavi
ise veya,
(d) antipsikotik tedavi QT aralığını
uzatan başka ilaçlarla veya aritmojen
ilaçlarla birlikte verilecekse.

– Elektrolit anormallikleri gibi aritmilere
yatkınlığa neden olabilecek diğer
faktörlerin kanıtları varsa (hipokalemi
gibi), SSS bozuklukları (intrakranyal
kanama gibi) veya sistematik hastalıklar
(Karaciğer hastalığı gibi).

•

Seri EKG’nin önerildiği durumlar:
– Bazal EKG’de anormallik (Uzamış QTc
intervali (erkek için 440 ms ve kadın için
470 ms), dal bloğu, anormal T veya U
dalgaları veya sık ventriküler ektopiler).

– Aritmiyi
(senkop
gibi)
veya
kardiyovasküler hastalığı işaret eden
yeni başlangıç semptomları ortaya
çıkarsa.
– Yüksek doz antipsikotik ilaç veya
kombine antipsikotik kullanımında.
– Elektrolitik anormallikler bulunursa.

Tedavi Kılavuzları: BAP; İlaç yan etkileri için
öneriler (2)
Belirsizlikler
• Antipsikotik ilaçlar ile potansiyel ciddi yan etkiler arasında
olası bir ilişki olduğuna dair yeni kanıtlar vardır;
– Yaşlılarda inme (Kleijer et al., 2009; Sacchetti et al., 2010),
– Özellikle klozapin ile venöz tromboz (Parker et al., 2010;
Thomassen et al., 2001; Zornberg and Jick, 2000),
– Özellikle klozapin ile miyokardit (Coulter et al., 2001),
– Akciğer ve meme kanseri (Bushe et al., 2009; Tran et al., 2009),
– Yaşlı hastalarda pnömoni (Trifiro` et al., 2010),
– Prolaktinomalar (Akkaya et al., 2009; Konopelska et al., 2008;
Szarfman et al., 2006),
– Osteoporoz (Holt and Peveler, 2010; O’Keane, 2008).

Tedavi Kılavuzları: BAP; Akut psikoz sonrası
negatif semptomların sebatı
• Öneriler
– EPS'in (özellikle bradikinezi) ve depresyonun
saptanması ve varsa tedavinin yapılmasını sağlayın ve
çevrenin negatif semptomlara katkısını göz önünde
bulundurun (ör. Endüstrileşme, uyaran azlığı). (S)
– SSRI gibi bir antidepresan ile antipsikotik tedavinin
güçlendirilmesini düşünün (ilaç etkileşimine dikkat).
(D)
– Klozapin reçete edilmişse, lamotrijin veya uygun bir
ikinci nesil antipsikotik ile güçlendirmeyi düşünün. (B)

Tedavi Kılavuzları: NİCE

• İlk atak psikoz;
– Aile müdahalesi ve bireysel bilişsel davranışçı terapi ile
birlikte oral antipsikotik ilaç önerin.

• Yineleyen akut psikotik alevlenmeler için önerin;
- Psikoz veya şizofreni tanılı
davranışçı terapi
- Aile girişimleri

tüm hastalara bilişsel

Tedavi Kılavuzları: WFSBP; Depresif semptomlar
için öneriler (1)
• Şizofrenili hastalar, düzenli klinik görüşmeler ile depresif belirtiler
açısından değerlendirilmelidir ( Good Clinical Practice) .
• Bazı antipsikotiklerin akut şizofreni hastalarında depresif belirtileri
düzeltme potansiyeli vardır
• SGA grubunda, risperidon diğer SGA’lara (amisülprid, aripiprazol,
klozapin, olanzapin ve ketiapin) göre düşük etkin gibi görünüyor.

• Ketiapin şizofrenide depresif belirtilerin azaltılmasında sürekli
etkili gözükmektedir .
• Şizofrenide depresif belirtilerin tedavisinde FGA'lar öncelikli tercih
olmamalıdır.

Tedavi Kılavuzları: WFSBP; Depresif semptomlar
için öneriler (2)
•

Şizofreni hastalarında depresif belirtilerin tedavisinde antidepresanların
uygulanması ile ilgili neredeyse hiç yeni veri bulunmamaktadır.

