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lLAc; KESlLMESlNE BAGLI PSlKOZ ALEVLENMELERl VE NEDENLERI* 

-PSYCHOTIC RELAPSES DUE TO DRUG DISCONTINUATION AND ITS CAUSES.:...._ 

Dr. N. UYGUR**, Dr. T. 6ZSOY**, Dr. M. I$"1KLI**, Dr. N. ALPAY***, Dr. N. TURAN*.*, 
S.H.U. N. TOKSOY**** 

t)ZET: Daha once hastanede yatml§ veya ayah tan tedavi ile psikozu kontrol altma almml§ olan ve 
i/acm1 alma maya bag II §iddetli relaps gosterPn, relaps1 ayaktan kontrol alt1na al1namadlg1 i~in yatmla
rak muha{aza ue tedaui edilen, hastalarm ila~ kesmeme nedenleri 12 alt grup altmda top/anarak ince
lendi. 

Ayr~ca ara§tlrmaya_ a/man deneklerin demografik ozellikler~ cinsler~ sosyal durum lan, tahsilleri ve 
medeni halleri ile ila~ kesme arasmda bir paralelligin olup olmad1g1 istatistiki uerilerle ara§tmldl. Qa
li§mamJZda ila~ kesiminden ii~ ha{ta ile ii~ ay arasmda psikozunun aleulenmi§ oldugu tesbit edildi. ~u 
konudaki yaymlarda karma§lkllk mevcuttur. Baz1 ~all§malarda ila~ kesiminden sonra niiksiin 3·6 ay 
i~inde o/oBl'e uard1g1 bulunmu§tur (1, 2). 

lla~ kesiminin kronik §izo{renik hastalarda yapzlan bir ~all§mada ilacm kesimine baglz relapsm on
ceden tahmin edildig~ bu nedenle kronik §izo{renlerde en az 4 yzl diizenli ve siirekli ila~ kullamlmas1 
gerektigi vurgulanmzst1r (2). 

Anahtar sozciikler: lla~ kesilmesi, psikoz a/eulenmeleri. 

SUMMARY: In this study, 68 patients showing psychotic relapses due to drug discontinuation are 
evaluated and causes of drug discontinuation are studied under 12 subgroups. Psychotic relapses occur 
3 to 12 weeks following drug discontinuation. 

Key words: Drug discontinuance, psychotic relapses .. 

METOD 

1987 yll1 Mart-Haziran aylan arasm da Bakukoy 
Ruh ve Sinir Hastahklan Hastanesi 3. Psikiyatri 
Birimi'ne yatan daha once psikozu yatmlarak 
veya ayaktan tedavi ile kontrol altma almm1~ 
67'si fonksiyonel bir tanesi organik psikoz olmak 
Uzere 68 hasta t;al1~ma kapsamma almd1. Aynca 
psikozlar sm!flandmlmaya tabi tutulmad1. 1Jac; 
kesmeye bagh psikozda alevlenme esas almd1. 

Her ara~tuma olgusunun cinsiyeti, ya~1, sosyal 
durumu, tahsili ve ila<; kesme nedenleri olarak da
ha onceden tesbit edilmi~ 12 alt gruba aynlm1~ 
olan yonerge ve formlar1 dolduruldu. Hastanm 
hastaneye yatmlma endikasyonu irdelenmedi. 
A.P. T. D. de yati~ endikasyonu koyan hekimin 
endikasyonu esas almd1. 

Toplanan veriler cinsiyete, ya~a1 tahsile, sosyal 

duruma ve ila<; almama nedenlerine gore gruplan
dmldi. Gruplar tablo 1, 2, 3 ve grafik 1 ve 2'de 
gosterildi. Gruplarm istatistiki analizi yaplldi. 

