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Περίληψη

Σκοπός: Τα άτυπα αντιψυχωσικά έχουν συ-
σχετισθεί με αύξηση του βάρους. αυτή η μελέ-
τη εξετάζει την αποτελεσματικότητα της συμπλη-
ρωματικής θεραπείας με τοπιραμάτη σε ασθε-
νείς με σχιζοφρένεια και σχιζοτυπική διαταραχή 
με αύξηση του βάρους προκαλούμενη από τα 
αντιψυχωσικά.

Μέθοδος: Μια αναδρομική μελέτη διάρκει-
ας 2 ετών πραγματοποιήθηκε σε ένα σύνολο 
300 ασθενών με χρόνια σχιζοφρένεια και σχετι-
κές ψυχώσεις από το Allan Memorial Institute, 
McGill University Health Centre (Μόντρεαλ, 
καναδάς).

Αποτελέσματα: 10 ασθενείς αποκλείστηκαν 
από τη μελέτη. Η μέση ημερήσια δόση τοπιρα-
μάτης ήταν 197,5mg (±77). Η τοπιραμάτη προ-
κάλεσε συνεχή απώλεια βάρους κατά τη διάρ-
κεια της μελέτης χωρίς εμφάνιση ανοχής. Οι 
ασθενείς που συμμετείχαν για 6 μήνες ή παρα-
πάνω παρουσίασαν μεγαλύτερη διαφοροποίη-
ση του Δείκτη Μάζας Σώματος (BMI) σε σχέση 
με εκείνους που συμμετείχαν στη μελέτη για μι-
κρότερο χρονικό διάστημα (ΒΜΙ-d6μήνες=-4,7±2,4, 
ΒΜΙ-d2μήνες=-3,2±2,3, P=0,015). Οι αλλαγές του 
ΒΜΙ ήταν παρόμοιες στα δύο φύλα.

Συμπέρασμα: Η μελέτη αυτή υποστηρίζει τη 
χρήση της τοπιραμάτης σε σταθερά υπέρβαρους 
ασθενείς με σχιζοφρένεια σαν μια πιθανή θερα-
πεία, η οποία όμως απαιτεί περαιτέρω έρευνα.

λέξεις κλειδιά: αντιψυχωσικά, σχιζοφρένεια, 
τοπιραμάτη, αύξηση βάρους, παχυσαρκία.

Eισαγωγή

Στη σχιζοφρένεια, ο υπολογιζόμενος επιπολα-
σμός των υπέρβαρων (Δείκτης Μάζας Σώματος -
ΒΜΙ- 25-29kg/m2) και παχύσαρκων (ΒΜΙ>30kg/
m2) είναι δύο έως τρεις φορές μεγαλύτερος από 
αυτόν στο γενικό πληθυσμό. Οι ασθενείς με σχι-
ζοφρένεια παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο για 
παχυσαρκία εξαιτίας του τρόπου ζωής τους, συ-
μπεριλαμβανομένων της καθιστικής ζωής, της 
κακής διατροφής και του συχνά χαμηλού κοι-
νωνικοοικονομικού επιπέδου.

Επιπλέον, τα αντιψυχωσικά φάρμακα έχουν 
συνδεθεί με περαιτέρω αύξηση του επιπολα-
σμού της παχυσαρκίας2. Η αύξηση του σωματι-

