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ÖZET
Psikiyatrik hastalardaki mortaliteyle ilgili çal›flmalar 17. yüzy›ldan beri yap›lmakta-
d›r. Son 150 y›ld›r yap›lan çok say›da araflt›rma, psikiyatrik hastalardaki mortalite
oran›n›n genel popülasyonun hala çok üzerinde oldu¤unu göstermektedir. Mortali-
te gençlerde daha fazlayken, yaflla azalmaktad›r; ancak ileri yafllarda da genel po-
pülasyondan anlaml› derecede yüksektir. Hastal›¤›n erken dönemlerinde yüksek
olan mortalite h›z›, hastanede kal›fl süresinin artmas›yla düflmektedir. Mortalitenin
kad›nlarda daha yüksek oldu¤u görülmektedir. En riskli gruplar, dul veya boflanm›fl
olanlar, bekarlar, iflsizler ve düflük sosyal s›n›ftan olanlard›r; en düflük risk evliler-
dedir. Psikiyatrik hastalarda erken ölüm riskini yükselten di¤er nedenler, birlikte bu-
lunan medikal hastal›k, sa¤l›ks›z yaflam koflullar› ve madde kullan›m›d›r. Ölüm sebe-
bi do¤al (hastal›klar) ve do¤al olmayan (madde afl›r› dozu, özk›y›m, cinayet, kaza vs.)
biçiminde ayr›ld›¤›nda, madde kullan›m›, daha önce özk›y›m giriflimi ve yeme bozuk-
lu¤u olan hastalarda mortalitenin çok yüksek oldu¤u, depresyon ve flizofreni hasta-
lar›nda orta derecede risk oldu¤u görülmektedir. Baz› çal›flmalar, yak›n›n› kaybet-
me, iflini kaybetme, boflanma veya hapse girme gibi özel yaflam olaylar›n›n, miyo-
kard enfarktüsünü ve ani ölümü predispoze edebilece¤ini göstermifltir. Ayr›ca, ko-
roner arter hastal›¤› olanlarda belirli kiflilik özellikleri ve davran›fl modellerinin daha
s›k oldu¤u bulunmufltur. Antipsikotiklerin kullan›ma girmesinden hemen sonra ani
kardiyak ölümlerin artmaya bafllamas›, dikkatleri bu yöne çekmifltir. Ancak, altta ya-
tan kardiyak bir hastal›k da önemlidir. Antipsikotikle tedavi s›ras›nda görülen di¤er
ani ölümler; h›zl› vasküler kollaps, ilaçla indüklenmifl nöbet, astmatik hastalarda
mukus pla¤›na ba¤l› asfiksi, g›da aspirasyonu sonucu geliflen asfiksi ve pulmoner
mikroembolizmden kaynaklanmaktad›r. Bu arada ilaçlar kadar fiziksel tespitin de,
ani ölümle iliflkisi olabilece¤i düflünülmüfltür. Bu gözden geçirme makalesiyle psi-
kiyatride görülen ölümlerin ve ölümlere neden olan etkenlerin incelenmesi, psiki-
yatri prati¤inde bu etkenlerden de¤ifliklik ve düzeltme yap›labileceklerin belirlen-
mesi amaçlanm›flt›r. Makalemizin psikiyatri hastanelerindeki ölümlerin azalmas›na
katk›da bulunaca¤› umulmaktad›r. (Nöropsikiyatri Arflivi 2008; 45: 51-7)
AAnnaahhttaarr  kkeelliimmeelleerr::  Ölüm, psikiyatri hastaneleri, psikiyatrik hastal›k, stres, 
psikofarmakoloji

ABSTRACT
Studies related to mortality in psychiatric patients have been carried out since the
17th Century. Despite the improvements in the approach to psychiatric patients,
many studies done in the last 150 years indicated that the mortality rate in these
patients still remained well over those for the general population. The mortality risk
is higher in young people and decreases with age, however in later ages it is still
significantly higher than the general population. The mortality rate, which is higher
in the early stages of the illness, decreases as age and the hospitalization period
increase. The mortality risk has been shown to be higher in women. The groups
with the highest risk in terms of mortality are widows or divorced women, 
bachelors and those in the lower social class; the lowest risk is associated with
married patients. Other causes of increase in early death risk in psychiatric
patients are accompanying medical disease, unhealthy living conditions and drug
addiction. When the death causes are classified as natural (diseases) and unnat-
ural (drug overdose, suicide, homicide, accident etc.) it is apparent that the 
mortality risk is very high in patients with a prior suicide attempt and eating disor-
ders, and depressive and schizophrenic patients are at middle risk. Some studies
indicated that individual cases of losing a relative, losing a job, divorcing or jailing
may predispose to myocardial infarction and sudden death. Also, in people with
coronary artery diseases, specific personality traits and behaviour models have
been found to be more frequent. The fact that the cardiac deaths started to
increase just after the introduction of anti-psychotics attracted some attention.
However, an underlying cardiac disease is also important. Other sudden deaths
seen during treatment with anti-psychotics arise from rapid vascular collapse, drug
induced seizure, asphyxia in asthmatic people related with mucus plaque, asphyxia
resulting from food aspiration and pulmonary micro-embolism. Meanwhile, physical
fixation as well as drugs have been thought to be related with sudden death. In this
review article, the aim has been to study the deaths in psychiatry, the factors 
causing death and to determine those factors where change and fixation can be
possible. It is hoped that our article will contribute to the decrease of deaths in 
psychiatric hospitals. (Archives of Neuropsychiatry 2008; 45: 51-7)
Key words: Death, psychiatric hospitals, psychiatric disease, stress, 
psychopharmacology

GGiirriiflfl

Psikolojik stres ve ani ölüm aras›ndaki iliflki eskiden beri bilin-
mesine karfl›n, bilimsel olarak ani ölümün patofizyolojisindeki
psikolojik etkenler yak›n zamanda araflt›r›lmaya bafllanm›flt›r. Ani
ölüm, ilerlemifl koroner aterosklerozun irreversibl birikimi sonucu

olan ve sa¤l›k kuruluflu d›fl›nda meydana geldi¤inde, doktorun
sorumlulu¤una girmeyen bir olgu olarak rasyonellefltirilmifltir.
Ancak direkt-ak›m defibrilasyonu, kardioversiyon, koroner yo¤un
bak›m üniteleri, kalp ritim monitörleri ve özellikle kardiopulmoner
resisütasyon; ventriküler fibrilasyona ba¤l› ani ölümlerin rever-
sibl oldu¤unu göstermifltir (1).



