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G‹R‹fi

Son y›llarda kilo al›m› özellikle ge-
liflmifl ülkelerde ciddi bir sa¤l›k so-
runu olarak dikkat çekmektedir.

Obezite baz› ciddi ve süregen hastal›klar
için önemli bir risk faktörüdür; hipertan-
siyon, diyabet (tip II), koroner arter has-
tal›klar›, inme ve kanser bunlardan baz›-
lar›d›r (1). Amerikan toplumunun

%20’sinin obez (BKG>30), %50’sinin
kilolu ya da obez (BKG>25) oldu¤u
bildirilmektedir (2). Türkiye’de sa¤l›kl›
eriflkin nüfusta obezite s›kl›¤›n›n araflt›-
r›ld›¤› üç genifl kapsaml› çal›flmada obe-
zite s›kl›¤› %22.3 (n=24.788) (3), %19.2
(n=2646) (4) ve %23.9 (n=5016) olarak
bulunmufltur (5). Bu çal›flmalarda kilolu
ve obez grubun s›kl›¤› ise s›ras›yla %60.6
(4) ve %60.3 (5) olarak bildirilmifltir. 
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ÖZET:
Psikotik bozuklu¤u olan ve antipsikotik ilaç kullanan
hastalarda obezite s›kl›¤› ve bir y›l›n sonunda kilo de¤i-
flimi

Amaç: Türkiye’de psikotik bozuklu¤u olan ve antipsikotik ilaç tedavisi
gören hastalarda obezite s›kl›¤›n› bildiren bir çal›flma bulunmamakta-
d›r. Bu çal›flmada psikotik bozuklu¤u olan ve antipsikotik ilaç kullanan
hastalarda obezite s›kl›¤›n›n saptanmas› ve bir y›l›n sonunda hastalar-
da kilo de¤iflimi olup olmad›¤›n›n araflt›r›lmas› amaçlanm›flt›r. 
Yöntem: Psikotik bozukluk tan›s›yla takip edilen ve antipsikotik ilaç te-
davisi alan poliklinik hastalar› çal›flmaya al›nd›. Bafllang›çta hastala-
r›n nüfus, klinik verileri ve beden kitle göstergeleri (BKG) kaydedildi. Bir
y›l sonra hastalar›n BKG’ leri tekrar de¤erlendirildi.
Bulgular: Çal›flmaya al›nan 324 hastan›n bafllang›çtaki BKG ortala-
mas› 27.43±5.11 kg/m2, bu hastalardaki obezite s›kl›¤› %25.4 olarak
bulunmufltur. Kad›nlar›n BKG ortalamas› (28.66±5.52) erkeklerden
(26.57±4.62) daha yüksek bulunmufltur. Bir y›ll›k takibi tamamlanan
109 hastan›n bafllang›ç ve 12. aydaki BKG ortalamalar› (s›ras›yla
27.86±5.12, 27.92±5.10) aras›nda istatistiksel olarak anlaml› bir fark
gözlenmemifltir. Benzer flekilde alt grup olarak kad›nlar›n, erkeklerin,
flizofreni tan›s› alanlar›n, di¤er psikotik bozuklu¤u olanlar›n ve farkl›
antipsikotikleri kullananlar›n da bafllang›ç ve 12. aydaki BKG ortala-
malar› aras›nda anlaml› bir fark gözlenmemifltir.
Tart›flma: Bu çal›flmada psikotik bozuklu¤u olan hastalarda obezite
s›kl›¤›, Türkiye’de sa¤l›kl› eriflkin nüfustaki obezite s›kl›¤›ndan daha
yüksek görünmektedir. Kad›nlar erkeklerden daha fazla risk alt›nda-
d›rlar. Bir y›l›n sonunda kilo al›m›nda önemli ölçüde bir de¤ifliklik göz-
lenmemifl olsa da bu hastalar›n önemli bir bölümü kilolu ya da obez-
dir. Bu nedenle tedaviye kilo yönetimi ile ilgili programlar›n eklenmesi
yararl› olabilir.

