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G‹R‹fi

fiizofreni, ruhsal hastal›klar aras›nda
en ciddi olanlardan biri olup hasta-
larda ve ailelerinde büyük s›k›nt›-

lara yol açar. Üretkenlik azalmas› da da-
hil olmak üzere sosyal ve ekonomik
alanda kayda de¤er olumsuz etkileri
vard›r. Yaklafl›k toplumun %1’ini etkiler
ve yeti yitiminin esas sebeplerinden bi-
risidir (1).

fiizofreni tedavisinde esas olan mü-
dahale ilaç tedavisidir. Hastal›¤›n fizyo-
patolojisi aç›k olarak tan›mlanmasa da;
antipsikotik ilaç geliflimi daha a¤›rl›kl›
olarak beyinde artm›fl dopamin faaliye-
tinin hastal›ktan sorumlu oldu¤unu vur-
gulayan dopamin hipotezinden belirgin

olarak etkilenmifltir (2). ‹lk antipsikotik
olan klorpromazinin 1954 y›l›nda piya-
saya ç›kmas›, flizofreninin tedavisinde
dönüm noktas› olmufltur. Daha sonra
piyasaya ç›kan düflük ve yüksek po-
tensli tüm tipik antipsikotiklerin özelli¤i
güçlü dopamin 2 reseptör antagonisti
olmalar›d›r. Mezolimbik yolakta dopa-
min reseptör blokaj› psikozu düzeltir-
ken, mezokortikal yolda afl›r› dopamin
reseptör blokaj› negatif belirtiler ve
kognisyonu olumsuz olarak etkilemek-
tedir. Ayr›ca mezokortikal yoldaki bu
afl›r› dopamin reseptör blokaj› depres-
yona yol açabilir ya da mevcut depresif
belirtileri artt›rabilir. Tuberoinfindibuler
sistemde dopaminerjik blokaj ise isten-
meyen prolaktin yükselmesine yol
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ÖZET:
fiizofreni hastalar›nda aripiprazol’ün tolerabilitesi ve gü-
venirli¤i

Atipik antipsikotiklerin flizofreni tedavisinde kullan›m› klinisyenlere te-
davide yeni seçenekler getirmifltir. Atipik antipsikotiklerin D2 reseptör
antagonizmas›n›n yan› s›ra bilhassa serotonerjik olmak üzere di¤er
reseptörler üzerindeki etkilerinin daha az ekstrapiramidal yan etki ve
prolaktin yükselmesine yol açmas› beklenmekte iken, ilaç uyumunu
bozabilecek baz› yan etkiler gündeme gelmifltir. Aripiprazol’ün D2 re-
septörleri üzerinde agonistik ve antagonistik etkileriyle farkl› bir dü-
zenleme profili vard›r. Hem farkl› dopaminerjik etki biçimi, hem de di-
¤er reseptörlere etkisiyle aripiprazol uykululuk, ekstrapiramidal etkiler,
metabolik etkileri, glukoz düzenlenmesi, kilo al›m› ve kalp ritmi aç›s›n-
dan tolerabilitesi ve güvenirli¤i yüksek bir ajan olarak saptanm›flt›r.
Aripiprazol ayr›ca bozulmufl olan metabolik de¤erler ve glukoz dü-
zenlemesini olumlu etkilemektedir. Aripiprazol’e titrasyon gerektirme-
den bafllanabilmesi ve olumlu yan etki profili sebebiyle hem akut hem
de uzun dönem uygulamada tedavi uyumunu artt›rmaktad›r.
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ABSTRACT:
Tolerability and safety of aripiprazole in schizophrenic
patients 

Use of atypical antipsychotics in treatment of schizophrenia has given
clinicians new alternatives in treatment. Although atypical
antipsychotics have strong D2 antagonism and effects on the other
receptors, particularly serotonergic receptors, one would suppose
less extrapyramidal side effects and a lesser degree of prolactin
increase, two side effects that would interfere with compliance also
have been noted. Aripiprazole has a different receptor profile and
show both agonistic and antagonistic effects on D2 receptors.
Aripiprazole have been found a tolerable and safe new agent ,with
different dopaminergic mechanisms, different effects on other
receptors, sedation, extrapyramidal side effects, metabolic
abnormalities, weight gain and cardiac rythym abnormalities.
Moreover aripiprazole may normalize some metabolic abnormalities
and glucose dysregulation. As aripiprazole can be administered
without titration and have a favorable side effect profile, it may
increase compliance of the patients in both acute states and long
term of treatment of schizophrenia. 
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açar. Nigrostriatal sistemde dopaminerjik antagoniz-
mas› tardif diskinezi dahil olmak üzere akut ve kronik
ektrapiramidal semptomlara yol açar (3).

Dopamin 2 reseptör blokaj›n›n yan› s›ra serotonin
2A reseptörlerini de antagonize etmekte olan atipik
antipsikotikler, 1990’lardan itibaren piyasaya ç›km›fl ve
flizofrenik hastalarda kullan›lmaya bafllanm›flt›r. Atipik
antipsikotikler, tipik antipsikotiklere göre daha az eks-
trapiramidal sendroma ve prolaktin yükselmesine yol
açarlar. Atipik antipsikotiklerle, tipiklerin bilindik yan
etkilerine göre daha az yan etki görülmekle birlikte;
her yeni ajana göre farkl› reseptör afiniteleri oldu¤un-
dan di¤er baflka yan etkilerin dikkate al›nmas› gerek-
mektedir (4).

