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ÖZET 
Amaç: Kesitsel çal›flmada Psikotik Bozukluklar Birimi’mizde takip edilen flizofreni
hastalar›nda metabolik sendrom (MetS) s›kl›¤›n› saptamak ve MetS s›kl›¤› ile has-
talar›n kulland›klar› ilaçlar aras›ndaki iliflkiyi incelemek amaçlanm›flt›r. 
Yöntem: Çal›flmaya dahil edilen 87 flizofreni hastas›n›n açl›k kan flekeri (AKfi), yük-
sek dansiteli lipoprotein (High Density Lipoprotein, HDL) ve trigliserid (TG) de¤erle-
ri ve o s›radaki arteriyel kan bas›nçlar›, bel çevresi, boy ve kilolar› de¤erlendirildi. 
Bulgular: MetS s›kl›¤›, Yetiflkin Tedavi Paneli III (Adult Treatment Panel III, ATP
III) tan› ölçütlerine göre %29.9, ATP III A’ya göre %35.6 ve Uluslararas› Diyabet
Federasyonu (International Diabetes Federation, IDF) tan› ölçütlerine göre ise
%42.5 olarak tespit edilmifltir. Hastalar›n %27.6’s›nda MetS ölçütlerinden ikisi po-
zitifti ancak MetS tan›s›n› karfl›lam›yordu. MetS ile yafl, hastal›¤›n bafllang›ç yafl›
ve hastal›k süresi aras›nda iliflki yoktu. Tüm tan› ölçütlerine göre erkeklerde MetS
daha s›kt› ancak bu sadece IDF’ye göre istatistiksel olarak anlaml›yd›. Tekli ve
çoklu antipsikotik tedavisi alan hastalar aras›nda MetS s›kl›¤› aç›s›ndan anlaml›
fark saptanmad›. Biperiden kullanan hastalarda MetS s›kl›¤› anlaml› olarak kul-
lanmayanlara göre daha düflüktü. 
Sonuç: Çal›flmam›zda MetS s›kl›¤› baz› çal›flmalara göre düflük oranlarda olsa da
genel olarak flizofrenide bildirilmifl oranlara benzerlik göstermektedir. fiizofreni
hastalar›n›n takiplerinde ve tedavi seçeneklerinde MetS ciddiyetle göz önüne
al›nmal›d›r, gerekli durumlarda erken dönemde risk azalt›c› müdahaleler yap›lma-
l›d›r. (Nöropsikiyatri Arflivi 2009; 46: 13-8)
Anahtar kelimeler: fiizofreni, metabolik sendrom, antipsikotikler

ABSTRACT
Objective: In this cross-sectional study we aimed to determine the metabolic
syndrome (MetS) prevalence in schizophrenia patients followed up in our
Psychotic Disorders Unit, and to evaluate the relationship between MetS and
medication of the patients. 
Method: High density lipoprotein (HDL), fasting glucose, triglyceride levels, 
arterial blood pressure and waist circumference at the level of the umbilicus of
the patients included in the study were measured in 87 schizophrenia patients. 
Results: According to Adult Treatment Panel III (ATP III), ATP III A and
International Diabetes Federation (IDF) criteria; metabolic syndrome prevalence
was 29.9%, 35.6% and 42.5% respectively. 27.6% of patients had two criteria of
MetS but did not meet MetS diagnosis. There was no association between MetS
and age, age of onset of illness and duration of illness. Men had higher MetS
prevalence according to all diagnostic criteria, however there was a statistical 
significance only for IDF. There was no difference of MetS prevalence between
monotherapy and combined antipsychotic medications. The metabolic syndrome
prevalence was significantly lower in biperiden users than in the nonuser patients 
Discussion: Although the prevalence of MetS is lower than in some previous
studies, it is generally similar to other schizophrenia researches. MetS must be
carefully considered in schizophrenia patients’ follow up and treatment choices,
and some risk decreasing interventions must be made when necessary in the
early period. (Archives of Neuropsychiatry 2009; 46: 13-8)
Key words: Schizophrenia, metabolic syndrome, antipsychotics

Girifl

Metabolik sendrom (MetS) merkezi fliflmanl›kta (santral obe-
zite) art›fl, lipid profillerinde bozulma, kan bas›nc›nda art›fl ve aç-
l›k kan flekeri yüksekli¤i gibi baz› metabolik parametrelerin bozul-
du¤u bir t›bbi durumdur (1). Özellikle kardiyovasküler hastal›klar
için ciddi risk oluflturan önemli bir morbidite ve mortalite nedeni-
dir (2).