Anahtar sözcükler: Obezite, flizofreni, kilo al›m›, psikotik bozukluk,
antipsikotik
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ABSTRACT:
The prevalence of obesity and weight gain among the
patients with psychotic disorder who use antipsychotic
medication, one year follow-up.

Objective: There is no study about the prevalence of obesity in
patients with psychotic disorder who use antipsychotic medication in
Turkey. The aim of this study was to determine the prevalence of
obesity in patients with psychotic disorder who use antipsychotic
medication and whether weight gain occurs or not under
antipsychotic medication for one year in these patients.
Methods: Outpatients with psychotic disorder who use antipsychotic
medication included in this study. Demographic and clinical variables
and Body Mass Index (BMI) values were recorded at the beginning.
BMI values were assessed again one year later. 
Results: Of the 324 patients, the mean BMI value was 27.43±5.11
kg/m2, the obesity prevalence was 25.4%.The mean BMI value of
females (28.66±5.52) was higher than males (26.57±4.62). There was
no significant difference between the mean BMI values of the 109
patients at the beginning and at the 12.th month (respectively
27.86±5.12, 27.92±5.10). Similarly there were no significant
differences between the mean BMI values of such subgroubs like
females, males, patients with schizophrenia, patients with other
psychotic disorders and different antipsychotic users at the beginning
and at the 12.th month.
Conclusion: In this study, the prevalence of obesity in patients with
psychotic disorder seems to be higher when compared with the
healty adult population in Turkey. Females are at much risk than
males. Even there was no change on weight gain at the end of one
year, most of these patients were overweight or obese. For this
reason, adding the weight manegement programs to the treatment
would be useful with these patients. 

Key words: Obesity, schizophrenia, weight gain, psychotic disorder,
antipsychotic
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fiizofreni hastal›¤› olanlar, olmayanlara göre daha
yüksek beden kitle göstergesi (BKG)’ne sahiptir (6).
A.B.D.’deki eriflkin nüfusun %20’si obez iken, flizofreni
hastalar›nda bu oran %40-%60 aras›ndad›r (2). fiizofre-
nide kilo al›m›, flizofreni hastalar›n›n toplumun diyet
al›flkanl›klar›ndan uzak olmas›, beslenme içeri¤indeki
yüksek ya¤ ve düflük lif içeri¤i, fiziksel hareket azl›¤› ile
ilgili olabilir. Ancak kilo al›m› aç›s›ndan belki de en
önemli etmen antipsikotik ilaç kulan›m› olmaktad›r.
Antipsikotiklerin istenmeyen etkileri tarihsel süreç içe-
risinde, tipik antipsikotiklerle görülen ekstrapiramidal
yan etkilerden daha çok atipik ilaçlarla görülen kilo al›-
m›na do¤ru gelmifltir (7). fiizofrenide antipsikotik ilaç
tedavisi ile ilgili kilo al›m› nedenleri çeflitli mekanizma-
larla aç›klanmaya çal›fl›lm›flt›r. Üzerinde en s›k durulan
mekanizmalar serotonin (5-HT2C), dopamin (D2) ve his-
tamin (H1) reseptör blokaj›d›r (8,9). Ayn› zamanda baz›
nörohormon ve nöropeptidler de kilo al›m›ndan so-
rumlu tutulmufltur. Ya¤ hücrelerinden sal›nan leptin
kilo al›m› ile iliflkili görünmektedir. Serum leptin düzey-
leri BKG ile iliflkili görünmektedir (10). Kilo al›m› özellik-
le tedavi alt›ndaki bayan hastalarda erkeklerden daha
s›k görülmektedir. 1987-1996 y›llar› aras›nda flizofreni-
si olan ve olmayanlarda BKG de¤iflimlerinin araflt›r›ld›¤›
bir çal›flmada, flizofrenisi olmayan nüfusta bu y›llar ara-
s›nda düzenli bir art›flla ortalama BKG’de bir birim art›fl
gözlenirken, flizofreni hastalar›nda bu de¤ifliklik daha
karmafl›k bir yap› göstermifl ve özellikle 18-30 yafl ara-
s›ndaki kad›nlarda BKG art›fl› sa¤l›kl› gruba göre anlam-
l› ölçüde daha yüksek bulunmufltur (11). Yine bu çal›fl-
mada yeni kuflak antipsikotiklerle kilo al›m›n›n tipik
antipsikotiklere göre anlaml› ölçüde daha yüksek ol-
du¤u vurgulanm›flt›r. 