“Delili¤in”, “erken gelen ölüm” olarak alg›land›¤› Orta ça¤ Av-
rupa’s›nda ak›l hastalar› Narrenschiff’lere (deliler gemisi) bindiri-
lip ölüme terk edilirken, ilk kez 1375 y›l›nda Hamburg’da ak›l has-
talar› bir kuleye kapat›lm›fl, 1400’lü y›llarda ‹ngiltere’de Bethlem
hastanesi tehlikeli bulunan “delilerin” kapat›ld›¤› bir yer haline
getirilmifltir. Ak›l hastalar›n›n bak›m›ndan toplumun sorumlu oldu-
¤u görüflünü benimseyen ‹slamiyet’in etkisiyle infla edilen Ba¤dat
ve Kahire’deki hastanelerden yaklafl›k 650 y›l sonra Avrupa’da ilk
ak›l hastanesi ‹spanya Valencia’da 1409 y›l›nda aç›lm›flt›r. Röne-
sans’la bafllayan cad› av›yla on binlerce ak›l hastas› öldürüldük-
ten sonra, on yedinci yüzy›lda ak›l hastalar›, düflkünler, fahifleler,
yafll›lar ve di¤er hastalarla ayn› ortama konmaya bafllanm›flt›r. On
sekizinci yüzy›lda tedavi edilemeyen hastalar olarak kabul edilen
ak›l hastalar›, ak›l hastanelerine yat›r›lmaya bafllanm›fl ve ak›l
hastaneleri, hastalar›n zincirlendi¤i ve ölüme terk edildi¤i yerler
haline gelmifltir. Pinel, Bicètre hastanesinde zincirlerle zaptedilen
hastalar› zincirlerinden kurtar›p tedavi etmeye çal›flarak, Avru-
pa’da ak›l hastalar› ve ak›l hastanelerine yeni bir bak›fl aç›s› getir-
mifltir. Buna göre bu insanlar tedavi edilebilirler, insanca yaflama
hakk›na sahiptirler ve ölüme terk edilmemelidirler (2,3). 

Psikiyatrik hastalara yaklafl›mda kaydedilen bu geliflmeye ra¤-
men, son 150 y›ld›r psikiyatrik hastalar›n mortalitesi hakk›nda yap›-
lan çok say›da araflt›rma, bu hastalardaki mortalite oran›n›n hala
genel popülasyonun çok üzerinde oldu¤unu göstermektedir (4-9).
Psikiyatrik hastalar›n genel popülasyona göre daha erken yafllar-
da ölmesinin nedenleri, bu kiflilerin kaza geçirmeye daha e¤ilimli,
baflta sigara olmak üzere madde kötüye kullan›mlar›n›n daha çok,
sosyal geri çekilmelerinin daha fazla olmas›, ayr›ca kulland›klar›
ilaçlar›n yan etkilerinin olmas› ve s›kl›kla psikiyatrik hastal›klar›yla
birlikte bir de fiziksel hastal›klar›n›n bulunmas› olabilir (8,10). Psiki-
yatrik hastalarda özk›y›m oran›n›n yüksek olmas›, toplam mortalite
h›z›n›, beklenenin aksine sadece bir miktar art›rmaktad›r (9). 

Psikiyatrik hastalar›n mortalite oranlar›n›n yüksekli¤i ilk kez
1849’da Bell taraf›ndan (11) tan›mlam›fl, genel popülasyona göre
ani ölüm oranlar›n›n da yüksek oldu¤u bir çok yay›nda bildirilmifl-
tir (8,10,12-23). 

Psikiyatrik hastalarda birçok hastal›k gibi kardiovasküler
hastal›klar da artm›flt›r. Ço¤u ani ölüm koroner arter hastal›¤›n-
dan oldu¤una göre, ani ölümlerdeki art›fl tek bafl›na bu mekaniz-
mayla aç›klanabilir (24). Ancak ani ölümlerin genç yafltaki hasta-
larda da görülmesi ani ölümlerin sadece koroner hastal›klara
ba¤l› olmayabilece¤ini düflündürmektedir (22).

Ani ölümlerin nedeni ço¤u kez anlafl›lamaz. Hatta ço¤unlukla
otopsi de yap›lmaz. Ölüm raporuna genellikle ölümün sebebi de-
¤il de “kardiopulmoner arest” gibi son tablo yaz›l›r (25). 

Psikiyatri Hastaneleri ve Ölüm

Psikiyatrik hastalarda mortalite hakk›ndaki ilk çal›flma Graunt
taraf›ndan 17. yüzy›lda yap›lm›flt›r (15). ‹ngiltere ve Galler’de ak›l
hastalar›n›n mortalite oran›n›n normal popülasyona göre 3-14 kat
daha fazla oldu¤u bildirilen ilk sistematik çal›flma ise William Farr
taraf›ndan 1841’de yap›lm›flt›r. Farr bu artm›fl mortaliteyi “delili¤in
kendisine ba¤l› olabilir fakat ço¤u ölüm, ak›l hastanelerindeki ko-
flullara ba¤l›d›r” fleklinde yorumlam›flt›r (26). ‹ngiltere’de 150 y›l-

d›r yap›lan ölüm istatistikleri sayesinde psikiyatrik hastalarda er-
ken ölüm riskinin daha yüksek oldu¤u bilinmektedir (9) ve bu ta-
rihten beri bu konuda pek çok araflt›rma yap›lm›flt›r (26). 

Kraepelin dementia praecox’u “yaflam sadece biraz tehdit al-
t›ndad›r” diye tariflemifltir. Eugen Bleuler ise 1950’de, flizofreninin
mortalite h›z›n›n genel popülasyona göre 1.4 kat fazla oldu¤unu
hesaplam›fl, ölümlerin g›da reddi, yaralanmalar ve kazalar, özk›-
y›m, tüberküloz ve hijyenik olmayan yaflam fleklinden kaynakla-
nan di¤er hastal›klar gibi psikozun indirekt sonuçlar›ndan kay-
nakland›¤›n› belirtmifltir (15). 

Psikiyatri hastalar› ve hastanelerinde görülen ölümün fazla
olmas›n›n birçok nedeni olabilir. Psikiyatri hastanelerinde daha
niteliksiz bak›m verilmesi muhtemel nedenlerden biridir. Ancak
hastanelerin bak›m kalitelerini ölçmekte kullan›lan ölçütler nes-
nel ve net de¤ildir (8). Kullan›lan ölçütler mortalite h›z›, özk›y›m
oranlar› (8), psikiyatrik yatak say›s› ve kifli bafl›na düflen psikiyat-
ri yata¤› say›s›d›r (27). Ancak bu ölçütler çok do¤ru sonuçlar ver-
memektedir. Öncelikle ülkelerin verdikleri rakamlar güvenilir ol-
mad›¤› gibi, bu veriler standardize edilmifl de de¤ildir. Psikiyatri
yata¤›na ihtiyaç duyuldu¤unda ulafl›labilirlik, bir ülkenin sa¤lad›-
¤› ak›l sa¤l›¤› hizmetinin en iyi göstergelerindendir (28). 

