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ÖZET:
Klozafobik tutumlara karşı güncellenmiş 
klozapin ile tedavi kılavuzu

Son yıllarda klozapin ile ilgili yayınlar giderek artmaktadır. 
Tüm yeni kuşak antipsikotiklerin varlığına rağmen şizofreni 
hastalarının üçte biri hala tedaviye dirençlidir. Klozapin, 
yeterli dozda iki ayrı gruptan antipsikotik ile en az 6 hafta 
süre ile yapılan tedaviye dirençli şizofreni hastalarında altın 
standart ve FDA onayı almış benzersiz bir antipsikotiktir. 
Bunun yanı sıra, şizofreni ve şizoaffektif bozuklukta intihar 
davranışı riskini azaltması nedeniyle de FDA onayı almış tek 
antipsikotik ilaçtır. Şizofreni hastalarının en az %30’unda 
tedaviye direnç ve %5’inde intihar nedeniyle kayıplar söz 
konusu iken; klozapin dünyada ve Türkiye’de beklenenden 
en az 10–15 kat daha az ve %2–10 sıklıkta kullanılmaktadır. 
Bunun nedenini tüm fobilerde olduğu gibi rasyonel olarak 
açıklamak mümkün değildir. Bu tutumu tam olarak fobi 
ya da klozafobi olarak tanımlamak mümkün değilse de en 
azından ‘klozafobik bir tutum’ olarak nitelendirmek doğru 
olabilir. Kanaatimizce, psikiyatri uzmanlarının klozafobik 
tutumları nedeniyle klozapini gereğinden çok az oranlarda 
kullanmaları, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de önem-
li bir halk sağlığı sorunudur dersek abartmış olmayız. Bu 
durumun klozafobik tutumdan başka en belli başlı nedeni 
reçete yazan klinisyenlerin ciddi yan etkileri yönetmede 
yeterli bilinç ve tecrübeden yoksun olmalarıdır. Klozapin; 
agranülositoz, miyokardit/ kardiyomiyopati ve epileptik 
nöbetler gibi ciddi ters etkiler yanı sıra, kilo alımı, metabolik 
sendrom ve konstipasyon gibi ihmal edildiğinde tehlikeli 
diğer yan etkilere sebep olabilmektedir. Ayrıca, gündüzleri 
sedasyon ile geceleyin idrar kaçırma ve hipersalivasyon 
gibi yan etkiler hastaların yaşam kalitesini olumsuz yönde 
etkileyebilmektedir. 18 hafta boyunca her hafta kan sayımı 
yapılması gerekliliği hekimlerin klozapini kullanmaları konu-
sunda isteksiz olmalarına yol açmaktadır. Bu yan etkiler ve 
zorluklar aslında bilinçli yaklaşımlarla aşılabilir. FDA’nin 
REMS (Risk Değerlendirme ve Azaltma Stratejisi) programı, 
klinisyenleri klozapin kullanımı konusunda yüreklendirmek-
tedir. Bu gözden geçirme makalesinde klozafobiyi yenmek 
için güncel bilgiler verilmiş ve de ortaya çıkabilecek yan 
etkiler için gerekli önlemler alınarak bunların üstesinden 
gelinebileceği ve yönetilebilecekleri anlatılmaya çalışılarak, 
klinisyenlerin bu çok değerli ve farmakoekonomik yönden 
diğer antipsikotiklerden daha avantajlı antipsikotik ilaç 
konusunda bilgilendirilmeleri amaçlanmıştır.

Anahtar kelimeler: klozapin, klozafobi, agranülositoz, 
miyokardit, antipsikotik tedavi, ters etki 
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ABS TRACT:
An updated clozapine treatment guide against 
clozaphobic attitudes 

In recent years, clozapine-related publications are 
gradually increasing. Despite all the new generation of 
antipsychotics, one-third of patients with scizophrenia 
are still treatment-resistant. Clozapine is a unique 
and gold standard antipsychotics with FDA approval 
for treatment-resistant schizophrenia cases following 
failure with antipsyhotics from two separate groups 
with sufficient doses for at least six weeks duration 
and also preventing suicidal behavior in patients with 
schizophrenia and schizoaffective disorder. While at least 
30% of schizophrenia patients are treatment- resistant  
and  suicide  rate  is  5%;  clozapine,  both  in  Turkey and 
around the world, is used 10–15 times less in 2–10% of  
patients. This  is  not  easy  to  explain  rationally  like  in 
phobias. Although this cannot be exactly labeled as phobia 
or clozaphobia, labeling it as a clozaphobic attitude might 
be appropriate. In our opinion, claiming that prescription 
of clozapine less than required by the psychiatrists in 
Turkey due to this clozaphobic attitude is an important 
public health problem would not be an exaggeration. 
In addition to clozaphobic attitude, one of the major 
reasons underlying this attitude is clinicians’ lack of 
adequate awareness and experience in managing the 
potential serious adverse events. Clozapine causes major 
adverse events such as agranulocytosis, myocarditis/ 
cardiomyopathy, and epileptic seizures along with side 
effects such as weight gain, constipation, metabolic 
syndrome which might compromise patient’s health. In 
addition, daytime sedation, urinary incontinence at night, 
and hipersalivation can adveresly affect the quality of 
life of patients. Blood count monitoring for 18 weeks is 
another reason for reluctant use of clozapine. All these 
side effects and challenges can be overcome with specific 
approaches. The FDA promoted a rational use of clozapine 
with REMS (Risk Evaluation and Mitigation Strategy) 
program. In this review, updated information about 
clozapine have been outlined and clinicians were aimed 
to be informed by the pharmacoeconomics advantages of 
clozapine and how to overcome the potential adverse events 
in clozapine use.

Keywords: clozapine, clozaphobia, agranulocytosis, 
myocarditis, antipsychotic treatment, adverse event 
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 GİRİŞ 

 Şizofreninin ilaçla tedavisi 1952 yılında ilk tipik antipsi-

kotik klorpromazinin kullanımından bu yana 64 yıl geçmiş-

tir. İlk atipik antipsikotik olan klozapin’in 1960’larda keşfe-

dilip şizofreninin tedavisinde kullanımından bu yana bu 

yana 56 yıl geçmiştir. Bu dönemde onlarca antipsikotik keş-

fedilip, şizofreninin tedavisinde kullanılmasına rağmen gü-

nümüzde şizofreni hastalarının en az %30’u tedaviye di-

rençli şizofreni (TDŞ) grubunu oluşturur. Bilindiği gibi 

tedaviye dirençli şizofreni (TDŞ) kavramı ile yeterli dozda iki 

ayrı gruptan antipsikotik ile en az altı hafta süre ile yapılan 

tedaviye yanıt vermeyen hastalar nitelendirilmektedir. İşte 

klozapin TDŞ olarak nitelendirilen bu grup şizofreni hasta-

larında klozapin 1989 yılından beri FDA tarafından onaylan-

mış tek ve altın standart ilaçtır. TDŞ hastaların en az 

%30’unu içeriyor gibi görünse de rezidüel, negatif, kognitif 

ve duygudurum belirtileri hesaba atıldığında bu oran çok 

daha yüksek bir nispetlere çıkmaktadır (1). Bunun yanı sıra 

klozapin, şizoaffektif bozuklukta ve intihar davranışları ris-

kini azaltmadaki etkililiği yine FDA tarafından da onaylan-

mış tek antipsikotik ilaçtır (2).

 Yeterli tedavi edilmediğinde şizofreni ciddi ve kronik bir 

hastalık olup; hastaların akademik, mesleki ve sosyal hayat-

larını ve ailelerin yaşam kalitelerini oldukça bozmaktadır. 