fiizofrenide kilo al›m›, baz› ciddi ve süregen hasta-
l›klar için bir risk faktörü olman›n yan› s›ra flizofreni
hastal›¤›n›n gidiflinde çok önemli olan; damgalanma, ifl
bulmada zorluk, tedaviye uyumsuzluk ve yaflam kali-
tesinde azalma gibi etkenlerle de iliflkili bulunmufltur
(12).

Önemli bir di¤er konu da flizofreni’de kilo al›m›n›n
ne zaman ortaya ç›kt›¤›d›r. Kilo al›m› antipsikotik teda-
viye bafllad›ktan k›sa bir süre sonra ortaya ç›kmaktad›r
ve yaklafl›k bir y›l sonra bir plato oluflturmaktad›r, hat-
ta bu süreden sonra kiloda düflüflün görülmesi de ola-
s›d›r (13). Allison ve arkadafllar›n›n yapt›¤› 81 araflt›rma-
n›n meta-analizi sonucuna göre antipsikotiklerle teda-

vinin ortalama 10. haftas›ndan sonra kilo al›m› belirgin-
leflmeye bafllamaktad›r (7). Bu çal›flmaya göre antipsi-
kotik tedavi ile kilo al›m› belli bir süre sonra platoya
ulaflmaktad›r, örne¤in olanzapin ile bu süre 4-5 ay ol-
mufltur. Yine Wirshing ve arkadafllar›n›n yapt›¤› bir ça-
l›flmada klozapin ve olanzapin kullanan hastalarda kilo
al›m›nda plato seviyesi 5 ay olarak saptanm›flt›r (14).

Yukar›daki bilgilerin ›fl›¤›nda, antipsikotik kullanan
psikotik bozukluklu hastalarda obeziteye sa¤l›kl› top-
lum örnekleminden daha s›k rastlanaca¤›, uzun süredir
tedavi gören hastalarda kilo al›m›n›n pek de¤iflmeye-
ce¤i varsay›labilir. 

Bu çal›flmada antipsikotik ilaç kullanan psikotik bo-
zukluklu hastalarda obezite s›kl›¤›n› saptamak ve bir
y›l›n sonunda hastalarda kilo de¤iflimi olup olmad›¤›n›n
araflt›r›lmas› amaçlanm›flt›r.

YÖNTEM

Kocaeli Üniversitesi T›p Fakültesi Psikiyatri Bölümü
Gündüz Hastanesi’nde psikotik bozukluk tan›s›yla ta-
kip edilen hastalardan 6 fiubat - 4 Nisan 2006 tarihleri
aras›nda baflvuran ve antipsikotik ilaç kullanan 324
hasta çal›flmaya al›nd›. Çal›flmaya al›nan hastalar›n nü-
fus verileri ve beden kitle göstergeleri (BKG) kaydedildi
ve takibe al›nd›. Çal›flman›n 12. ay›nda hastalar›n
BKG’leri tekrar de¤erlendirildi. BKG kilo/boy2 (kg/m2)
cinsinden hesapland›. Süregen fiziksel hastal›¤a sahip
olanlar ve kilo al›m›yla iliflkili olabilecek olan endokrin
hastal›¤› olanlar çal›flmadan d›flland›. ‹statistiksel de-
¤erlendirmeler SPSS (statistics package for social scien-
ces) 11.0 program›nda yap›ld›. Veriler öncelikle yüzde-
ler ve ortalamalar olarak hesaplanarak tan›mlay›c› ista-
tistikler fleklinde sunuldu. Sürekli de¤iflken özelli¤i ta-
fl›yan de¤iflkenlerin karfl›laflt›r›lmas›nda t testi kullan›l-
d›. Çoklu gruplarda süregen de¤iflkenlerin karfl›laflt›r›l-
mas›nda tek yönlü ANOVA testi kullan›ld›. ‹statistiksel
anlaml›l›k düzeyi p<0.05 olarak kabul edildi.