κού βάρους που προκαλείται από τα αντιψυχω-
σικά αποτελεί και το βασικότερο λόγο μη συμ-
μόρφωσης στη θεραπεία3,4. Επίσης, το υπερβο-
λικό σωματικό βάρος μπορεί να οδηγήσει de 
novo σε πολυάριθμες χρόνιες παθήσεις (διαβή-
της, υπέρταση, δυσλιπιδαιμίες) ή σε επιδείνω-
ση προϋπαρχόντων νοσημάτων, αυξάνοντας τη 
θνησιμότητα μεταξύ των ασθενών με σχιζοφρέ-
νεια5,6. Η πρόληψη της αύξησης του βάρους και 
η θεραπεία της παχυσαρκίας στους ασθενείς με 
σχιζοφρένεια που λαμβάνουν αντιψυχωσικά έχει 
αναδειχθεί σε προτεραιότητα στην κλινική πρά-
ξη και αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό κοινωνι-
κό πρόβλημα υγείας. Δίαιτα χαμηλή σε θερμί-
δες και συμπεριφοριολογικές μέθοδοι μπορεί 
να αποδειχτούν αποτελεσματικές, αλλά σπά-
νια τα αποτελέσματα διατηρούνται. Η φαρμα-
κοθεραπεία μπορεί να είναι μια χρήσιμη επιλο-
γή. Δυστυχώς, όμως, η χρήση σκευασμάτων 
που κόβουν την όρεξη, όπως η φενφλουρα-
μίνη, μπορεί να προκαλέσει έξαρση των ψυ-
χωσικών συμπτωμάτων8. Η τοπιραμάτη είναι 
ένα αντισπασμωδικό το οποίο χρησιμοποιείται 
σε μια μεγάλη ποικιλία διαταραχών (διπολική 
διαταραχή, ημικρανία κ.λπ.). απώλεια βάρους 
λόγω μειωμένης όρεξης αναφέρθηκε κατά τη 
διάρκεια χρήσης της τοπιραμάτης9-11. για το λό-
γο αυτό, το ενδιαφέρον για τη χρήση τοπιραμά-
της σαν θεραπεία εναντίον της αύξησης βάρους 
που προκαλείται από αντιψυχωσικά έχει αυξη-
θεί. Παρά το γεγονός ότι ο μηχανισμός μέσω 
του οποίου προκαλείται απώλεια βάρους από 
την τοπιραμάτη περιλαμβάνει ενεργοποίηση της 
GABAεργικής μετάδοσης και ανταγωνισμό των 
AMPA υποδοχέων γλουταμίνης, ο ακριβής μη-
χανισμός αποτελεί ακόμη αντικείμενο έρευνας. 
αυτή η μελέτη εξετάζει την αποτελεσματικότη-
τα της συμπληρωματικής θεραπείας με τοπιρα-
μάτη σε ασθενείς με σχιζοφρένεια και αύξηση 
βάρους προκαλούμενη από τη χρήση των αντι-
ψυχωσικών.

Μέθοδος

Ασθενείς
Τα δεδομένα λήφθηκαν από 300 ιστορικά ασθε-

νών που παρακολουθήθηκαν κατά τη χρονική 
περίοδο 2003-2004 σαν εξωτερικοί ασθενείς με 
χρόνια σχιζοφρένεια και αντίστοιχες ψυχώσεις από 
το Allan Memorial Institute, McGill University 
Health Centre του Μόντρεαλ του καναδά.

Απώλεια βάρους προκαλούμενη από τοπιραμάτη 
στη σχιζοφρένεια: μια αναδρομική μελέτη

ΕΠΙμEΛΕΙα: ΗΛΙαΣ ΤΖαΒΕΛΛαΣ1, AΓΓΕΛΙΚΗ αΝΔΡΟΥ2 
1Ψυχίατρος, 2Ιατρός

Emanuelle Levy, Catherine Agbokou, Florian Ferreri, Guy Chouinard, Howard C Margolese. τοpiramate - Induced 
weight loss in schizophrenia: A retrospective case series study. Con I Pharmacol 2007; (14):e234-e239.
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Σε αυτήν την κλινική, όλοι οι ασθενείς πληρούσαν 
τα κριτήρια DSM-IV για σχιζοφρένεια ή σχιζοτυπικές 
διαταραχές. Τα κριτήρια εισαγωγής του ασθενούς 
στην έρευνα ήταν τα εξής:
1. Υπέρβαρος, όπως αυτό ορίζεται από BMI≥25kg/
m2.
2. Συμπληρωματική αγωγή με τοπιραμάτη με σκο-
πό την επίτευξη απώλειας βάρους πραγματοποιή-
θηκε μετά από ενημερωμένη συγκατάθεση ασθε-
νών και ψυχιάτρων.
3. Χρήση τοπιραμάτης για τουλάχιστον 2 μήνες.

