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ÖZET:

Atipik antipsikotik kullanan hastalarda ailede diyabet
öyküsü olmas›n›n glukoz metabolizmas› üzerine olan
etkisi
Amaç: fiizofreni hastalar›nda diyabet normal populasyona göre 2-3
kat daha fazla görülür. Son y›llarda atipik antipsikotiklere ba¤l› ortaya
ç›kan diyabetten de pek çok yay›nda söz edilmifltir. Yafl, etnik köken,
fliflmanl›k, fliflmanl›k süresi, fiziksel aktivite ve ailede diyabet öyküsününün bulunmas› gibi risk faktörleri diyabete yakalanmay› kolaylaflt›r›r. Bu çal›flman›n amac› atipik antipsikotik kullanan hastalarda, diyabet için bir risk faktörü olan, ailede diyabet öyküsü varl›¤›n›n glukoz
metabolizmas›n› nas›l etkiledi¤ini araflt›rmakt›r.
Yöntem: Çal›flmaya flizofreni veya baflka bir psikotik bozukluk tan›s›
alm›fl ve en az 1 y›ld›r atipik antipsikotik kullanmakta olan toplam 70
hasta al›nm›flt›r. Hastalar ailesinde diyabet öyküsü olan ve olmayan
diye iki gruba ayr›lm›flt›r. Glukoz metabolizmas›n› de¤erlendirmek için
açl›k kan flekeri, oral glukoz tolerans testi, kan insülin, c-peptit, hemoglobin A1c, leptin ve ghrelin düzeylerine bak›lm›flt›r.
Bulgular: Ailesinde diyabet öyküsü olan ve olmayan iki hasta grubunun açl›k kan flekeri, oral glukoz tolerans testi, kan insülin,c-peptit, hemoglobin A1c, leptin ve ghrelin düzeylerinin karfl›laflt›r›lmas› sonucu
sadece ghrelin düzeyi ailesinde diyabet olan grupta daha yüksek bulunmufltur; di¤er parametreler aç›s›ndan iki grup aras›nda istatistiksel
olarak anlaml› bir fark saptanmam›flt›r.
Sonuç: Atipik antipsikotik kullanan hastalarda ailede diyabet öyküsü
bulunmas› glukoz metabolizmas›n›n bozulma olas›l›¤›n› art›rabilir. Tedaviye bafllamadan önce risk faktörlerini gözden geçirmek ve klinik
izlemde metabolik yan etkileri de¤erlendirmek amac›yla gerekli de¤erlendirmeleri yapmak ak›ll›ca olacakt›r.
Anahtar sözcükler: fiizofreni, atipik antipsikotik, metabolik yan etki,
glikoz metabolizmas›

ABSTRACT:

The effect of the family history of diabetes on glucose
metabolism of the patients recieving atypical antipsychotics
Objective: Diabetes is observed 2-3 times more frequently in
schizophrenic patients with comparison to the general population.
Recently, many publications have reported diabetes related to
atypical antipsychotics. Risk factors such as age, ethnicity, overweight,
duration of obesity, physical activity, and family history of diabetes
seem to help development of diabetes. This study aims to investigate
how the glucose metabolism is affected from familial history of
diabetes which is a risk factor for the disease.
Method: Seventy patients who have a diagnosis of schizophrenia or
other psychotic disorders and are treated with atypical antipsychotics
for at least one year were recruited for the study. The patients were
divided into two groups defined as those with or without a family
history of diabetes. In order to evaluate the glucose metabolism
fasting blood glucose, oral glucose tolerance, blood insuline, cpeptide, hemoglobine A1c, leptin and ghrelin levels were measured.
Results: The results of the comparison of fasting blood glucose, oral
glucose tolerance, blood insuline, c-peptide, hemoglobine A1c, leptin
and ghrelin levels between two patient groups with and without
family history of diabetesonly ghrelin levels were found to be
statistically higher in the group of patients with a history of diabetes in
their family; no other parameters have statistically significant
differencesbetween two groups.
Conclusion: Having a family history of diabetes may increase the
probabality of disturbance in glucose metabolism of the patients
receiving atypical antipsychotics. It would be reasonable to evaluate the
risk factors prior to the treatment and routinely review the parameters
required to evaluate the metabolic side effects in clinical follow-ups.
Key words: Atypical antipsychotics, metabolic side effect, glucose
metabolism
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G‹R‹fi