BULGULAR

Çal›flmaya kat›lan 324 hastan›n 109’u bir y›ll›k taki-
bi tamamlam›flt›r. Çal›flmaya al›nan 324 hastan›n de-
mografik ve klinik verileri Tablo 1’de özetlenmifltir. Bu-
na göre hastalar›n yafl ortalamas› 35.22±11.45’dir. Has-
talar›n 191’i (%59) erkek, 133’ü (%41) kad›nd›r. Hastala-
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r›n yaklafl›k yar›s› (163 hasta) paranoid flizofreni tan›s›
alm›flt›r. Hastalar›n ortalama hastal›k süresi 117±101.81
ayd›r. Hastalar›n kulland›klar› antipsikotik ilaçlar ve or-
talama günlük dozlar› Tablo 1’de gösterilmifltir. Hasta-
lar›n %56’s› atipik antipsikotik, %35.8’i tipik antipsiko-
tik, %7.7’si karma antipsikotik ilaç kullanmaktad›r. Has-
talar›n bafllang›ç BKG ortalamas› 27.43±5.11 kg/m2’dir.

Tablo 2’de hastalar›n cinsiyet ve tan› grubuna göre
BKG ortalamalar›n›n karfl›laflt›r›lmas› gösterilmifltir. Buna
göre kad›nlar›n BKG ortalamas› (28.66±5.52), erkeklerin
BKG ortalamas›ndan (26.57±4.62) anlaml› ölçüde yüksek

bulunmufltur. fiizofreni tan›s› alan hastalar›n BKG ortala-
mas› 27.35±4.92 olarak bulunmufltur ve di¤er psikotik
bozuklu¤u olan hastalar›n BKG ortalamas›ndan
(27.73±5.79) anlaml› ölçüde farkl› bulunmam›flt›r. 

Hastalar›n BKG’ye göre da¤›l›m› fiekil 1’de görül-
mektedir. Buna göre de¤erlendirilen 324 hastan›n 82’si
obez (%25.4), 233’ü (%71.9) kilolu ya da obezdir. fiizof-
reni tan›s› alan 257 hastan›n ise 66’s› obez (%25.7), 185’i
(%72) kilolu ya da obezdir.

Bir y›ll›k takibi tamamlanan 109 hastan›n bafllang›ç-
taki demografik ve klinik verileri Tablo 3’de özetlen-
mifltir. Buna göre hastalar›n yafl ortalamas›
34.08±10.56’d›r. Hastalar›n 68’i (%62.4) erkek, 41’i
(%37.6) kad›nd›r. Hastalar›n yaklafl›k yar›s› (56 hasta)
paranoid flizofreni tan›s› almaktad›r. Hastalar›n ortala-

C. Cerit, M. Y›ld›z, S. Candan

BKG ortalamas› ‹statistik
(kg/m2) (ort±SS) t sd p

Kad›n (n=133) 28.66 ± 5.52 -3.694 322 < 0,001
Erkek (n=191) 26.57 ± 4.62

fiizofreni (n=257) 27.35±4.92 -0,543 322 0,587
Di¤er Psikotik Boz. (n=67) 27.73±5.79

sd: Serbestlik derecesi

Tablo 2: Hastalar›n cinsiyet ve tan› grubuna göre BKG ortalamalar›-
n›n karfl›laflt›r›lmas›

Yafl ortalamas› (y›l) (ort±SS) 35.22±11.45
Cinsiyet (n, %)