Οι ασθενείς ενημερώθηκαν για τις περισσότερο 
κοινές και κλινικά σημαντικές παρενέργειες της το-
πιραμάτης προτού δώσουν τη συγκατάθεσή τους. 
κριτήρια αποκλεισμού από τη μελέτη ήταν: χρήση 
της τοπιραμάτης με σκοπό να αντιμετωπίσει ψυχια-
τρικά συμπτώματα (π.χ. με σκοπό να βελτιώσει τη 
διάθεση και/ ή ψυχωσικά συμπτώματα. ασθενείς με 
συνυπάρχοντα νοσήματα, όπως ο διαβήτης, δεν απο-
κλείστηκαν. Πληροφορίες σχετικά με την ηλικία το 
φύλο, τη διάγνωση, το ΒΜΙ, την αντιψυχωσική αγω-
γή, συνυπάρχουσα χρήση φαρμάκων και διάρκεια 
και δοσολογία της χρήσης της τοπιραμάτης ήταν δι-
αθέσιμα από τους φακέλους των ασθενών.

Εκτίμηση της αποτελεσματικότητας

Οι νοσηλευτές ή οι γιατροί ζύγιζαν τους ασθενείς 
στην κλινική και τα αποτελέσματα καταγράφονταν σε 
κατάλληλους πίνακες. αν και δεν έγινε ειδική προ-
σπάθεια για να επιτευχθεί η μέγιστη ακρίβεια στη μέ-
τρηση του σωματικού βάρους, το ίδιο όργανο χρη-
σιμοποιήθηκε κάθε φορά. Εκτίμηση της αποτελε-
σματικότητας πραγματοποιήθηκε σχετικά με 1) δια-
κυμάνσεις του ΒΜΙ μετά από δύο μήνες χρήσης το-
πιραμάτης και 2) διακυμάνσεις του ΒΜΙ μετά από 6 
μήνες χρήσης της τοπιραμάτης.

Στατιστική ανάλυση

Τα ΒΜΙ των ασθενών πριν και μετά τη χρήση το-

πιραμάτης (ΒΜΙ-d) συγκρίθηκαν με τη χρήση κατά 
ζεύγη t-test. T-Test χρησιμοποιήθηκε επίσης για να 
συγκρίνει τα ΒΜΙ-d μεταξύ των δύο φύλων και τα 
ΒΜΙ-d μεταξύ των ασθενών που έλαβαν τοπιραμά-
τη για μεγαλύτερο (>6 μήνες) χρονικό διάστημα και 
αυτών που έλαβαν τοπιραμάτη για μικρότερο χρο-
νικό διάστημα (<6 μήνες).

Αποτελέσματα

10 ασθενείς πληρούσαν τα κριτήρια εισαγωγής στη 
μελέτη. Τα βασικά δημογραφικά στοιχεία, τα κλινικά 
χαρακτηριστικά και τα αντιψυχωσικά φάρμακα φαίνο-
νται στον πίνακα 1. Όλοι οι ασθενείς αντιμετωπίστη-
καν με τη χρήση τουλάχιστον  ενός αντιψυχωσικού 
φαρμάκου (κλοζαπίνη, ολανζαπίνη ή ρισπεριδόνη) 
και ποσοστό 80% λάμβανε 2 ή 3 αντιψυχωσικά. Η 
συμπληρωματική θεραπεία περιελάμβανε σταθερο-
ποιητικά της διάθεσης (κυρίως βαλπροϊκό οξύ, μέ-
ση ημερήσια δόση 833mg -±276mg-, αντιχολινεργι-
κούς παράγοντες για παρκινσονισμό προκαλούμενο 
από φάρμακα και βενζοδιαζεπίνες για το άγχος. Δύο 
ασθενείς έπασχαν από διαβήτη τύπου ΙΙ (διαιτολογι-
κά ελεγχόμενο) και ένας έπαιρνε αγωγή για υπέρτα-
ση. Όλοι οι ασθενείς παραπέμφθηκαν σε διαιτολό-
γο για διαιτητικές συμβουλές πριν από την έναρξη 
χρήσης της τοπιραμάτης (ένας αρνήθηκε).

