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• Yazar(lar)ın kısa özgeçmişi (Her yazar için 50 
kelime)

• İletişim: Yazar(lar)ın tercih ettiği iletişim adresi/e-
posta adresi 

• Anahtar sözcükler: Index Medicus’a göre belir-
lenmiş en az 3 en çok 6 anahtar sözcük

• Türkçe Özet (200-250 kelime)
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leler/çok kısa paragrafl ar okuyucunun konuya ilgi-
sini çekmek üzere bu pencerelerde ayrıca verilecek-
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• Kaynaklar: Kaynak gösterimi ve Kaynak Künye-
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Kaynaklar listesinde kaynak künyesi yazım 
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• Kaynaklar metin içinde çıkış sırası dikkate alınarak 
numaralanır. Kaynaklar Listesinde numaralar yu-
varlak parantez içinde verilir. Örnek: (1)
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- Kongre adı (italik yazılmalıdır)
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Çevrimiçi kaynak gösterimi

Dergide Makale (Elektronik): Çevrimiçi makale, 
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dir. Farklılık varsa çevrimiçi olan kullanılır. Eğer dergi 
makalesinin bir DOI (digital object identifi er) numa-
rası varsa URL adresi yerine onu kullanınız. DOI ma-
kalenin çevrimiçi her zaman bulunmasını sağlayan ve 
yayıncı tarafından sağlanan geçici bir ayırt edici kim-
lik bilgisidir.
- Yazar(lar).
- Dergide basılmış makalenin adı.
- Derginin adı (italik)
- [Çevrimiçi]
- Yayın yılı:
- Cilt numarası:
- (Sayı)
- Makalenin sayfa numaraları.
- Ulaşılabileceği adres: URL ya da DOI
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çi] London: Thomas Telford Publishing; 2001. Edini-
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Depresyon, önceleri, mani ve diğer duygudurum bozukluğu dönemleri gibi, kendini sınırlayıcı 
ve kendiliğinden düzelme eğilimli bir durum olarak görülmekteydi. Güçlü antidepresan ilaçlar ve 
özellikle EKT’nin de varlığında, sonuçtan kuşkuya düşmek yersiz gibiydi. Ancak, giderek bu bakış 
sorgulanır oldu. Bazı depresyonlar tedavilere zor yanıt verir, uzar, hatta yanıtsız kalır görünmeye 
başladılar. Sonra da bu ‘bazı’ oranı artıp ‘birçok’ depresyona dönünce, klinisyenlerdeki güven 
duygusu endişeyle bulanmaya başladı. Ne oluyordu? Antibiyotiklere direnç kazanan bakteri suşları 
gibi bir anoloji mi söz konusuydu? 

Endişelere su serpen bir yanıt geldi: Sorun depresyonda değil klinisyenlerdeydi; yanlış tanıdan 
yanlış tedavi uygulamalarına uzanan teknik hatalar nedeniyle, bir ‘yalancı direnç’ söz konusuydu. 
Antidepresan ilaç uygulamasının çok yaygınlaşmasıyla, psikiyatri dışı tıp alanlarında daha 
belirgin, ama psikiyatrlarda da, şaşkınlık yaratacak boyutta, antidepresan tedavinin temel 
ilkeleriyle bağdaşmayan tedavi uygulamaları saptanmıştı. Bu ‘dirençli’ denen olgular duygudurum 
merkezlerine geldiklerinde büyük oranda düzelmekteydi.

Bu saptama ardından, depresyonun doğru tedavi eğitiminin yaygınlaştığını ve hata payının önemli 
ölçüde düştüğünü düşünebiliriz. Ancak, başlangıçtaki altın sayfaya geri dönülemedi. Yeni nesil 
antidepresanlarla seçeneklerin çoğaltılması da bu görünümü değiştiremedi. Hala önemli bir 
depresyon bölümü tedavilere yetersiz yanıt verme ve bir bölümü de ‘dirençli’ olarak nitelenen 
kategorilerde kalmayı sürdürmekteydi. Bu durum, direnç olgusunun daha iyi anlaşılmasını 
gerektiriyordu. Bazı depresyonlar gerçekten dirençli olarak mı ortaya çıkmaktaydı? Öyleyse 
bunu yaratan etkenler nelerdi? Bu etkenler nasıl değiştirilebilirdi? Yoksa, depresyon, uzayan süre, 
gecikmiş sağaltım, yetersiz sağaltım vb etkenlerle, sonradan mı direnç kazanmaktaydı? Öyleyse, bu 
nasıl engellenebilir ya da direnç nasıl kırılabilirdi? Direncin patogenezi neydi, ne tip tedavi araçları 
geliştirilmeliydi?