MetS’yi tan›mlamak için oluflturulan ölçütlerden en çok bili-
neni ve klinik pratikte en çok tercih edileni ATP III’ dür (3-5). Di-
¤er bir tan›mlama (ATP III A) Amerikan Kalp Birli¤i (AHA) taraf›n-
dan yap›lm›flt›r (6). Hem ATP III hem de ATP III A’da belirlenen 5
ölçütten herhangi üçünün birlikte bulunmas› MetS olarak tan›m-
lanm›flt›r. Her iki tan›mlama aras›ndaki fark ise AKfi s›n›r›n›n ATP
III ölçütlerine göre 110 mg/dl, ATP III A ölçütlerine göre 100 mg/dl
olarak kabul edilmesidir. Baflka bir tan›mlama Uluslararas› Diya-



bet Federasyonu (International Diabetes Federation, IDF) taraf›n-
dan yap›lm›flt›r (7). Bu tan›mlamada da 5 ölçüt mevcuttur, ancak
bel çevresi geniflli¤i ile ilgili ölçütün bulunmas› zorunlu, di¤er 4
ölçütten de ikisinin olmas› gerekmektedir. Ayr›ca bu tan›mlama-
da bel çevresi geniflli¤i daha afla¤› çekilmifltir. Tablo 1’de her üç
tan›mlamaya göre MetS tan› ölçütleri gösterilmifltir (8).

Metabolik sendrom yayg›nl›¤› yaflla artmaktad›r. Ayr›ca fizik-
sel aktivite azl›¤›, beden kitle indeksinin (BK‹) 25’ten fazla olmas›,
ailede fleker hastal›¤› öyküsü, hipertansiyon, kardiyovasküler
hastal›klar, polikistik over sendromu, sigara kullan›m›, diyette art-
m›fl ya¤ içeri¤i, hiperfaji ve stresle bafla ç›kma zorluklar› gibi ne-
denler MetS geliflme riskini artt›rmaktad›r (9,10).

Psikiyatrik hastal›klar ve MetS aras›ndaki iliflki, psikiyatristler
aç›s›ndan giderek bir halk sa¤l›¤› sorunu olarak önem kazanmak-
tad›r (11). MetS ve psikiyatrik hastal›k birlikteli¤i yaflam kalitesini
önemli derecede kötü yönde etkilemektedir (12). Genel olarak
psikiyatrik hastal›klarda obezite, fleker hastal›¤›, MetS ve kardi-
yovasküler hastal›klar daha yüksek oranlarda görülmektedir
(11,13). fiizofrenide obezite ve fleker hastal›¤› genel topluma gö-
re daha yayg›nd›r (14). fiizofreni hastalar›nda MetS için risk et-
meni olabilecek durumlar; fiziksel hareket azl›¤›, dengesiz bes-
lenme, yüksek obezite s›kl›¤›, yüksek sigara kullan›m oran›, antip-
sikotik ilaç kullan›m› ve fiziksel sa¤l›¤› koruma ve sürdürme için
sa¤l›k sisteminden gerekli yard›m almada yetersizlikler olarak
say›labilir (8). fiizofrenide MetS’nin veya bileflenlerinin neden ol-
du¤u kardiyovasküler komplikasyonlar tüm ölüm nedenleri ara-
s›nda giderek ön s›ralara do¤ru ilerlemektedir (15). Son y›llarda
özellikle flizofreni hastalar›nda MetS s›kl›¤›n› araflt›ran birçok ça-
l›flma yap›lm›flt›r ve mevcut çal›flmalarda flizofrenide MetS s›kl›¤›
genifl bir aral›kta bildirilmifltir (%28.3-%61) (16-22). Bununla birlik-
te Türkiye’de yap›lm›fl çal›flma say›s› s›n›rl› say›dad›r. 

fiizofreni tedavisinde kullan›lan antipsikotiklerin metabolik
yan etkileri ortaya konulmufltur. Özellikle de atipik antipsikotikler,
birçok avantaj› nedeniyle yayg›n kullan›m›n›n yan› s›ra baz›lar›n›n
ciddi metabolik yan etkileri bulunmakta, diyabet ve MetS riskini
artt›rmaktad›r (23).

Bu kesitsel çal›flmada Psikotik Bozukluklar Birimi’mizde takip
edilen flizofreni hastalar›nda MetS s›kl›¤›n› saptamak, MetS’un
özeliklerini ve MetS ile kullan›lan ilaçlar aras›ndaki iliflkiyi incele-
mek amaçlanm›flt›r.