Η διάρκεια της θεραπείας με τοπιραμάτη κυμάν-
θηκε μεταξύ 2 και 24 μηνών (μέση διάρκεια 10 μή-
νες ±7,7). 6 ασθενείς έλαβαν τοπιραμάτη για χρο-
νικό διάστημα 6 μηνών ή μεγαλύτερο. Η μέση ημε-
ρήσια δόση της τοπιραμάτης ήταν 197,5mg (±77, 
όρια 125-400mg). Όπως φαίνεται στο σχήμα 1, τα 
ΒΜΙ των ασθενών ελαττώθηκαν μετά τη χρήση το-
πιραμάτης. Μετά από 2 μήνες, το μέσο ΒΜΙ-d2 μήνες 
ήταν -3,2kg/m2 (±3,1, P= 0,009). Ένας ασθενής συ-
νέχισε να παίρνει βάρος (ΒΜΙ-d= +2,9kg/m2) και η 
συμπληρωματική αγωγή με τοπιραμάτη διακόπηκε. 
Μετά από 6 μήνες θεραπείας, μια σημαντικά μεγα-
λύτερη απώλεια βάρους διαπιστώθηκε (ΒΜΙ-d6 μή-

νες= -4,7kg/m2 (±2,4, P= 0,005). για το λόγο αυτό, 

ασθενείς οι οποίοι έλαβαν τοπιραμάτη για μεγαλύ-
τερο χρονικό διάστημα παρουσίασαν σημαντικά με-
γαλύτερη ελάττωση του ΒΜΙ-d σε σχέση με εκείνους 
που αντιμετωπίστηκαν για μικρότερες χρονικές περι-
όδους (P= 0,998).

για να διευκρινιστεί εάν η αλλαγή στο ΒΜΙ αυξά-
νεται με βάση τη διάρκεια χρήσης της τοπιραμάτης, 
πραγματοποιήθηκε συσχέτιση μεταξύ αυτών των 
δύο. Διαπιστώθηκε ότι η αλλαγή του ΒΜΙ σχετίζε-
ται θετικά (r= 0,66) με τη διάρκεια της θεραπείας και 
ότι η συσχέτιση αυτή είναι στατιστικά σημαντική (p= 
0,019). Το εύρημα αυτό υποστηρίζει την άποψη ότι 
το ΒΜΙ θα ελαττωθεί με μεγαλύτερες χρονικές περι-
όδους και ότι η διάρκεια της θεραπείας αποτελεί ένα 
σημαντικό παράγοντα στην απώλεια βάρους, αφού 
το 44% της διακύμανσης (R2= 0,44) στην αλλαγή του 
ΒΜΙ αποδίδεται στη διάρκεια της θεραπείας.

κατά τη διάρκεια της θεραπείας με τοπιραμάτη, 3 
ασθενείς σημείωσαν βελτίωση της κοινωνικής τους 
λειτουργικότητας (αυξημένη άντληση ευχαρίστη-
σης από τις δραστηριότητες, αυξημένη κινητοποίη-
ση, έναρξη άσκησης), 2 παρουσίασαν μείωση των 
θετικών συμπτωμάτων, παρά το γεγονός ότι η δόση 
του αντιψυχωσικού παρέμεινε σταθερή και σε ένα 
διαπιστώθηκε ελάττωση του άγχους. κανένας δεν 
ανέφερε επιδείνωση των ψυχώσεων ή της αντιληπτι-
κής ικανότητας. Σχετικά με τις κινησιακές διαταραχές 
προκαλούμενες από φάρμακα, όπως μετρήθηκαν με 
κλίμακα εξωπυραμιδικών συμπτωμάτων13, σε έναν 
ασθενή βρέθηκε αντικειμενική επιδείνωση του τρό-
μου και σε έναν άλλον βρέθηκε αντικειμενική επι-
δείνωση της βαρύτητας της δυσκινησίας.