Kad›n 133 %41
Erkek 191 %59

Tan› (n, %)
Paranoid 163 %50.3
Farkl›laflmam›fl 59 %18.2
Kal›nt› 24 %7.4
Dezorganize 8 %2.5
Yal›n 3 %0.9
fiizofreniform B. 2 %0.6
fiizoaffektif B. 20 %6.2
Sanr›l› B. 45 %13.9

Hastal›k Süresi (ay) (ort±SS) 117±101.81
Kullan›lan AP ilaçlar ve dozlar› (mg) (ort±SS)

Risperidon 3.33±1.22
Olanzapin 11,85±6.37
Ketiapin 651.85±220.78
Klozapin 410.71±161.79
Amisülprid 506.66±252.03
Ziprasidon 137.14±21.38
Haloperidol 6.13±3.23
Flufenazin 1.83±0.95
Klorpromazin 224.02±126.74
Zuklopentiksol 15.93±7.67
Flupentiksol 1.36±0.49

Beden Kitle Göstergesi (kg/m2) (ort±SS) 27.43±5.11

AP: Antipsikotik, Ort±SS: Ortalama±Standart Sapma

Tablo 1: Bafllang›çta takibe al›nan 324 hastan›n baz› nüfus ve klinik
özellikleri

fiekil 1: 324 hastan›n BKG’ye göre da¤›l›m

Yafl ortalamas› (y›l) (ort±SS) 34.08±10.56
Cinsiyet (n, %)

Kad›n 41 %37.6
Erkek 68 %62.4

Tan› (n, %)
Paranoid 56 %51.4
Farkl›laflmam›fl 19 %17.4
Kal›nt› 8 %7.3
Dezorganize 84 %3.7
Yal›n 2 %1.8
fiizoaffektif B. 4 %3.7
Sanr›l› B. 16 %14.7

Hastal›k Süresi (ay) (ort±SS) 126.89±101
Kullan›lan AP ilaçlar ve dozlar› (mg) (ort±SS)

Risperidon 3.33±1.23
Olanzapin 10.14±4.99
Ketiapin 700.00±288.67
Klozapin 410.52±144.89
Ziprasidon 130.00±20.00
Haloperidol 5.00±4.33
Flufenazin 2.10±1.13
Klorpromazin 250.00±70.71
Zuklopentiksol 18.87±0.75
Flupentiksol 1.57±0.85

Beden kitle göstergesi (kg/m2) (ort±SS) 27.86±5.12

AP: Antipsikotik, Ort±SS: Ortalama±Standart Sapma

Tablo 3: 1 y›ll›k takibi tamamlanan 109 hastan›n bafllang›çtaki baz›
demografik ve klinik özellikleri
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ma hastal›k süresi 126.89±101 ayd›r. Hastalar›n kullan-
d›klar› antipsikotik ilaçlar ve ortalama günlük dozlar›
Tablo 3’de gösterilmifltir. Hastalar›n bafllang›çta 40’›
(%36.7) tipik, 59’u (%54.1) atipik, 10’u (%9.2) karma ilaç
kullanmaktad›r. Bir y›ll›k takip sonucunda 88 hastada
(%80) ilaç de¤iflikli¤i olmam›flt›r. 12 hastada (%11) tipik-
ten atipi¤e, 2 hastada (%1.8) atipikten tipi¤e, 4 hastada
(%3.7) atipikten atipi¤e, 2 hastada (%1.8) tipikten tipi¤e,
1 hastada (%0.9) karmadan atipi¤e geçifl olmufltur. Has-
talar›n bafllang›çtaki BKG ortalamas› 27.86±5.12
kg/m2’dir.

Hastalar›n bafllang›çta ve 12. ayda BKG’ye göre da-
¤›l›m› fiekil 2’de görülmektedir. Buna göre çal›flmay› ta-
mamlayan 109 hastan›n bafllang›çta 80’i (%73.4), 12.
ayda 82’si (%75.2) kilolu ya da obezdir.

