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ÖZET:
Kronik antipsikotik kullanımının kemik, meme ve 
serviks üzerine etkileri 

Giriş: Kronik antipsikotik kullanımına bağlı olarak kemik, 
meme ve serviksle ilgili jinekolojik patolojilerin ortaya çık-
ması beklenebilir. Antipsikotiklerin bu patolojileri ortaya 
çıkarması ile prolaktin (PRL) düzeylerini arttırması arasında 
bir bağlantı olabileceği ileri sürülmektedir. Ancak düzenli 
adet gören ve PRL düzeyini arttıran veya etkilemeyen antip-
sikotikleri kronik olarak kullanan kadın hastalarda kemik ve 
jinekolojik patolojilerin birlikte görülme oranlarının kontrol 
grubuyla karşılaştırıldığı çalışma bulgularına ihtiyaç vardır. 
Amaç: Bu çalışmanın amacı PRL düzeyini yükselten veya 
etkilemeyen antipsikotik ilaç kullanımının kemik, meme ve 
serviks üzerindeki etkilerini eş zamanlı olarak incelemek ve 
kontrol grubuyla karşılaştırmaktır. 
Yöntem: Çalışmaya dâhil olma ve dışlama ölçütlerine uygun, 
yatarak tedavi gören ve kronik antipsikotik ilaç kullanan 136 
hasta ile herhangi bir antipsikotik kullanmayan ve hasta gru-
buna yaş, kilo ve boy bakımından benzer 140 kadın kontrol 
grubu alınmıştır. Hastalar “PRL düzeyini yükselten antipsiko-
tik kullanan” (n=42) ve “PRL düzeyini etkilemeyen antipsiko-
tik kullanan” (n= 94) şeklinde iki alt gruba ayrılmıştır. Hasta ve 
kontrol grubundaki tüm kadın vakaların PRL düzeyleri, kemik 
mineral yoğunluğu, mamografi ve servikal mikroskobi bulgu-
ları incelenerek, karşılaştırılmıştır. Karşılaştırmalarda ki-kare 
testi, t testi, Spearman Korelasyon Testi, tek yönlü varyans 
analizi (ANOVA) ve regresyon analizi kullanılmıştır.
Bulgular: Yaş, boy, beden kitle indeksi bakımından gruplar 
arasında belirgin farklılık yoktu. PRL düzeyleri gruplar arasın-
da anlamlı olarak farklı bulunmuştur. Ortalama kemik mineral 
yoğunluğu ve osteoporoz oranları gruplar arasında benzer 
bulunmuştur. Gruplar arasında meme kanseri açısından ileri 
inceleme gerektiren radyolojik bulguların görülme oranları 
arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Serviks kanseri 
açısından ileri inceleme gerektiren mikroskobik hücrelerin 
görülme oranları gruplar arasında benzer bulunmuştur. 
Tartışma: Düzenli adet gören kadınlarda PRL düzeyleri ne 
olursa olsun antipsikotik kullanımı kemik mineral yoğunlu-
ğunu etkilemiyor görünmektedir. Antipsikotik kullanımının 
malignite açısından önemli mamografi bulgularının ve ser-
viksin malignite ile ilişkili olabilecek mikroskobik bulguları-
nın ortaya çıkma oranını etkilemediği anlaşılmıştır. Tüm bu 
sonuçlar birlikte değerlendirildiğinde PRL düzeyini yükseltsin 
ya da yükseltmesin AP ilaçlar düzenli adet gören kadın has-
talarda kemik, meme ve serviks patolojilerinin ortaya çıkması 
açısından güvenilir kabul edilebilir.

Anahtar sözcükler: Antipsikotik, kemik mineral yoğunluğu, 
osteoporoz, meme kanseri, serviks kanseri
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ABS TRACT:
The effects of chronic use of antipsychotics on 
the bone, breast, and cervix 

Introduction: Gynecological pathologies involving bones, 
breast, and cervix can be expected to occur due to chronic 
use of antipsychotic drugs. A possible relationship has 
been proposed between the elevation of prolactin (PRL) 
levels and the emergence of such pathologies due to 
antipsychotics. However, a number of studies comparing 
the occurrence rates of bone and gynecological pathologies 
during chronically PRL elevating and PRLnon-elevating 
antipsychotic use in regularly menstruating women, and 
the occurrence rates of those pathologies in a control group, 
have been inconclusive.
Objective: The aim of the study was to examine the effects 
of using PRL elevating and PRL non-elevating antipsychotics 
on bone, breast, and cervix and to compare these findings 
with those of the control group. 
Method: One hundred thirty-six inpatients, chosen according 
to study inclusion and exclusion criteria, and who were 
receiving chronic antipsychotic treatment, were included 
as the study group and 140 women, who were similar to 
the study group in terms of weight and height, and were 
receiving no antipsychotic treatment, were selected as the 
control group. The patients were divided into two subgroups, 
those using PRL elevating antipsychotics (n = 42) and those 
using PRL non-elevating antipsychotics (n = 94). Prolactin 
levels, bone mineral density, and mammographic and 
cervical microscopic findings of all subjects were examined 
and compared. The Chi-square test, t test, Spearman’s 
correlation test, one-way analysis of variance (ANOVA) and 
regression analysis were used in the comparisons.
Results: There were no significant differences with respect 
to age, height, and body mass index between the patient 
and control groups. PRL levels between the groups were 
significantly different. The average bone mineral density and 
osteoporosis rates were found to be similar in both groups. No 
significant differences in the incidence of radiological findings 
in terms of breast cancer, requiring further investigation, were 
detected between the two groups. There was no difference 
in incidence of abnormal microscopic cells, requiring further 
examination in terms of cervical cancer, between the groups.
Discussion: Antipsychotic use did not affect the bone mineral 
density in regularly menstruating women, regardless of their 
PRL levels in this study population. Antipsychotic use did 
not affect the appearance rate of important mammography 
findings. In addition, antipsychotic use was determined not 
to affect the appearance rate of microscopic findings of the 
cervix which may be related to malignancy. According to 
these results, use of both PRL elevating and non-elevating 
antipsychotic drugs can be considered safe in terms of bone 
and gynecological malignancies in regularly menstruating 
female patients.