Dünya Sa¤l›k Örgütü, uzun süre kal›nan psikiyatri hastanele-
ri yerine, genel hastanelerde k›sa süreli yat›fllar›n yap›ld›¤› psiki-
yatri yataklar›n›n olmas›n› önermektedir. Araflt›rmalar da, tüm
psikiyatri yataklar›n›n en az %20’sinin genel hastanelerde olmas›
gerekti¤ini göstermektedir. Dünya Sa¤l›k Örgütünün geliflmekte
olan ülkelere ak›l sa¤l›¤› politikalar›n› belirlemede önerdi¤i ra-
kamlar, her y›l 100 kifliden birine bir konsültasyon, her y›l 1000 ki-
fliden birine bir psikiyatri servisine yat›fl ve her 10.000 kifliye bir
psikiyatri yata¤› fleklindedir (27). 

1960’larda ak›l hastal›¤›n›n tedavisinde ak›l hastanelerinin ye-
ri birçok aç›dan yo¤un flekilde elefltirilmeye bafllanm›flt›r (28). Ay-
n› dönemde bat›l› hükümetler de hastaneleri çok masrafl› bulduk-
lar›ndan, hastanelerin küçültülmesine ve daha az masrafl›, daha
etkin ve insan haklar›na daha uygun bir sistemin yerlefltirilmesi-
ne bafllanm›flt›r. Böylece son 25 y›lda bat› ülkelerinde psikiyatri
hastanelerinin yatak say›s›nda önemli azaltmalar yap›lm›flt›r (7).
Türkiye, Nijerya ve Tayvan gibi geliflmekte olan ülkelerin bu sü-
recin d›fl›nda kald›klar› bilinmektedir (29,30). Ancak geliflmekte
olan ülkelerde psikiyatriye ayr›lan yatak say›s›n›n azl›¤› hala so-
run olmaya devam etmektedir. 

Depo hastanelerdeki ölüm oranlar›n›n genel popülasyona gö-
re yüksek oldu¤u çok say›da araflt›rmayla ortaya konmuflken, ye-
ni sistemle oluflturulan hastaneler hakk›nda az say›da çal›flma
vard›r. Bu konudaki en genifl çal›flma Ødegard ve Saugstad’›n
hasta kay›t sistemini kullanarak yapt›klar›, yaklafl›k bir yüzy›l›
kapsayan çal›flmalar›d›r (31). Amerika (32) ve Fransa’da (33) yap›-
lan iki çal›flmada 1969’dan, s›ras›yla 1975 ve 1982’ye kadar olan
sürelerde, hastanede yatan psikiyatrik hastalar›n genel popülas-
yona göre ölüm oranlar›n›n yaklafl›k 3 kat daha fazla oldu¤u tes-
pit edilmifltir. Bu arada uzun süre hastanede yatan hastalar ara-
s›nda yap›lan bir çal›flmada ise, mortalite oran› genel popülasyo-
na göre 1 ila 2.5 misli fazla bulunmufltur (34). Bu oranlar akut psi-
koz servisinde yap›lan çal›flmalardan anlaml› derecede düflüktür.
Benzer flekilde New York’ta Haugland ve arkadafllar› yapt›klar›
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çal›flmada, hastalar›n hastanede kalma süreleri uzad›kça, genel
popülasyona göre yüksek kalsa da, mortalite h›zlar›nda azalma
görüldü¤ünü tespit etmifllerdir (4). 

Norveç’te yap›lan bir izleme çal›flmas›nda, 1980-1992 y›llar›
aras›nda psikiyatri hastanesine yatan hastalar›n ölüm oranlar›-
n›n, genel topluma göre çok yüksek oldu¤u bulunmufltur (7). Bu
çal›flman›n sonuçlar›, ayn› ülkeden Ødegard’›n 1951’de yapt›¤› ve
1926-1941 y›llar› aras›nda psikiyatri hastanelerinde mortalite
oranlar›n› araflt›ran çal›flmas›ndaki verilerle k›yasland›¤›nda,
1974’te bafllayan ve yatak say›s›n›n %50 azalt›ld›¤› yeni sisteme,
tüm t›bbi geliflmelere ve refah seviyesinin yükselmesine ra¤men
erkeklerde mortalite oran›n›n sadece %30, kad›nlarda ise %67
azald›¤› bulunmufltur (15). 

Hastanemizde yap›lan bir çal›flmada, 1997-2000 y›llar› aras›n-
da psikiyatri servislerinde yatarak tedavi gören 26.194 hastadan
135 hastan›n öldü¤ü ve 21 hastan›n ani kardiyak ölümle kaybedil-
di¤i anlafl›lm›flt›r. Kardiyak ölümle kaybedilen 21 kifli vaka grubu
olarak, vaka grubundaki her hasta için ayn› tarihte hastaneye
yatm›fl ve vaka grubundaki olgunun ölüm tarihinde hala yatmak-
ta olan, ayn› yafl ve cinsteki iki hastadan oluflan toplam 42 hasta
da kontrol grubu olarak çal›flmaya al›nm›flt›r. Çal›flma sonunda,
psikiyatri servislerinde yatarak tedavi gören hastalar›n mortalite
oranlar›n›n genel topluma göre 5.3 kat fazla oldu¤u ve bu hasta-
larda ani ölüm riskinin yaklafl›k ‰1 oldu¤u saptanm›flt›r. Orta yafl
grubundaki kad›n hastalarda, dul hastalarda, deliryum veya de-
mans tan›s› ile takip edilen hastalarda, benzodiazepin kötüye kul-
lan›m öyküsü olan hastalarda, ilaç yan etkisine duyarl› hastalar-
da, davran›fl bozuklu¤u gösteren hastalarda ve fiziksel tespite
al›nan hastalarda ani ölüm riskinin daha yüksek oldu¤u tespit
edilmifltir. Ani ölümlerin s›kl›kla Nisan, May›s, Haziran aylar›nda;
yat›fl›n ilk günlerinde ve 5:30-13:30 saatleri aras›nda görüldü¤ü;
hastalar›n ancak yar›s›na kardiyopulmoner resüsitasyon yap›la-
bildi¤i saptanm›flt›r (35). 