Atipik antipsikotikler dopaminden baflka nörot-
ransmitter reseptörlerini de bloke ederler. Noradrener-
jik reseptörler (α-1, α-2), histaminerjik reseptörler (H-1)

ve kolinerjik reseptörler (M 1-4) atipik antipsikotikler
taraf›ndan bloke edilebilirler (5).

α-1 reseptörlerinin blokaj› hipotansiyon, sersemlik
ve postural hipotansiyona yol açabilirken, α-2 resep-
törlerinin blokaj› artm›fl tetiktelik ve kan bas›nc› art›fl›-
na yol açabilir. H-1 reseptörlerinin blokaj› sedasyonu
art›r›r. Sedasyon kognitif bozulmaya yol açabilir ve
mental ya da fiziki faaliyeti azaltabilir. ‹fltah ve kilo ar-
t›fl›na sebep olabilir. Muskarinik reseptörlerin blokaj›
bulan›k görme, kognitif bozulma, bellekte bozulma ve
a¤›z kurulu¤una yol açabilir. Atipik antipsikotiklerin re-
septörlere ba¤lanma profilleri farkl›l›k göstermektedir
(6,7). Aripiprazol ve di¤er atipik antipsikotiklerin resep-
törlere ba¤lanma afiniteleri karfl›laflt›rmal› olarak Tablo
1’de gösterilmifltir. 

Atipik antipsikotiklerin bloke etti¤i nörotransmit-
terleri ve blokaj›n sonuçlar›n› bilmek, atipiklerin farkl›
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Reseptör Aripiprazol Olanzapin Risperidon Ketiyapin Ziprasidon Klozapin Haloperidol

D1 410   31  75 455                 9.5                    85     25
D2 0.34                 11          3                     160                 4.8                    125             1
D3 0.8                  49                   14                   340                 7.2                    280                2.7
D4 44                    27                   7                     1600               39                     21                       5
5-HT1A 1.7                  >1000   490                 2450              3.4                    770      7930
5-HT2A 3.4                  4          0.6                   220         0.4                    12                      78
5-HT2C 15        11        26                    615                1.3                     8                       3085
α1 57  19     2     7                    10 7     46
H1 61   7 155 11  47   6  3630
M1 >10,000             1.9                  >5000                120 >10.000               1.9                   1475

Tablo 1: Antipsikotiklerin belirli nöroreseptörlere ba¤lanma affiniteleri

Reseptör Blokaj Yans›ma/Geri Çekilme

D2 antipsikotik, antimanik, antiagresif, EPS/akatizi tardif Psikoz, mani, ajitasyon, akatizi, geri çekilme
diskinezi, prolaktin art›fl› diskinezisi

5HT1a Anksiyolitik, antidepresan, anti EPS/akatizi EPS/akatizi
(k›smi organizma)

5HT2a Anti EPS/akatizi, muhtemelen antipsikotik EPS/akatizi, muhtemelen psikoz

5HT2c Muhtemelen ifltah/kilo art›fl› Muhtemelen ifltah azalmas›

α1 Postural hipotansiyon, sersemlik, senkop, Taflikardi, hipertansiyon
muhtemelen antidepresan, nazal konjesyon,

α2 Antidepresan, artm›fl tetiklik, artm›fl kan bas›nc› Hipotansiyon, sersemlik

H1 Anksiyolitik, sedasyon, kilo al›m›, anti EPS/akatizi, uykululuk Ajitasyon, uykusuzluk, anksiyete, EPS

M1 (merkezi) Bellek, kognisyon, a¤›z kurulu¤u, anti EPS Ajitasyon, konfuzyon, psikoz, anksiyete, uykusuzluk,
siyalore, EPS/akatizi

M2 (periferik) Bulan›k görme, kab›zl›k, idrar tutuklu¤u, taflikardi, Diyare, diaforez, bulant›, kusma, bradikardi,
hipertansiyon hipotansiyon, senkop