Yöntem

Gaziantep Üniversitesi T›p Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dal›
Psikotik Bozukluklar Birimi’ne baflvuran, DSM-IV-TR tan› ölçütle-
rine göre flizofreni tan›s› alm›fl, 18-65 yafl aras›, son kulland›¤› an-

tipsikotik ilaç veya ilaçlar› en az son 3 ayd›r kullanmakta olan 87
hasta çal›flmaya al›nm›flt›r. Psikiyatrik efl hastal›¤› olanlar, alkol
ya da baflka bir psikoaktif madde (sigara d›fl›nda) ba¤›ml›¤› veya
kötüye kullan›m› olanlar çal›flmadan d›fllanm›flt›r. Gaziantep Üni-
versitesi T›p Fakültesi T›bbi Etik Kurulu’ndan araflt›rma için onay
al›nm›flt›r. Çal›flmaya alma ölçütlerine uygun olan hastalar ve ya-
k›nlar› çal›flma hakk›nda bilgilendirilerek sözlü ve yaz›l› onaylar›
al›nm›flt›r. Psikotik Bozukluklar Birimi’mizde takip edilen her has-
taya rutin olarak doldurulan sosyodemografik veri ve takip formu
arac›l›¤›yla yafl, cinsiyet gibi sosyodemografik de¤iflkenler, has-
tal›k süresi, hastal›¤›n bafllang›ç yafl›, psikiyatrik ve di¤er efl has-
tal›klar, kulland›¤› ilaçlar, sigara içip içmedikleri ve içtikleri siga-
ra miktarlar› kaydedilmifltir.

Çal›flmaya al›nan her hastan›n, boy, kilo, bel çevresi, kan ba-
s›nc›, AKfi, HDL, TG, total kolesterol ve LDL ölçümleri yap›lm›flt›r.
Bel çevresi, bel bölgesi ç›plak olarak iliak tepenin ilk s›n›r seviye-
sinde abdomen mezura ile ölçüldü ve santimetre olarak kaydedil-
di. Ölçüm hasta rahat nefes al›p verirken nefes verme sonunda
yap›lm›flt›r. Kan bas›nc› ölçümü, hasta kahve, sigara içmeden, öl-
çüm öncesi en az 5 dakika dinlendikten sonra oturur durumda tek
sefer yap›lm›flt›r. Tüm hastalar›n boy ve kilolar›ndan BK‹’leri he-
saplanm›flt›r. Biyokimyasal ölçümler için kan örnekleri sabah aç
durumda iken al›nm›flt›r. Ölçümler Gaziantep Üniversitesi T›p Fa-
kültesi fiahinbey Araflt›rma ve Uygulama Hastanesi Merkez La-
boratuvar›’nda yap›ld›. Elde edilen verilerler de¤erlendirilerek
hastalar›n MetS tan›s›n› karfl›lay›p karfl›lamad›¤›na bak›lm›flt›r. 

Verilerin istatistiksel de¤erlendirmesi için SPSS (Sosyal Bi-
limler ‹statistik Program›) for Windows 13.0 program› kullan›ld›.
Verilerde öncelikle tan›mlay›c› istatistikler oranlar ve ortalamalar
hesaplanarak yap›ld›. Oranlar›n karfl›laflt›r›lmas›nda ki kare testi,
sürekli de¤iflken özelli¤i tafl›yan verilerin karfl›laflt›r›lmas›nda t
testi kullan›ld›. Korelasyon için Kendall Tau ba¤›nt› analizi kulla-
n›ld›. Sürekli de¤iflkenlerin gruplar aras› karfl›laflt›rmalar›nda ise
ANAVO testi ve post-hoc LSD testi kullan›ld›. p<0.05 ise sonuçlar
anlaml› olarak kabul edildi.

Bulgular

Hastalar›n sosyodemografik özellikleri, hastal›¤›n bafllang›ç
yafl› ortalamas›, ortalama hastal›k süresi, yat›fl say›s› ortalama-
s›, flizofrenin alt tiplerine göre da¤›l›m›, sigara kullanma oran› ve
sigara tüketiminin ortalama de¤eri Tablo 2’de gösterilmifltir. Er-
kek ve kad›n aras›nda yafl, hastal›¤›n bafllang›ç yafl›, hastal›k
süresi aç›s›ndan fark yoktu (p>0.05). Erkeklerde sigara içimi
(%66.7) kad›nlara (%8.3) göre belirgin olarak yüksekti (x2=29.38,
df=1, p<0.001). 