•

Bununla birlikte, şizofreni hastalarında majör depresyon kriterlerini karşılayan
depresif belirtilerin tedavisinde TCA'ların ve diğer antidepresanların yararlı
olduklarına dair sınırlı kanıt bulunmaktadır.

•

Antidepresanları kullanırken, bazı antipsikotiklerle olası farmakokinetik etkileşimler
düşünülmelidir.

•

Örneğin, SSRI’lar (fluoxetin, paroxetin ve fluvoxamin gibi) sitokrom P450
enzimlerinin inhibitörleridir ve bu nedenle antipsikotik plazma seviyelerini
arttırırlar. Benzer şekilde, bazı antidepresanların kan seviyeleri, birlikte verilen
antipsikotik ilaçların uygulanmasıyla da yükselebilir (Falkai et al. 2005).

•

Ajitasyon veya psikotik belirtilerin artışı gibi belirtiler izlenmelidir; ancak bu orta
düzey bir risk olarak düşünülmelidir. Bununla birlikte, akut şizofreni vakalarında bu
riske karşın daha dikkatli olunmalıdır.

Tedavi Kılavuzları: WFSBP; Depresif semptomlar
için öneriler (3)
• QTc uzaması, agranulositoz, hematolojik
değişiklikler
veya
epileptik
nöbetlerin
indüksiyonu ile epileptik eşiğin düşürülmesi
gibi yan etkiler, bazı antidepresanlar (örneğin
bupropiyon)
ile
antipsikotikler
birleştirildiğinde ortaya çıkabilir veya artabilir
ve izlenmesi gerekebilir (Good Clinical
Practice).

Tedavi Kılavuzları: WFSBP; Şizofrenide intihar
riski için öneriler
• HEM FGA, hem de SGA’lar intihar düşüncesini azaltmada
etkindir. Motor yan etkiler ve akatiziye dikkat etmek gerekir.
• İntihar düşüncesini azaltmada en iyi kanıt klozapinde
olduğundan, ciddi intihar riski olanlarda klozapin
başlanması düşünülmelidir.
• Duygudurum belirtileri olan hastalarda, intihar riski için
lityum verilebilir.
• Depresif semptomları olanlarda süisidalite için antidepresn
verilebilir fakat yakın takip gerekir.

Tedavi Kılavuzları: WFSBP; Şizofrenide
gebelik ve emzirme için öneriler(1)

Tedavi Kılavuzları: TRRIP
•

Tedaviye dirençli şizofreni demek için 3 anahtar durum;
– 1) Geçerliliği olan kriterlere göre doğrulanmış şizofreni tanısı,
– 2) Yeterli farmakolojik tedavi,
– 3) Yeterli tedaviye rağmen semptomların sebat etmesi.

• İlk şizofreni epizodu sonrası tedavi süresi için öneriler
1-2 yıl arasında değişmektedir. Bazı kılavuzlar bu
konuda süre vermezken, RANZCP 5 yıla kadar tedavinin
sürdürülmesini önermektedir.

• Relaps önleme için kullanılan antipsikotik tedavi
genellikle akut tedavide kullanılan doz ve tedavidir. Bu
amaçla olanzapin ve risperidon etkin iken, ketiapin
düşük etkinlikte gösterilmektedir (Keating et al., 2016).

Şizofreni Tedavisinde Güncel
Öneriler
• İlk prezentasyon için anahtar öneriler
– Beş kılavuz (WFSBP, RANZP, Spain, Malezya, Harvard) ikinci kuşak
antipsikotik (SGA) ilaçların tercih edilen ilk tercihi olmasını önerir;
çünkü bu ilaç grubunun yan etki profillerinin daha olumlu olduğu
görüşündedir.
– Olanzapin, metabolik yan etkiler ve kilo artışı nedeniyle, PORT, Harvard
ve RANZCP'den antipsikotik ilaçların önerilen ilk seçim ilaçlardan hariç
tutulmuştur.
– Tüm kılavuz geliştirme grupları ilk epizod şizofreni için kanıt düzeyine
bakmaktadır. Örneğin, WFSBP ilk epizod şizofrenide 1. kuşaklardan
sadece haloperidol’ü önermektedir. İspanya ve RANZCP hastanın
sıkıntısını azaltmak için antipsikotiksiz, benzodizazepinlerin kullanıldığı
bir değerlendirme süreci önermektedir (Keating et al 2016).