Tablo 2: Reseptörler, blokaj, yans›ma veya geri çekilme etkileri
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reseptörlere olan afinitesi bilgisi ile birlefltirildi¤inde
her ilaçla ilgili etkinlik ve yan etkiler konusunda netlefl-
memizi kolaylaflt›racakt›r. Bunun yan› s›ra, ilaçlar›n et-
kisizlik ya da yan etkiler sebebi ile de¤ifltirilmesi esna-
s›nda uygulanan protokoller, tüm antipsikotiklerin kli-
nik önemi olan yans›ma (rebound) ve geri çekilme be-
lirtilerini bilmemizi gerektirebilir. Antipsikotiklerin do-
pamin ve serotonin reseptörlerini bloke etmesinin ar-
d›ndan kesilmelerinde, reseptörlerde kullan›m esna-
s›nda upregülasyon oldu¤u için; ilgili reseptörle ba¤lan-
t›l› uyar›lma de¤iflikli¤i olmaktad›r. Bu durum yans›ma
etkisi olarak isimlendirilmekte ve temelde kolinerjik ve
dopaminerjik sistemle ilgili etkilerin ortaya ç›kmas›na
sebep olmaktad›r (8). Antipsikotiklerin reseptör bloka-
j›n›n etkileri ve yans›ma/geri çekilme belirtileri Tablo
2’de gösterilmektedir. Özellikle güçlü olarak reseptör-
leri bloke eden bir ajandan, titrasyon esnas›nda düflük
bafllang›ç dozu verilen ya da etkin dozuna ç›k›ld›¤›nda
reseptöre ba¤lanma afinitesi düflük olan ilaca geçildi-
¤inde kesilen ilaçla ilgili yans›ma etkileri klinik olarak
ortaya ç›kmaktad›r. Böyle durumda ortaya ç›kan ank-
siyete, uykusuzluk, mani, psikoz, konfüzyon, EPS ya da
akatizi gibi psikiyatrik kötüleflme ya da yeni ajan›n et-
kisizli¤ini düflündüren durumlar› ay›rt edebiliyor olmak
gerekir. Farmakokinetik yans›ma özellikle yeni ajan
düflük dozda verildi¤inde ortaya ç›kmaktad›r. Kullan›-
lan k›sa yar› ömürlü bir ilaçtan (risperidon, ketiyapin ya
da ziprasidon gibi) nispeten daha uzun ömürlü ve ka-
rarl› duruma geçmesi zaman alan (aripiprazol gibi) bir
ajana geçti¤imizde yans›ma etkisi görülebilir. Yeni aja-
n›n titrasyonunun ya da kan beyin bariyerini geçmesi-
nin zaman ald›¤› durumlarda da yans›ma etkisi daha
kolay ortaya ç›kabilir (9,10). 

Yeni antipsikotik ajanlar›n piyasaya ç›kmas› etkin-
lik anlam›nda elimizi güçlendirmekle birlikte yan etki-
lerin, yans›ma ve geri çekilme belirtilerinin iyi bilinme-
si gerekti¤i kaç›n›lmaz bir gerçektir. Bunun yan› s›ra gi-
derek artan epidemiyolojik çal›flmalar›n sonucunda in-
tihar ve di¤er t›bbi sebeplere ba¤l› olarak flizofrenide
standartize ölüm oranlar›n›n yüksek oldu¤u görülmek-
tedir. fiizofrenlerde normal popülasyona göre standar-
tize ölüm oranlar›n›n 1.5-3.3 kat fazla olmas›, t›bbi se-
beplere ba¤l› ölümlere dikkati çekmektedir (11). fiizof-
renik hastalarda yaflam süresi normal popülasyondan
%20 daha azd›r. Genel olarak t›bbi sebeplere ba¤l›
ölüm oranlar›nda art›fl kardiyovasküler ve serebrovas-

küler olaylarla daha çok iliflkili olmakla birlikte, özellik-
le kardiyovasküler ölüm oranlar›n›n flizofrenlerde daha
artt›¤› gözden kaçmamas› gereken bir tablo olarak gö-
rünmektedir. fiizofren hastalar›n diyabet, koroner kalp
hastal›klar›, hipertansiyon ve amfizem baflta olmak
üzere t›bbi hastal›klara yatk›nl›klar› artm›flt›r. Kötü ye-
me al›flkanl›klar›, fliflmanl›k, sigara içme oran›n›n yük-
sekli¤i ve madde kullan›m› s›k görülür (12). Artm›fl
ölüm oranlar›na katk›da bulunan de¤iflkenler temelde
dört ana bafll›kta toplanm›flt›r: Paylafl›lm›fl risk meka-
nizmalar›, flizofreniye ikincil olarak ç›kan sa¤l›¤› olum-
suz etkileyen davran›fllar, flizofreniyle iliflkili olarak
sa¤l›k hizmetlerine ulaflmada yetersizlik ve tedaviyle
iliflkili risklerdir (13). Yeni nesil antipsikotiklerin tolera-
bilitesi ve güvenirli¤i incelenirken bu faktörler mutla-
ka dikkate al›nmal›d›r. fiizofren hastalar›nda tedaviye
bafllarken hangi t›bbi tetkiklerin yap›lmas› gerekti¤i,
tetkiklerin sonuçlar›n›n normal ve anormal seyretme-
si durumunda takiplerin ne s›kl›kla yap›laca¤› ve han-
gi durumlarda ilaç de¤iflimine gidilmesi gerekti¤i ve
ilaç de¤iflikli¤ine gidildi¤inde; verilen yeni ajan›n flizof-
reninin kendine özgü belirtilerini tedavi etmesinin ya-
n› s›ra, ortaya ç›km›fl yan etki üzerinde ne tür de¤iflik-
liklere yol açabilece¤i de mutlaka bilinmelidir. Ayr›ca
çocuk ve ergenler, yetiflkinler ve yafll› gruplarda antip-
sikotikler kullan›l›rken dikkat edilmesi gerekecek fark-
l› durumlar›n bilinmesi gereklidir. Ayr›ca antipsikotik
kullan›m› esnas›nda cinsiyet farkl›l›klar› ve farkl› ›rklar-
da hassas olunmas› gerekecek durumlar söz konusu-
dur.