Bu sorular henüz yanıtlanabilmiş görünmese de, konunun ciddiyeti fark edilmiştir diyebiliriz. 
Sorunu çözebilmek için, özgül sorulara yönelik geniş ölçekli araştırmalar gerekiyor. Bilimin 
her dalında olduğu gibi bu konuda da bilgi hızla değiştiği için, belli aralıklarla yapılacak eleştirel 
literatür derlemeleri en iyi bilgilenme ve düşünme durakları niteliğinde. Tanımından başlayarak, 
kanıta dayalı olan ya da çok yeni deneysel süreçleri içeren ve psikoterapiyi de geride bırakmayan 
bu derleme sizlere bu bilgilenme ve düşünme durağını sağlamak amacıyla hazırlandı. Yararlı olması 
dileklerimizle...

Olcay Yazıcı & Timuçin Oral
Konuk Yayın Yönetmenleri
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ÖZET

Depresyon tedavisini planlarken hedeflerin belirlenmesi gereklidir. Hedefler ne kadar iyi tanımlanırsa, tedavinin izlenmesi ve denet-
lenmesi de o düzeyde olanaklı olur. Bu amaçla klinik psikiyatrik ölçekler kullanılmaktadır. Yanıt başlangıç puanına göre ölçek pua-
nında en az %50 azalma sağlanması olarak tanımlanmaktadır. Uygulanan tedaviye %25-50 arasında yanıt vermesi yetersiz yanıt, ya-
nıtın %25’in altında kalması olarak tedaviye yanıtsız olarak değerlendirilmektedir. Hastanın düzelmesi ise hastanın belirtilerinin he-
men tama yakın oranda ortadan kalkmasıdır ve düzelme ölçütü olarak kullanılan ölçeklerde belirlenen kesme puanının altına düşme-
si hedeflenmektedir. Hamilton Depresyonu Derecelendirme Ölçeği için düzelme 7 puanın, Montgomery Asberg Depresyonu Dere-
celendirme Ölçeği için ise 10 puanın altına düşmesi düzelme olarak hesaplanmıştır. Tedavide istenen sonucun elde edilememesi so-
nucu inatçı, dirençli, yanıtsız ve tedavi edilemeyen depresyon gibi kavramlar ileri sürülmektedir. Tedaviye dirençli depresyonda çeşit-
li evreleme çalışmaları yapılmaktadır.

Anahtar sözcükler: depresyon, tedavi sonlanımı, yanıt, düzelme, tedaviye direnç

ABSTRACT

Basic concepts in treatment resistant depression  
In the treatment plan of depression the goals should be determined. The better the goals are described, the more possible the treatment 
is followed up and monitored. For this purpose clinical psychiatric scales are in use. Response is defined as 50% reduction in the index 
scale score. Inadequate response to the treatment is defined as 25-50% reduction and no response to treatment is described when the 
reduction is below 25%. %. Remission is defined as the improvement of nearly all symptoms and during the monitorization of remis-
sion it is targeted of the scales to drop below the cutoff score. It is calculated as the reduction of Hamilton Depression Rating Scale 
below 7 and the reduction of Montgomery Asberg Scale below 10. When the expected treatment goals are not achieved in depression, 
the concepts such as persistent, resistant, refractory and intractable depression are described. In treatment resistant depression, studies 
for staging are performed.

Key words: depression, treatment outcome, response, remission, treatment resistant

Tedaviye dirençli depresyonda 

temel kavramlar
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psikiyatride

D
epresyonda tedavi sonuçlarının değerlen-
dirilebilmesi için bazı tanımların bilinmesi 
gereklidir. “Yanıt” (response), hastanın baş-
lanan tedaviyle düzelme göstereceğinin ön 

belirtisi olarak ölçülmesi gereken bir değişkendir. İzle-
menin belki de en önemli ölçütü yanıt ölçütüdür ve baş-
langıç puanına göre ölçek puanında en az %50 azalma 
sağlanması olarak tanımlanmaktadır1. Hastanın uygu-
lanan tedaviye %25-50 arasında yanıt vermesi, “yeter-
siz yanıt” olarak tanımlanmaktadır ve tedaviye bir ya-
nıt alınmasına karşın, bu yanıtın klinik öneminin olma-
dığı anlamına gelmektedir. Diğer yandan yanıt %25’in 
altında kalıyorsa, bu durum “tedaviye yanıtsızlık” ola-
rak değerlendirilmekte ve bu tedavinin hiçbir işe yara-
madığı kabul edilmektedir. “Tamdüzelme” (remission), 
tüm tedavi girişimlerinde hekimlerin hedefidir. Hasta-
nın tüm belirtilerinin düzelmesi hedefl enirken, normal 
sağlıklı bireylerde de bazı depresif belirtilerin bulunabi-
leceği göz önüne alınarak, tanım yeniden düzenlemiş-
tir. Tamdüzelme ölçütü olarak ölçeklerde kesme pua-
nı hesaplaması en çok tercih edilen yöntemdir. Belirle-
nen kesme puanının altına düşen hastalar tamdüzelmiş 
kabul edilmektedir. Hamilton Depresyonu Derecelen-
dirme Ölçeğinde kesme noktasını belirlemek amacıy-
la yapılan geniş kapsamlı bir meta-analiz çalışmasın-
da, 7 puanın kesme noktası olarak kullanılabileceği gö-
rüşü desteklenmiştir2. Montgomery Asberg Depresyo-
nu Derecelendirme Ölçeğinin sağlıklı kontrollerle kar-
şılaştırmalı çalışmasında ise, düzelme için kesme puanı 
9 olarak önerilmiştir3.