Key words: Antipsychotic, bone mineral density, 
osteoporosis, breast cancer, cervical cancer
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	 GİRİŞ

	 Antipsikotik	ilaçların	(AP)	kas	iskelet	sistemi	(KİS),	
nöroendokrin	sistem	(NES)	ve	genitoüriner	sistem	(GÜS)	
üzerindeki	yan	etkileri	pek	çok	araştırmaya	konu	olmuştur.	
Kadınlarda	AP	ilaçların	bu	üç	sistem	üzerindeki	istenme-
yen	etkileri	erkeklere	göre	daha	sıkıntı	vericidir.	AP’lerin	
KİS,	NES	ve	GÜS’teki	yan	etki	oluşturma	mekanizması	
daha	ziyade	ilaçların	prolaktin	(PRL)	düzeylerini	yükselt-
mesiyle	ve	bu	etki	üzerinden	seks	hormon	düzeylerini	boz-
masıyla	izah	edilmiştir.	Bozulan	hormonal	denge	neticesin-
de	antipsikotik	ilaçların	KİS’i	etkileyerek	kemik	mineral	
yoğunluğunun	(KMY)	azalmasında,	NES	ve	GÜS’ü	etkile-
yerek	 ise	hirsutismus,	amenore,	 infertilite,	galaktore	ve	
jinekomasti	oluşumunda	rol	oynadığı	ileri	sürülmüştür	(1).
	 AP’lerin	KİS,	NES	ve	GÜS	üzerindeki	yan	etkilerinin	
bu	 ilaçların	 “klasik	 antipsikotik”	 (KAP)	 ve	 “atipik	
antipsikotik”(AAP)	olarak	kabaca	iki	gruba	ayrılarak	karşı-
laştırılması	sonucunda	farklı	bulgular	elde	edilmiştir.	Birçok	
çalışmada	AAP’lerin	KAP’lere	göre	KMY’yi	azaltıcı	etkisi-
nin	daha	az	olduğu	dolayısıyla	osteopeni	ve	osteoporoz	açı-
sından	AAP’lerin	daha	güvenilir	olabileceği	ileri	sürülmüş-
tür	(2,3).	Ancak	risperidon	ve	amisülpirid	gibi	AAP’lerin	de	
tıpkı	KAP’ler	gibi	PRL	düzeyini	yükselttiklerinin	 tespit	
edilmesi	AP’leri	KAP	ve	AAP	olarak	değil,	PRL	düzeyini	
yükselten	antipsikotikler	(PDYA)	ve	PRL	düzeyini	etkile-
meyen	antipsikotikler	(PDEA)	şeklinde	değerlendirmenin	
daha	doğru	olabileceğini	düşündürmüştür	(4).	
	 Son	yıllarda	yapılan	çalışmalar	AP’lerin	KMY’yi	azal-
tıcı	etkisini	ilacın	klasik	ya	da	atipik	olmasının	değil,	kadın	
cinsiyetine	sahip	olmanın	belirlediğini	ortaya	koymuştur	
(3).	Kadınlarda	yapılan	çalışmalarda	azalmış	KMY	ile	
yüksek	 PRL	 düzeyleri	 arasında	 doğrudan	 bir	 bağlantı	
olmadığı,	 adetlerin	 düzenli	 olması	 durumunda	 yüksek	
PRL	düzeyleri	görülmesine	rağmen	KMY’de	azalma	oluş-
madığı	ileri	sürülmüştür.	Bu	bulgu	tek	başına	PRL	yüksek-
liğinin	değil,	yüksek	PRL	düzeylerinin	yol	açtığı	hipogo-
nadizmin	kemik	metabolizması	için	daha	belirleyici	oldu-
ğunu	düşündürmüştür	(5,6).	Bir	başka	çalışmada	cinsiyet-
ten	bağımsız	olarak	KMY	ile	PRL	düzeyleri	arasında	bir	
ilişki	olmadığı	bulunmuştur	(7).
	 AP	ilaç	kullanan	hastalarda	ortaya	çıkan	KİS,	NES	ve	
GÜS	etkilerinin	doğrudan	kullanılan	ilaca	mı,	yoksa	mevcut	
psikiyatrik	hastalığa	mı	bağlı	 olduğu	konusu	net	 olarak	
aydınlatılamamıştır.	Zira	 şizofreni,	 bipolar	 bozukluk	ve	
majör	depresyon	gibi	hastalıklarda	AP’lerden	bağımsız	ola-