Aripiprazol D-2 reseptörlerine güçlü k›smi agonist,
5 HT 1A reseptörlerine parsiyel agonist ve 5 HT 2A re-
septörlerine antagonist etki gösteren farmakolojik bir
profile sahiptir. Dopamin k›smi agonizmas›n›n, hipodo-
paminerji oluflturmadan dopaminerjik sistemi stabilize
edebilece¤i öne sürülmektedir (14). Aripiprazol hiper-
dopaminerjik durumlarda D2 reseptörlerine ifllevsel
antagonist etki gösterirken, hipodopaminerjik durum-
larda ise ifllevsel agonist etki göstermektedir. Dopamin
agonist etkiye ba¤l› olarak farelerde spontan prolaktin
sal›n›m›n›n inhibe edildi¤i gösterilmifltir. Dopamin sis-
teminin dengelenmesi, dopamin sisteminin yol açabi-
lece¤i istenmeyen durumlar (EPS, akatizi, prolaktin ar-
t›fl›) ortaya ç›kabildi¤inde tolerabilite ve güvenirli¤i art-
t›rmaktad›r (15). Aripiprazol kullan›mda olan tüm an-
tipsikotik ilaçlardan daha farkl› bir etki mekanizmas›-
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na sahip yeni bir atipik antipsikotiktir. Hem postsinap-
tik dopamin D2 hem de presinaptik otoreseptörler
üzerinden etki eden aripiprazol, bir parsiyel dopamin
agonisti olarak kabul edilmektedir. Faz III karfl›laflt›r-
mal› klinik çal›flmalarda 15-30 mg/gün dozlar›nda fli-
zofreninin akut alevlenme tedavisinde haloperidol ya
da risperidon kadar etkili oldu¤u gösterilmifltir. fiizof-
reninin pozitif, negatif ve biliflsel belirtileri üzerinde et-
kili oldu¤u, ekstapiramidal yan etki aç›s›ndan plasebo-
dan farkl› olmad›¤› gösterilmifltir. Aripiprazol kullan›m›
ile klinik olarak anlaml› düzeyde prolaktin yüksekli¤i,
hiperkolesterolemi ya da kardiyak toksisite bildirilme-
mifl, kilo art›fl›na yol açma olas›l›¤› düflük bulunmufl-
tur. Bu yaz›n›n amac› parsiyel dopamin agonizmas› ile
ilgili temel bilgi sunmak ve aripiprazol’un etkisi, far-
makokineti¤i ve klinik kullan›m› ile ilgili çal›flmalar›
gözden geçirmektir (16). 5 HT 1A reseptörlerine k›smi
agonizmas›n›n klinik anlam› daha ileri araflt›rmalar ge-
rektirir. Buspiron gibi 5 HT 1A k›smi agonistlerinin ank-
siyolitik etkisi oldu¤u ve kronik flizofrenik hastalarda
stresle ortaya ç›kan psikososyal zararlar› azaltt›¤› gös-
terilmifltir. 5 HT 1A agonizmas› ile depresyon, kognis-
yon ve negatif semptomlarda da düzelme olabilece¤i
varsay›lm›flt›r. 5 HT 2A reseptörlerinde antagonizma-
n›n negatif semptomlar üzerinde kayda de¤er etkisi
oldu¤u ve düflük EPS görülmesi ile ba¤lant›l› oldu¤u
öne sürülmüfltür. α adrenerjik, histaminerjik ve mus-
karinerjik reseptörlere afinitesinin düflük olmas›na
ba¤l› olarak bu reseptörlerin güçlü antagonizmas› ile
ortaya ç›kabilecek etkilerle karfl›lafl›lmas› al›flagelmifl
de¤ildir (17).

YÖNTEM

Bu gözden geçirmede, PubMed bilgisayar veri taba-
n› kullan›larak A¤ustos 2008’e kadar yay›mlanm›fl olan
literatür derlenmifltir. Ayr›ca, Türkçe dergiler için Türk
Psikiyatri Dizini de araflt›r›lm›flt›r. Veri taban›nda tara-
ma yapmak için “antipsychotic, aripiprazole, tolerabi-
lity, safety” sözcük gruplar› ve bunlar›n Türkçeleri kul-
lan›lm›flt›r. Tarama sonucunda elde edilen özetler tek
tek gözden geçirilerek, bu yaz›n›n konusuna uygun
içeri¤e sahip olan yay›nlar seçilmifltir. PubMed tarama-
s›nda rastlanmayan, fakat de¤erlendirilen literatürde
referans verilen yay›nlardan konuyla ilgili olanlardan
da yararlan›lm›flt›r.