A

tipik antipsikotiklerin tipiklere
göre daha az ekstrapiramidal
sistem (EPS) yan etkisine ve prolaktin art›fl›na neden olduklar›n›n görülmesinden sonra say›lar› giderek artm›fl
ve kullan›m alanlar› genifllemifltir. Atipik
antipsikotiklerdeki polireseptör afinitesi
daha az düzeyde EPS geliflimine yol

açarken, baflka baz› yan etkilerin geliflmesine de neden olabilmektedir.
Bunlardan birisi de ciddi bir yan etki
olan insüline ba¤›ml› olmayan (Tip 2) diyabettir (1).
Toplumun yaklafl›k 1/3’ünde genetik olarak periferik insülin direncinin
bulundu¤u ve Tip 2 diabetes mellitusta
(DM) altta yatan temel mekanizman›n
bu genetik yatk›nl›k oldu¤u bilinmekte-
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dir (2). Genetik olarak periferik insülin direnci bulunan
grubun hepsinde DM geliflmesi beklenmez. Multifaktöriyel bir hastal›k olan DM, genetik olarak yatk›nl›¤›
olanlarda, fiziksel ve ruhsal travma, herhangi bir hastal›k, afl›r› kilo al›m›, fiziksel inaktivite, herhangi bir nedenle glikoz metabolizmas›n› olumsuz yönde etkileyen ilaç al›m› gibi baflka etkenlerin varl›¤›nda tetiklenmekte ve klinik ve/veya laboratuar olarak belirgin hale gelmektedir (3). Antipsikotiklerin genel kullan›ma
girdi¤i günden beri yap›lan yay›nlar aras›nda tutars›zl›k
olsa da antipsikotik kullan›m› ile glikoz metabolizmas›ndaki bozukluk aras›nda bir iliflki kurulmaktad›r (4).
Tip 2 diyabetin ruhsal bozuklu¤u olanlarda daha
yayg›n olmas›n›n alt›nda yatan mekanizman›n hastal›¤›n kendisine mi yoksa k›smen ya da tamamen farmakoterapiye mi ba¤l› oldu¤u konusu tart›flmal›d›r (3). Atipik antipsikotik ilaçlarla diyabet riski artmaktad›r, bu
ilaçlar›n kullan›m›yla diyabet riski 40 yafl›n alt›na inmifltir (5). Ancak flizofreni hastalar›nda diyabet oran›n›n
genel populasyona göre 2-3 kat daha fazla olmas›, durumu daha karmafl›k hale sokmaktad›r (6).
Yap›lan araflt›rmalar ve olgu bildirimleri atipik antipsikotik kullanan hastalarda diyabet gelifliminin çok
daha fazla oldu¤unu göstermektedir. Atipik antipsikotik alan hastalarda diyabet geliflimi aç›s›ndan bir tak›m
risk faktörleri söz konusu olup, antipsikotik tedaviye
bafllamadan önce hastalarda bunlar› ayr›nt›l› olarak
de¤erlendirmek gerekir. Sözü edilen risk faktörleri flunlard›r: fiizofreni ve di¤er psikiyatrik bozukluklar, obezite BK‹> 30 kg/m2, uzam›fl obezite, yafl (45 yafl üzeri), etnik köken, hipertansiyon, lipid anormallikleri (düflük
HDL, yüksek serum trigliseriti), aile öyküsü, diyet, inaktivite, atipik antipsikotik ajanlar (özellikle klozapin ve
olanzapin) (7).
Daha önce yay›nlanm›fl olan olgu bildirimlerinde
bahsedilen hastalar›n ço¤unlu¤unda hastal›k öyküsü,
ailede hastal›k öyküsü ve/veya obezite gibi diyabet
için risk faktörlerine sahip olduklar› gözlenmektedir. Bu
olgu bildirimleri göstermektedir ki, yeni nesil antipsikotikler daha önce normal olan homeostatik sistemlere zarar vermekten çok var olan hastal›¤› veya ön hastal›¤› (örn. bozuk glikoz tolerans› veya obezite) art›rarak diyabete neden olmaktad›r. Bu nedenle hastalarda
risk faktörlerini de¤erlendirmek çok önemlidir (1). Ailede diyabet öyküsü olmas› kifliyi diyabete yatk›n hale
getiren etmenlerden birisidir. E¤er atipik antipsikotik-
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ler bu yatk›nl›¤a sahip bireylerde diyabetin ortaya ç›k›fl›na neden oluyorsa, o zaman ailesinde diyabet öyküsü bulunan hastalarda bulunmayanlara göre, antipsikotik kullan›m› sonras› daha yüksek oranda diyabet
görülmesi beklenir. Bu çal›flman›n amac›, uzun süredir
atipik antipsikotik kullanan hastalarda ailede diyabet
öyküsü bulunmas›n›n (birinci derece akrabalar›nda),
glikoz metabolizmas›nda bozukluk oluflmas› s›kl›¤›nda
bir art›fla neden olup olmad›¤›n›n araflt›r›lmas›d›r.