Tablo 1. ATP III, ATP III A ve IDF’ye göre MetS tan› ölçütleri (8)

ATP III ATP III A IDF

Bel çevresi (cm) >102 (erkek) >102 (Erkek) >94 (Erkek) 
>88 (Kad›n) >88 (Kad›n) >80 (Kad›n)

TG düzeyi (mg/dl) ≥150 ≥150 ≥150
HDL düzeyi (mg/dl) <40 (Erkek) <40 (Erkek) <40 (Erkek)

<50 (Kad›n) <50 (Kad›n) <50 (Kad›n)
Kan bas›nc› (mm/hg) ≥130 (Sistolik) ≥130 (Sistolik) ≥130 (Sistolik)

≥85 (Diyastolik) ≥85 (Diyastolik) ≥85 (Diyastolik)
AKfi (mg/dl) ≥110 ≥100 ≥100 
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‹ki hasta 20 yafl alt›nda idi (18 ve 19 yafl›nda). Bu hastalara
da 20 yafl üzeri hastalara uygulanan MetS tan› ölçütleri uygu-
lanm›flt›r. MetS’un çocuk ve ergenlerde yayg›nl›¤›, klinik özellik-
leri, tan› ölçütleri ve tan› ölçütlerinin eflik de¤erlerinin iyi tan›m-
lanmamas› ve bu konuda bir uzlafl› olmamas› nedeni ile bu du-
rum belirtilmifltir (24).

Tablo 3’de ATP III, ATP III A ve IDF ölçütlerine göre MetS s›k-
l›klar› gösterilmifltir. MetS’un tüm ölçütlerini ATP III’e göre 4 has-
ta, ATP III A ve IDF’ye göre 5 hasta karfl›l›yordu. Bu hastalardan
2’si daha önceden DM tan›s› alm›fl hastalard›. ATP III’e göre
MetS tan› ölçütlerinden; HDL düflüklü¤ü 46 (%52.9), TG yüksekli-
¤i 43 (%49.4), abdominal obezite 41 (%47.1), yüksek kan bas›nc› 28
(%29.9) ve AKfi yüksekli¤i 16 (%18.4) hastada vard›. MetS s›kl›¤›
IDF’ye göre erkek hastalarda kad›nlara oranla istatistiksel olarak
daha yüksekti. ATP III ve ATP III A’ya göre de yine erkeklerde da-
ha yüksekti ancak bu istatistiksel olarak anlaml› de¤ildi (Tablo 3).
MetS ile yafl, hastal›¤›n bafllang›ç yafl› ve hastal›k süresi aras›n-
da iliflki yoktu (p>0.05). Yine sigara içimi ile MetS aras›nda iliflki

yoktu. Erkek ve kad›nlar ayr› ayr› de¤erlendirildi¤inde de sigara
içimi ile MetS aras›nda iliflki saptanmad› (p>0.05).

Kullan›lan antipsikotik ilaçlarla ilgili özellikler Tablo 4’de ve-
rilmifltir. Kullan›lan antipsikotikler heterojen da¤›l›m gösterdi-
¤inden hastalar tek ve çoklu (kombine) antipsikotik kullananlar
olmak üzere iki gruba ayr›larak karfl›laflt›r›lm›flt›r (Tablo 4). En
s›k kullan›lan antipsikotikler risperidon ve olanzapin idi. Hasta-
lar›n yaklafl›k üçte ikisi tedavilerini tek antipsikotikle sürdür-
mekte idi. Tek antipsikotik alan hastalar›n %92.9’u (52 kifli) ati-
pik, %7.1’i (4 kifli) tipik antipsikotik kullanmaktayken, çoklu an-
tipsikotik alan hastalar›n %96.8’inin (30 kifli) tedavisinde atipik,
%48.4’ünde ise (15 kifli) tipik antipsikotik yer almaktayd›. ATP II-
I, ATP III A ve IDF’ye göre tek antipsikotik ve çoklu antipsikotik
tedavisi alan hasta gruplar› aras›nda MetS s›kl›¤› aç›s›ndan fark
yoktu (p>0.05). Atipik antipsikotiklerin alt analizleri yap›ld›¤›nda
farkl› atipik antipsikotikleri kullanan hastalar aras›nda MetS s›k-
l›¤› aç›s›ndan anlaml› farkl›l›k saptanamad›. Tipik ve atipik antip-
sikotik kullanan hastalar aras›nda da MetS s›kl›¤› aç›s›ndan an-