BULGULAR

Aripiprazol’ün hem di¤er antipsikotiklerle hem de
plaseboyla karfl›laflt›r›ld›¤› çal›flmalarda ç›kan yan etki-
ler çok iyi bilinmektedir. fiizofrenik hastalarda aripipra-
zolle olanzapinin 52 hafta aç›k olarak karfl›laflt›r›ld›¤›
çal›flmada, uykusuzluk her iki grupta en s›k bildirilen
yan etki olarak saptanm›flt›r (aripiprazol %24 ve olan-
zapin %26). Anksiyete, bafl a¤r›s›, uykusuzluk, enfeksi-
yon ve sinirlilik en s›k karfl›lafl›lan yan etkiler olarak
ç›km›fl ve gruplar aras›nda fark görülmemifltir (18). Çin-
li hastalarda yap›lan bir çal›flmada, aripiprazol çift kör
olarak 4 hafta süreyle risperidon’la karfl›laflt›r›lm›flt›r.
Uykusuzluk, psikotik bozukluk, EPS, kusma ve kab›zl›k
%10’dan fazla olarak karfl›lafl›lan en s›k yan etkiler ol-
mufl ve her iki grup aras›nda farkl›l›k bulunmam›flt›r
(19). Aripiprazol 15 ve 30 mg, haloperidol 10 mg ve pla-
sebonun karfl›laflt›r›ld›¤› bir di¤er çal›flmada ise, bafl a¤-
r›s›, anksiyete, uykusuzluk, bulant› ve bafl dönmesi en
s›k görülen befl yan etkidir. Bulant› flikayeti ilk hafta
içerisinde kaybolmufltur. Aripiprazol’ün farkl› dozlar›
aras›nda farkl›l›k saptanmam›flt›r. Plasebo grubunda
tedavi terk oranlar› yüksek bulunmufltur (20). Kas içi
uygulamadan a¤›zdan uygulamaya geçifli de¤erlendi-
ren bir çal›flmada da, kas içi uygulanan aripiprazol’le
bulant›, uykusuzluk, uykululuk ve bafl a¤r›s› %5’ten
fazla görülen yan etkiler olarak karfl›m›za ç›km›flt›r. Kas
içi uygulaman›n yap›ld›¤› yerde yanma, a¤r› ve fliflme
gibi yan etkiler aç›s›nda, aripiprazol, haloperidol ve pla-
sebo aras›nda farkl›l›k görülmemifltir. Kas içi aripipra-
zol’den a¤›zdan aripiprazol’e geçiflte ajitasyon, uyku-
suzluk ve bafl a¤r›s› %5’ten fazla görülen yan etkiler-
den iken; kas içi haloperidol’den a¤›zdan aripiprazole
geçen grupta ayr›ca EPS ve anksiyete de %5’ten fazla
görülen flikayetlere eklenmifltir (21). 

Uykululuk 
Uluslararas› Uyku Bozukluklar› S›n›flamas›na göre

flizofrenik hastalar›nda uykusuzluk ve afl›r› uykululuk
s›k görülen özelliklerdendir. Sedasyon önemli bir yan
etkidir. Fakat hastan›n klinik tablosunda uykusuzluk
varsa, bu durum terapötik fayda sa¤layabilir. Ancak
düflme, yaralanma ve k›r›klara yol açabilir. Yafll› hasta-
larda çok dikkatli olunmas› gerekmektedir. Biliflsel ve
psikomotor ifllevlerde bozulma, ifllevsel becerilerde ge-
nel azalmaya yol açabilir. E¤itimini sürdüren özellikle
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ergen flizofrenler için bu durum çok önemlidir. Sedas-
yon terapötik dozlara ulaflmay› engelleyebilmekte ve
tedavi uyumsuzlu¤unu kolaylaflt›rabilmektedir. Antip-
sikotik tedavilere ba¤l› sedasyonun H-1 reseptörlerinin
antagonistik faaliyetlerine ba¤l› oldu¤u düflünülmekte-
dir. Klozapin, olanzapin ve ketiyapin’in H-1 reseptörle-
rine affinitesi en yüksekken, aripiprazol ve ziprasi-
don’un aktivitesi en düflüktür (22). Afl›r› uykululuk için
hem çocuk hem de ergen flizofrenlerde zarara u¤ra-
mas› beklenen hasta say›s› (NNH) di¤er antipsikotikle-
re göre (olanzapin 4.8, risperidon 12.5) aripiprazolde
daha azd›r. Çok güvenilir olup 20 hastaya kadar ç›kabil-
mektedir ve her 20 hastadan birisinde bu yan etkinin
görülme ihtimali vard›r (6).