Ülkemizin baflka bir Ruh Sa¤l›¤› Hastanesi’nde yap›lan bir ça-
l›flmada ise, hastanede yatarken meydana gelen ölümlerin s›kl›-
¤›n›n di¤er baz› ülkelerdeki ruh sa¤l›¤› hastanelerindeki ölümler-
den daha az oldu¤u, ölümlerin daha çok mesai d›fl› zamanlarda
ve yat›fl›n ilk günlerinde oldu¤u, as›n›n en s›k kullan›lan özk›y›m
yöntemi oldu¤u bulunmufltur (36). Nijerya’da yap›lan bir çal›flma-
da da benzer olarak, ölümlerin %72’sinin yat›fl›n ilk iki haftas›nda
oldu¤u bildirilmifltir (30). Ayr›ca baflka bir çal›flmada, yatan has-
talar›n özk›y›m› için en riskli dönemin, yat›fl›n ilk haftas› ve tabur-
culuktan sonraki ilk hafta oldu¤u bildirilmektedir (37). 

Psikiyatrik Hastalar ve Ölüm

Yatarak veya ayaktan psikiyatrik tedavi görmüfl kiflilerin ileri-
ye dönük takipleri veya geriye dönük taranmas›nda ani ölüm ris-
ki, genel topluma göre anlaml› olarak yüksek bulunmufltur. Bu
çal›flmalarda hastalar›n sosyodemografik özellikleri; hastal›¤›n
tan›s›, seyri, süresi; hastan›n tedavisinde kullan›lan ilaçlar, teda-
visinin flekli; hastanenin veya servisin sa¤alt›m tutumu ve tekni-
¤i; hastanenin fiziksel ve teknik koflullar›; servislerin kapal› ser-
vis, aç›k servis gibi çeflitlili¤i; hastan›n yat›fl sonras› takibi gibi pa-
rametreler araflt›r›lm›flt›r. 

1980’lerin bafllar›nda psikiyatri hastanelerinde yatan hastalar
aras›nda ani ölüm oran›n›n normal topluma göre daha yüksek ol-
du¤u tezi yo¤un olarak araflt›r›lm›flken, 1990’lar›n sonuna kadar
uzunca bir süre bu konudaki yay›nlar azalm›flt›r. Daha sonra
2000’li y›llarda, özellikle ‹ngiltere ve ‹skandinav ülkelerinde, bu
konuda çok say›da yay›n yap›lmaya bafllanm›flt›r. 1980’li y›llar›n
bafllar›nda benimsenen psikiyatri hastanelerini küçültme ve ya-
takl› tedavi yerine toplum içinde tedavi ak›m›n› destekleyen çal›fl-
malar (4,12,13,38-44), bat›da psikiyatri hastanelerinin yatak say›-
lar› azalt›lmaya bafllan›nca h›z kesmifltir. Bu dönemde, psikiyatri
hastanesinde yatman›n ani ölümle bir iliflkisi olmad›¤›n› iddia
eden tek ses Budapeflte’den gelmifltir (45,46). 1990’lar›n sonlar›n-
da yeniden bafllayan ani ölüm çal›flmalar›, 40 y›l aradan sonra
psikiyatri klini¤ine yeni ilaçlar›n girmeye bafllad›¤› dönemle ör-
tüflmektedir. Bu dönemde yap›lan çal›flmalarda daha çok tipik
veya konvansiyonel denilen antipsikotikler araflt›r›lm›fl ve bu an-
tipsikotiklerin ani ölüm riskini ne kadar artt›rd›¤› ortaya konulma-
ya çal›fl›lm›flt›r. Bu çal›flmalar›n yürütüldü¤ü ülkelerin yeni tip an-
tipsikotiklerin üretildi¤i ülkelerle ayn› olmas› ayr›ca ilgi çekicidir
(7,8,10,11,14-17,19-22,47,48). 

Hastalar›n ilk psikiyatrik baflvurular›ndan sonraki birinci y›lda
risk en yüksektir. Bu risk taburcu edilmifl olsalar bile yüksek kal-
maktad›r. (5,7,8). Mortalite riski gençlerde daha fazla iken yaflla
azalmaktad›r, ancak ileri yafllarda da genel popülasyondan an-
laml› derecede yüksektir. Hansen ve arkadafllar› yapt›klar› çal›fl-
mada, özellikle 20-29 yafl grubunda riskin artt›¤›n› bulmufllard›r
(7). Ruschena ve arkadafllar›n›n yapt›¤›, toplum içinde olan ve
flüpheli bulunan ölümleri tarad›klar› çal›flmada, 3632 ölümden
636’s›n›n daha önce psikiyatrik kay›tlar›n›n oldu¤unu, bir flekilde
yak›n zamanda psikiyatrik hizmet alm›fl kiflilerin sonraki yaflamla-
r›nda ölüm riskinin 2 kat artt›¤›n›; bu ölümler içinde psikiyatri bafl-
vurusu olanlar›n, olmayanlara göre ortalama 11 y›l daha erken öl-
düklerini bulmufllard›r (8). Ayr›ca bu grupta, psikiyatrik geçmifli
olanlar›n ortalama 45 yafl›nda ve %70’inin 55 yafl›ndan önce;
%40’›n›n da 35 yafl›ndan önce öldüklerini, psikiyatrik geçmifli ol-
mayanlar›n ortalama 57 yafl›nda, %40’›n›n 55 yafl›ndan önce ve
%18’inin 35 yafl›ndan önce öldüklerini bulmufllard›r (8). Ancak bu
çal›flmada kullan›lan yöntemde kontrol grubuyla vaka grubu öl-
çütleri do¤ru belirlenmemifl ve kifliler yafl gruplar›na, cinsiyetle-
rine, sosyal s›n›flar›na ve tan› gruplar›na göre s›n›fland›r›lmadan
‹ngiltere’nin genel istatistikleriyle karfl›laflt›r›lm›flt›r (49). 

Ergen psikiyatrik hasta grubunda erken ölümleri inceleyen
Kjelsberg yapt›¤› çal›flmada, bu grupta ölüm riskinin 7 kat artt›¤›-
n›, ölüm sebebini do¤al (hastal›klar) ve do¤al olmayan (madde
afl›r› dozu, özk›y›m, homisid, kaza vs.) biçiminde ay›rd›¤›nda er-
keklerde do¤al nedenlerle ölüm riskinin 4 kat, do¤al olmayan ne-
denlerle riskin 8.5 kat artt›¤›n›; kad›nlarda ise do¤al nedenlerle
ölüm riskinin 2.5 kat, do¤al olmayan nedenlerle riskin 16 kat art-
t›¤›n› bulmufltur (19). 