rak	hipogonadizm,	egzersiz	düzensizlikleri,	beslenme	yeter-
sizlikleri,	polidipsi	ve	sigara	kullanımı	gibi	faktörlerin	kemik	
metabolizmasında	bozulma	oluşturduğu	ifade	edilmiştir	(1).
	 Kadınlarda	AP	kullanımıyla	ilişkilendirilen	istenme-
yen	önemli	etkilerden	biri	de	jinekolojik	kanser	oluşumu-
dur.	AP	kanser	ilişkisi	konusunda	yapılan	çalışmalar	kesin	
bir	sonuç	vermemiştir.	AP	kullanan	kadınlarda	yapılan	bir	
çalışmada	meme	kanseri	riskinin	%16	oranında	yükseldiği	
bildirilmiştir	(8).	Şizofrenlerde	yapılan	bir	çalışmada	kan-
ser	 riskinin	 genel	 popülasyondan	 düşük	 olduğu	 ancak	
kadın	şizofrenlerde	meme	ve	uterus	kanseri	riskinin	yük-
sek	olduğu	ifade	edilmiştir	(9).	Yapılan	epidemiyolojik	bir	
çalışmada	antipsikotik	kullanımının	her	iki	cinsiyette	rek-
tal	kanser,	kadınlarda	kolon	kanseri	ve	erkeklerde	prostat	
kanseri	riskini	azalttığını;	buna	mukabil	meme	kanseri	ris-
kini	etkilemediği	bildirilmiştir	(10).	Deneysel	yapılan	bir	
başka	çalışmada	ise	AP’lerin	Meme	Kanseri	Direnç	Prote-
inini	inhibe	ederek	kadınları	meme	kanserine	karşı	savun-
masız	bıraktığını	 ileri	sürülmüştür	(11).	Kadınlarda	sık	
görülen	serviks	kanseri	ile	AP	ilişkisi	konusunda	herhangi	
bir	araştırma	dikkatimizi	çekmemiştir.	Tahmin	edileceği	
gibi	psikotik	kadınların	servikal	kanser	tarama	konusunda	
daha	ihmalkâr	davranmaları	beklenebilir	(12).	Bu	yüzden	
psikotik	kadınlarda	AP	ilaçlarla	serviks	kanseri	arasında	
doğrudan	bir	ilişki	kurulmasa	bile	geç	teşhise	bağlı	bazı	
handikaplardan	söz	edilebilir.
	 Kadınlarda	PDYA	ve	PDEA’lerin	güvenilirlikleriyle	
ilgili	yapılan	araştırmaların	tek	bir	sistem	üzerinde	yoğun-
laştığı	dikkati	çekmektedir.	Bu	durum	kadın	hastalarda	
AP’lerin	güvenilirliği	ile	ilgili	bütüncül	bir	bakış	oluşma-
sını	engellemektedir.	Bu	çalışmanın	amacı	kronik	PDYA	
ve	PDEA	kullanımının	KMY,	meme	ve	serviks	üzerindeki	
etkilerini	eş	zamanlı	olarak	incelemek	ve	kontrol	grubuyla	
karşılaştırmaktır.	Çalışmada	şu	hipotezler	incelenmiştir:	1)	
PDYA	grubunda	KMY	azalması	PDEA	ve	kontrol	gru-
bundan	daha	belirgindir	ve	dolayısıyla	osteopeni	ve	osteo-
poroz	riski	PDYA	grubunda	yüksektir,	2)	PDYA	grubunda	
mamografi	ile	tespit	edilen	meme	kanseriyle	ilişkili	pato-
lojiler	kontrol	grubundan	yüksektir,	3)	AP	kullanan	hasta-
larda	serviks	kanseriyle	ilişkili	bulguların	görülme	riski	
kontrol	grubundan	farksızdır.

 YÖNTEM

	 Bu	araştırma	bir	vaka	kontrol	çalışması	olarak	tasarlan-
mıştır.
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 Örneklem

	 Çalışmaya	toplam	276	vaka	alınmıştır.	Vakalar	önce	
hasta	(n=	136,	%49.2)	ve	kontrol	(n=	140,	%50.8)	olmak	
üzere	iki	gruba	ayrılmıştır.

 Hasta Grubu

	 Erenköy	Ruh	ve	Sinir	Hastalıkları	Eğitim	ve	Araştırma	
Hastanesinde	2007-2009	yılları	arasında	yatarak	tedavi	
görmüş	kadın	hastalar	(N=	1217)	arasından	çalışma	için	
dâhil	etme	ve	dışlama	ölçütlerini	karşılayanlar	(n=	136,	
tüm	evrene	oranı	%11.1)	hasta	grubunu	oluşturmuştur.	
Hastaların	teşhisleri	şu	şekilde	sıralanmıştır:	Şizofreni	(n=	
60,	%44.1),	bipolar	affektif	bozukluk	(n=55,	%40.4)	ve	
majör	depresyon	(n=	21,	%15.4).	Ayrıca	hastalar	son	iki	
yıldır	düzenli	kullandıkları	AP’lere	göre	PDYA	(n=	42,	
%30.9)	ve	PDEA	(n=	94,	%69.1)	şeklinde	iki	gruba	ayrıla-
rak	incelenmiştir.	Haloperidol,	Amisülpirid,	Risperidon,	
Flupentiksol	ve	Zuklopentiksol	ile	bu	ilaçların	kombinas-
yonlarını	 kullanan	 hastalar	 PDYA	grubuna,	Klozapin,	
Olanzapin,	Ketiapin	ve	Sertindol	ile	bu	ilaçların	kombinas-
yonlarını	kullanan	hastalar	ise	PDEA	grubuna	alınmıştır.
	 Çalışmaya	alınma	ölçütleri	şunlardır:	En	az	iki	yıldır	
düzenli	AP	ilaç	tedavisi	görmek,	adet	görüyor	olmak,	20	
yaşından	büyük	ve	55	yaşından	küçük	olmak,	rutin	biyo-
kimyasal	ve	hematolojik	tetkikleri	normal	sınırlarda	olmak.	
	 Çalışmadan	dışlama	ölçütleri	şunlardır:	Düzensiz	adet	
görmek,	amenore,	PDYA	ve	PDEA	grubundan	ilaçları	birlik-
te	kullanmak,	bakire	olmak,	antipsikotiklere	ilaveten	düzenli	
olarak	başka	bir	psikotrop	ilaç	veya	hormon	kullanmak,	alkol	
ya	da	madde	kötüye	kullanımı	veya	bağımlılığı	olmak,	bes-
lenme	yetersizliği	olmak,	total	abdominal	histerektomi	geçir-
miş	olmak,	bilinen	bir	kemik	metabolizma	bozukluğu	olmak,	
kemik	metabolizması	üzerine	etkili	olduğu	bilinen	oral	kont-
raseptif,	lityum,	heparin,	kortikosteroid,	tiroid	hormonu,	sitos-
tatik	ilaç,	teofilin,	nitrit,	kalsiyum	kanal	blokeri	ve	tamoksifen	
gibi	ilaçlardan	en	az	birini	düzenli	kullanmış	olmak.