Ekstrapiramidal yan etkiler 
Antipsikotiklerin ekstrapiramidal yan etkilere yol

açabilece¤i çok iyi bilinmektedir. Parkinsoniyen yan et-
kiler ve distoni çocuk ve ergenlerde eriflkinlere göre
daha s›k görülür. Akatizi ise sadece ergenlik döneminin
ard›ndan biraz artar. Çocukluk flizofrenisinde akatizinin
araflt›r›ld›¤› karfl›laflt›r›lmal› bir çal›flmada, akatizi görül-
me oranlar›; aripiprazol 10 mg’da %5, 30 mg’da %11.8
ve plasebo da %5 olarak bulunmufltur. Ayn› çal›flmada
ekstrapiramidal tüm yan etki oranlar› plasebo için %21,
haloperidol 10 mg için %36, aripiprazol 15 mg için %18
ve aripiprazol 30 mg için %20 olarak saptanm›flt›r.
Simpson-Angus Ölçe¤i, Barnes Akatizi Ölçe¤i ve Anor-
mal ‹stemsiz Hareketler Ölçe¤i (AIMS) puanlar› aç›s›n-
dan arirpiprazol ile plasebo aras›nda fark bulunmam›fl-
t›r (23). Aripiprazol 15 mg ve risperidon 6 mg’›n karfl›-
laflt›r›ld›¤› baflka bir çal›flmada ise EPS oranlar› aripipra-
zol için %12 ve risperidon için %24 olarak saptanm›flt›r
(19). Aripiprazol 15-30 mg ile olanzapin 10-20 mg’›n
karfl›laflt›r›ld›¤› bir çal›flmada EPS iliflkili yan etki oran›
olanzapin için %18 ve aripiprazol için %10 olarak bu-
lunmufltur. Akatizi oranlar› her grupta %5 olarak sap-
tanm›flt›r (20). Kas içi haloperidol’den a¤›zdan aripipra-
zole geçen hastalarda EPS oran› %10 bulunurken kas içi
plasebo ya da kas içi aripiprazolden a¤›zdan aripipra-
zol’e geçenlerde %2 düzeyinde EPS görülmüfltür (21).

Prolaktin art›fl›
Geleneksel antipsikotiklerle tedavi edilen flizofrenik

erkeklerde %40 ve kad›nlarda %60 düzeyinde prolak-
tin yükselmesi görülmektedir. Atipik antipsikotikler-

den risperidon ve amisülprid’in prolaktin düzeyini art-
t›rd›¤› bilinmektedir. Prolaktin yükselmesi bazen
asemptomatik olarak seyrederken, kad›nlarda adet
düzensizli¤i ve galaktoreye yol açabilir. Cinsel ifllevleri
olumsuz etkileyerek libido azalmas›, cinsel uyar›lmada
azalma ve anorgazmiye yol açabilir. Prolaktin düzeyi-
nin artmas› östrojen ve testosteron düzeylerini azalta-
rak dolayl› yönden amenore ve kemik yo¤unlu¤u azal-
mas›na yol açabilir (24).

Geliflmekte olan vücut üzerinde prolaktin yüksel-
mesinin yan etkileri olabilmektedir. Ergenlik öncesinde
prolaktin yükselmesi hipogonadizme yol açabilir. Ço-
cukluk ve ergenlik döneminde prolaktin düzeylerinin
yükselmesi kemik yo¤unlu¤unu azalmas›na daha ko-
lay yol açabilmektedir. Prolaktin düzeyleri ilk, tedavi-
nin bafllanmas›ndan itibaren ilk iki ay içerisinde fazla
olmakta ve sonra art›fl düzeyi giderek azalmaktad›r (6).

Haloperidol 10 mg, plasebo, aripiprazol 15 ve 30 mg
›n karfl›laflt›r›ld›¤› bir çal›flmada plasebo ve aripiprazol
gruplar›nda prolaktin düzeyleri bafllang›ca göre düfler-
ken ve birbirlerinden farkl› de¤ilken, haloperidol gru-
bunda anlaml› flekilde yükselmifltir (20). Risperidon ve
aripiprazol’ün karfl›laflt›r›ld›¤› baflka bir çal›flmada, ris-
peridon grubunda prolaktin düzeyleri anlaml› olarak
yükselirken, aripiprazol grubunda bafllang›ç ortalama-
lar›n›n alt›na düflmüfltür. Risperidon 6mg alan hastalar-
da anormal prolaktin düzeyi art›fl› (%25’ten fazla) %93
iken, aripiprazol 15 mg alan grupta bu oran %5 olarak
saptanm›flt›r (19). Olanzapin’le aripiprazol’ün karfl›laflt›-
r›ld›¤› 52 haftal›k bir çal›flmada, tüm ölçümlerde olan-
zapin grubunda prolaktin düzeyleri aripiprazol grubun-
dan anlaml› flekilde yüksek bulunmufltur (18). Natura-
listik ortamda 26 hafta süreyle olanzapin, ketiyapin ve-
ya risperidon’la tedavi edilen hastalar›n, aripiprazol’le
tedavi edilen hastalarla karfl›laflt›r›ld›¤›, flizofrenik olan
555 hastay› kapsayan çal›flmada; aripiprazol grubunda
prolaktin düzeyleri anlaml› olarak düflük bulunmufltur
(23). 

Obezite, metabolik sendrom ve diyabet
Obezitenin kardiyovasküler sa¤l›k üzerine olumsuz

etkileri bulunmaktad›r. Kardiyovasküler risk, daha a¤›r-
l›kl› olarak obeziteye efllik eden total lipid yüksekli¤i,
düflük yo¤unluklu lipoprotein (LDL) yüksekli¤i, kan ba-
s›nc› yükselmesi ve glukoz düzensizli¤i ile iliflkili gibi
görünmektedir. fiizofrenik hastalarda yafla göre uyar-
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lanm›fl obezite insidans›, özellikle kad›nlarda olmak
üzere normal popülasyondan yüksek bulunmufltur. Eg-
zersiz yap›lmamas› ve kötü beslenme al›flkanl›klar›n›n
yan› s›ra genetik bir ön e¤ilim de metabolik bozukluk-
lar ve obezite riskini artt›r›r. fiizofreni tedavisinde kul-
lan›lan ve etkin oldu¤u bilinen ço¤u farmakolojik aja-
n›n kilo al›m› riskini artt›rd›¤› bilinmektedir. ‹lac›n bafl-
lanmas›ndan itibaren %7 ≥ tüm kilo al›mlar› klinik ola-
rak anlaml› olarak de¤erlendirilmektedir (25).