Tablo 4’de bir y›ll›k takibi tamamlanan 109 hasta-
n›n bir y›l›n sonunda BKG ortalamalar›ndaki de¤ifliklik-
ler gösterilmifltir. Buna göre hastalar›n bafllang›ç ve 12.

aydaki BKG ortalamalar› aras›nda istatistiksel olarak
anlaml› bir fark gözlenmemifltir. Ayn› flekilde kad›nla-
r›n, erkeklerin, flizofreni tan›s› alanlar›n ve di¤er psiko-
tik bozukluk tan›lar›n› alanlar›n BKG ortalamalar› 12 ay-
l›k izlem boyunca anlaml› ölçüde bir de¤ifliklik göster-
memifltir. fiekil 3’te hastalar›n bafllang›çtaki ve 12. ay-
daki BKG ortalamalar› gösterilmifltir. 

Bir y›ll›k takibi tamamlanan 109 hastadan 88’inde
ilaç de¤iflikli¤i olmam›flt›r. Bu hastalardan, en s›k kulla-
n›lan 4 antipsikotikten birini kullanan 71 hastan›n bir
y›l›n sonundaki BKG de¤ifliklikleri Tablo 5’te gösteril-
mifltir. Buna göre belirtilen bu 4 farkl› ilaç grubunda da
1 y›ll›k izlemde anlaml› düzeyde BKG de¤iflikli¤i izlen-
memifltir. Bunun yan›nda olanzapin ve özelliklede klo-
zapin kullanan hastalarda bafllang›çta ve 12. ayda BKG
ortalamas› daha yüksek görünmekle birlikte istatistik-
sel olarak anlaml› bulunmam›flt›r. fiekil 4’te hastalar›n
kulland›klar› antipsikoti¤e göre bafllang›ç ve 12. aydaki
BKG da¤›l›mlar› gösterilmifltir.

Psikotik bozuklu¤u olan ve antipsikotik ilaç kullanan hastalarda obezite s›kl›¤› ve bir y›l›n sonunda kilo de¤iflimi

fiekil 2: 109 hastan›n bafllang›çta ve 12. ayda BKG’ye göre da¤›l›m

fiekil 3: Hastalar›n bafllang›ç ve 12. aydaki BKG ortalamalar›

BKG Bafllang›ç 12. ay ‹statistik
t sd p

Tüm hastalar (n=109) 27.86 ± 5.12 27.92 ± 5.10 -.249 108 0.804
Kad›n      (n=41) 29.56 ± 5.76 28.95 ± 5.84 1.582 40 0.122
Erkek      (n=68) 26.84 ± 4.43 27.29 ± 4.52 -1.774 67 0.081
fiizofreni (n=89) 27.76 ± 4.94 27.57 ± 5.05 0.821 88 0.414
Di¤er psikotik bozukluklar (n=20) 28.30 ± 5.79 29.45 ± 5.20 -2.042 19 0.055

Tablo 4: Bir y›ll›k takibi tamamlanan 109 hastan›n bafllang›çtaki ve 1 y›l sonraki Beden Kitle Göstergesi (BKG) (kg/m2) ortalamalar›

BKG Bafllang›ç 12. ay ‹statistik
t sd p

Flufenazin  (n=16) 26.67±3.74 27.44±3.97 -1.236 17 0.233
Risperidon (n=20) 26.61±4.39 27.39±4.62 -1.590 22 0.125
Olanzapin (n=18) 27.43±4.78 27.81±4.60 -0.819 20 0.423
Klozapin (n=17) 29.89±4.81 29.05±4.83 1.829 18 0.084

‹statistik (tek yönlü ANOVA) F=2.442, sd=3, F=0.569, sd=3,
p=0.079 p=0,637

Tablo 5: Bir y›ll›k takipte kullan›lan antipsikoti¤e göre hastalardaki BKG de¤ifliklikleri



Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, Cilt: 16, Say›: 4, 2006 / Bulletin of Clinical Psychopharmacology, Vol: 16, N.: 4, 2006 - www.psikofarmakoloji.org 237