Ο ασθενής που πήρε βάρος, ένας άνδρας 30 ετών, 
διέφερε καθώς ήταν ο μόνος που πήρε τοπιραμά-
τη για χρονικό διάστημα μόλις 2 εβδομάδων, το μι-
κρότερο από οποιονδήποτε ασθενή που συμμετεί-
χε στη μελέτη και υπέστη και μερικές άλλες ιατρικές 
αλλαγές κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου (δια-
κοπή ρισπεριδόνης 6mg/ημέρα, η δεκανοϊκή ζου-
κλοπενθιξόλη αυξήθηκε από τα 50 στα 100mg IM/
εβδομάδα και ξεκίνησε χρήση κουετιαπίνης η οποία 
προοδευτικά σταθεροποιήθηκε στα 100mg/ημέρα). 
Στους υπόλοιπους 9 ασθενείς, η δόση των αντιψυ-
χωσικών παρέμεινε σταθερή (n= 5) ή αυξήθηκε (n= 
4, η ολανζαπίνη αυξήθηκε σε 3 και η κλοζαπίνη ξε-
κίνησε ως νέα αγωγή σε 1).

Συζήτηση

Τα άτυπα αντιψυχωσικά έχουν συσχετισθεί με 
μεγαλύτερη αύξηση σωματικού βάρους σε σχέ-
ση με τα κλασικά αντιψυχωσικά2. Ο μηχανισμός 
αύξησης του σωματικού βάρους επαγόμενης από 
αντιψυχωσικά παραμένει ακόμη άγνωστος. Ο αντα-
γωνισμός των Η1 υποδοχέων ισταμίνης14 και των 5-
ΗΤ2C υποδοχέων σεροτονίνης15  ή η απορρύθμιση 
της λεπτίνης έχουν αναφερθεί. Η μικρότερη ηλικία, 
η εθνικότητα (αφρο-αμερικανοί, ασιάτες και Ισπανοί) 
και το χαμηλό ΒΜΙ κατά την έναρξη της θεραπείας 
έχει βρεθεί ότι αυξάνουν τον κίνδυνο της αύξησης 
βάρους επαγόμενης από αντιψυχωσικά16. Το φύλο 
έχει επίσης αναφερθεί ως πιθανός παράγοντας, όμως 
τα αποτελέσματα είναι αντικρουόμενα. Ο επιπολα-
σμός της παχυσαρκίας στους ασθενείς με σχιζοφρέ-
νεια απαιτεί όλοι οι ασθενείς που λαμβάνουν αντι-
ψυχωσικά να ελέγχονται εκτενώς και να αντιμετω-
πίζονται εάν είναι απαραίτητο. Το Εθνικό Ινστιτούτο 
Υγείας (National Institutes of Health – NIH) συστή-
νει θεραπεία απώλειας βάρους για ασθενείς με ΒΜΙ> 
25kg/m2. Βασικές αρχές της αντιμετώπισης της αύ-
ξησης βάρους και της παχυσαρκίας στη σχιζοφρέ-

Πiνακας 1. Δημογραφικa ΔεΔομeνα, κλινικa χαρακτηριςτικa και αντιψυχωςικa φαρμακα

μεταβλητή αριθμός μέσος όρος Σταθερή απόκλιση
   (SD)

Ηλικία 10 35,6 7,4
Βάρος, kg 10 93,7 26,2
Ύψος, m 10 1,71 0,13
ΒμΙ, kg/m2 10 33,5 5,6
Φύλο      

Άνδρες 7    
Γυναίκες 3    

DSM-IV διάγνωση      
Σχιζοφρένεια 9    
Σχιζοτυπική διαταραχή 1    

Ημερήσια δόση τοπιραμάτης, kg/m2 10 197,5 77,7
Διάρκεια της θεραπείας με τοπιραμάτη, μήνες 10 10 7,3
αντιψυχωσική αγωγή      