Tablo 2. Hastalar›n sosyodemografik ve baz› klinik özellikleri

Yafl (y›l) * 34.4±9.2
CCiinnssiiyyeett
Kad›n 36 (%41.4)
Erkek 51 (%58.6)
MMeeddeennii  dduurruumm
Bekar 53 (%60.9)
Evli 27 (%31)
Boflanm›fl 6 (%6.9)
Dul 1 (%1.1)
ÇÇaall››flflmmaa  dduurruummuu
Çal›flm›yor 56 (%64.4)
Çal›flan 31 (%35.6)
Memur 14 (%16.1)
‹flçi 4 (%4.6)
Serbest meslek, 7 (%8) 
Ö¤renci, 3 (%3.4)
Emekli iflçi 2 (%2.3) 
Emekli memur 1 (%1.1)
EE¤¤iittiimm  dduurruummuu  
Okula gitmemifl 11 (%12.6)
‹lkokul 31 (%35.6)
Ortaokul 11 (%12.2)
Lise 17 (%19.5)
Yüksek Okul Mezunu 17 (%19.5)
TTaann››
Paranoid tip 53 (%60.9)
Dezorganize tip 11 (%12.6)
Katatonik tip 4 (%4.6)
Farkl›laflmam›fl tip 9 (%10.3)
Tortu tip 10 (%11.5)
Hastal›k süresi (y›l) * 9.9±7
Hastal›¤›n bafllang›ç yafl› * 24.6±7.4
En az son üç ayd›r kulland›klar› antipsikotik tedavi süresi (ay) * 27.5±25.1
Yat›fl say›s› * 2.3±4.7
Klorpromazin eflde¤eri doz (mg/gün) * 642.9±456.5
Sigara kullan›m›/miktar› (adet/gün) * 37 (% 42.5)/31±17.9
*Ortalama±standart sapma fleklinde verilmifltir

Tablo 3. ATP III, ATP III A ve IDF’ye göre MetS s›kl›klar› ve cinsiyetlere göre
da¤›l›m›

Tablo 4. Kullan›lan antipsikotiklerle ilgili özellikler 

‹laç Hasta Tek Çoklu
say›s› Antipsikotik Antipsikotik

Tüm ilaçlar 87 56 (%64.4) 31 (%35.6)
Risperidon 32 19 (%33.9) 13 (%41.9)
Olanzapin 25 15 (%26.8) 10 (%32.3)
Ketiyapin 14 5 (%8.9) 9 (%29)
Klozapin 12 6 (%10.7) 6 (%19.4)
Flupentiksol 10 2 (%3.6) 8 (%25.8)
Ziprasidon 7 3 (%5.4) 4 (%12.9)
Amisülpirid 6 2 (%3.6) 4 (%12.9)
Zuklopentiksol 5 1 (%1.8) 4 (%12.9)
Aripiprazol 3 1 (%1.8) 2 (%6.5)
Haloperidol 2 1 (%1.8) 1 (%3.2)
Sülpirid 2 - 2 (%6.5)
Sertindol 1 1 (%1.8) -
Pimozid 1 - 1(%3.2)
Atipik 83 52 (%59.8) 30 (%34.5 )
Tipik 20 4 (%4.60) 15 (%17.2)
Biperiden 28 13 (%14.9) 15(%17.2)
Eflde¤er doz (mg/gün) * 642.9±456.5 463.8±305.2 966.3±508.5

*Klorpromazin eflde¤eri

ATP III 26 (%29.9)

Erkek 17 (%33.3)

Kad›n 9 (%25) x2=0.69, df=1, p=0.403

ATP III A 31 (%35.6)

Erkek 22 (%43.1)

Kad›n 9 (%25) x2=3.02, df=1, p=0.082

IDF 37 (%42.5)

Erkek 27 (%52.9)

Kad›n 10 (%27.8) x2=5.46, df=1, p=0.019
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laml› bir farkl›l›k yoktu (p>0.05). Yine tek antipsikotik ve çoklu
antipsikotik kullanan hastalar aras›nda MetS’un alt metabolik
parametreleri aç›s›ndan anlaml› bir farkl›l›k tespit edilmedi
(Tablo 5). MetS s›kl›¤› ile eflde¤er ilaç dozlar› aras›nda iliflki
yoktu (p>0.05). MetS s›kl›¤› ATP III, ATP III A ve IDF’ye göre bi-
periden alan hastalarda anlaml› olarak daha düflüktü (s›ras›yla
x2=10.19, df=1, p=0.001, x2 =11.17, df=1, p=0.001 ve x2=10.28, df:=1,
p=0.001). 

Tart›flma

Bu çal›flmada flizofreni hastalar›nda MetS s›kl›¤›n› ATP III’e
göre %29.9, ATP III A’ya göre %35.6 ve IDF’ye göre %42.5 olarak
tespit ettik. 