Mortalite riskinin kad›nlarda daha yüksek oldu¤u görülmek-
tedir (5,7,19,42). 1934’te Malzburg’un Amerika’da, 1936’da Øde-
gard’›n Norveç’te, 1942’de Alström’ün ‹sveç’te yapt›klar› çal›fl-
malar›n ortak sonuçlar› da, kad›n psikiyatrik hastalarda mortalite
h›z›n›n daha yüksek oldu¤u fleklindedir. Yine bu çal›flmalarda bu-
lunan sonuçlara göre, hastal›¤›n akut döneminde artan mortalite
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h›z›, yafl›n ve hastanede kal›fl süresinin artmas›yla düflmektedir
(15). Evlilik durumunun mortalite ile iliflkisine bak›ld›¤›nda en risk-
li grubun dul veya boflanm›fl grup oldu¤u, daha sonra bekar er-
kek ve kad›n grubunun geldi¤i görülmektedir. En az riskin ise ev-
li kiflilerde oldu¤u tespit edilmifltir (5,50). Sosyal statü aç›s›ndan
bak›ld›¤›nda iflsizlerde ve düflük sosyal s›n›ftan olanlarda morta-
lite riski artmaktad›r (21). Psikiyatrik hastalarda erken ölüm riski-
ni artt›ran di¤er nedenler, birlikte bulunan medikal hastal›k
(21,23,51), sa¤l›ks›z yaflam koflullar›, madde kullan›m› (15,21), te-
davi uyumsuzlu¤u ve fiziksel hastal›klar›n tedavisinin reddi (51)
gibi görünmektedir. Psikotroplar›n diyabet, epilepsi, kronik akci-
¤er hastal›¤› üzerine olumsuz etkileri bulunabilece¤i, ayr›ca psi-
koz hastalar›n›n genel t›bbi hastal›klar›n› geç fark edebilecekleri
ve flikayetlerini geç bildireceklerinin ak›lda tutulmas›; hastalar›n
düzenli fiziksel muayenelerinin yap›lmas› gerekti¤i bildirilmekte-
dir (15,21). Birçok çal›flmada, psikiyatrik hastalarda %50-84 olan
sigara içme al›flkanl›¤›n›n mortalitenin artmas›nda önemli bir et-
ken oldu¤u vurgulanm›fl ve bu konuda e¤itim programlar›n›n ha-
z›rlanmas› önerilmifltir (5,7,8,20). 

Psikiyatrik Hastal›klar ve Ölüm

Harris ve Barraclough’un yapt›klar›, 152 araflt›rmay› ve 53.512
kifliyi kapsayan meta-analizde, madde kullan›m› olanlar, daha ön-
ce özk›y›m giriflimi olanlar ve yeme bozuklu¤u olan hastalarda
mortalite riskinin çok yüksek oldu¤u, depresyon ve flizofreni has-
talar›nda orta derecede risk oldu¤u bulunmufltur (9). Yap›lan di-
¤er birçok çal›flmada da özk›y›m mortaliteyi artt›ran en önemli et-
ken olarak bulunmuflken (5,8,15,20,52) Naik ve arkadafllar›n›n
yapt›¤› 87 örneklemli bir çal›flmada önemli bir etken olarak görül-
memifltir (53). Yap›lan baflka çal›flmalarda da flizofreni (15,21),
afektif bozukluk (20) ile deliryum ve demans›n da (6,52) genel po-
pülasyona göre mortaliteyi att›ran nedenler oldu¤u bulunmufltur. 

Fiziksel hastal›¤› olanlarda major depresyon ve hatta eflik al-
t› depresyonun olmas› da mortalite h›z›n› artt›rmaktad›r. Cavana-
ugh ve arkadafllar› genel bir hastanede yatarak tedavi gören 241
hastayla yapt›klar› çal›flmada, depresyon ölçütlerini genel hasta-
nede yatan hastalar için modifiye etmifller ve DSM-IV’e göre ma-
jor depresyon tan›s› alan 24 kifliden modifiye ölçütlere göre 13’ü
major, 11’i minör depresyon tan›s›; DSM-IV’e göre minör depres-
yon tan›s› alan 19 kifliden 13’ü minör depresyon tan›s› alm›fl ve bu
gruptan 6 kiflinin depresyonunun olmad›¤› bulunmufltur. Modifiye
ölçütlerle major depresyon tan›s› alanlar›n %46.7’si ölürken,
DSM-IV ölçütleriyle major depresyon tan›s› alanlardan %29.2’si
ölmüfltür. Bu oranlar karfl›laflt›r›ld›¤›nda gerçekten depresyonu
olanlarda ölüm riskinin bilinenden çok daha fazla oldu¤u ortaya
ç›kmaktad›r. Yazarlar ayn› zamanda fiziksel hastal›¤› olan depre-
sif hastalarda ölümün, fiziksel hastal›¤›n fliddetiyle ba¤lant›l› ol-
mad›¤›n› da tespit etmifllerdir (23). 

Baxter yapt›¤› çal›flmada, psikiyatri hastanesine baflvurusu
olanlar›n mortalite riskinin 1.5 kat artt›¤›n› bulmufltur. Bu risk kifli-
lik bozuklu¤u olanlarda en yüksek (2.07), nöroz hastalar›nda en
düflük (1.2) olarak bulunmufltur. Cinsiyete göre bak›ld›¤›nda ka-
d›nlarda riskin 1.75 erkeklerde 1.55 oldu¤unu bulmufltur (5).

Ani Ölüm

Tan›m
Ani ölüm ölçütlerini belirleyen net bir tan›m olmamakla birlik-

te, psikiyatri metinlerinde “kiflinin sa¤l›kl› görünürken aniden ve-
ya en çok 1 saat içinde bafllayan semptomlar sonucu özk›y›m, ci-
nayet veya kaza d›fl› bir nedenle ölmesidir” fleklinde tan›mlan-
maktad›r (22,45). 

Ani ölüm, birincil olarak kalbe ait bir nedene ya da mekaniz-
maya ba¤l› h›zl› geliflen beklenmeyen ölümleri tan›mlar. Ancak
ani kardiyak ölümün tek ve de¤iflmez bir tan›mlamas›n› yapmak
çok güçtür. Genifl anlamda; kalp hastas› olmad›¤› ya da semp-
tomlar› aç›s›ndan hafif bir kalp hastas› oldu¤u bilinen bir kimse-
de, akut rahats›zl›¤›n bafllang›c›ndan sonraki ilk 24 saat içerisin-
de ve öncelikle kalple ilgili bir neden veya mekanizma yüzünden
meydana gelen ölüm vakalar›, ani kardiyak ölüm olarak tan›mla-
nabilir (24). 