Şizofreninin finansal yükü ise, azımsanmayacak boyutlarda 

olup; yalnızca Amerika Birleşik Devletleri’nde yıllık doğru-

dan tıbbi masraf olarak 63 milyar dolar, enflasyon düzelt-

mesiyle 2015 yılında 81 milyar dolar tutmaktadır (3,4). Do-

laylı finansal yüklerle bu miktar daha da artmaktadır (5).

 Klozapin Etkililik Yönünden Diğer

 Antipsikotiklerden Üstündür

 Klozapinin etkililik yönünden diğer antipsikotiklerden üs-

tünlüğü bir çok çalışma ile kanıtlanmıştır (6). CATIE (Clinical 

Antipsychotic Trials of Intervention Effectiveness) çalışma-

sında, faz II’de diğer antipsikotikler ile tedavi edilenlere oran-

la, klozapin kullanan hastalar çok daha uzun süre tedavide 

kaldılar (2.7–3.3 ay). Davis ve ark.’nın 2003 yılında yayınlanan 

bir meta-analizlerinde; klozapin diğer beş antipsikotik (ami-

sülpirid, risperidon, olanzapin, zotepin ve aripiprazol) ile kar-

şılaştırdı ve klozapin için diğer dört ilacın en yakın rakibinden 

(amisülprid) iki kat daha fazla güçlü ve olarak bulundu (7). Ay-

rıca CATIE çalışması, şizofreni tanısı alan hastalarda depresif 

belirtilerin tedavisinde klozapinin ketiapinden daha etkili ol-

duğunu telkin etti. Bulgular, klozapinin, ketiapine üstün anti-

depresan etkileri ve kronik şizofreni hastalarında olanzapin ve 

risperidon ile karşılaştırılabilir etkileri olduğunu gösterdi (8). 

Yine CUtLASS (Cost Utility of the Latest Antipsychotic Drugs 

in Schizophrenia Study) randomize çalışmasında, klozapin, 

karşılaştırıldığı risperidon, olanzapin, ketiapin ve amisülprid 

ile toplam Pozitif ve Negatif Belirti Ölçeği (PANSS) puanların-

da daha fazla iyileşme ile ilişkilendirildi (9).

 Leucht ve arkadaşları 78 kör çalışmayı içeren ikinci nesil 

antipsikotikleri kafa -kafaya karşılaştıran ve 13558 katılımcı 

ile gerçekleştirdikleri bir meta-analizlerinde, klozapinin, zo-

tepine ve günde > 400 mg dozlarda risperidona üstün oldu-

ğunu gösterdi. Bu farklılıklar, negatif belirtilerden çok pozi-

tif belirtilerde düzelmeye bağlı bulunmuştur (10). Yine 

Leucht ve arkadaşlarının 2009 yılında yayınlanan ikinci me-

taanalizlerinde, ikinci nesil antipsikotik ilaçtan yalnızca 

dördünün, orta etkili etki büyüklükleriyle (amisülprid, 

d=0.31; klozapin, d=0.52; olanzapin, d=0.28 ve risperidon, 

d=0.13) toplam etkinlik için birinci kuşak antipsikotik ilaç-

lardan daha iyi olduğunu düşündürdü. Diğer ikinci kuşak 

antipsikotik ilaçlar, negatif belirtiler olsa bile, birinci nesil 

antipsikotik ilaçlardan daha etkili değildi (11). 

 Klozapin Nüks Önlemede En Etkili Antispsikotiktir

 Tiihonen ve ark. tarafından Finlandiya’da yapılan bir ta-

kip çalışmasında klozapinin intihar, saldırganlık, madde re-

laps riski ve yeniden hastaneye yatma oranını azalttığı göste-

rildi (12). Ciddi ve çok sayıda yan etkilerle tanınan ve büyük 

oranda da bu yan etkilerden dolayı klinisyenler tarafından 

fazla istekli kullanılmayan klozapin, aslında kullanan hasta-

ların hem doğal hem de doğal olmayan nedenlerden ötürü 

mortalite riskini azaltmaktadır (13). Klozapinin nüks önle-

medeki üstünlüğü Güney Kore’li bir grubun yapmış olduğu 

başka bir yıllık kohort çalışmasında da gözlenmiştir (14). 

 Klozapin Ekstrapiramidal Yan etki Yapmaz,

 Parkinson Hastaları ve Tardif Dsikinezide de

 Kullanınlabilir

 Klozapin kullanan hastalarda tipik nöroleptiklerden da-

ha az tardif diskinezi gelişme olasılığının hemen hemen hiç 

olmadığı bilinmektedir. Klozapin, ekstrapiramidal yan etki-

lere neredeyse hiç yol açmaz, hatta tardif diskinezi üzerinde 

olumlu etkilere bile sahiptir. Şizofreninin pozitif ve negatif 

belirtileri, bilişssel işlevler ve genel psikopatoloji üzerine 
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büyük avantajları yanında, yüksek intihar riski olanlar, rezi-

düel veya orta şiddetli pozitif belirtileri olan tedaviye iyi ya-

nıt vermeyen şizofreni hastalarında da oldukça etkilidir (15-

17). Ayrıca ketiapin hariç diğer tüm antipsikotik ilaçlarla 

karşılaştırıldığında klozapin, parkinson hastalığı olan hasta-

larda L-DOPA’nın indüklediği psikozun tedavisinde daha iyi 

tolere edilmektedir (18).

 Klozapin Şizofrenide Bilişsel İşlevler Üzerine Pozitif

 Etkisi Vardır

 Ayrıca, sözel akıcılık, bildirimsel bellek, dikkat, mental 

işlevlerde hızlanma gibi bilişsel bazı alanlarda da olumlu et-

kiler göstermektedir.

 Klozapin tedaviye dirençli hastalarda, bilişsel işlevler ve 

psikopatolojiyi iyileştirerek yaşam kalitesini artırıp hastala-

rın %30–50’sinde işlevsel iyileşmeye yol açabilmektedir. An-

cak klozapinin bilişsel işlevler üzerine olumlu etkisinin or-

taya çıkması için en az altı ay kullanmak gerekebilir (19-21). 

Avrupa Şizofren hastaların poliklinik veri (European Schi-

zophrenia Outpatients Health Outcomes- EUSOHO) çalış-

ması; toplam 9340 hastanın antipsikotik tedavisi ile ilişkili 

sonuçlarının değerlendirildiği üç yıllık gözlemsel bir çalış-

madır. Bu çalışmada olanzapin ve klozapin tedavilerinin ya-

şam kalitesine etkileri karşılaştırılmıştır (22,23). Sonuç ola-

rak; klozapin klinik olarak üstün bir etkinlik yanında, düşük 

maliyeti, daha az hastaneye yatışlar ve işe gidilemeyen gün-

lerin azlığı gibi alanlarda farmakoekonomik olarak da 

önemli avantajlar sağladığı saptanmıştır (24).

 Tedavi Algoritmaları İki Ayrı Gruptan Antipsikotiğe

 6 Haftalık Tedaviye Rağmen Yanıt Vermeyen

 Olgularda Klozapini Erkenden Önermektedir

 Yukarıda bahsedilen bir çok avantajları nedeniyle kloza-

pin, tüm dünyaca kabul edilen önemli algoritmalara girebil-

miştir. Örneğin Texas Tıp Algoritma Projesi, web-tabanlı 

Uluslararası Psikofarmakoloji Algoritması (IPAP) ve Şizofreni 

Hasta Sonuçları Araştırma Ekibi (PORT) tarafından tedaviye 

dirençli şizofrenide, diğer atipik antipsikotik ilaçların opti-

mal dozlarda, yeterli süre ve dozda iki denemede de başarı-

sız olmalarını takiben yaklaşık 3 ay sonra, klozapin tedavi se-

çeneği olarak önerilmektedir (25,26). Kanıta dayalı tedavi 

kılavuzlarına rağmen, klozapin tedavisine başlamada ortala-

ma 29 aydan (27), 4–5 yıla kadar (28,29) gecikme olduğu ve 

klozapinin düşük dozda kullanılması tercih edilirken diğer 

antipsikotiklerin yüksek dozları veya çoklu antipsikotik kom-

binasyonlarının klozapine tercih edildiği gözlemlenmiştir.