 Kontrol Grubu 

	 İstanbul	Büyükşehir	Belediyesinin	Anadolu	yakasın-
daki	iki	Kadın	ve	Aile	Sağlığı	Merkezine	2007-2009	yılla-
rı	arasında	kadın	hastalıkları	taraması	amacıyla	başvuran	
(N=5487),	bilinen	bir	kemik	ya	da	jinekolojik	hastalığı	
olmayan,	herhangi	bir	psikotrop	ilaç	kullanmayan	ve	hasta	

grubuna	yaş,	boy	ve	kilo	özellikleri	bakımından	benzeyen	
ve	rastgele	bir	şekilde	seçilen	kadın	vakalardan	oluşturul-
muştur	(n=	140,	tüm	evrene	oranı	%2.55).	Bu	merkezler	
kadınlarda	sık	görülen	osteoporoz,	meme	ve	serviks	kanse-
ri	gibi	hastalıkları	erken	dönemde	teşhis	etmeye	yardımcı	
olmak	amacıyla	kurulmuştur.
	 Çalışmaya	 katılan	 tüm	hastalar	 çalışma	konusunda	
ayrıntılı	olarak	bilgilendirilmiş	ve	çalışmaya	katılmaları	
konusunda	kendilerinden	veya	yasal	temsilcilerinden	yazı-
lı	‘aydınlatılmış	onam’	alınmıştır.	Çalışma	T.C.	S.	B.	Eren-
köy	Ruh	ve	Sinir	Hastalıkları	Eğitim	ve	Araştırma	Hasta-
nesi	Bilim	Konseyi	tarafından	onaylanmıştır.		

	 İşlem

	 Çalışmaya	dâhil	edilme	ölçütlerini	karşılayan	hastala-
rın	sosyodemografik	özellikleri,	fizik	ve	psikiyatrik	mua-
yeneleri	 kaydedildikten	 ve	 yapılandırılmış	 görüşme	
(SCID-I)	ile	teşhisi	konduktan	sonra	rutin	biyokimyasal	
(hemogram,	karaciğer	enzimleri,	sodyum,	potasyum,	kal-
siyum,	üre,	kreatinin,	tiroid	hormonları)	ve	PRL	tetkikleri	
için	venöz	kanları	alındı.	Daha	sonra	hastalar	meme	mua-
yenesini	ve	servikal	sürüntü	incelemesini	kapsayan	jineko-
lojik	değerlendirme	ve	kemik	dansitometresi	ile	mamogra-
fi	 tetkikleri	 için	 İstanbul	Büyükşehir	Belediyesi	Kadın	
Sağlığı	Merkezleri’ne	gönderildi.

	 Veri	Toplama	Araçları

 Sosyodemografik Veri Toplama Formu

	 Bu	form	vakaların	yaş,	beden	kitle	 indeksi,	medeni	
durum,	eğitim,	çalışma	durumu,	sosyoekonomik	durum,	
ailede	psikiyatrik	hastalık	öyküsü,	hastalık	başlangıç	yaşı,	
ilk	doğum	yaşı	ve	kullanılan	antipsikotik	ilaçların	doz	ve	
süre	gibi	değişkenleri	değerlendiren	sorulardan	oluşmakta-
dır.	Çalışmaya	katılan	hastalardan	bu	formla	hastalık	süre-
si,	günlük	sigara	tüketimi,	cinsel	hayatları	ve	partner	sayı-
ları	hakkında	detaylı	bilgi	alındı.	

 DSM-IV	İçin	Yapılandırılmış	Klinik	Görüşme
 Formu (Structured Clinical Interview for
 DSM-IV), SCID-I

	 SCID-I,	First	ve	arkadaşları	(1997)	tarafından	gelişti-
rilmiş	DSM-IV’e	göre	Eksen-I	psikiyatrik	bozukluk	tanı-
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larının	araştırılmasında	görüşmeci	tarafından	uygulanan	
yapılandırılmış	bir	ölçektir	(13).	Türkçe	formun	uyarlama-
sı	ve	güvenilirlik	çalışması	Çorapçıoğlu	ve	Aydemir	tara-
fından	yapılmıştır	(14).

	 PRL	Düzeyi

	 AxSYM	Prolactin	Reagent	Pack	ile	Mikropartikül	Enzim	
Immunoassay	 (MEIA)	 yöntemiyle	 ölçülmüştür.	Abbott	
Axsym	System’de	fluorescence	polarization	immunoassay	
(FPIA)	yöntemi	ve	MEIA	yöntemi	ile	analiz	yapılmaktadır.	
Bir	test	için	gerekli	olan	numune	ve	tüm	AxSYM	PRL	reak-
tifleri;	reaksiyon	kabının	çeşitli	gözlerine	örnekleme	probu	
ile	pipetlenir	ve	bu	reaksiyon	kabı	“işlem	merkezine”	gönde-
rilir.	İşlem	merkezinde	numune,	AxSYM	PRL	assay	seyrel-
tici,	antiPRL,	alkalin	fosfataz	konjugatı	ve	anti	PRL	kaplı	
mikropartiküller	 “bir	 antikor-antijen-antikor	kompleksi”	
oluşturmak	üzere	 reaksiyon	kabının	bir	gözüne	yeniden	
pipetlenir	ve	bu	komplex	bir	matrix	jele	transfer	edilerek,	bu	
bağlanmayan	materyal,	matrix	jelin	yıkanması	ile	uzaklaştı-
rılır.	Son	olarak	4-metilumbeliferil	fosfat	eklenip	floresan	
özellik	katılan	ürün	MEIA	ile	optik	olarak	ölçülmüştür	(15).

	 Kemik	Yoğunluğu	Ölçümü

	 KMY	 dual	 enerji	X-ray	 absorptiometri	 yöntemiyle	
ölçülmüştür	(DEXA	Hologic	QDR	4500).	Osteoporozun	
sistemik	bir	hastalık	olması	tüm	iskelet	sistemini	etkilemesi	
nedeniyle	vücudun	farklı	bölgelerinden	ölçüm	yapılması	
hastanın	değerlendirilmesi	ve	teşhisinde	daha	doğru	verile-
rin	elde	edilmesini	sağlamaktadır.	Ancak	geniş	örneklem	
gruplarında	teşhisten	ziyade	“tarama”	amaçlandığı	için	hız-
lı	ve	kolay	uygulama	tercih	edilmektedir.	Bu	amaçla	kalka-
neus	kemiğinden	ölçülen	değerler	kullanılmaktadır	(16).	
Bu	çalışmada	da	sağ	ayak	kalkaneus	kemiğinden	ölçülen	
değerler	kullanılmıştır.	Dünya	Sağlık	Örgütü	Kılavuzuna	
göre	ölçülen	KMY	değerinin	genç	yetişkinlerin	ortalama	t	
skoruna	göre	2.5	standart	sapmadan	daha	fazla	olması	oste-
oporoz	olarak	tanımlanmaktadır	(17).	Bu	çalışmada	hem	
ortalama	T	ve	Z	skorları,	hem	de	Dünya	Sağlık	Örgütünün	
yaptığı	sınıflamaya	göre	hesaplanan	osteoporoz	oranları	
kullanılarak	karşılaştırmalar	yapılmıştır.