TARTI$MA VE SONUQ 

Qal1~maya alman 40 erkek ve 28 kadm olmak 
Uzere 68 denek mevcuttur. Erkeklerin ya§ ortala· 
mas1 33.2, kadmlann ya§ ortalamas1 36.4'di.ir. 
Deneklerin ya~ ortalamas1 34.5'tir. Erkeklerden 
ll'i evli, 24'ii bekar, 5 tanesi de duldu. 4 tanesi 
yalmz y~1yor, 23 tanesi anne ve babas1 ile, 8'i e§ 
ve r;ocuklan ile, 5 tanesi de karde§leri ile ya~Iyor
du, 7'si okur yazar degildi, 18'i ilkokul mezunu, 
6's1 ortaokul mezunu, 7'si lise mezunu ve 2 tanesi 
de tiniversite mezunuydu. 1Ikokul mezunu ve 
okuma yazma bilmeyenler bir grup, orta ogretim 
ve tiniversite mezunlar1 ikinci grup olarak ele aim-
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d1. Ortalamalar aras1 t degeri hesapl~tndigmda 
t: 3.5, tablo t: 1.8, p <-0.05 anlamb olarak bu-
lundu. ' 

Qah~maya alman 28 kadm denegin ise 15 'i ev
li, 4'li bekar, 9'u duldu. Yalmz ya~ayan yok, anne 
baba ile ya~ayan 14, e~ ve ryocuklan ile ya~ayan 
12, karde~leri ile ya~ayan 2 olarak bulundu. E~ 
ve ~tocuklan ile ve ailesi ile birlikte y~amanm 
ila~t kesme lizerine istatistiki olarak aJ1lamh bir 
degeri yoktu. Denelderin 12'si okur yazar degil, 
14'li ilkokul, 2'si ortaokul mezunu i"di. Kadm er
kek arasmda ya~a gore iia~t kesmenin anlamh bir 
degeri yoktu (t: 1, 46, tablo t.=...2 p_~ >· _0.95). 
Cinsiyet fark1 istatistiki olarak incelendi. t: 1, 256 
tablo t;_2.0'dan klirylik olup, P. .;>.0.05'ti. Cinsi
yete bagh ila~t kesme anlams1z olarak bulundu. 
Ayr1ca ila~t kesme nedeni olarak gruplandmlan 
12 alt gruptan 68 hasta i~tin 78 degi~ken tesbit 
edilmi~ olup, degi~kenlerin dagilimi ~oyledir: 

1- Ekonomik nedenlerle ila.; kesimi alb hasta
da olmu~ bu toplam nedenlerin 0.076'smi kapsa
makta olup, bunlarm da 4'li erkek, 2'si kadm has
tadir. 

2- tlacm aile tarafmdan kesilmesi 2 hastada 
olup, toplam nedenin 0.025'i dir. Bir erkek, bir 
kadm hastadan ibarettir. 

3- tlacm yan etkisine bagh olarak kesilmesi 4 
hastada olup, toplam nedenlerin 0.053'linli kap
samaktadu. 

4- Hekim tarafmdan ilary kesilmesi 3 hastada 
olup, toplam nedenlerin 0.038'ini kapsamaktadu. 

5- Ba~ka bir organik nedene bagh olarak ila.; 
kesilmesi grubuna giren denek yoktu. 

6- Gizlice ilary almama 6 hastada olup, toplam 
nedenlerin 0 .076'sm• kapsamaktada. 

7- tlgisizlik nedeniyle ila~t kullanmama 15 has
tada olup, top lam nedenlerin 0.196 'sm1 kapsa
maktadu. Kadm-erkek arasmdaki ilgisizlik nede
niyle ila~t kullanmama istatistiki olarak t ;:=:. 0.49 
tablo t :;:,2 p .>. 0.05 olarak anlams1z bulundu. 

8- Muska ve bliylicliler tarafmdan ilary kesilme
si 1 ki~ide olup, toplam nedenlerin 0.012'sini 
kapsamaktad1r. 

9- Alkol ve madde kullanimi sonucu ila~t kesil
mesi 1 hastada olup, toplam nedenlerin 0.012'si
n i kapsamaktadn. 

10- Qah~ma performansm1 dli~lirdligli i~tin ila~t 
kullanmama slitununda denek yoktu. 

11- tlaca on yargl 5 hastada olup, toplam ne
denlerin 0.064 'linli i~ermektedir. 