TARTIfiMA

Obezite son y›llarda ciddi bir sa¤l›k sorunu olarak
karfl›m›za ç›kmaktad›r. fiizofreni hastalar› çeflitli neden-
lerle obezite aç›s›ndan sa¤l›kl› kiflilere göre daha fazla
risk alt›ndad›r. Türkiye’de psikotik bozuklu¤u olan has-
talarda obezite s›kl›¤›n› bildiren bir çal›flmaya rastlan-
mam›flt›r. Bildi¤imiz kadar›yla bu çal›flma genifl say›la-
bilecek bir psikotik bozukluk grubunda obezite s›kl›¤›-
n› bildiren, ayn› zamanda psikotik bozuklu¤u olan has-
talar›n kilo aç›s›ndan takip edildi¤i ilk çal›flmad›r. Bu ça-
l›flmada de¤erlendirilen 324 hastan›n BKG ortalamas›
27.43±5.11 kg/m2 olarak bulunmufltur. Bu hastalar›n
%25.4’ünün obez olmas› dikkat çekicidir. Türkiye’de
sa¤l›kl› eriflkin nüfustaki obezite s›kl›¤›n› bildiren çal›fl-
malardaki oranlar›n %22.3 (3), %19.2 (4) ve %23.9 (5) ol-
du¤u düflünülecek olursa çal›flmam›zda buldu¤umuz
bu oran yüksek görünmektedir. Bunun yan› s›ra bu ça-
l›flmadaki kilolu ve obez grubun oran› da (%71.9) sa¤-
l›kl› nüfustaki oranlardan (%60.6 ve %60.3) daha yük-
sektir. Bu çal›flmada kad›nlar›n BKG ortalamas›
(28.66±5.52) erkeklerden (26.57±4.62) daha yüksek bu-
lunmufltur. Bir baflka deyiflle kad›nlar›n obezite aç›s›n-
dan erkeklerden daha fazla risk alt›nda oldu¤u söyle-
nebilir. Bu çal›flmada BKG ortalamalar› ve obezite s›kl›-
¤› aç›s›ndan flizofreni hastalar› ile di¤er psikotik bozuk-
lu¤u olan hastalar aras›nda fark izlenmemifltir. Bu bul-
gu, kilo al›m› ile hastal›k tipinin iliflkisinden ziyade kilo
al›m› ile ilaç kullan›m›n›n iliflkisine vurgu yapmaktad›r. 

Obezitenin hipertansiyon, diyabet, koroner arter
hastal›klar›, inme ve kanser gibi ciddi hastal›lar için
önemli bir risk etmeni oldu¤u bilinmektedir. Bunun ya-
n›nda afl›r› kilolu ve obez insanlar e¤itim, sa¤l›k, ifl ya-
flam› gibi alanlarda etiketlenme ve ayr›mc›l›¤a maruz
kalmaktad›rlar (12). fiizofreni hastalar›nda zaten varo-
lan biliflsel, davran›flsal ve sosyal defisitlere obezitenin

eklenmesi, bu kiflilerin sosyal olarak kapanmas›na yol
açabilir (15). Tüm bunlar›n yan›na obezitenin yaflam
kalitesini ve tedaviye uyumu azalt›c› etkileri de
eklendi¤inde, psikotik bozukluklar›n tedavisinin her
aflamas›nda klinisyenlerin obezite aç›s›ndan dikkatli ol-
mas› zorunlulu¤u ortaya ç›kmaktad›r.