Normal toplumda MetS s›kl›¤› ABD‘de %25, Avrupa’da %18-
20 civar›nda bildirilmifltir (25). Ülkemizde normal toplumda MetS
s›kl›¤›n› Kozan ve arkadafllar› (26) %33.9, Onat ve arkadafllar› (27)
%37 ve Gemalmaz ve arkadafllar› ise (28) ATP III ve IDF’ye göre
s›ras›yla %38.1 ve %41.4 olarak saptam›fllard›r.

fiizofrenide MetS yayg›nl›¤› mevcut literatürde genifl bir ara-
l›kta bildirilmifltir (%28.3-%61) (16-22). Ülkemizdeki flizofreni has-
talar›nda yap›lan MetS s›kl›¤› ile ilgili çal›flmalarda da farkl› so-
nuçlar mevcuttur. Kurt ve arkadafllar› kronik psikiyatrik hasta
servisinde uzun süredir yatarak (ortalama 16 y›l) tedavi görmek-
te olan 296 flizofreni hastas›n›n %18.9’unun IDF’ye göre MetS ta-
n›s› ald›¤›n› bildirmifllerdir (29). Bu oran, s›n›rlar› daha esnek olan
IDF’ye göre yap›lm›fl olmas›na karfl›n bizim çal›flmam›za ve di¤er
birçok çal›flmaya göre oldukça düflüktür. Yazarlar bunu, bu has-
talar›n sürekli hastanede kalmakta olan hastalar olmas› nedeniy-
le beslenmelerinin düzenli, dengeli ve kalorisi hesaplanm›fl ö¤ün-
ler almalar›, ayr›ca hipertansiyon ya da DM için risk alt›nda olan-
lar›n diyetlerinin daha kontrollü verilmesi ve genel t›bbi durumla-
r›n›n daha iyi takip ediliyor olmas›n›n k›smen de olsa aç›klayabi-
lece¤ini belirtmifltir (29). Vural, 92 flizofreni hastas›nda MetS s›k-
l›¤›n›, ATP III’ e göre %44.6, IDF’ye göre %64.1 olarak bulmufl (13),
Cerit ve arkadafllar› 100 flizofreni hastas›nda MetS s›kl›¤›n› ATP
III’e göre %21, ATP III A’ya göre %34, IDF’ye göre %41 olarak tes-
pit etmifllertir (8). Böke ve arkadafllar› 231 flizofreni hastas›nda
IDF’ye göre MetS s›kl›¤›n› %32 olarak (16), Öyekçin ise ATP III’e
göre %35.3 olarak bildirmifltir (30) 

Çal›flmam›za göre flizofreni hastalar›nda MetS s›kl›¤› ülkemiz-
deki normal topluma göre daha düflüktür (26-28). fiizofreni ile ilgi-

li ülkemizdeki çal›flmalara göre ise, biz MetS s›kl›¤›n› Böke ve ar-
kadafllar› (16) ve Kurt ve arkadafllar›n›n (29) çal›flmalar›na göre
daha yüksek, Vural’›n (13) çal›flmas›na göre düflük, Cerit ve arka-
dafllar› (8) ve Öyekçin’in (30) çal›flmalar›na benzer s›kl›kta bulduk.
Hastalar›m›z›n yafl ortalamas›n›n nispeten düflüklü¤ü (34.4±9.2),
hastalar›n %27.6’s›nda MetS ölçütlerinden ikisinin pozitif olmas›
ancak bunlar›n MetS tan›s›n› karfl›lamamas› durumu etkileyen
etmenlerden olabilir. Araflt›rmam›zda kullan›lan ATP III tan› öl-
çütlerinin ATP III A ve IDF’ye göre s›n›rlar›n›n daha dar olmas›
MetS s›kl›¤›n› dikkat çekici ölçüde azaltt›¤› görülmektedir. Meta-
bolik sendrom araflt›rmalar›nda özellikle eflik alt› de¤erler çok iyi
de¤erlendirilmelidir. Örne¤in MetS tan›s›nda, kan flekeri ile ilgili
ölçütün oral glikoz tolerans testi (OGTT) ile de¤erlendirilmesinin
daha sa¤l›kl› sonuç verece¤i öne sürülmüfltür (31). 