 Mamografi

	 Mamografide	saptanan	lezyonların	standart	ölçütle-

re	 göre	 kategorizasyonu	 ve	 nonpalpabl	 lezyonların	
izlem	protokollerinin	belirlenmesi	amacıyla	“American	
College	of	Radiology”	tarafından	BIRADS	sınıflaması	
(Breast	Imaging	Reporting	and	Data	System)	geliştiril-
miştir	(18).	Bu	sınıflamaya	göre	mamografi	ile	tespit	
edilen	meme	lezyonları	şu	şekilde	sınıflandırılmakta-
dır:
	 Kategori	0:	İlave	görüntüleme	yöntemlerine	ihtiyaç	var	
(Eksik	incelemeyi	göstermektedir;	ya	önceki	incelemeler	
ile	karşılaştırma	yapılmalı	ya	da	USG	ve	MR	gibi	ek	ince-
lemeler	gerekmektedir).

	 Kategori	1:	Normal	mamogram
	 Kategori	2:	Benign	bulgular
	 Kategori	3:	Muhtemelen	benign	bulgular
	 Kategori	4:	Şüpheli	bulgular.	
	 4A:	hafif	derecede	kuşkulu
	 4B:	orta	derecede	kuşkulu
	 4C:	ileri	derecede	kuşkulu
 
	 Servikal	Sürüntü	İncelenmesi

	 Jinekolojik	muayene	sırasında	alınan	servikal	sürüntü-
ler	“papsmear”	incelemesine	tabi	tutulmuştur.	İnceleme	
sonucunda	elde	edilen	bulgular	Dr.	Papanicolau’nun	yap-
tığı	sınıflamaya	göre	Class	I	(hücrelerde	hiçbir	sorun	yok),	
Class	II	(hücrelerde	enfeksiyona	bağlı	bazı	değişiklikler	
var)	ve	Class	III	ve	üzeri	(mutlaka	kolposkopi	ve	biyopsi	
ile	ileri	inceleme	gerektiren	bir	patoloji	var)	şeklinde	üç	
gruba	ayrılarak	değerlendirildi	(19).

	 İstatistiksel	Değerlendirme

	 Grupların	(PDYA,	PDEA	ve	Kontrol)	KMY	değerleri	
(z	ve	t	skorları)	ve	kemik	patolojsi	olanların	ve	olmayanla-
rın	oranları	karşılaştırılmıştır	(hipotez	1).	Ayrıca	grupların	
meme	ve	serviks	kanseriyle	ilişkili	bulguları	karşılaştırıl-
mıştır	(hipotez	2	ve	3).	Hipotezlerin	test	edilmesinde	tek	
yönlü	varyans	analizi	(ANOVA)	ve	Post	Hoc	Tukey	Testi	
ile	regresyon	analizleri	kullanılmıştır.	Meme	ve	serviks	
lezyonlarının	görülme	oranları	ki-kare	testi	kullanılarak	
karşılaştırılmıştır.	Ayrıca	KMY	ve	klinik	değişkenler	ara-
sındaki	ilişki	Spearman	Korelasyon	Testi	kullanılarak	kar-
şılaştırılmıştır.	Rakamlar	ortalama	 ile	birlikte	parantez	
içinde	standart	sapma	olarak	verilmiş	ve	anlamlılık	düzeyi	
p<0.05	olarak	kabul	edilmiştir.
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	 BULGULAR

	 Demografik,	Laboratuar	ve	Klinik	Özellikler

	 Çalışmaya	alınan	vakaların	bazı	demografik	ve	klinik	
özellikleri	Tablo	1’de	gösterilmiştir.	Tabloda	da	görüldüğü	
gibi	sadece	PRL	düzeyi	PDYA>PDEA>Kontrol	Grubu	
şeklinde	anlamlı	olarak	 sıralanmıştır.	Gerek	T	skorları	
(F=0.38,	df=1,	p=0.53)	gerekse	Z	skorları	(F=0.53,	df=1,	
p=0.62)	ortalamaları	gruplar	arasında	farklı	bulunmamış-
tır.	

	 KMY	ve	Osteoporoz

	 Osteoporoz	oranları	hasta	grubunda	(n=	8)	%5.8	(bu	
oran	PDYA	grubunda	%9.5,	PDEA	grubunda	%4.2	bulun-
muştur),	kontrol	grubunda	(n=	8)	%5.7	bulunmuştur.	Oran-
lar	arasında	anlamlı	bir	farklılık	saptanmamıştır	(χ2=	1.9,	
df=1,	p=	0.78).	Osteoporoz	görülme	riski	ve	ilişkili	faktör-
ler	lojistik	regresyon	analizi	ile	incelendiğinde	hem	genel	
olarak	AP	kullanımının	hem	de	PDYA	ya	da	PDEA	kulla-
nımının	kadın	hastalarda	herhangi	bir	risk	oluşturmadığı	
bulunmuştur	(Odds	oranı=0.79,	CI=	0.38-1.65).	

	 ANOVA	testi	 ile	grupların	T	ve	Z	skorları	arasında	
anlamlı	bir	farklılık	bulunmamıştır.	Ayrıca	hasta	grubunda	
osteoporozu	olanlarla	olmayanların	PRL	düzeyleri	arasın-
da	anlamlı	bir	farklılık	bulunmamıştır	(t=0.34,	p=0.73).	
Hasta	grubunda	kilo	ile	hem	T	skorları	(rs=	0.39,	p=	0.00)	
hem	de	Z	skorları	(rs=	0.37,	p=	0.00)	arasında	anlamlı	bir	
ilişki	bulunmuştur.	Benzer	ilişki	BKİ	ile	T	(rs=	0.25,	p=	
0.00)	ve	Z	skorları	(rs=	0.32,	p=	0.00)	arasında	da	bulun-
muştur.	Oysa	PRL	ile	T	(rs=	0.04,	p=	0.73)	ve	Z	skorları	
(rs=	0.06,	p=	0.64)	arasında	bir	ilişki	bulunmamıştır.