 Klozapin Monoterapisi mi, Antipsikotik

 Polifarmasisi mi?

 Klozapin başlamadan önce diğer antipsikotiklerle polifar-

masi ve yüksek dozlar sıklıkla uygulanmaktadır. Klozapin kul-

lanılması gerekenden çok daha az kullanılan bir antipsikotik 

ajandır ve klinisyenlerin klozapine ilişkin korkuları yeniden 

değerlendirilmelidir (30). Bir araştırmaya göre, psikiyatristle-

rin önemli kısmı, TDŞ’de (%64) klozapin monoterapisi yerine 

diğer antipsikotiklerden iki ya da daha fazla antipsikotiği eşza-

manlı kullanımı olan antipsikotik polifarmasi (APP)’sini tercih 

ediyor (31). Aslında, TDŞ hastalarında semptomları azaltmak 

için yapılan çalışmalar ve meta-analizlerde gösterilmiştir ki, 

klozapin monoterapisi diğer ikinci nesil antipsikotiklerin tü-

münden daha etkilidir. APP rasyonelinde, adeta iki ikinci nesil 

antipsikotiğin kombine edilmesinden mucize beklenilmekte-

dir. Çünkü bu irrasyonel beklenti asla kanıtlanamamıştır. Ak-

sine klozapin dışındaki antipsikotiklerin yüksek doz kullanımı 

ya da APP hastalarda yan etkileri dayanılmaz hale getirmek ve 

sonuçta ilacı bırakmak ve maliyeti artırmaktan başka bir fayda 

sağlamamıştır (32).

 TDŞ hastalarında etkinliği kanıtlanmış tek ilaç klozapin-

dir. Yapılan bir araştırmada, hastaların yaklaşık %50–60’ının 

klozapine yanıt verdiği bildirilmiştir. Bu çalışmanın bir di-

ğer dikkat çekici bulgusu, 6 haftalık klozapin tedavisinde ya-

nıt oranı %30 iken, 1 yılda yanıt oranı %60–70’e kadar çıkmış 

ve uzun tedavi sürelerinde daha yüksek bir yanıt oranı elde 

edilmiştir (33). Bu arada, klozapinin diğer antipsikotiklerle 

güçlendirilmesini araştıran bazı çalışmalarda, klozapine ek 

olarak kullanılan amisulpridin pozitif belirtilerin azaltılma-

sında etkinlik gösterdiği (34), aripiprazolün ek olarak kulla-

nımının da metabolik yan etkileri azaltabileceği bildirilmiş-

tir (35). APP’nin klozapinden önce uygun olmayan bir 

şekilde kullanıldığına dair daha önceki kanıtlara ek olarak, 

APP bu altın standard ilacın kullanımının ertelenmesine yol 

açmaktadır. Diğer bir deyişle, APP bir oyalamadan ibaret 

olup asıl etkili ajan klozapinin başlatılmasında sadece ge-

cikmeye yol açmaktadır (36). Klozapin, antipsikotik ilaçlar 

arasında eşsizdir ve antipsikotik etkisinin dopaminden baş-

ka, serotonin ve glutamat reseptörlerini de içermesinden 

dolayı çoğunlukla ve ortak özellik olarak D2 reseptör blokajı 

yapan birinci kuşak ve D2 yanında 5HT2A blokajı yapan 

ikinci kuşak antipsikotiklerden ayrılarak bağımsız bir 
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“üçüncü kuşak antipsikotik” olarak görülebilir. TDŞ’de et-

kinliği kanıtlanmış tek antipsikotik ilaçtır. TDŞ’de klozapi-

nin üstün etkinliğinin kesin mekanizması belirlenmemiştir. 

Ancak diğer antipsikotiklere dirençli olan şizofreni hastala-

rının yaklaşık %50–60’ı klozapine yanıt verecektir. 

 Özetle, APP ile tedaviyi destekleyecek açık bir kanıt bu-

lunmamaktadır ve kombinasyon tedavilerinin kullanımını 

antipsikotik monoterapiye yanıt yetersizliği kanıtlanan ve 

klozapine tolerans gösteremeyen kişiler için rezerve etmek 

en mantıklı yol olacaktır (37).

 Şizofreni Hastalarında Normal Popülasyona Göre

 İntihar Riski Beş Kat Fazladır ve Klozapinin

 Kanıtlanmış Antisuisidal Etkisi Vardır 

 Klozapin tedavisinin sağlayacağı yararlar, başta agranü-

lositoz riski olmak üzere yukarıda belirtilen tüm yan etkileri-

ne kıyasla azımsanmayacak kadar fazladır. Şizofreni hastala-

rında yaklaşık %30–50 oranında intihar girişimi gözlenirken, 

gerçekleşen intihardan ölüm oranı ise %5 olup genel popü-

lasyondaki oranlara kıyasla şizofreni hastalarında yaşam bo-

yu intihar riski beş kat daha büyüktür. İntiharın şizofreni 

hastalarında erken ölümlerde büyük rolü bulunmaktadır 

(38-40). Tedaviye dirençli şizofreni ve şizoaffektif bozukluğu 

olan hastalarda intihar davranışını azaltmada klozapinin an-

tisuidal etkisi kanıtlanmıştır (41). ABD’de 1989–1996 yılları 

arasında klozapin ile tedavi edilen 67000 olguluk bir epide-

miyolojik çalışmada, tüm nedenlere bağlı mortalite oranı, 

klozapinin kullanılmayan 1975–1988 dönemindeki intihar 

oranlarına göre belirgin olarak düşmüştür (38,41). Klozapin 

tedavisi sırasında hastaların daha sık izlenmelerinin bir 

avantajı olsa da, klozapinin intihar riski yüksek hastalarda 

intihar davranışı için risk karşılaştırmak amacıyla yapılmış 

diğer bir çok merkezli, randomize, uluslararası, iki yıllık iz-

lem çalışması (Uluslararası İntihar Önleme Araştırmasında 

(International Suicide Prevention Trial - InterSePT); kloza-

pin verilen hastalarda, olanzapin verilen hastalara oranla 

daha az intihar girişimi olduğu bulunmuştur (42).

 

 Klozapin Bu Kadar Güçlü Bir Antipsikotik ise

 Kullanım Oranının Düşüklüğü Ciddi Yan

 Etkilerinden Dolayı mıdır? Bu Yan Etkiler

 Yönetilemezler mi?

 ABD’deki (43) ve Finlandiya’daki (12) epidemiyolojik ça-

lışmaların sonuçlarına göre; potansiyel olarak yaşamı tehdit 

eden risklerin hiç birisinin, klozapin kullanımı ile gelen avan-

tajları yadsımak için yeterli olmadığı değerlendirilmektedir. 

 Granülositopeni ve agranülositoz riski, klozapin tedavi-

sinin ilk 18 haftası (FDA bu süreyi REMS programında 6 ay 

olarak düzenlemiştir (44,45), Türkiye’de de bu şekilde yeni-

den düzenlemeye ihtiyaç vardır) boyunca haftalık kan sayı-

mıyla beyaz kan hücreleri ya da nötrofillerin zorunlu izlen-

mesi yoluyla tam agranülositoz oluşmadan önce erken 

tespitine ve gerektiğinde klozapin tedavisini kesmeye ola-

nak tanımaktadır. Aslında tam agranülositoz çok az olguda 

görülür. Bununla birlikte agranülositozun tıbbi tedavisi 

mümkündür. Enfeksiyonlar gelişmeden önce, granülosit 

koloni stimüle edici faktör ile tedavi, pek çok durumda, be-

yaz kan hücre seviyelerinin normale dönmesi için yeterlidir. 