Kilo al›m› ve di¤er metabolik parametreler üzerinde
en önemli etmenler muhtemelen antipsikotik ilaç seçi-
mi ve yap›lan ilaç de¤ifliklikleridir (16). Yap›lan çal›flma-
larda kilo al›m›n›n antipsikotik tedavinin ilk aylar›nda
bafllad›¤› ve yaklafl›k alt›nc› aya do¤ru plato seviyesine
geldi¤i ifade edilmifltir (7,13,14). Bizim çal›flmam›zda bir
y›ll›k izlemi tamamlanan 109 hastan›n, bir y›l›n sonunda
BKG ortalamalar›nda anlaml› düzeyde bir farkl›l›k olma-
d›¤› bulunmufltur. Yine alt grup olarak; kad›nlar›n, er-
keklerin, flizofreni tan›s› alanlar›n, di¤er psikotik bozuk-
lu¤u olanlar›n ve farkl› antipsikotikleri kullanan hastala-
r›n bir y›l›n sonunda anlaml› ölçüde kilo almad›¤› bulun-
mufltur. Kilo al›m›n›n tedavinin ilk aylar›nda ortaya ç›k-
t›¤› bilgisinden hareketle çal›flmam›zda bu hastalar›n or-
talama hastal›k süresinin yaklafl›k 10.5 y›l oldu¤u düflü-
nüldü¤ünde, hastalar›n önemli bir bölümünün geçmiflte
kilo alm›fl ve plato seviyesine ulaflm›fl olan hastalar ol-
du¤u söylenebilir. Olanzapin ve klozapin kullanan has-
talarda kilo al›m›nda plato seviyesi yaklafl›k alt› ay civa-
r›nda bildirilmektedir (7,14). Çal›flmam›zda olanzapin ve
klozapin gibi kilo al›m›nda etkili oldu¤u bilinen antipsi-
kotikleri kullanan hastalar›n BKG ortalamalar›n›n (istatis-
tiksel olarak anlaml› ç›kmamakla birlikte daha yüksek
bulunmufl olmas›na karfl›n) bir y›l›n sonunda önemli bir
de¤ifliklik göstermemesi de hastalar›n önemli bir bölü-
münün geçmiflte kilo alm›fl ve plato seviyesine ulaflm›fl
olduklar› düflüncesini do¤rulamaktad›r. 

Kilo al›m›n›n genellikle tedavinin ilk aylar›nda orta-
ya ç›kmas›, özellikle bu dönemde klinisyenlerin daha
dikkatli olmas›n› gerektirmektedir. Bu dönemde özel-
likle kad›n hastalar ve atipik antipsikotiklerle tedavi
edilen hastalar gibi kilo al›m› aç›s›ndan daha riskli oldu-
¤u bilinen hasta gruplar›n›n kilo al›m› aç›s›ndan bilgi-
lendirilmesi ve takip süresince kilo al›m›na yönelik de-
¤erlendirme ve önerilerin yap›lmas›n›n önemli oldu¤u-
nu düflünmekteyiz. Kilo al›m› sorunuyla karfl›lafl›ld›¤›n-
da diyetisyenlerle iflbirli¤i yap›lmas› ve antipsikotik ilaç
tedavisinin yeniden de¤erlendirilmesi gerekebilir.

Sonuç olarak psikotik bozuklu¤u olan ve antipsiko-
tik ilaç kullanan hastalarda bir y›l›n sonunda kilo al›-

C. Cerit, M. Y›ld›z, S. Candan

fiekil 4: Kullan›lan antipsikoti¤e göre BKG da¤›l›m›
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m›nda önemli ölçüde bir de¤ifliklik gözlenmemifltir.
Ancak bu hastalar›n önemli bir bölümü kilolu ya da
obez olarak bulunmufltur. Dolay›s›yla bu hastalar için
obezite ve iliflkili riskler önemli bir sorundur. Bu neden-
le tedaviye kilo yönetimi ile ilgili programlar›n eklen-

mesi yararl› olabilir. Bu çal›flman›n sonuçlar›n›n genel-
lenebilmesi için daha fazla say›da hastan›n yer ald›¤›
çok merkezli çal›flmalara, bunun yan›nda hastalar›n ilk
ataktan itibaren daha s›k aral›klarla ve daha uzun süre
takip edildi¤i çal›flmalara ihtiyaç vard›r.

Psikotik bozuklu¤u olan ve antipsikotik ilaç kullanan hastalarda obezite s›kl›¤› ve bir y›l›n sonunda kilo de¤iflimi
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