 Meme Patolojisi

	 Grupların	BIRADS	sınıflamasına	göre	meme	patoloji-
lerinin	görülme	oranları	Tablo	2’de	gösterilmiştir.	Hastalar	
tek	 grup	 olarak	 değerlendirildiğinde	 vakaların	 114’ü	
(%86.4)	BIRADS-0,	11’i	(%8.3)	BIRADS-1	ve	6’sı	(%4.5)	
BIRADS-2	grubunda	değerlendirilmiştir.	BIRADS-3	gru-
bunda	yer	alan	hasta	yoktu.	BIRADS-4	grubunda	 ise	1	
(%0.07)	hasta	yer	almıştır.	Bu	sayılar	kontrol	grubunda	
sırasıyla	82	(%58.6),	39	(%27.9)	ve	16	(%11.4)	bulunmuş-
tur.	Kontrol	grubunda	3	(%2.1)	vaka	BIRADS-3	grubunda	
yer	almıştır.	Kontrol	grubunda	BIRADS-4	alt	grubunda	

Tab lo 1: Vakaların Bazı Demografik, Laboratuar Ve Klinik Özellikleri

 Hasta Grubu (n= 136) Kontrol Grubu (n= 140) p (t testi veya ANOVA)
Özellik PDYA (n= 42) PDEA (n= 94)  

Yaş (Yıl) 39.6 (7.4) 39.2 (7.8) 39.4 (8.4)          0.52
Hastalık Süresi (Yıl) 6.2 (2.4) 7.1 (1.1) -                          0.71
Beden Kitle İndeksi 29.6 (4.7) 28.2 (7.4) 28.7 (5.3) 0.06
İlaç Süresi (yıl) 2.2 (1.4) 2.6 (1.7) - 0.73
Çocuk Sayısı 2.2 (1.7) 2.0 (1.5) 1.8 (1.9) 0.55
PRL 146.5 (99.7)          91.8 (76.8)  21.2 (6.9) 0.00a

T Skorları -0.88 (0.9) -0.99 (0.9) -1.14 (0.8) 0.53
Z Skorları -0.61 (0.8) -0.71 (0.9) -0.74 (0.8) 0.62

a: Tek yönlü ANOVA testi, df=2, F=29.1, Post Hoc Tukey Testine göre anlamlılık üç grubun ortalamalarının birbirinden farklı olmasından kaynaklanmaktadır.
PRL: PRL
PDYA: PRL düzeyini yükselten antipsikotikler
PDEA: PRL düzeyini etkilemeyen antipsikotikler

Tab lo 2: Grupların Meme Patolojilerinin Karşılaştırılmasıa

 BIRADS 0  BIRADS 1  BIRADS 2  BIRADS 3  BIRADS 4

Gruplar N % N % N % N % N            %

Kontrol 82 58.6 39 27.9 16 11.4 3 2.1 0 0
PDYA 39 97.5 1 2.5 0 0 0 0 0 0
PDEA 75 81.5 10 10.9 6 6.5 0 0 1 1.1

a: (χ2= 33.6, df=8, p= 0.00)
*PDYA: PRL düzeyini yükselten antipsikotikler
*PDEA: PRL düzeyini etkilemeyen antipsikotikler
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yer	alan	vaka	yoktu.	Bu	sayılar	hasta	ve	kontrol	grubunda	
istatistiksel	açıdan	anlamlı	olarak	farklı	bulunmuştur	(χ2=	
29.2,	df=4,	p=	0.00).	Bu	sınflamaya	göre	tüm	meme	pato-
lojilerinin	ya	da	başka	bir	ifade	ile	benign	ve	kanser	açısın-
dan	şüpheli	tüm	bulguların	(yani	BIRADS	2	ve	daha	yük-
sek)	kontrol	grubunda	görülme	oranı	(%13.5)	hasta	gru-
bundan	(%5.1)	anlamlı	olarak	yüksek	bulunmuştur	(χ2=	
5.07,	df=1,	p=	0.04).	Meme	kanseri	açısından	ileri	incele-
me	gerektiren	BIRADS-4	görülme	oranları	karşılaştırıldı-
ğında	kontrol	grubu	(n=0,	%0)	ile	hasta	grubu	(n=1,	%0.7)	
arasında	anlamlı	bir	 farklılık	bulunmamıştır	 (χ2=	1.07,	
df=1,	p=	0.48).	Meme	kanseri	açısından	 ileri	 inceleme	
gerektiren	tek	vaka	PDEA	grubunda	yer	almaktadır.	

 Serviks Patolojisi

	 Grupların	serviks	patolojilerinin	görülme	oranları	Tab-
lo	3’te	gösterilmiştir.	Hastalar	tek	grup	olarak	değerlendi-
rildiğinde	64	(%47)	vakada	Class	I,	72	(%53)	vakada	Class	
II	ve	0	(%0)	vakada	Class	III	lezyon	saptanmıştır.	Bu	sayı-
lar	kontrol	grubunda	sırasıyla	135	(%96.4),	3	(%2.1)	ve	2	
(%1.4)	bulunmuştur	ve	aradaki	farklılıklar	istatistiksel	açı-
dan	anlamlıdır	(χ2=	82.1,	df=2,	p=	0.00).	Servikal	sürüntü-
de	herhangi	bir	mikroskobik	patoloji	görülme	oranı	hasta-
larda	%52.9	(n=	72),	kontrol	grubunda	%3.5	(n=	5)	bulun-
muştur	ve	aradaki	fark	istatistiksel	olarak	anlamlıdır	(χ2=	
10.8,	df=1,	p=	0.01).	Serviks	kanseri	açısından	ileri	incele-
me	gerektiren	Class	III	hücrelerin	görülme	oranları	karşı-
laştırıldığında	kontrol	grubu	(n=2,	%1.4)	ile	hasta	grubu	
(n=0,	%0)	arasında	anlamlı	bir	 farklılık	bulunmamıştır	
(χ2=	1.18,	df=1,	p=	0.53).	