Antibiyotiklerle yapılan tedavi de genellikle etkilidir (46). 

Klozapin tedavisinin agranülositoz riski yanı sıra bazı diğer 

yan etkileri de vardır. Örneğin kilo aldırıcı yan etkisi bunlar-

dan birisidir. Aslında klozapin ve olanzapinin belirgin kilo 

aldırma riski de birbirine benzer olup; glukoz disregülasyo-

nu sonucu insülin direnci, tip II diyabet, diyabetik ketoasi-

doz ve lipid artışı şeklinde gözlenmektedir. Klinik uygula-

mada da bu metabolik yan etkiler abartıldığı gibi, sadece 

klozapine özgü değil ziprasidon dışındaki tüm ikici kulak 

antipsikotiklerle tedavide de az veya çok gözlenmektedir 

(47,48). Ayrıca bu metabolik yan etkiler egzersiz, yaşam tar-

zı, diyet vb. önlemlerle en aza indirilebilir. Metformin teda-

visinin klozapinin metabolik yan etkilerini azaltmak için ya-

rarlı olduğu tespit edilmiştir (49). Ailelerinde diabet olan bu 

hastaların tedavilerinin daha başında tanınması sağlanarak, 

beklenen bu risk karşısında aktif önlemler alınabilir. Ayrıca 

klozapin potansiyel olarak ölümcül miyokardit ya da kardi-

yomiyopati riski çok düşük bulunmuştur. Bununla birlikte 

klozapinin, “torsade de pointes”, QTc uzaması ya da ani 

ölüm ile ilişkili olmadığı saptanmıştır (50).

 Bu kadar güçlü bir antipsikotik olduğu halde ve yan etki-

leri yönetilebilir olmasına rağmen, klozapinin kullanımı 

tüm dünyada beklenen oranların çok altında kalmaktadır. 

Klozapinin az reçete edilmesi aslında tüm dünyada yaygın 

bir sorundur. Avustralya verilerine göre, TDŞ hastalarının 

yalnızca %8.4’ünde klozapin reçetelenmesi öngörülmekte-

dir (51). Intercontinental Marketing Service raporlarına go-

re; Türkiye’de antipsikotik reçetelerinin 2013–2014 yılların-

da sadece %2.3’ü klozapin içermekteyken (52); 2015 ve 2016 

yılının ilk 10 ayı verilerine göre bu oranın %2.8’e çıkması, 

yeterli olmasa bile yine de klozafobiye karşı son yıllarda ver-

diğimiz bilinçlendirme çabalarının boşa gitmediğini göster-
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mesi açısından sevindiricidir. Avrupa ülkeleri ve özellikle 

Çin’deki %10 kullanım oranları ile karşılaştırıldığında ülke-

mizdeki klozapin kullanımı bir çok ülkenin gerisinde kal-

maktadır. Kanımızca bunun en büyük nedeni klozapinin 

çok nadirde olsa agranülositoz yapıcı yan etkisinin olması-

dır. Finlandiya’da 1975’de agranülositoz sonucu bazı hasta-

ların ölmesi sonucu başlayan klozapin kullanımına karşı çe-

kingenlik, tüm dünyada psikiyatristler arasında adeta 

“klozafobi” diye adlandırılabilecek bir tarzda hala sürmek-

tedir. 

 

 Klozapinin Yan Etkileri: Agranülositoz ve Diğerleri 

 Gerçekte, klozapin tedavisi sırasında granülositopeni ve 

agranülositoz geliştirme riski yaklaşık %0.7–1.0 arasına 

olup; bu yan etki vakaların çoğunda ilk altı hafta ile altı ay 

arasında görülmektedir. Tedavinin ikinci altı ayında agranü-

lositoz görülme oranı 7/10000’dir. İlk yıldan sonra ise 

3.9/10000’dur. Kullanımın ilk beş yılını kapsayan ABD klo-

zapin verilerinin değerlendirmesine göre ise; 99502 hasta-

dan 382’sinde (%0.38) agranülositoz ve sadece 12’sinde 

(%0.01) ölüm ile sonuçlandığı anlaşılmaktadır. Tedaviye di-

rençli şizofreni hastalarında görülen %5’lik intihar sonucu 

ölüm oranına bakıldığında, agranülositoza bağlı ölüm oran-

ları küçük bir risk olarak görünmektedir. Bu anlamda psiki-

yatristlerin neden %0.01’lik agranülositoz nedeniyle oluşan 

ölüm riskini göze alamadığı sorusu, son yıllarda tartışma 

konusudur. Çünkü, klozapin yalnızca tedaviye dirençli şi-

zofreni de etkisi kanıtlanmış tek ilaç olmayıp, aynı zamanda 

antipsikotikler arasında antisuisidal etkisi kanıtlanmış tek 

ilaçtır. Üstelik ABD’de yirmi yıldır kullanılan klozapinin 

hastalarda mortaliteyi artırdığına dair hiçbir kanıt saptan-

mamıştır (53).

 Klozapinin yeterince kullanılmamasının bir nedeni de, 

agranülositoz yan etkisi için hastaların kan testlerl ile sık iz-

lenmeye ihtiyaç duyulmasıdır. Klinik çalışanları üzerinde 

yapılan bir ankette; klinisyenlerin, klozapinin hastalar tara-

fından tolere edilebilirliği ve hastaların kan testi ile izlenme-

yi reddetmeleri konusundaki endişelerinin, klozapin reçete-

lerinin önündeki yaygın engellerden olduğu bulunmuştur 

(54,55). Klozapinin az kullanılmasının bir nedeni de, kloza-

pinin uygun kullanımı hakkında veya belki de yararlarının 

anlaşılması konusunda yeterli eğitim verilmemesidir. Klo-

zapinin kullanımından kaçınılması ya da kullanımının ge-

ciktirilmesinin diğer nedenleri ise; metabolik sorunlar, de-

neyim eksikliği, hasta ya da ailenin klozapin kullanmak 

istememesi, klinisyenlerin kötü ilaç uyumu konusundaki 

endişeleri, ilk önce diğer antipsikotikleri deneme eğilimi, ta-

nı konusunda emin olmama ve klozapin hakkındaki olum-

suz önyargılardır. CATIE gibi çalışmalarda da ispatlandığı 

üzere, klozapin hastalar tarafından en en uzun süre kullanı-

lan antipsikotik olmuştur. Antipsikotiklerin hastalar tarafın-

dan kesilmesi sonucu yeniden hastaneye kaldırılma gibi 

yüksek maliyetleri göz önüne alındığında, klozapinin yeter-

siz kullanılması çok mantıksızdır (56).

 Klozapinin, tardif diskinezi ve hiperprolaktinemi yapma 

eğilimi olmadığı gibi ekstrapramidal yan etkilerinin de çok 

düşük olduğu bilinmektedir. Bununla birlikte, agranülosi-

toz, miyokardit ve kardiyomiyopati gibi nadir, fakat can sıkı-

cı bir takım yan etkilere sahiptir. Öte yandan popülasyonun 

bir bölümünde ilaca erişimi zorlaştıracak ek bir karışıklık 

vardır: Afrikalılar ve Afrikalı Amerikalılar tipik olarak “be-

nign etnik nötropeni” (BEN) olarak adlandırılan bir feno-

men olan daha düşük bir beyaz küre sayısına (WBC) sahip-

tirler. Bununla birlikte, klinisyenlerin klozapin kullanmakta 

tereddüt etmelerinin altında yatan asıl nedenlerin, klozapi-

nin yan etkilerin fazla olduğuna ilişkin algıları ve bunların 

nasıl yönetileceği konusundaki bilgi eksikliği olduğu öne sü-

rülmüştür. Oysa, yeterli izleme ile, bunların önemli bir kısmı 

erken teşhis edilebilir ve olumsuz etkilerini en aza indirge-

mek için uygun önlemler alınabilir (57).