fiizofrenide, diyabet insidans› normal popülasyonun
iki kat›d›r. fiizofrenide, glikoz düzensizli¤i multifaktör-
yel olup, sadece obeziteye ikincil de¤ildir. Metabolik
sendrom; abdominal obezite, dislipidemi, hiperglisemi
ve hipertansiyon klinik de¤iflkenleri kümesidir; kardi-
yovasküler morbidite ve mortalitenin de belirgin ön
göstergesidir. fiizofrenide metabolik etkiler daha fazla-
d›r. Atipik antipsikotiklerle tedavi edilen flizofrenikler
için Amerikan Psikiyatri Birli¤i ve Amerikan Diyabet Bir-
li¤i ortak izleme protokolleri önermifltir. Bel çevresi,
beden kitle indeksi, kan bas›nc›, açl›k kan flekeri, dü-
flük yo¤unluklu lipoprotein (LDL), trigliserid ve yüksek
yo¤unluklu lipoprotein (HDL) düzeylerinin tedavinin
bafllang›c›nda daha s›k olmakla birlikte belirli aral›klar-
la takibi önerilmektedir (26). 

K›sa dönem tedavi bulgular›na göre haz›rlanm›fl ati-
pik antipsikotiklerin prospektüs bilgilerine bak›ld›¤›nda
plaseboya göre kilo alma oranlar› olanzapin (%29 - pla-
sebo %3), ketiapin (%23 - plasebo %6), risperidon (%18
- plasebo %9), ziprasidon (%10 -plasebo %4) ve aripip-
razol (%8 - plasebo %4) olarak bulunmufltur (13). Ari-
piprazol 15 ve 30 mg, plasebo ve haloperidol 10 mg’›n
karfl›laflt›r›ld›¤› dört haftal›k bir çal›flmada; %7’den fazla
kilo al›m› plasebo grubunda %1, haloperidol grubunda
%10, aripiprazol 15 mg grubunda %7 ve aripiprazol 30
mg grubunda %4 olarak bulunmufltur. Gruplar aras›n-
da laboratuar de¤erleri aras›nda fark bulunmam›flt›r
(20).

Aripiprazol ve risperidon’un 4 haftal›k sürede çift-
kör olarak karfl›laflt›r›ld›¤› bir di¤er çal›flmada, bafllan-
g›çtan itibaren %7 ve üzerinde kilo al›m› olmam›flt›r.
Açl›k kan flekeri ve total kolesterol düzeylerinde her iki
grupta da minimal art›fl olmakla birlikte iki grup aras›n-
da istatistiki anlaml› bir farkl›l›k saptanmam›flt›r (19).
Aripiprazol ve olanzapin’in karfl›laflt›r›ld›¤› 52 haftal›k
bir çal›flmada ise, olanzapin grubunda ortalama kilo al›-
m› 3.02 kg saptan›rken aripiprazol grubunda 0.57 kg

olarak bulunmufltur. Ayn› çal›flmada, %7 ve üzeri kilo
al›m›, olanzapin grubunda anlaml› olarak fazla bulun-
mufltur ve 8 haftada yap›lan ilk ölçümden itibaren an-
laml› farkl›l›k tüm çal›flma sürecinde kendini göster-
mifltir. Total kolesterol ve LDL düzeyleri bafllang›çtan
itibaren tüm ölçümlerde olanzapin grubunda aripipra-
zol grubuna göre anlaml› olarak yüksek bulunmufltur.
Trigliserid düzeylerinde anlaml› bir farkl›l›k saptanma-
m›fl olup, HDL düzeyi aripiprazol grubunda çok az yük-
selirken, olanzapin grubunda biraz kötüleflme gözlen-
mifltir. Bafllang›ç lipid düzeyleri normal olanlarda; total
kolesterol, LDL ve trigliserid düzeyleri olanzapin gru-
bunda aripiprazole göre anlaml› olarak yükselirken,
HDL düzeylerinde anlaml› bir farkl›l›k olmam›flt›r. Açl›k
kan flekeri düzeylerinde her iki grupta da anlaml› bir
yükselme görülmemifltir (18).