Sosyokültürel, kiflileraras› ve iflle ilgili etkenler
Baz› çal›flmalar belirli yaflam koflullar›n›n miyokard enfark-

tüsünü ve ani ölümü predispoze edebilece¤ini ya da azaltabile-
ce¤ini göstermifltir. Örne¤in Wolf ve Goodell, Pensilvanya’da
yaflayan ‹talyan as›ll› bir toplumda, ya¤dan oldukça zengin bes-
lenmelerine ra¤men miyokard enfarktüsünden ölüm oranlar›n›
çok düflük bulmufllar, yapt›klar› araflt›rmada bu ailelerin muha-
fazakar, birbirine ba¤l› ve görece güvenli bir ortamda yaflad›k-
lar›n› saptam›fllard›r. Rahe ve arkadafllar› da önemli yaflam
olaylar›n›n uzun ömürlü olmay› engelledi¤ini tespit etmifltir. Ya-
k›n dönemde bir yak›n›n› kaybetme, iflini kaybetme, boflanma
veya hapse girme gibi özel önemi olan yaflam olaylar›n› belirle-
yip skorlam›fllar ve bunlar› miyokard enfarktüsü geçirmifl 1279
kifli ve ani kardiyak ölüm kurban› 226 kiflinin yak›nlar›na sormufl-
lard›r. Bu kiflilerde yaflam de¤iflimine neden olan olaylar›n, en-
farktüs ya da ölümden önceki 6 ayda, bir önceki y›l›n ayn› döne-
mine göre anlaml› flekilde fazla oldu¤unu saptam›fllard›r. Ani
ölüm kurbanlar›nda daha yüksek skorlar elde edilmifltir. Rees
ve Lutkins taraf›ndan yap›lan bir çal›flmada da, k›sa süre önce
bir yak›n›n› kaybetme ile ani ölüm aras›nda bir iliflki bulunmufl,
ayr›ca erkeklerin kay›ptan daha fazla etkilendikleri tespit edil-
mifltir. Parkes ve arkadafllar›n›n bir baflka çal›flmayla 1969’da
buldu¤u sonuç ise, eflini kaybeden kiflilerde kay›ptan sonraki
bir y›l içinde ölüm oran› %12.2 iken, ayn› oran›n çok dikkatli se-
çilmifl kontrol grubunda %1.2’de kald›¤›d›r (1). 

‹flyerinde “afl›r› yüklenme” ve yaflam stresi, koroner arter
hastal›¤› geliflimine katk›da bulunan psikolojik etkenler aras›n-
da incelenmifltir (54). Afl›r› ifl yükü ve sorumluluk ile, iflinden
tatmin olmaman›n koroner riski art›rd›¤› gösterilmifltir (55). ‹s-
veçli erkeklerde yap›lan 6 y›ll›k ileriye dönük bir çal›flmada, ifl
yükü fazla veya iflleri üzerinde kontrollerinin az oldu¤u ifllerde
çal›flanlarda koroner kalp hastal›¤› morbidite riski (örn. gö¤üs
a¤r›s›, dispne, hipertansiyon), iflleri üzerinde kontrolleri daha
fazla veya ifl yükleri daha az olan kiflilere göre 1.3-1.4 kez daha
yüksek bulunmufltur (56). Alfredsson ve arkadafllar›, ‹sveç’li er-
kek iflçilerde vardiyal› çal›flma ve monotonlu¤un, miyokard en-
farktüsü riski ile çok yüksek oranda iliflkili oldu¤unu saptam›fl-
lard›r (57).
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Johnson ve Hall 13.779 ‹sveçli erkek ve kad›n iflçide ifl yükü,
iflyerinde sosyal destek ve kardiyovasküler hastal›k aras›ndaki
iliflkiyi araflt›rm›fllar; ifl yükünün fazlal›¤› ve düflük sosyal destek
birlikteli¤inin kardiyovasküler hastal›k için en fazla riski olufltur-
du¤unu belirlemifllerdir (58). Haynes ve arkadafllar›n›n yapt›¤›
araflt›rma ise, üç veya daha fazla çocu¤u olan çal›flan kad›nlar›n,
çocu¤u olmayanlara göre iki kat fazla koroner kalp hastal›¤› riski
tafl›d›¤›n› göstermifltir (57).

Psikofarmakoloji ve ani ölüm
Yaklafl›k elli y›l önce, fenotiyazinlerin uygulamaya girmesiyle

bafllayan psikiyatrik hastal›klar›n ilaçla tedavisi, günümüzde de
artan say›da psikotrop maddenin kullan›lmas›yla sürmektedir.
Antipsikotiklerin kullan›ma girmesinden hemen sonra ani kardi-
yak ölümler görülmeye bafllanm›flt›r (12). Bunun sonucu olarak,
son 30 y›ld›r bu konu yo¤un olarak tart›fl›lmaktad›r (22). Ancak an-
tipsikotiklerin kullan›ma girmesinden çok önceleri de, psikiyatrik
hastalarda ani ölüm tan›mlanm›flt›r (11). 

Nöroleptiklerden önceki tedavi yöntemlerinin birçok ölüme
neden oldu¤u bilinmektedir. Lokotominin operasyon mortalitesi
%0.8 ile %2.5 aras›nda iken, insülin koma tedavisinin mortalitesi
%0.6, kardiazolle indüklenmifl konvülsiyon tedavisinin mortalitesi
%0.1 civar›ndayd›. 1942-1965 y›llar› aras›nda Almanya’daki Bürg-
holzi hastanesinde tedaviyle iliflkili ölüm oran› %17 olarak hesap-
lanm›flt›r (15).

Depo hastanelerinin küçültülmeye bafllanmas› ve antipsikotik
ilaçlar›n kullan›ma girmesiyle psikiyatrik hastalar›n tedavileri h›z-
la de¤iflmeye bafllam›flt›r. De¤iflimin bafllang›c› için kesin bir ta-
rih vermek zor olsa da, 1952’de klorpromazinin kullan›ma girmesi
bir mihenk noktas› kabul edilebilir (15).

Literatür tarand›¤›nda antipsikotiklerin ani ölümle iliflkisi olma-
d›¤›n› iddia eden yay›nlar›n yaln›zca Ungvári’ye (45,46) ait oldu¤u
görülmektedir. Ungvári, kliniklerinde 11 y›lda (1968-1978) 11.935
hastay› tedavi ettiklerini ve bunlardan sadece 8 hastada ani ölüm
görüldü¤ünü, bunun da 1492 kiflide 1 kifli yapt›¤›n› ve ayn› dönem-
de Budapeflte’de ani ölümün 1:1458 oran›nda gerçekleflti¤ini söy-
lemektedir. Ungvári 1985’te yapt›¤› yay›nda 17 y›ll›k takip sonucu
bu rakam›n 19’a ç›kt›¤›n› bildirmifl ve ani ölümün s›kl›kla kardiyolo-
jik yatk›nl›¤› olan hastalarda görüldü¤ünü belirtmifltir (46). 