 Risk Değerlendirme ve Azaltma Stratejisi (Risk

 Evaluation and Mitigation Strategy - REMS)

 Klozapin tedavisine başlama konusunda çekingenlik, te-

reddütler ve hatta fobik tutumla ilgili en yaygın faktörler; 

ciddi yan etkiler, hastaların zayıf ilaç uyumu ve izleme ihti-

yacı idi. Klozapin kaydı ve izlemeyle ilişkili idari yükü azalt-

mak için FDA 2015 yılı Kasım ayında merkezi bir kayıt siste-

mi, yani klozapin Risk Değerlendirme ve Azaltma Stratejisi 

(Risk Evaluation and Mitigation Strategy - REMS) programı 

geliştirmiştir. REMS stratejisinin yardımıyla, FDA klozapi-

nin faydalarının ciddi nötropeni riskinden daha fazla oldu-

ğunu göstermeyi amaçlanmıştır (58). Ağır (ciddi) nötropeni, 

klozapin alan hastaların küçük bir yüzdesinde ortaya çıkar. 

Mutlak nötrofil sayısının (ANC) 500/µL’den düşük olması, 

ağır (ciddi) nötropeni olarak tanımlanmıştır. Klozapin ile 

ilişkili şiddetli nötropeni doza bağımlı da değildir (59).

 Klozapin, nötropeniye neden olduğu bilinen ilaçlarla 

birlikte kullanılıyorsa, klinisyen hastayı tavsiye edilen tedavi 

kılavuzlarından daha yakından izlemeyi düşünmelidir.
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 FDA’nın Klozapin Risk Değerlendirme ve Azaltma Stra-

tejisi (REMS) programının (58), klinisyenlerin klozafobileri-

ni yenime ve onları reçetelemeye teşvik etmede çok önemli 

bir adım olduğunu düşünüyoruz (60).

 Klozapin Kullanım İlkeleri 

 Klozapin bilinçli bir şekilde kullanıldığı takdirde ileri de-

recede etkili ve kurallara göre hareket edildiğinde de olduk-

ça güvenli bir antipsikotik olarak, gerekli olgularda çekinil-

meden kullanılmasını öneriyoruz. Daha görsel hale 

getirmek için verilecek güncel bilgiler bir bütün halinde ku-

tular ve tablolarla gösterilmiştir (Tablo 1–6).

REMS ile Birlikte Gelen Değişiklikler

 - Nötropeni, beyaz kan hücre sayısından (WBC) çok yalnızca 

Mutlak Nötrofil Sayısı (ANC) tarafından izlenecektir.

 - Klozapin ile tedavi için ANC eşikleri düşürülüyor, bu da daha 

fazla hastanın tedaviye devam etmesini sağlayacaktır.

- Daha önce klozapin tedavisi alamayan Benign Etnik Nötropeni 

(BEN) hastaları artık ilacı alabileceklerdir.

 - Özellikle klozapin’in son çare olarak antipsikotik olabileceği 

hastalarda, psikiyatrik hastalık riskinin, nükseden ciddi 

nötropeni riskinden daha büyük olduğunun belirlemesi 

durumunda, reçete yazanlara bireyselleştirilmiş tedavi kararları 

vermede daha fazla esneklik sağlanacaktır.

- Önceki kılavuzlarda, klozapin başlamadan önce WBC’lerin 

> 3500/µL olmasını ve WBC’lerin 3000/µL’nin altına düşmesi 

ya da mutlak nötrofil sayısı (ANC) 1500/µL’nin altına düşmesi 

(kırmızı uyarı bölgesi) durumunda ilacın kesilmesi gerekiyordu. 

REMS protokolünde ise:

- Klozapin tedavisine başlamadan önce genel popülasyon için 

en azından 1500 / µL olmalıdır.

- Benign Etnik Nötropeni (BEN) belgelenen hastalar için bu 

miktar en az 1000 µL olmalıdır. 

- Tedavi sırasında hastaların düzenli ANC izlemi yapılmalıdır.

- Tedavinin ilk altı ayında tüm hastalar için haftalık YBB izlemesi 

gereklidir. İlk altı aylık tedavi süresince ANC normal aralıkta 

kalırsa (genel popülasyon için ANC, 1500/µL’e eşit, BEN’li 

hastalarda ANC 1000/µL’den büyük ya da eşitse), izleme sıklığı 

iki haftaya kadar azaltılabilir.

Hastanın ANC, tedavinin ikinci altı ayı boyunca normal aralıkta 

kalmaya devam ederse, ANC izleme sıklığı dört haftada bire 

kadar azaltılabilir.

Klozapin ile Tedaviye Başlamadan Önce

- ANC, genel popülasyon için en az 1500/µL ve en az 1000/µL 

olmalıdır.

Genel popülasyondaki bir hasta 1000/µL’den düşük ANC’de bile 

klozapin tedavisine devam edebilir. Bununla birlikte, reçeteyle 

yazanlar tedavi önerilerini dikkatlice takip etmeli ve devam 

eden klozapin tedavisinin faydalarının risklerden daha ağır 

olup olmadığını tespit etmelidir. ANC izleme ve enfeksiyon 

semptomları uygun bir şekilde yapılmazsa, ANC değeri 1000/

µL’den düşük hastalar ciddi nötropeni komplikasyonları 

gelişme riski altındadır.

- BEN’li hastalar için REMS, klozapin tedavisini yalnızca ANC 

500 μL’den az olduğunda kesmeyi önerir. 

Klozapinle ilişkili orta dereceli nötropeni (1000/µL’den az ANC) 

ya da ciddi klozapinle ilişkili nötropeni (ANC, 500/µL’den daha 

düşük) bazı hastalar için, klozapin kullanımını bırakmadan 

kaynaklanan ciddi psikiyatrik hastalık riski varsa yeniden 

klozapin başlanır. Bu, klozapinden başka tedavi seçeneği 

olmayan şizofreni hastaları için de geçerli olabilir. REMS, 

bir hastaya yeniden klozapin başlama kararını verirken, bir 

hematoloji konsültasyonu, hastanın tıbbi ve psikiyatrik öyküsü, 

nötropenik bölümün ciddiyeti ve özellikleri ve klozapinin 

yararları ve riskleri hakkında hasta ve aile ile görüşülmeidir.
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Klozapinin Klinikte Kullanımında Şunlara Dikkat Edilmelidir: 

- Tedavi başlangıcında ilk doz titrasyonu önemlidir. 12,5 mg/gün gibi küçük dozlarda başlayıp birkaç hafta içinde hedef doz olan 400–

600 mg/güne çıkılmalıdır.

 - Tam kan sayımları ile granülositopeni ve agranülositoz ile diğer yan etikler olan sedasyon, hipersalivasyon, taşikardi, kilo alımı, 

myokloni ve nöbetler iyi takip edilmelidir.

 - Zamanında önlemler alınması ve hasta ile ailesinin psikoeğitimi ile işbirliğine ikna edilmeleri neticesinde bu yan etkiler başarı ile 

aşılabilmektedir. 