	 TARTIŞMA

	 Bu	çalışmanın	ana	bulguları	şu	şekilde	özetlenebilir:	
Üç	grubun	PRL	düzeyleri	PDYA>PDEA>Kontrol	grubu	

şeklinde	sıralanmıştır.	Ayrıca	üç	grubun	osteoporoz	oran-
ları	arasında	anlamlı	bir	 farklılık	bulunmamıştır.	Hasta	
grubunda	osteoporozu	olanlarla	olmayanların	PRL	düzey-
leri	 arasında	 anlamlı	 bir	 farklılık	 bulunmamıştır.	 PRL	
düzeyleri	ile	T	ve	Z	skorları	arasında	anlamlı	bir	ilişki	yok-
tur.	Gerek	genel	olarak	AP	kullanımı,	gerekse	PDYA	veya	
PDEA	kullanımı	kadınlarda	kemik	patolojisi	açısından	
riskli	bulunmamıştır.
	 Benign	ve	kanser	 açısından	 şüpheli	 tüm	 radyolojik	
meme	patolojilerinin	(BIRADS	2	veya	daha	yüksek)	görül-
me	oranları	gruplar	arasında	anlamlı	olarak	farklı	bulun-
muştur.	Ancak	meme	kanseri	 açısından	 ileri	 inceleme	
gerektiren	BIRADS-4	görülme	oranları	ise	hasta	ve	kont-
rol	grupları	arasında	benzerdir.	Serviks	patolojilerinin	(ilti-
habi	ve	kanser	açısından	şüpheli	tüm	mikroskobik	bulgu-
lar)	hasta	ve	kontrol	grubunda	görülme	oranları	istatistik-
sel	açıdan	anlamlı	olarak	farklı	bulunmuştur.	Serviks	kan-
seri	açısından	ileri	inceleme	gerektiren	Class	III	hücrelerin	
görülme	oranları	ise	kontrol	grubu	ile	hasta	grubu	arasında	
benzerdir.
	 PRL	düzeylerinin	PDYA>PDEA>kontrol	grubu	şek-
linde	sıralanması	beklenen	bir	bulgudur.	Birçok	çalışmada	
gerek	KAP’ler,	gerekse	AAP’lerden	risperidon	ve	amisül-
pirid	gibi	PDYA’ler	PRL	düzeyini	belirgin	bir	biçimde	
yükseltmektedir	(20,21).	PRL	düzeyinin	kemik	metaboliz-
masına	etkileri	konusunda	genelleme	yapmak	mümkün	
değildir.	Teşhis,	kullanılan	ilacın	dozu	ve	süresi,	cinsiyet,	
düzenli	adet	görüp	görmeme	ve	ölçüm	yapılan	kemik	gibi	
pek	çok	değişken	KMY	değerlerini	ve	dolayısıyla	kemik	
patolojilerinin	ortaya	çıkma	oranını	etkilemektedir.
	 Bu	çalışmada	düzenli	adet	gören	ve	AP	kullanan	hasta-
larla	AP	kullanmayan	kontrol	grubu	kadınlar	KMY	değer-
leri	ve	bu	değerler	üzerinden	tespit	edilen	osteoporoz	oran-
ları	kullanılarak	karşılaştırıldı.	Hasta	ve	kontrol	grubunda	
%5.8	ve	%5.7	oranında	osteoporoz	saptanmasına	karşın	
vakalarda	herhangi	bir	KİS	yakınması	yoktu.	Bu	bulgu	ya	

Tab lo 3: Grupların Serviks Patolojilerinin Karşılaştırılmasıa

 Class I  Class II  Class III

Gruplar N % N % N %

Kontrol 135 96.4 3 2.1 2 1.4
PDYA 20 47.6 22 52.4 0 0
PDEA 44 46.8 50 53.2 0 0

a: Grupların serviks patolojilerine sahip olma oranları anlamlı olarak farklıdır (χ2= 82.1, df=2, p= 0.00). 
PDYA: PRL düzeyini yükselten antipsikotikler
PDEA: PRL düzeyini etkilemeyen antipsikotikler
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osteoporoz	ölçütlerinin	genişliği	ya	da	kadınların	psikiyat-
rik	hastalıktan	bağımsız	olarak	osteoporoz	bulgularını	faz-
la	önemsemedikleri	ile	ilişkili	olabilir.	
	 Nispeten	daha	eski	ve	sınırları	netleştirilmemiş	çalış-
malarda	AP	kullanımının	kemik	patolojisi	açısından	risk	
oluşturduğu	ileri	sürülmüş	(22,23)	ve	yapılan	bir	çalışma-
ya	göre	premenopozal	şizofrenili	hastalarda	kontrol	grubu-
na	göre	daha	düşük	KMY	değerleri	tespit	edilmiştir	(24).	
Ancak	yeni	ve	prospektif	çalışmalar	AP	kullanımına	bağlı	
PRL	yüksekliğinin	kadınlarda	KMY	azalmasına	yol	açma-
dığını	ortaya	koymuştur	(25).	Bu	çalışmanın	bulguları	da	
kronik	AP	kullanımının,	PRL	düzeyini	yükseltsin	ya	da	
yükseltmesin,	düzenli	adet	gören	kadınlarda,	kemik	pato-
lojisi	görülmesi	açısından	bir	risk	oluşturmadığını	ortaya	
koymuş	olup	daha	önce	yapılmış	bir	çalışmanın	sonuçla-
rıyla	uyumludur	(26).	Yüksek	PRL	düzeylerine	rağmen	
KMY’nin	neden	anlamlı	bir	düzeyde	azalmadığı	sorusuna	
düzenli	adet	görüyor	olmaya	bağlı	sağlıklı	gonadal	işlevle-
rin	kadınları	kemik	patolojilerinden	koruduğu	şeklinde	
cevap	verilmektedir	(1).	KMY	ile	ilişkili	en	önemli	faktö-
rün	BKİ	ve	kilo	olduğu	görülmüştür.	Bu	bulgu	diğer	çalış-
malarla	 uyumludur.	BKİ	 ve	 kilonun	KMY	üzerindeki	
olumlu	etkisi	iyi	beslenmeyle	ve	beslenmenin	hipogona-
dizmi	önlemesiyle	izah	edilmektedir	(26,27).
	 AP	kullanımı	ile	ilişkili	bir	diğer	konu	meme	kanseri	
oluşumudur.	Genel	olarak	şizofrenili	hastalarda	düşük	kan-
ser	oranlarından	bahsedilmektedir	(9).	Fakat	daha	kapsamlı	
popülasyon	çalışmaları	AP	kullanan	hastalarda	sadece	rek-
tum,	kolon	ve	prostat	kanseri	görülme	oranlarında	azalma	
olduğunu	göstermiştir	(10).	AP’lerin	antikarsinojenik	etkisi	
onların	antiproliferatif	etkisine	bağlanmıştır	(28).	
	 AP	kullanan	kadınlarda	meme	kanseri	görülme	riski	
konusunda	çalışma	bulguları	farklı	sonuçlar	vermektedir.	
Birçok	çalışmada	AP	kullanımının	kadınlarda	meme	kan-
seri	riskini	arttırmadığı	bildirilirken	(29-32),	bazı	çalışma-
larda	arttırdığı	ifade	edilmiştir	(33).	Ancak	bu	son	çalışma-
da	meme	kanseriyle	ilişkili	olabilecek	oral	kontraseptif	
kullanımı,	üreme	sistemiyle	ilişkili	etkenler	ve	sosyoeko-
nomik	düzey	gibi	pek	çok	faktör	göz	önüne	alınmamıştır.	
Meme	kanseriyle	AP	kullanımı	arasındaki	ilişki	genellikle	
PRL	artışına	bağlanmaktadır.	Bizim	çalışmamızda	meme	
kanseri	 açısından	 ileri	 inceleme	gerektiren	BIRADS-4	
görülme	oranları	hasta	ve	kontrol	grupları	arasında	benzer	
bulunmuştur.	Bu	bulgu	daha	önce	yapılmış	çalışmaların	
bulguları	ile	uyumludur	(10).	
	 Kontrol	grubunda	tüm	meme	patolojilerinin	görülme	