1999’da Amerikan ‹laç Güvenilirli¤i Komitesi’nin (Committee
on Safety of Medicines), bir atipik antipsikotik olan sertindolü,
ard arda gelen aritmi ve ani ölüm raporlar›ndan sonra, QT aral›-
¤›n› uzatt›¤› gerekçesiyle piyasadan çekmesi, dikkatleri bu meka-
nizma üzerine yöneltmifltir (22). Daha önce de benzer etkileri ne-
deniyle fiubat 1998’de terfenadin (antihistaminik) piyasadan çe-
kilmifltir. Sertindolden sonra da astemizol (antihistaminik) Hazi-
ran 1999’da; grepafloksasin (antibiyotik) Kas›m 1999’da ve sisap-
rid (gastrointestinal prokinetik ajan) Temmuz 2000’de ayn› gerek-
çelerle piyasadan çekilmifllerdir (59). 

Elektrokardiogramda de¤ifliklikler yapan antipsikotik ilaçlar,
kardiyak elektrofizyolojiyi de¤ifltirerek kardiyak aritmiyle ani ölü-
me neden olmaktad›rlar. Antipsikotiklerin bu etkisi bir antiaritmik
olan quinidine benzer flekilde sodyum kanal blokaj› ve ventriküler
repolarizasyonu geciktirme yoluylad›r. Antipsikotik zehirlenme-
sinden sonra oluflan ciddi sodyum kanal blokaj›, his demetinin
ileti h›z›n› azalt›r ve EKG’de QRS kompleksinin genifllemesine ne-

den olur. Ancak gecikmifl ventriküler repolarizasyon daha da
önemlidir çünkü terapötik dozlardaki antipsikotik ilaçlardan son-
ra bile görülebilir. Gecikmifl ventriküler repolarizasyon EKG’de T
dalgas› anormallikleri, U dalgas›n›n görülmesi ve/veya QT aral›¤›-
n›n uzamas› fleklinde belirir (22,60). Bu, ventriküler depolarizas-
yonun bafllad›¤› ve ventriküler repolarizasyonun bitti¤i aral›kt›r.
Kalp h›z›n›n artmas›yla QT aral›¤› k›sald›¤› için bunun etkisini kal-
d›rmak amac›yla s›kl›kla düzeltilmifl (corrected) QT aral›¤› (QTc)
kullan›l›r (22,48). Genellikle hafif bir bafl dönmesi veya senkoba
neden olan bu de¤ifliklikler çok seyrek olarak yatk›n kiflilerde
tehlikeli ventriküler aritmilere, özellikle de “torsade de pointes”
denilen multifokal vetriküler taflikardiye ilerleyebilir ve ani ölüme
neden olabilir (17,22). 

Antipsikotik kullan›m› s›ras›nda baflka baz› etkenlerin de kar-
diyak aritmileri predispoze edebilece¤i bildirilmektedir. Örne¤in
altta yatan bir kardiyak hastal›k özellikle önemlidir. Baz› hastalar-
da ilaç tedavisi olmadan da QTc uzamas› görülmektedir. Bu ya
var olan bir kardiyak hastal›¤a ba¤l› ya da herediter bir fenomen
olarak görülebilir. Di¤er risk etkenlerinin daha önceki aritmiler,
azalm›fl sol ventrikül fonksiyonu, digoxin tedavisi, diüretik tedavi-
si ve herhangi bir sebebe ba¤l› hipokalemi oldu¤u düflünülmek-
tedir (22). 

Brown ve Kocsis’e göre antipsikotikle tedavi edilirken görü-
len ani ölümler; h›zl› vasküler kollaps, ilaçla indüklenmifl nöbet,
astmatik hastalarda mukus pla¤›na ba¤l› asfiksi, g›da aspirasyo-
nu sonucu geliflen asfiksi, pulmoner mikroembolizm ve aritmiler-
den kaynaklanmaktad›r (13). Modestin ve arkadafllar› da nöro-
leptiklerle oluflan faringeal spazmlara ve haloperidolle oluflan
solunum güçlü¤üne ve laringo-faringeal distoniye dikkat çekmifl-
lerdir (44). Antipsikotiklerin neden oldu¤u a¤›z kurumas› ve yutma
güçlü¤ünün de, psikiyatrik hastalarda obstrüktif asfiksi ile ölüme
neden oldu¤u bilinmektedir (61).

S›kl›kla ani kardiyak ölüm veya kardiyak aritmi yapmakla suç-
lanan tiyoridazin (10,12,62) konsantrasyona ba¤›ml› QT aral›¤›
uzamas› yapar (17). 1964 y›l›ndan bu yana, tiyoridazin ile iliflkili ol-
du¤u düflünülen 42 aritmi raporu yay›mlanm›fl ve 39 vakan›n 21’i
ölümle sonuçlanm›flt›r (63). 

Konsantrasyona ba¤›ml› QT aral›¤› uzamas› yapan di¤er ilaç-
lar, trisiklik antidepresanlar ve lityumdur. Burada özellikle önem-
li olan, bu ilaçlar›n antipsikotiklerle birlikte kullan›lmas›n›n riski
daha da art›rmas›d›r (22). Asl›nda, ventriküler repolarizasyonun
uzamas› doza ba¤›ml› bir fenomendir. Özellikle doz afl›m› ve ilaç
etkileflimi veya çeflitli hastal›klara ba¤l› olarak bu ajanlar›n elimi-
nasyonlar›n›n gecikmesiyle oluflan yüksek dozlarda ani ölüm da-
ha s›k görülmektedir (22). 