Ολανζαπίνη, mg/ημέρα 8 16,6 6,7
Ρισπεριδόνη, mg/ημέρα 4 4,5 0,9
Κλοζαπίνη, mg/ημέρα 1 200  
αλοπεριδόλη, mg/ημέρα 2 15 5
Δεκανοϊκή αλοπεριδόλη, mg/4 εβδομάδες 4 310 160
Δεκανοϊκή φλουφεναζίνη, mg/4 εβδομάδες 1 100  
Δεκανοϊκή ζουλκοπενθιξόλη, mg/4 εβδομάδες 1 100  

ΒΜΙ: Body Mass Index, DSM-IV: Diagnostic Statistical Manual of Mental Disorders – 4th edition
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νεια είναι παρόμοιες με εκείνες που ισχύουν στο γε-
νικό πληθυσμό. 

Οι κατευθυντήριες οδηγίες του ΝΙΗ περιλαμβά-
νουν τρία βασικά συστατικά: υποθερμιδική δίαιτα, 
άσκηση και συμπεριφοριολογικές τεχνικές με σκο-
πό τη μεταβολή του τρόπου ζωής. Η φαρμακοθε-
ραπεία συστήνεται σε συνδυασμό με συμπεριφερι-
ολογική αντιμετώπιση εάν το ΒΜΙ είναι μεγαλύτε-
ρο από 30kg/m2. 

Επίσης, συστήνεται σε ασθενείς με ΒΜΙ μεγαλύτε-
ρο από 27kg/m2 και συνυπάρχοντα νοσήματα (δι-
αβήτης, δυσλιπιδαιμία, υπέρταση) σε αυτούς που 
καμιά απώλεια βάρους δεν έχει επιτευχθεί σε χρο-
νικό διάστημα 6 μηνών με δίαιτα και συμπεριφερι-
ολογική προσέγγιση.

Παρά το μικρό μέγεθος του δείγματος, η παρούσα 
μελέτη υποστηρίζει τη συμπληρωματική χρήση το-
πιραμάτης με σκοπό την απώλεια βάρους σε σταθε-
ρά παχύσαρκους ασθενείς με σχιζοφρένεια, με με-
γαλύτερη ελάττωση του ΒΜΙ σε μεγαλύτερες χρο-
νικές περιόδους θεραπείας. αυτά τα ευρήματα εί-
ναι συμβατά με παλαιότερα αναφερόμενα αποτελέ-
σματα. Ορισμένα case reports18-20, ένα case series21, 
μια open-labelled μελέτη22 και μια τυχαιοποιημένη 
placebo-ελεγχόμενη μελέτη23 έχουν καταλήξει στη 
συμπληρωματική χρήση τοπιραμάτης με σκοπό την 
απώλεια βάρους στη σχιζοφρένεια.

Σε μια περίληψη των αποτελεσμάτων, αυτές οι δη-
μοσιεύσεις περιλαμβάνουν ένα σύνολο 113 ασθε-
νών με σχιζοφρένεια με μέση διάρκεια θεραπείας 19 
εβδομάδες (±13). Η ημερήσια δόση της μελετούμε-
νης τοπιραμάτης κυμάνθηκε μεταξύ 75 και 100mg. 
Όλες οι προηγούμενες δημοσιεύσεις18-23 κατέλη-
ξαν ότι η τοπιραμάτη συμβάλλει στην απώλεια βά-
ρους κατά τη διάρκεια της μελέτης. Είναι ενδιαφέρον 
πως σε μια μελέτη διακύμανσης δόσης23 βρέθηκε 
ότι η απώλεια βάρους με τη χρήση της τοπιραμάτης 
ήταν δοσο-εξαρτώμενη (ΒΜΙ-d200mg/ημέρα>ΒΜΙ-d100mg/ημέ-