- Ayrıca tedavinin erken aşamasında ve özellikle sigara içen hastalar da ve tedaviye dirençli şizofreni hastalarında periyodik olarak 

klozapin kan düzeyi ölçümü gerekebilir. Ayrıca şizofreni hastaları normal popülasyondan daha fazla sigara kullandıklarından klozapinin 

sigara ile etkileşmeleri de önemlidir. Sigara kullanımı CYP P450 1A’yı endükleyerek kandaki klozapin düzeyini yarıya kadar azaltırken; 

tersine, siga ranın bırakılması belirgin olarak klozapin plazma düzeylerini artırabilir. 

- Klozapin’in 350 ng/ml ve üstündeki değerleri, yeterli plazma seviyeleri olarak kabul edilmekte olup daha fazla dozda kullanımı 

yarardan çok riskli olacağından ve yan etkiler nedeniyle hastaların yaşam kalitesini bozacağından tolere edememe nedeniyle ilacı 

bırakma oranlarını artıracaktır. 

- Klozapin tedavisinde ilaç geçişlerinin de gelişigüzel yapılmaması da çok önemlidir. Şöyle ki, klozapin kullanımına baş landığında 

hasta başka bir antipsikotik ilaç kullanıyor ise, klozapin yeterli doza çıkıldığında ancak ilk antipsikotik tedricen dozu azaltılarak 

kesilmelidir. 

- Klozapin monoterapi denemesi en az altı ay boyunca sürmelidir. Dirençli vakalarda aripiprazol ve amisulprid gibi, ikinci bir 

antipsikotik ilaç ile kombinasyon bazen etkili olabilmektedir. 

- Ancak diğer atipiklerden örneğin risperidonun klozapine eklemesi yeterince etkili olmamıştır.

- İlaç etkileşmelerinden özel likle fluvoksamin CYP P450 1A’yı inhibe ederek kandaki klozapin düzeyini %50 artırır. Bunun yanında 

paroksetin ve fluoksetin gibi bazı selektif serotonin geri alım inhibitörleri de klozapin kan düzeyini artırırlar. Bu durumlarda da klozapin 

dozu azaltılmalı ve mümkünse klozapin kan düzeyi ölçümleri yaptırılmalıdır. Sertralin, sitalopram ve essitalopram, klozapin 

metabolizması ile etkileşime girmezler.

- Valproik asidin de günlük dozunun azaltılması gerekir, çünkü klozapin plazma düzeylerini artırabilir.

- Klozapin alan hastaların negatif belirtileri ve bilişsel bozukluğun tedavisin de faydayı artırmak için psikososyal tedavi de gereklidir. 

Aile ve grup terapisi, bilişsel davranışçı tedavi, destekleyici tedavi, uğraşı tedavisi, bazen daha düşük doz klozapin kullanarak, daha az 

yan etkiye, böylece daha iyi tedavi uyumuna yol açmakta ve klozapin tedavisinin başarı oranını artırmaktadır.

Sonuç olarak:

 1- Klozapinin agranülositoz oluşturma riski, metabolik yan etkileri ve miyokardit gibi kardiyovasküler ve ani ölüm risklerine 

rağmen; 

 2- Şizofreni ya da şizoafektif bozukluğa sahip hastalarının %30–40’lık bölümü klozapin dışındaki tüm tipik ve atipik antipsikotiklerle 

teda viye dirençli olduğundan, 

 3- Klozapinin, tedaviye dirençli hastalarda pozitif belirtilerin tedavisi, intihar ve relapsı önlemede üstün olması,

 4- Kognitif işlevlerden çalışma belleği ve sosyal işlevi iyileştirici etkilerinin saptanması,

 5- Yaşam kalitesinde artış ve nüks önlemede üstünlüğünün olması

 ile psikiyatri pratiğinde daha çok kullanılmasının rasyonel olabileceğini düşündürmektedir. 

Üstelik ekstrapiramidal yan etkiler açısından ve özellikle tardif diskinezi için tüm diğer antipsikotiklere göre kanıtlanmış çok düşük riski 

vardır. 

Farmakoekonomik olarak da oldukça düşük tedavi maliyetine sahip olan klozapinin daha çok tercih edilmesi, ekonomik darboğazda 

olan sosyal güvenlik kurumlarının nefes almalarına da katkıda bulunacaktır.

Öte yandan, klozapin kullanımı ile nadir de olsa bazı hastalarda gözlenenebilen agranülositoz ve insülin direnci, kilo alımı ve hatta tip 

II diyabeti provoke etmesi gibi bazı hastalarda pulmoner emboli, taşikardi, miyokardit, kardiyomiyopati ve ani ölüm yapması gibi ciddi 

yan etkileriyle hipersalivasyon ve artmış nöbet riski gibi istenmeyen yan etkileri dikkate alınmalıdır. Ancak, bunların hiç birisinin 

“klozafobi” derecesinde antipsikotik seçiminde sağlıklı ve isabetli karar verme yeteneğimizi etkilememesi ve kısacası kanıtlanmış 

üstünlüklere sahip etkili ve hatta hayat kurtarıcı bir antipsikotik olan klozapini fayda/ risk durumunu hesaba katarak gereken olgularda 

çekinmeden kullanmamıza engel olmamalıdır.
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Tablo 1: Klozapine Bağlı Ciddi Yan Etkiler ve Bu Yan Etkilerin Özellikleri      

YAN ETKİ SIKLIK (%) Tedaviden Sonra Olağan Başlangıç Süresi (%),
Doza Bağımlılığı,
Geçici Olup Olmadığı 

Ortostatik hipotansiyon 9 İlk hafta- genellikle 4-6 haftalarda  geçer
DOZA BAĞIMLIDIR
GENELLİKLE GEÇİCİDİR

Nöbet 1.3–1.8 Özellikle hızlı doz titrasyonlarında
DOZA BAĞIMLIDIR
GENELLİKLE GEÇİCİ DEĞİLDİR

Agranülositoz 0.7-1.0 İlk 6 hafta ile 6 ay arasında                  
DOZA BAĞIMLI DEĞİLDİR
GENELLİKLE GEÇİCİ DEĞİL

Myokardit/ Kardiyomiyopati 0.02–1.0 Genellikle tedavinin birinici ayı içerisinde
DOZA BAĞIMLI DEĞİLDİR
GENELLİKLE GEÇİCİ DEĞİLDİR

Tablo 2: Klozapin Kullanımı Sırasında Sık Karşılaşılan Agranülositoz Dışındaki Yan Etkiler ve Bunların Yönetimi

YAN ETKİ Görülme Sıklığı Tedavi Sonrası Başlama Zamanı,
Dozla İlişkisi, Tedavi Boyunca Seyri 

Kilo artışı ve metabolik sendrom %60–75 Kilo artışı
%55–60  metabolik sendrom gelişir

İlk 26-12 ay
Doza bağımlıdır ve genellikle geçici değildir

Sedasyon %40-45 İlk 6  hafta
Doza bağımlıdır ve genellikle geçicidir

Hipersalivasyon %35–%75 İlk 2 hafta
Doza bağımlıdır ve genellikle geçicidir

Kabızlık %25-35 İlk 1-2 yıl
Doza bağımlı değildir??? ve genellikle geçici 
değildir

Sinüs taşikardisi %20-30 İlk 2 hafta
Doza bağımlıdır ve genellikle geçici

Gece işemesi %21 İlk 2 hafta
Doza bağımlıdır ve genellikle geçicidir

Nöroleptik malign sendrom Nadir İlk 2-4  hafta
Doza bağımlı değildir ve genellikle geçici değildir



250 Journal of Mood Disorders Volume: 6, Number: 4, 2016 - www.jmood.org

Klozafobik tutumlara karşı güncellenmiş klozapin ile tedavi kılavuzu

Tablo 3: Klozapin İzleme Önerileri    

MUTLAK 

NÖTROFİL  

SAYISI (ANC)