Ancak Warner ve arkadafllar› hastanede yatan hastalarda
yapt›klar› araflt›rmada 2000 mg klorpromazin eflde¤eri anpsikotik
dozunu geçmedikçe, ilaç dozu ve QTc uzamas› aras›nda iliflki ol-
mad›¤›n› bulmufllard›r (64). Barber QTc uzamas›n›n hangi hasta-
n›n ani ölüm riski alt›nda oldu¤unu gösterebilece¤ini, ancak bu-
nun tek bafl›na bir ölçüt olamayaca¤›n› belirtmifltir (16). Wad-
dington ve arkadafllar› da yapt›klar› araflt›rmada hastalara veri-
len ilaç dozundan çok ayn› anda verilen antipsikotik say›s›n›n ani
ölümle daha çok iliflkili oldu¤unu bildirmifllerdir (65). 
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Pimozid de QT aral›¤›n› uzat›r ve bu etki makrolid grubu anti-
biyotiklerle birlikte kullan›ld›¤›nda daha da belirgindir. Zira bu
grup antibiyotikler pimozidin CYP 3A3/4 enzimi taraf›ndan karaci-
¤erde metabolize edilmesini inhibe ederler. Bu yüzden bildirilen
ölüm vakalar›ndan sonra FDA pimozidin; klaritromisin, eritromi-
sin, azitromisin ve diritromisinle birlikte kullan›lmas›n› yasakla-
m›flt›r (60). 

Ço¤unlukla ortostatik hipotansiyon ve kalp ritim bozukluklar›
bildirilmekle beraber, klorpromazin enjeksiyonundan sonra anaf-
laktik reaksiyon da görülmüfltür (66-68).

Haloperidol, “torsade de pointes” yoluyla ani ölüme neden
olabilen di¤er bir antipsikotiktir. Literatürde haloperidolün özel-
likle h›zl› ve yüksek doz verildi¤inde ani ölüm yapabildi¤ine dair
birçok vaka bildirimi vard›r (10,13,14,38,39,41,43,46,69) ancak
4mg/gün gibi düflük dozlarda da ani ölümler bildirilmifltir (44).

Klozapinin fatal nitelikte kardiyomiyopatiye neden olabildi¤i
bilinmektedir. Bir vaka bildiriminde, ani ölüme kardiyomiyopati-
nin neden oldu¤u rapor edilmifltir (63). Flupentiksol (10) ve zipra-
sidon (69) ile de ani ölüm vakalar› bildirilmifltir. 

Antidepresanlar da di¤er bir grup ani ölüm sebebi ilaçlard›r.
Terapötik dozlarda antiaritmik etkisi olan antidepresanlar›n yük-
sek dozlar›nda ani ölüm görülebilmektedir (10). Özellikle ortostatik
hipotansiyon, refleks taflikardi, His-Purkinje sisteminde ileti ge-
cikmesiyle QRS ve QT genifllemesi yapan trisiklik antidepresanlar,
önemli bir ani ölüm tetikleyicisidirler. Bunlara ilave olarak trazo-
don, maprotilin ve amoksepin de ventriküler ektopik aktiviteyi ar-
t›rmaktad›r. MAO inhibitörlerinin etkisi çok iyi araflt›r›lmam›flt›r.
Hipotansif özellikleri olan bu ilaçlar›n tiramin içeren yiyeceklerle
etkileflimi sonucu hipertansif krize yol açmalar›yla birlikte, yap›lan
bir çal›flmada QTc aral›¤›n› k›saltt›klar› bulunmufltur (70).

Psikiyatrik hastalarda nöroleptik kullan›m›na ba¤l› görülen
tardif diskinezinin yüksek mortaliteye olan etkisini araflt›ran Bal-
lesteros ve arkadafllar›, 7 makaleyi inceledikleri meta-analizde,
tardif diskenizinin psikiyatrik hastalarda yaflam süresini k›saltt›¤›-
n› bulmufllard›r (47). 

Bu arada ilaçlar kadar fiziksel tespitin de ani ölümle iliflkisi
olabilece¤i düflünülmüfltür (40). Fiziksel tespitteki ajite hastalar›n
bu s›rada gösterdi¤i bo¤uflma, afl›r› adrenerjik stimulasyona ve
kan katekolaminleri ile glukokortikoidlerinin artmas›na neden
olur. Bu mekanizmalar ile kardiyak aritmi bafllayabilmektedir (11). 

Alkol ba¤›ml›lar›nda da yoksunluk s›ras›nda; yafl, cins, yok-
sunluk sendromunun tipi, karaci¤er fonksiyonlar› ve serum elek-
trolitlerinden ba¤›ms›z olarak QTc uzamas› görülmektedir. Yok-
sunluk sendromu semptomlar›n›n düzelmesiyle bu uzama norma-
le dönmektedir (71). 

Sonuç

Psikiyatrik hastalara yaklafl›mda ve tedavilerinde kaydedilen
geliflmelere ra¤men, son 150 y›ld›r psikiyatrik hastalar›n mortali-
tesi hakk›nda yap›lan çok say›da araflt›rma, bu hastalardaki mor-
talite oran›n›n hala genel popülasyonun çok üzerinde oldu¤unu
göstermektedir. 

Mortalite riski gençlerde daha fazla iken yaflla azalmaktad›r,
ancak ileri yafllarda da genel popülasyondan anlaml› derecede

yüksektir. Hastal›¤›n akut döneminde yüksek olan mortalite h›z›,
yafl›n ve hastanede kal›fl süresinin artmas›yla düflmektedir. Mor-
talite riskinin kad›nlarda daha yüksek oldu¤u görülmektedir.
Mortalite aç›s›ndan en riskli gruplar, dul veya boflanm›fl bekarlar,
iflsizler ve düflük sosyal s›n›ftan olanlard›r. En az risk ise evli kifli-
lerdedir.

Psikiyatrik hastalarda erken ölüm riskini artt›ran di¤er neden-
ler: birlikte bulunan medikal hastal›k, sa¤l›ks›z yaflam koflullar› ve
madde kullan›m›d›r. Özellikle madde kullan›m› olanlar, daha önce
özk›y›m giriflimi olanlar ve yeme bozuklu¤u olan hastalarda mor-
talite riski çok yüksektir. 

Emosyonel etkenler de, kardiyovasküler sisteme etki aç›s›ndan
önemli bulunmufltur. Yak›n›n› kaybetme, iflini kaybetme, boflanma
veya hapse girme gibi özel önemi olan yaflam olaylar›, ani ölümü
predispoze edebilir. Koroner arter hastal›¤› ve kiflilik özellikleri ile,
davran›fl modelleri aras›ndaki iliflki de dikkat çekmektedir.

Antipsikotiklerin kullan›m› s›ras›nda oluflabilecek kardiyak
yan etkilere dikkat edilmeli ayr›ca, h›zl› vasküler kollaps, ilaçla in-
düklenmifl nöbet, astmatik hastalarda mukus pla¤›na ba¤l› ve g›-
da aspirasyonu sonucu asfiksiye karfl› da uyan›k olunmal›d›r. Fi-
ziksel tespite al›nan hastalar›n da risk alt›nda oldu¤u unutulma-
mal›d›r. 
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