ρα). Η τοπιραμάτη ήταν ασφαλής και σχετικά καλώς 
ανεκτή. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν γενικά ελα-
φριές έως μέτριες και είχαν την τάση να υποχωρούν 
με το χρόνο. Οι πιο συχνά αναφερόμενες ήταν: πα-
ραισθησίες, ανορεξία, δυσπεψία, ψυχοκινητική επι-
βράδυνση, ζάλη, διάρροια και ναυτία. Ενώ ψυχω-
σικά συμπτώματα24,25 και ανεπιθύμητες ενέργειες σε 
σχέση με την αντίληψη26,27 έχουν περιγραφεί με τη 

χρήση τοπιραμάτης στην επιληψία, καμία διαταρα-
χή αντίληψης, έξαρση ψύχωσης ή συμπεριφεριολο-
γικές επιπλοκές δεν έχουν περιγραφεί στις μελέτες 
σχιζοφρένειας. Το γεγονός αυτό μπορεί να οφείλε-
ται στη χρήση χαμηλότερων δόσεων στη σχιζοφρέ-
νεια σε σχέση με την επιληψία. Η παρούσα μελέ-
τη έχει ορισμένους περιορισμούς. κατ’ αρχάς, πρό-
κειται για μια αναδρομική μελέτη με μικρό μέγεθος 
δείγματος. Η έλλειψη ομάδας ελέγχου δεν επιτρέ-
πει τη σύγκριση με τα αποτελέσματα της συνήθους 
θεραπείας για την απώλεια βάρους. Επιπρόσθετα, 
δεν υπάρχει καμία εκτίμηση της επίπτωσης της δί-
αιτας και των συμπεριφεριολογικών μεθόδων στην 
απώλεια βάρους. Επιπλέον, υπήρχε μια έλλειψη 
προτυποποιημένων ψυχοπαθολογικών και νευροα-
ντιληπτικών εκτιμήσεων καθώς και εκτιμήσεων σχε-
τικά με την ποιότητα ζωής. Στην παρούσα μελέτη, 
οι παρατηρούμενες αλλαγές στο σωματικό βάρος 
δεν οφείλονταν σε μια συμπαραμαρτούσα ελάττω-
ση της χρήσης αντιψυχωσικών, καθώς στους 9 από 
τους 10 ασθενείς που έχασαν βάρος, τα αντιψυχω-
σικά είτε παρέμειναν σταθερά (n= 5), είτε αυξήθη-
καν (n= 4). για τον εναπομείναντα ασθενή, τα αντι-
ψυχωσικά μεταβλήθηκαν και καμία αλλαγή στο βά-
ρος δεν παρατηρήθηκε. 

Επιπρόσθετα της διαιτητικής και συμπεριφεριολο-
γικής προσέγγισης, η τοπιραμάτη αποτελεί μια χρή-
σιμη επιλογή για τους γιατρούς που αντιμετωπίζουν 
κλινικά σημαντική αύξηση βάρους σε σταθεροποι-
ημένους ασθενείς με σχιζοφρένεια. Παρ’ όλα αυ-
τά, για να εκτιμηθεί η ευρύτερη προοπτική της συ-
μπληρωματικής χρήσης τοπιραμάτης σαν μέθοδος 
ελέγχου βάρους στη σχιζοφρένεια, απαιτούνται με-
γάλης διάρκειας, τυχαιοποιημένες, placebo-ελεγχό-
μενες κλινικές δοκιμές διακύμανσης δόσης, οι οποί-
ες να περιλαμβάνουν προτυποποιημένες ψυχοπαθο-
λογικές και νευροαντιληπτικές εκτιμήσεις, καθώς και 
εκτιμήσεις ποιότητας ζωής. Επιπλέον, η πιθανότητα 
απόσυρσης συμπτωμάτων ή φαινομένου rebound 
αύξησης βάρους μετά τη διακοπή της τοπιραμάτης 
πρέπει ακόμα να διερευνηθεί.
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BMld - Difference in BMI before and after topiramate use;
M2 - after >_ 2 months of topiramate use; M6 - after >_ 6 months of topiramate use
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σχήμα 1. Μέσο ΒΜΙ πριν και μετά τη χρήση τοπιραμάτης.