Şizofreni Tedavisinde Güncel Öneriler
• İlk tedavi denemesi için önerilen süre çoğunlukla 4 hafta.
– İlk 2 haftada bu tedavi denemesinin etkinliğinin açığa çıkacağı
belirtilmektedir.

• Tüm kılavuzlarda FGA ve SGA’lar için olabilecek en düşük etkin
dozda tedavi önerilmektedir.
– İstisna ketiapin için PORT’un ‘the European First Episode Study trial’
çalışmasına göre akut relapsta kullanılan dozda önerilmektedir.

• Oral + LAI tadavisi, zayıf tedavi uyumu olanlarda önerilmektedir.
• Monoterapi ideal olsa da klozapin güçlendirmesi gibi durumlarda
kombinasyonlar etkin olabiliyor.

Şizofreni Tedavisinde Güncel Öneriler
• Tedaviye dirençli şizofreni için öneriler
– Tedavi direncinin uygun bir süre için optimal dozda iki antipsikotik ilaç
denemesinin başarısızlığı olarak tanımlanmasında karar birliği vardır.
– Tedavi direnci demeden tedavi uyumsuzluğu ve komorbid madde kullanımının
değerlendirilmesi gerekir.
– Yakın dönem kanıtlar klozapin başlanmadan önceki bu iki antipsikotiğin
olanzapin, risperidon veya amisülpirid olması gerektiğini göstermektedir.
– Klozapin tüm
önerilmektedir.

dünyada

dirençli

şizofrenide

tedavi

seçeneği

olarak

– Klozapin tedavisinin yanıtının geç ortaya çıkabileceğinden denemenin 1 yıla
kadar olması gerektiği bazı kılavuzlarda önerilmektedir. Klozapine kısmi yanıt
olduğunda ise en sık strateji yan etki profiline göre ikinci bir antipsikotik
eklenmesidir.

Prodrom

Akut Psikoz

ANZJP (2016)

BAP (2011)

NICE (2014)

BDT

BDT

BDT

>1 hafta pozitif semptom
veya agresyon, selfmutilasyon varsa antipsikotik

Reçeteleme gerekirse gizlilik

2-5 yıl tedavi

Hastaya göre, yan etki
profiline göre antipsikotik
seçimi

İkinci kuşak AP tercih

İlk epizodda uzun etkili
enjeksiyonun yeri belirsiz

WFSBP (2012)

Oral antipsikotik (Düzenli
kombine vermeyin)

Oral antipsikotik (EPS’ye
dikkat ederek)

Aile girişimleri

Birinci veya ikinci kuşak
olabilir, EPS açısından 2.
kuşak önerilir

BDT

BNZ (sıkıntıyı azaltmak içinuzun etkililerden
kaçının)

Relaps

Yeterli dozda sıralı olarak en
az bir tanesi ikinci nesil olan
iki antipsikotikle (en az 6
hafta 300-1000mg
klorpromazin eşdeğeri)
tedavi.
Tedavi uyumu iyi Klozapin
Uyum kötü Depo AP.
Klozapine cevapsız
Augment.

Başlangıç yükleme dozu,
rutin kombine antipsikotik
tedavi ve profilaktik
antikolinerjik tedavi
önerilmemekte
Aralıklı tedavi yaklaşımı rutin
olarak kullanılmamalıdır.

Oral antipsikotik (Düzenli
kombine vermeyin)
Aile girişimleri
BDT

Destekleyici (iş, çevre)
girişimler

Birinci veya ikinci kuşak AP
olabilir (eski yan etki
profiline göre).
Tedavi uyumsuzluğu, madde
kullanımı, stresötrler
araştırılmalı.

BDT.

Tedavi Direnci

İlk iki AP 2. kuşak olmalı (6-8
hafta)
Klozapin

Denenen AP’lerden birisi
etkin bir AP olmalı (yeterli
süre)
Klozapin

Bir AP klozapin dışı ikinci
kuşak olmalı

Bir AP ikinci kuşak olmalı (68 hafta)
Klozapin
Augmentasyon

• Teşekkürler…