“Tedaviye dirençli depresyon” kalıp bir ifade olarak 
kullanılmakla beraber, tedaviye yanıtsızlığın derece-
lerine göre çeşitli tanımlar kullanılmaktadır. “İnatçı” 
(persistent) depresyon, hastanın bir tedavi uygulamasına 
yanıt vermemesi; “dirençli” (resistant) depresyon, hasta-
nın iki tedavi uygulamasına yanıt vermemesi; “yanıtsız” 
(refractory) depresyon, hastanın çoklu tedavi uygu-
lamalarına yanıt vermemesi; ve “tedavi edilemeyen” 
(intractable) depresyon, hastanın her türlü farmakolo-
jik, biyolojik ve psikoterapötik girişime yanıt verme-
mesi olarak tanımlanmaktadır4. Bu tanımlar sık kulla-
nılsa bile, yaygın olarak iki tanım daha bulunmaktadır. 
Bunlardan bir tanesi “kronik” depresyondur ve en az iki 
yıldır değişmeden süren, ama bu süre içinde düzenli te-
davi uygulanamamış bir depresyon kastedilmektedir5. 
Diğeri ise, “tedavisi güç” (diff icult-to-treat) depresyon-
dur ve uygun tedavi uygulanmasına karşın veya uygun 
tedavi uygulanma olanağı olmaması nedeniyle, tedaviye 
yanıt alınamayan depresyon tanımlanmaktadır6. Aslında 

direnç de iki biçimde tanımlanabilir6: Bunlardan ilki 
“görece” (relative) dirençtir ve süre ve doz açısından 
tam da yeterli olmamasına karşın, iki antidepresan uy-
gulamasına yanıt alınamaması anlatılmaktadır. Diğeri 
ise “kesin” (absolute) dirençtir ve tedavinin tanımlan-
mış süresinin üzerinde (ör. 8 hafta) ve günlük toksik ol-
mayan en yüksek dozda ve hastanın tam uyum göste-
rerek kullanılmasına karşın yanıt alınamaması kastedil-
mektedir.

Tedaviye dirençli depresyonun bir diğer tanımlama 
modeli ise “evreleme”dir. Tedaviye dirençli depres-
yon için en fazla kullanılan evreleme modeli Th ase ve 
Rush4 tarafından geliştirilmiştir. Bu modelde “evre-1” 
olarak bir ilaç uygulamasına yanıtsızlık, “evre-2” ola-
rak iki ayrı gruptan ilaç uygulamasına yanıtsızlık, 
“evre-3” olarak evre-2’ye eklenen bir güçlendirme uy-
gulamasına yanıtsızlık, “evre-4” olarak evre-3’e ekle-
nen ikinci bir güçlendirme uygulamasına yanıtsızlık 
ve “evre-5” olarak evre-4 sonrasında elektrokonvül-
sif tedavi (EKT) uygulamasına yanıtsızlık tanımlan-
maktadır. Bir diğer evreleme biçimi ise Avrupa mode-
lidir8. Avrupa modelinde 3 ayrı tanım yapılmaktadır: 
Bunlardan birincisi “tedaviye yanıtsız depresyon”dur 
ve 6-8 hafta süreyle tek tedavi uygulamasına yanıt alı-
namaması anlamında olup; bu tedavi uygulamasın-
da trisiklik antidepresanlar, seçici serotonin gerialım 
inhibitörleri, serotonin noradrenalin geri alın inhibi-
törleri, monoamin oksidaz inhibitörleri veya elekt-
rokonvülsif tedaviden bir tanesi yer alabilmektedir. 
İkinci tanım “tedaviye direnç” başlığı altındadır ve iki 

“Yanıt” (response), hastanın 

bașlanan tedaviyle düzelme 

göstereceğinin ön belirtisi olarak 

ölçülmesi gereken bir değișkendir

”

““kesin direnç”, tedavinin 

tanımlanmıș süresinin üzerinde 

(ör. 8 hafta) ve günlük toksik olmayan 

en yüksek dozda ve hastanın tam 

uyum göstererek kullanılmasına 

karșın yanıt alınamamasıdır.

”
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