Aripiprazol, plasebo ve olanzapin kullananlarda
metabolik sendromun karfl›laflt›r›ld›¤› bir gözden geçir-
me çal›flmas›nda; plasebo grubundaki toplam 155 has-
tan›n %25.8’inde, aripiprazol kullanan hastalar›n
%19.9’›nda; di¤er bir çal›flmada ise, 91 plasebo kulla-
nan hastan›n %14.3’ünde ve 151 aripiprazol kullanan
hastan›n %5.3’ünde metabolik sendrom görülmüfltür.
Aripiprazol ve olanzapin’in karfl›laflt›r›ld›¤› çal›flmalarda,
373 olanzapin kullanan flizofrenik hastada metabolik
sendrom insidans› %41.6 iken, aripiprazol kullanan 380
olguda bu oran %27.9 olarak bulunmufltur (27). Ortala-
ma 16.3 mg aripiprazol kullanan 31 flizofrenik hastan›n
prospektif olarak izlendi¤i bir çal›flmada 3 ay›n sonun-
da kilo, beden kitle indeksi ve bel çevresinde belirgin
azalma olmufltur. Bu çal›flmada açl›k flekeri, açl›k insu-
lini, LDL, kolesterol ve trigliserid düzeylerinde de belir-
gin düzelme saptanm›flt›r. Metabolik sendromda bafl-
lang›çtan itibaren 3 ay içerisinde %50 düzeyinde geri
dönüflüm görülmüfltür. ‹lk kez atipik bafllanan ya da
atipik antipsikoti¤e baflka bir ajandan geçifl yap›lan fli-
zofrenlerin bafllang›ç ve 3. ayda glukoz tolerans testi
ile de¤erlendirildi¤i bir çal›flmada, yeni bafllayan glukoz
anormallikleri araflt›r›lm›flt›r (28). Klozapin, olanzapin ve
ketiyapin kullananlarla aripiprazol kullananlar aras›nda
anlaml› farkl›l›k bulunmufltur. Bu çal›flman›n sonucun-
da atipik antipsikotikler bafllan›rken yeni bafllayabile-
cek glukoz anormalliklerinin dikkatlice taranmas› öne-
risi getirilmifltir (29). Baflka bir çal›flmada olanzapin kul-
lanan ve metabolik göstergeleri bozulmufl 50 flizofre-
nik hastada olanzapin kesilerek do¤rudan 10-30 mg
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aripiprazole geçilmifltir. De¤erlendirmeler bafllang›ç, 6
hafta ve 13 haftan›n sonunda yap›lm›fl ve ortalama
16.8 mg aripiprazol’ün kullan›ld›¤› çal›flmada metabolik
sendromlu hastalar›n %64’ünde geri dönüfl olmufltur
(30).

Atipik antipsikotiklerin kullan›m› çocuk ve ergenler-
de metabolik parametreleri daha kolay bozabilmekte-
dir. Ergen flizofrenlerin incelenmesinde %7 ve üzerinde
kilo al›m› için NNH (zarara u¤rama say›s›) olanzapin için
3.2, risperidon için 7.1-7.7 ve aripiprazol için 24.4-33.3
olarak bulunmufltur (6).

Kalp Ritm Bozukluklar›
Atipik antipsikotiklerin kullan›m›nda kalp ritm bo-

zukluklar›n› da incelemek çok önemlidir. QTc aral›¤›n-
da bafllang›çtan itibaren %10 ve üzeri art›fl ile QTc sü-
resinin 450 milisaniye ya da üzerinde olmas› anlaml›
de¤ifliklik olarak kabul edilmektedir. Aripiprazol 15 ve
30 mg, haloperidol ve plasebonun karfl›laflt›r›ld›¤› çal›fl-
mada hiçbir grupta QTc süresi aç›s›ndan anlaml› bir
farkl›l›k görülmemifltir. Haloperidol grubunda %3, pla-
sebo grubunda %1 düzeyinde bafllang›çtan itibaren
%10 ve üzerinde QTc süresinde art›fl olurken, aripipra-
zol gruplar›nda %10 ve üzerinde art›fl görülmemifltir

(20). Baflka bir çal›flmada aripiprazol 15 mg ve risperi-
don 6 mg kullanan flizofrenik hastalar 4 hafta süreyle
karfl›laflt›r›lm›fl, aripiprazol grubunda QTc aral›¤›nda or-
talama de¤iflim -1±39 ms ve risperidon grubunda 8±34
ms olarak bulunmufltur. Farkl›l›k istatistiksel veya kli-
nik olarak anlaml› bulunmam›flt›r (19).

SONUÇ

fiizofreni tedavisinde etkinli¤i bilinen aripiprazol,
kendine özgü psikodinamik profili, tolerabilite ve güve-
nirlik aç›s›ndan olumlu bir görüntü vermektedir. Gün
içinde az uykululuk yapmas›, minimal düzeyde ekstra-
piramidal belirtilere yol açmas›, prolaktin düzeylerini
ve metabolik parametreleri yükseltmemesi, diyabet,
obezite ve kalp ritm bozukluklar› aç›s›ndan emniyetli
profile sahip olmas› avantaj› gibi gözükmektedir. Baflka
antipsikotiklerden aripiprazol’e geçildi¤inde, baz› meta-
bolik parametreler ve glukoz anormalliklerinde düzel-
me sa¤lanmas› da önemli avantajlar›ndand›r. Güvenli
ve tolerabilitesi yüksek bir antipsikotik olmas›, akut te-
davide titrasyon gerektirmeden etkin dozla bafllamay›
kolaylaflt›rmakta ve yan etki düzeyinin düflük olmas›
ise ilaç uyumunu artt›rarak nüksleri azaltabilmektedir.

K. O. Karamustafal›o¤lu, N. Karamustafal›o¤lu
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