Bulgular›m›zda MetS tan› ölçütlerinden özellikle HDL düflük-
lü¤ü, TG yüksekli¤i ve abdominal obezitenin yüksek oranda pozi-
tifli¤i dikkat çekmektedir. Bel çevresi ölçümü merkezi tip ya¤lan-
ma düzeyini göstermektedir. MetS’un merkezi tip ya¤lanma ile
iliflkisinin obezite ile olandan daha güçlü oldu¤u belirtilmektedir
(32). Yani ya¤lanman›n miktar›ndan çok da¤›l›m› daha fazla risk
oluflturmaktad›r. Tek bafl›na bel çevresi ölçümünün MetS’un
önemli bir belirleyicisi olabilece¤i öne sürülmüfltür (33). Straker
ve arkadafllar› atipik antipsikotik kullanan hastalarda abdominal
obezitenin MetS tan›s› koymada %92 oran›nda duyarl› oldu¤unu
tespit etmifltir (33). En son tan›mlanan IDF’de MetS tan›s› için bel
çevresi ile ilgili ölçütün bulunma zorunlulu¤u da abdominal obe-
zitenin önemini ortaya koymaktad›r. Ülkemizde gerek normal top-
lumda gerek flizofrenide MetS tespit edilen kiflilerde HDL düflük-
lü¤ünün yüksek oranda bulunmas› dikkat çekicidir. Çal›flmam›zda
da HDL düflüklü¤ü yüksek olarak bulunmufltur (8,34).

IDF’ye göre MetS s›kl›¤›n› erkek hastalarda kad›nlara oranla
daha yüksek bulduk. ATP III ve ATP III A’ya göre de erkeklerde
MetS daha yüksekti ancak aradaki fark istatistiksel olarak an-
laml› de¤ildi. Erkeklerde MetS s›kl›¤›n›n kad›nlara göre yüksek ol-
mas›yla iliflkili bir de¤iflken tespit edemedik. Bunu olas›l›kla rast-
lant›sal olarak MetS için daha riskli erkek hastalar›n çal›flmaya
al›nm›fl olmas›yla aç›klayabiliriz. Daha önce ikiuçlu bozuklukta
yapt›¤›m›z bir çal›flmada MetS s›kl›¤› cinsiyetler aras›nda farkl›
de¤ildi (35). fiizofreni hastalar›nda ATP III ile yap›lan çal›flmalar›n
ço¤una göre MetS’da cinsiyet fark›n›n olmad›¤› bildirilmifltir
(8,13,18,31,36,37), ancak cinsiyet fark›n›n oldu¤unu bildiren arafl-
t›rmalar da vard›r (16,29, 30). Ülkemizde normal toplumdaki çal›fl-

Tablo 5. Tek ve çoklu antipsikotik kullanan hastalarda metabolik parametrelerin karfl›laflt›r›lmas›

Tek Antipsikotik Çoklu antipsikotik ‹statistik

MetS ATP III (n) 16 (%28.6) 10 (%32.3) x2 =0.12, df=1, p=0.80
MetS ATP III A (n) 20 (%35.7) 11 (%35.5) x2 =0.10, df=1, p=0.81
MetS IDF (n) 23% (41.1) 14 (%45.2) x2 =0.01, df=1, p=1.00
BK‹ (kg/m2) 28.6±5.5 27.6±5.4 F=1.452, df=2, p=0.240
Bel çevresi (cm) 97.5±15.6 97.2±13.3 F=0.453, df=2, p=0.656
Sistolik kan bas›nc› (mm/hg) 115.4±14.1 117.5±13 F=0.286, df=2, p=0.752
Diyastolik kan bas›nc› (mg/hg) 76.7±12.1 80.5±12.9 F=0.642, df=2, p=0.529
AKfi (mg/dl) 110.7±63.4 98.4±14.9 F=0.917, df=2, p=0.404
Total kolesterol (mg/dl) 195.7±43.4 183.1±39.2 F=0.008, df=2, p=0.265
HDL (mg/dl) 43.9±14.3 43.6±12.2 F=898, df=2, p=0.411
LDL (mg/dl) 111.3±32.2 105.4±30.4 F=592, df=2, p=0.556
TG (mg/dl) 215.5±177.3 181.1±153.7 F=944, df=2, p=0.393
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malarda MetS kad›nlarda daha yüksek olarak bildirilmifltir
(26,27). fiizofrenide MetS s›kl›¤›n› Kurt ve arkadafllar› (29) ve Bö-
ke ve arkadafllar› (16) kad›nlarda daha yüksek, buna karfl›n Öyek-
çin (30) ise erkeklerde daha yüksek saptam›flt›r. 