KLOZAPİN  TEDAVİ ÖNERİLERİ ANC İZLEME*

Normal Aralık: 

(≥1500/µL )

• Tedaviyi başlatın

• Tedavi ≤ 30 gün ara verildiğinde, daha önce olduğu gibi 

gözlemlemeye devam ediniz

• Tedavi ≥ 30 gün kesintiye uğradığında, sanki yeni hasta  

gibi muayene ediniz

• Başlangıçtan 6 aya kadar haftalık

• 6 haftadan 12 aya kadar her 2 haftada bir

• 12 ay sonra aylık

Hafif Nötropeni: 

(1000-1499/µL)

Tedaviyi sürdürünüz • ANC ≥1500/µL olana kadar haftalık üç kez

• ANC ≥1500/µL’lik olduğu zaman, hastanın  

normal  ANC izleme aralığına geri dönünüz

Orta Nötropeni: 

(500-999/µL)

• Hematoloji danışma tavsiye

• Şüpheli klozapin kaynaklı nötropeni için kesilme 

tedavisi

• ANC ≥1000/µL olan tedaviyi bir kez başlatınız

• ANC ≥1000/µL olana dek günlük, daha sonra 

haftalık olarak 3 kez

ANC ≥1500/µL

• ANC ≥1500/µL’yi geçtikten sonra, ANC’yi haftada 

4 hafta boyunca kontrol ediniz, ardından hastanın 

son Normal Aralık ANC izleme aralığına dönünüz

Ciddi Nötropeni: 

(<500/µL)

• Hematoloji danışma tavsiye

• Şüpheli klozapin kaynaklı nötropeni için kesilme 

tedavisi

• Reçetelenmemiş  kişilerin yararları riskten daha ağır 

olduğuna karar verdikçe, yeniden görev almayınız.

• Günlük ANC ≥1000µL’ye kadar, daha sonra 

haftalık olarak 3 defa

ANC ≥1500/µL

• Eğer hasta yeniden başvurduysa, normal aralıkta 

bir kez ANC ≥ 1500/µL’de yeni bir hasta olarak 

tedaviye devam ediniz

ANC: Mutlak Nötrofil Sayısı

Tablo 4:  Klozapinin Yan etkilerinin Yönetimi İçin Öneriler   

Yan Etki Üstesinden Gelme Önerisi

Agranülositoz, miyokardit, kardiyomiyopati ve QTc aralığı

> 500 milisaniye

 Klozapini kesiniz ve bir daha başlamayınız!

Ileus ya da subileus, NMS, venöz tromboembolizm ve diyabetik 

ketoasidoz ya da hiperozmolar koma

Klozapini kesiniz ve  uygun gözetim ve yönetim ya da profilaktik 

tedavi ile tablo düzelirse   yeniden başlamayı düşünebilirsiniz

Metabolik sendrom ve bileşenleri dahil olmak üzere nötropeni, 

nöbetler, ortostatik hipotansiyon, şiddetli kabızlık, kilo artışı 

ve metabolik anormallikler ve orta derecede uzamış miyokard 

repolarizasyonu

Genellikle, kesilme gerekli değildir; ama daha sık takip gerekir

Eozinofili, lökositoz, klozapine bağlı ateş ve taşikardi 

[miyokardit ve Nöroleptik malign sendromun (NMS) dışlanması 

şartıyla]

Genellikle, kesilme gerekli değildir; kolaylıkla yönetilir
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Tablo 5: Klozapinin Yan Etkilerinin Yönetim Seçenekleri

Yan Etki Değerlendirmeler / Testler Doz Ayarı ya da

İlacı Kesme/ Yeniden 

Başlama?

Ek  İlaçlar / 

Tedaviler

Davranışsal Düzenlemeler  / Diğer 

Müdahaleler

Agranülositoz • Zorunlu ANC izleme 
protokolü 
• Hastaları ateş ya da 
enfeksiyon semptomlarını 
(örn., boğaz ağrısı) rapor 
etmeye teşvik edin ve 
mevcutsa bunları derhal 
değerlendiriniz 

• Orta derecede nötropeni 
için  protokol uyarınca 
hematoloji konsültasyonu ve 
klozapini  kesme   önerilir  
• ANC’nin iyileşmesinde, 
protokolün gösterdiği 
seviyelere yeniden 
başvurabilirsiniz
 Yeniden denendiğinde, 
protokol tarafından 
belirtildiği şekilde izleyiniz.
• Ağır nötropeni olması 
durumunda tedaviyi 
bırakınız

??? • Geç nötropeni ya da agranülositoz 
vakalarında, kan diskrazisine neden 
olabilecek eşzamanlı tedavileri kesin
• Sabahları hastanın uyandıktan sonra 
≥ 2 saat ANC testi uygulayarak, gün içi 
değişikliklere bağlı artmış sayımı 

Miyokardit/ 
Kardiyomiyopati
(M/K) 

• Anamnez ve fizik muayene; 
Eozinofillerin başlangıç 
ölçümü (örn., CRP, CK-MB); 
Kardiyologa sevk
• Genel semptomlar: dispne, 
çarpıntı /taşikardi, ateş, 
yorgunluk, göğüs ağrısı
• Nonspesifik semptomlar: 
boğaz ağrısı, öksürük, kusma, 
diyare, baş ağrısı, boyun ağrısı, 
baş dönmesi, baygınlık
• Periferik eozinofiller, 
CRP, CKMB, troponin ya da 
WBC düzeylerinin haftalık 
(ilk 4 hafta) laboratuvar 
değerlendirilmesi (M/ K 
izleme için önerilen ayrıntılı 
protokollere başvurun)
• Laboratuvar sonuçlarında 
yükselmeler görülürse, EKG / 
ekokardiyogram gerekir
• Azalmış EF ve EKG 
bozulması ile ekokardiyografik 
kanıtlarla tanı konur

• Semptomlar/ laboratuar 
testleri M/ K olasılığını 
gösteriyorsa kesin
• Özenle seçilmiş ve izlenen 
hastalarda uygun eşlik 
eden kardiyovasküler 
tedavilerle (ancak genel 
olarak önerilmez) tekrar 
başlanabilir

• Tedavide ihtiyaç 
duyulan kardiyak  
tedaviler
• Yeniden 
mücadelede eş 
zamanlı kardiyak  
tedaviler

?????

Ortostatik 
hipotansiyon

• Baş dönmesi, baş dönmesi 
ya da senkop belirtileri 
değerlendiriniz
• Tedavi başlangıcında ve doz 
değişikliklerinde ayakta ve 
otururken kan basıncı ölçünüz

• Doz titrasyonu ??? • Oturma ya da yatma pozisyonundan 
yavaşça ayağa kalkınız
• Bol miktarda sıvı alınız
• Yeterli   tuz tüketiniz
• Destek çoraplarının kullanımı
• Yatağın başını hafifçe yukarıya 
kaldırınız
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Nöbetler Nöbet  başlamadan önce, 
aşağıdakileri içeren risk 
faktörlerini değerlendiriniz:
• Kafa travması ya da nöbet 
öyküsü
• Nöbet eşiğini düşüren diğer 
ilaçların birlikte kullanılması
• Nöbet eşiğini artıran eşlik 
eden ilaçların kesilmesi (örn., 
Benzodiazapinler)
• Son zamanlarda sigaranın 
son bırakılması

Nöbeti takiben aşağıdakiler 
de dahil olmak üzere 
nonklozapin nedenlerini 
değerlendiriniz:
• İlaç toksisitesi
• Benzodiazapinler ya da 
antiepileptiklerden çekilme
• Elektrolit anormallikleri
• Diyabetik ketoasidoz
• Organik beyin hastalıkları
• Febril konvülziyon hikayesi
• Uykusuzluğu takiben nöbet