oranı	(%13.5)	AP	kullanan	hastalarınkinden	(%5.1)	yük-
sek	bulunmuştur.	Bu	bulgu	AP	kullanımının	meme	patolo-
jisi	oluşumunu	azaltıcı	etkisinden	ziyade	hasta	grubunun	
kendi	meme	muayeneleri	konusundaki	duyarsızlığı	ile	izah	
edilebilir.	Birinci	basamak	sağlık	araştırmalarında,	kadın	
psikiyatrik	hastaların	tarama	amaçlı	jinekolojik	inceleme-
leri	psikiyatrik	hastalığı	olmayanlara	göre	daha	az	sıklıkta	
yaptırdığının	gösterilmesi	bu	duyarsızlığa	işaret	etmekte-
dir.
	 AP	kullanımı	ile	serviks	kanseri	ilişkisi	konusunda	her-
hangi	bir	çalışmaya	 rastlamadık.	Bunun	sebebi	 serviks	
kanserinin	insan	papilloma	virüsü	(HPV),	cinsel	partner	
fazlalığı	ve	sigara	kullanma	ile	ilişkisinin	net	olmasından	
kaynaklanmış	olabilir	(34).	Tersine	AP’lerin	serviks	kan-
seri	açısından	koruyucu	olabileceğine	dair	bir	bulguya	da	
rastlanmamıştır.	Bildiğimiz	kadarıyla	bu	çalışma	AP	kul-
lanımı	ile	serviks	kanseri	ilişkisini	inceleyen	ilk	çalışma-
dır.	Servikal	kanserle	ilişkili	mikroskobik	bulguların	görül-
me	oranı	hasta	ve	kontrol	grubunda	farksız	bulunmuştur.	
Oysa	herhangi	bir	mikroskobik	patoloji	görülme	oranı	has-
ta	grubunda	anlamlı	olarak	yüksek	bulunmuştur.	Bu	bulgu	
hasta	grubunda	iltihabi	bulguların	(Class	II)	yüksek	oranda	
bulunmasından	kaynaklanmaktadır.	Hastalarda	 iltihabi	
olayların	fazla	olması	hijyenik	sebeplere	bağlanabilir.
	 Bu	çalışmanın	en	önemli	kısıtlılığı	kontrol	grubunun	
hiç	şikâyeti	olmasa	da	jinekolojik	bir	taramayı	isteyenler-
den	oluşturulmuş	olmasıdır.	Bu	durum	kontrol	grubundaki	
meme	patolojisi	oranını	artırmış	olabilir.	Bu	çalışmada	
hastaların	teşhisinin	göz	ardı	edilmesi	tartışmaya	açıktır.	
Bu	nedenle	belirli	teşhis	gruplarında	toplanan	hastalarla	
yapılacak	çalışmalar	daha	net	sonuçların	alınmasını	sağla-
yabilir.	Ayrıca	grupların	cinsel	davranışlarının	ve	günlük	
sigara	sayısının	ayrıntılı	olarak	değerlendirilmemiş	olması	
bir	eksiklik	olarak	kaydedilmelidir.	İlaç	kullanım	süresinin	
ortalama	2.5	yıl	olması	ve	eşdeğer	dozların	etkisinin	göz	
önüne	alınmaması	bir	diğer	kısıtlılık	nedeni	olabilir.
	 Sonuç	olarak	düzenli	adet	gören	kadınlarda	AP	kulla-
nımı	PRL	düzeyleri	ne	olursa	olsun	KMY	değerlerini	etki-
lemiyor	görünmektedir.	Benzer	şekilde	AP	kullanımı	jine-
kolojik	malignite	açısından	önemli	olan	mamografi	bulgu-
larının	ve	servikste	kanserle	ilişkili	olabilecek	mikrosko-
bik	 bulguların	 ortaya	 çıkma	oranını	 yükseltmiyor	 gibi	
görünmektedir.	Tüm	bu	sonuçlar	birlikte	değerlendirildi-
ğinde	türü	ne	olursa	olsun	AP	ilaçlar	düzenli	adet	gören	
kadın	hastalarda	kemik	ve	jinekolojik	patolojiler	açısından	
güvenilir	kabul	edilebilir.
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