Birçok çal›flmada uzun hastal›k süresi ve ileri yafl›n MetS için
önemli bir risk faktörü oldu¤u öne sürülmüfltür (33,38). Biz MetS
s›kl›¤› ile hastal›k süresi ve yafl aras›nda iliflki saptamad›k. 

fiizofrenide antipsikotik ilaçlar›n MetS ile iliflkisi ortaya konul-
mufltur. Antipsikotikler aras›nda da MetS riski aç›s›ndan farkl›l›klar
mevcuttur (39,40). Biz kullan›lan antipsikotiklerin heterojen da¤›l›-
m›ndan dolay› tek ve çoklu antipsikotik kullananlar olarak iki gruba
ay›rarak karfl›laflt›rma yapt›k. Tek ve çoklu antipsikotik kullanan
hastalar aras›nda MetS s›kl›¤› aç›s›ndan anlaml› fark bulamad›k
(%28.6 ve %32.3). fiizofrenide birçok hasta tedavilerini çoklu antip-
sikotikle sürdürmektedirler. Correl ve arkadafllar› MetS s›kl›¤›n›
çoklu antipsikotik kullanan hastalarda %50, tek antipsikotik alan
hastalarda ise %34.3 olarak saptam›fllard›r (41). Öyekçin MetS s›k-
l›¤› ile antipsikotik kullan›m› aras›nda iliflki olmad›¤›n› ve ayr›ca tek
ve çoklu antipsikotik kullanan hastalar ars›nda da MetS s›kl›¤› aç›-
s›ndan fark olmad›¤›n› bulmufltur (30). Birçok çal›flmada MetS s›k-
l›¤› ve ilaç dozlar› aras›nda iliflki olmad›¤› bildirilmifltir (42-44). Ça-
l›flmam›zda da eflde¤er dozlar ile MetS s›kl›¤› aras›nda iliflki bula-
mad›k, yani doz artt›kça MetS s›kl›¤›nda art›fl yoktu.

‹lginç olarak MetS s›kl›¤›n› ATP III, ATP III A ve IDF’ye göre bi-
periden alanlarda anlaml› olarak daha düflük bulduk. Biperidenin
do¤rudan etkisi ile bunu aç›klayabilecek literatürde bir bilgi yoktur.
Biperiden kullan›m› daha çok bilindi¤i üzere tipik antipsikotiklerle
beraberdir. Literatürde tipik antipsikotiklerin genellikle daha az
metabolik yan etki yapt›¤›na iflaret edilmektedir (17,40). Bizim has-
talar›m›zda biperiden en çok çoklu antipsikotik alan ve sonras›nda
risperidon kullananlarda vard›. Bu durumda biperidenin etkisini ti-
pik-atipik farkl›l›¤› ile aç›klayamay›z. Ayr›ca atipik antipsikotiklerin
alt analizlerinde de risperidon kullanan hastalar MetS s›kl›¤› aç›-
s›ndan di¤er hastalardan ayr›flmad›¤› için biperiden etkisi risperi-
donun arac›l›k etti¤i bir durum olarak aç›klanamaz. Sonuç olarak,
biperiden kullanan hastalarda MetS s›kl›¤›n›n kullanmayanlara gö-
re anlaml› olarak düflük olmas›n›, bugün için, aç›klayacak bir veri
bulunmamaktad›r ve bu sonuç rastlant›sal olarak nitelenebilir. 

Çal›flmam›z›n kesitsel nitelikte olmas›, çal›flmadaki hasta sa-
y›s›n›n nispeten az olmas›, farkl› ilaç gruplar›nda hasta say›lar›n›n
benzer da¤›l›m göstermemesi araflt›rman›n k›s›tl›l›klar›d›r. Ayr›ca
düzenli olarak takipleri olan bu hastalar›n tedavisinin hekim tara-
f›ndan hastalar›n genel metabolik durumlar›, ilaçlar›n bilinen yan
etkileri, hastal›¤›n tedaviye yan›t›na veya dirençli olmas›na göre
büyük olas›l›kla düzenlenmifl olabilece¤i nedeni ile ilaçlarla ilgili
sonuçlar etkilenmifl olabilir. 

Sonuç olarak çal›flmam›zda MetS s›kl›¤› birçok çal›flmaya gö-
re düflük oranlarda olsa da genel olarak flizofrenide bildirilmifl
oranlara benzerlik göstermektedir. Bununla beraber MetS tan›s›-
n› karfl›lamayan ancak ölçütlerden eflik de¤ere yaklaflan hasta
oran› da önemli derecede yüksektir. Bunlar beraber de¤erlendi-
rildi¤inde MetS flizofrenide uzun dönemde, yol açt›¤› fleker has-
tal›¤›, kardiyovasküler hastal›klar ve bunlarla ba¤lant›l› morbidite
ve mortalite için çok önemli bir durumdur. Dolay›s› ile flizofreni
hastalar›n›n takiplerinde ve tedavi seçeneklerinde MetS ciddi-
yetle göz önüne al›nmal›d›r. Özellikle bunun için erken de¤erlen-
dirmeler iyi yap›lmal›, takiplerde iyi moniterize edilmeli ve riski
azalt›c› önlemler al›nmal›d›r.
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