• Riski azaltmak, yukarı dozu 
titrasyonunu yavaşlatmak ve 
en düşük etkili dozun
• Sigarayı bırakan hastalarda 
dozun azaltılması
• Nöbet durumunda %50 doz 
azaltılması

• Nöbet durumunda, 
tercih edilen 
antiepileptik ajanlar: 
Levetirasetam
Lamotrijin

• Mümkünse, nöbet eşiğini düşüren 
diğer ilaçları kesiniz

NMS Belirtileri aşağıdakileri içeren 
değerlendirin:
• Ateş ve muskuler rijidte
• Hipertansiyon ya da 
hipotansiyon
• Şok
• Diyaforez
• Taşikardi
• Taşipne
• Duyusal bozukluklar
• Değişken bilinç  hali/ 
deliryum
• Lökositoz
• CK değerleri 1000/µL’nin çok 
üzerinde
• Parkinsonizm

• Semptomları giderene 
kadar kesinti ve tedavi
• Belirtiler çözüldükten 
sonra, klozapin daha 
yavaş titrasyonla yeniden 
başlanabilir

• Nemlendirme, 
soğutma, antibiyotik 
tedavisi
• Şiddetli ve 
refrakter olgularda 
elektrokonvülzif 
tedavi

????

Ateş • Diğer olası M/ K 
semptomlarıyla kalıcı ateş, 
M/ K için değerlendirme 
yapmalıdır  
• Ateş ayrıca semptomlara 
bağlı olarak enfeksiyon ya 
da agranülositoz, NMS ya da 
immünolojik durumların ve 
diğer enfeksiyonların erken 
belirtileri olabilir

• Geçici ateş için klozapini 
kesme ya da doz ayarlaması 
gerekmez;
 Altta yatan enfeksiyon ya da 
duruma göre tedavi edilmesi 
gereken ateş 

?? ???

Sinüs taşikardisi • Klozapin başlanmasını 
takiben ≥24 saat boyunca> 100   
fazla nabız, diğer belirtiler 
eşliğinde kalıcı taşikardi,
M/ K ya da diğer bozukluklar 
için değerlendirme 
yapılmasını gerektirir
• Sürekli, izole sinüs taşikardisi 
(>4–6 hafta) durumunda EKG

• Doz azaltımı • Doz azaltımı 
başarısız olursa, beta 
blokeri (astım ya da 
diyabetli hastalarda 
tercihen bir 
kardiyoselektif beta 
bloker) kullanınız
• Beta blokerin 
yanıt vermemesi 
ya da tolere 
edilemediğinde  
ivabradin veriniz

• Kafeinli içeceklerin tüketilmesini 
kısıtlayınız

Tablo 5: Klozapinin Yan Etkilerinin Yönetim Seçenekleri (Devamı)

Yan Etki Değerlendirmeler / Testler Doz Ayarı ya da

İlacı Kesme/ Yeniden 

Başlama?

Ek  İlaçlar / 

Tedaviler

Davranışsal Düzenlemeler  / Diğer 

Müdahaleler
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 Sonuç ve Öneriler

 Klozapinin etkililiği  tedaviye dirençli şizofreni hastala-

rında olduğu kadar tüm şizofreni hastalarında gösterilmiş-

tir. Klozapinin tüm karşılaştırma araştırmalarında hem tipik 

hem de atipik  tüm antipsikotiklerden daha üstün olduğu 

bildirilmiştir. Tüm dünyada şizofreni hastalarının en az 

%30’u tedaviye dirençli olduğu ve tüm şizofreni hastalarının 

%5’inin intihar davranışları sonucu kaybedildiği bilinirken; 

klozapinin tüm dünyada yalnızca yan etkilerinin abartılı al-

gılanması sonucu klinisyenler tarafından yeterince kullanıl-

mamasının rasyonel bir davranış tarzı olduğu kanısında de-

ğiliz. Bu davranış ancak  klozafobik  bir tutum olarak 

nitelendirilebilir.

 Yeri asla başka antipsikotiklerle doldurulamayacak de-

rece de etkili ve eşsiz, üstelik antisuisidal etkili eşsiz bir 

antipsikotik ilacı, basit önlemlerle idare edilecek yan etki-

lerini abartarak kullanmamanın ancak ve ancak fobik bir 

tutum ile açıklanabileceği kanısındayız. Bu fobik tutum, 

hem klozapini tamamen  kullanmaktan çekinmeyi, hem 

de çok geç başlamayı içeriyor. Kanımızca, iki ayrı gruptan 

antipsikotiğe 6’şar hafta kullanımla yanıt alamadığımız 

tüm şizofreni hastalarında gecikmeden klozapin başlama-

lıyız. 

 İnsan bilmediği şeyden korkar derler. Bilgimizi artırarak 

korkumuzu yenebiliriz ve klozapinin eşssiz ve  üstün tedavi 

edici etkisini hak ettiği şekilde hastalarımızın yararına kul-

lanabiliriz. FDA’nın Klozapin Risk Değerlendirme ve Azalt-

ma Stratejisi (REMS) programının, klinisyenlerin klozofabi-

sini yenme ve onları reçetelemeye teşvik etmede açısından 

çok yerinde ve çok önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz. 

Bu konuda Sağlık Bakanlığı’nın eğitim programları ve kurs-

lar düzenlemesini ve mevcut klozapin kullanım şemasının 

FDA’nın Klozapin Risk Değerlendirme ve Azaltma Stratejisi-

ne (REMS) göre güncellemesinin gerekli olduğunu düşünü-

yoruz.

Kilo artışı ve 
metabolik 
sendrom

Tedavi başlangıcındaki   
ölçümler  ve sonrasında 
düzenli olarak ölçüm:
• Ağırlık ve bel çevresi
• Tansiyon, açlık ve  tokluk  
kan şekeri, lipitler (HDL 
kolesterol, trigliserit)

• En düşük etkili dozun 
kullanılması
• Rehidrasyonla ve kan 
şekerinin düşürülmemesi 
durumunda ciddi derecede 
artmış açlık glikoz düzeyleri 
olması durumunda 
klozapinin kesilmesi
• Diyabetik ketoasidoz 
durumunda: klozapini 
kesme ve dikkatli tekrar 
başlama

• Uzun etkili 
metformin(Matofin 
MR tablet gibi)
• Aripiprazol

• Ağırlık ve glikoz kontrolü için uygun 
diyet ve egzersiz 

Konstipasyon • Hastaların defekasyon sıklığı 
hakkında en az haftada 4-5 
kezden az   

• Doz azaltımı?? Dışkılama sıklığı 
haftada 4-5 kezden 
azsa:
• Orlistat
• Laksastifler

• Posalı diyetler
• Yeterli su içme
• Düzenli egzersiz
• Laksatifler

Sedasyon • Hastalara yorgunluk ya da 
sedasyon hakkında, özellikle 
tedavinin başlarında sorgular

• Doz azaltımı
• Dozun çoğunu gece verme
• Yavaş ve doğru doz 
titrasyonu

• Fluvoksamin 
ekleme: klozapin 
serum seviyelerini 
yükseltmek ve daha 
düşük klozapin dozu 
kullanmak için

• Hastaların belirtileri genellikle 6-12 
hafta sonra düzelir, takip edin
• Başka sedatifleri kullanmayınız   
• Uyku hijyenine uyunuz

Tablo 5: Klozapinin Yan Etkilerinin Yönetim Seçenekleri (Devamı)

Yan Etki Değerlendirmeler / Testler Doz Ayarı veya

İlacı Kesme/ Yeniden 

Başlama?

Ek  İlaçlar / 

Tedaviler

Davranışsal Düzenlemeler  / Diğer 

Müdahaleler
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