12- Diger Nedenler: Yukarda sualanan neden
lerin d1~mda hastalann ilacm zehirleyecegini, ya
rarsJz oldugunu ve uzun sUre kullamma bagh ah~
kanhk yapacagm1 dli~linmelerinden dolay1 ila~ 
kullanmayan hastalar agahkta idi. Toplam 35 
hasta olup, nedenlerin 0.448'ini kapsamakta idi. 
Cinsiyet fark1 istatistiki olarak t = 1, 226 tablo 
t -:;= 2.0'dan kli~lik olup, p (> 0.05 olup, cinsiyet 
fark1 istatistik olarak anlamsiZdn. 

Literatlir ara~tumasmda ila~ kesilmesinden 
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sonra nlikslerin ilk alb ay i~erisinde bliyi.ik .;o
gunlukla ortaya ~iktlgi, nlikslerin ortaya ~t•k•~m
da ailenin ilgisinin, psikiyatristin ilgisinin onemJi 
rol oynad1g1 yazilmakta olup, bizim ~ah~mam1zia 
ters dli~mektedir (1, 2, 3). Bizim ~al1~mam1zda 
hastanm anne ve babas1 ile birlikte ya~amas1 veya 
e~ veya c;:ocuklar ile birlikte ya~amas1 ilac;: alma
masma engel olmay1p en onemli etken hastalar1n 
&grenim dlizeyi ile oranbh oldugudur. l!acm ya
rarsiz oldugu bi~timindeki on yarg. ogrenim dlize
yi ylikseldikc;:e azalmaktad1r. 

Bu bulgular toplumda psikofarmakolojik ajan
lann uyu~turucu, zehirleyici, bagimhhk 1yap1c1 ve 
yararSJZ oJdugu bi~imindeki On yargmm yogun 
oldugunu dli~ndlirmektedir. 
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Tahsil durumu 

Grafik I 



Medeni hal 

6:l ... 
Cinsiyet Say1 "" ~ :; evli 

.I:J "" 
Erkek 40 33.2 11 24 5 

Kadm 28 35. 6 15 4 9 

Top1am 58 34.5 26 28 14 

Tablo I 

Medeni Sosyal 
Cins durum clurum 

ilacl 
~ "' .I:J kesme "' nedeni Oran ... ~ .I:J rJ) "' K := """ "3 

1: "' E (; " <a c "'" .I:J "" >-. < " 

Ekonomik 6 0076 4 2 3 1 2 J 2 3 

Aile 
etkisiyle 2 0025 1 1 - 1 1 - 2 -
Van etki 4 0053 1 3 3 - 1 1 1 2 

Hekim 
tavsiyesi 3 0038 1 2 1 1 1 - 1 1 

Organik 
hasta!Jk - - - - - • - - - -

Giz!ice 
a! mama 6 0076 3 3 2 3 1 - 3 2 

ilgisizlik 15 0196 8 7 3 11 1 1 10 3 

Muska ve 
bilyiicii 1 0012 1 - 1 - - - - 1 

Ditr mad· 
de ullarum 1 ·0012 1 - - 1 1 - - -

Pertormansl 
dii~ilrmesi - - - - - - - - - -
haca 
onyargi 5 0062 3 2 1 3 1 1 3 1 

digt'r 35 0448 23 12 15 12 7 2 16 12 

Tablo 11 

sosyal durum 

a - ~ ana "=' <a baba >'-' 
rro" >-. ile ..,..-;::: 

4 23 8 

- 14 12 

4 37 20 

Tahsil 
durumu 

""' " ] """ "' " 0 
""" 

t: .. 
""" 

>-. :;:1 0 :.!:l 

.. 

- 1 3 2 -

- - 2 - -

- 2 2 - -

1 - 2 - 1 

- - - - -

1 2 3 - 1 

1 3 7 6 -
- - - 1 -

- - - 1 -

- - - - -

- 1 2 1 1 

5 11 18 2 3 

Tahsil durumu 

" ~..~~ 
~~~ 

yok ilk orta lise iin iv. 
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7 18 6 7 2 

12 14 2 - -

18 32 8 7 2 

Tahsil ilact 
durumu kesenlerin 

Oran sav1s1 

Yok A 19 0.28 

ilk B 32 0.47 

Orta c 8 0.12 

Lise D 7 0.11 

Oniv. E 2 0.02 

Top lam 56 1.00 

Tablo III 
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ilact Kesme nedeni 
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