YÖNTEM
Örneklem
Çal›flmaya, Celal Bayar Üniversitesi ve Ege Üniversitesi Psikiyatri Kliniklerine ayaktan baflvuran ya da yatarak tedavi gören flizofreni ve di¤er psikotik bozukluk
tan› grubundan herhangi birine giren hastalar al›nd›.
Çal›flmaya kat›lma koflullar›n› karfl›layan hastalara ait
bilgiler poliklinik kartlar›ndan ya da yatan hasta dosyalar› incelenerek belirlendi. ‹lk etapta kriterleri karfl›layan hasta grubu bu flekilde oluflturuldu.
Çal›flmaya al›nma ölçütleri
• En az bir y›ld›r atipik antipsikotik kullan›yor olmak,
• 18-65 yafl aras›nda olmak,
• Çal›flmaya kat›lmay› ve çal›flman›n koflullar›na uymay› kabul ediyor olmak,
Çal›flmadan d›fllanma ölçütleri
• Atipik antipsikotik ile birlikte klasik antipsikotik
kullan›yor olmak,
• Özgeçmifl öyküsünde pankreas hastal›¤› geçirmifl
olmas› ya da halen mevcut olmas›,
• Endokrinopatilere sahip olmas›,
• Diyabet geliflimine neden olabilecek genetik sendromlar›n olmas›,
• Diyabet geliflimine neden olabilecek ilaç kullan›yor
olmas›,
• Öyküde bir kez dahi olsa glikoz tolerans› bozuklu¤unun saptanm›fl olmas›,
• Diyabet (DM Tip 2) tan›s›n›n olmas›,
• Prolaktin düzeyi yüksekli¤i olmas›,
• Çocuk do¤urmufl ise gestasyonel diyabet öyküsünün olmas›.
Celal Bayar Üniversitesi ve Ege Üniversitesi psikoz
polikliniklerinde kay›tl› olan toplam 840 hastan›n dosyas› tarand›. Çal›flmaya kat›lma koflullar›n› karfl›layan
hasta say›s› toplam 276 olarak bulundu. Bu hastalar-
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dan 84’ne telefon numaralar› de¤iflmifl oldu¤undan,
adres de¤iflikli¤i oldu¤undan ya da telefonlar› cevap
vermedi¤inden ulafl›lamad›. Telefonla ulafl›lan 50 hasta
çal›flmaya kat›lmay› kabul etmedi. Yirmi hasta ise baflka flehirlerde ikamet ettiklerinden dolay› kat›lmay› kabul etmediler. Otuz yedi hasta ilaç de¤iflikli¤inden
dolay›, 8 hasta ise ilac› kesti¤inden, 1 hasta telefonla
arand›¤›nda baflka bir hastanede yat›yor olmas›ndan, 1
hasta da hipotiroidi tedavisi ald›¤›n› ifade etti¤inden
dolay› çal›flmaya al›nmad›. Çal›flmaya kat›lmay› kabul
eden ve koflullar› karfl›layan toplam 75 hastan›n kanlar› al›nd›. Kanlar› al›nm›fl olan bu kiflilerden 5’i çeflitli nedenlerle çal›flmadan ç›kar›ld›. Hastalardan birisinde k›sa süre önce tan› konmufl diyabet varl›¤› saptand›. Di¤er bir hastada diyabet geliflimine neden olabilecek
endokrin bir hastal›k ve buna yönelik tedavi ald›¤› saptand›. Di¤er 2 hastada karbonhidrat metabolizmas›
üzerinde etkili oldu¤u bilinen oral kontraseptif ve beta
bloker kullan›m› saptand›. Son hasta ise daha sonra ifade etti¤i üzere klasik antipsikotik kulland›¤› ö¤renildi.
Araçlar
• Sosyodemografik bilgi formu: Bu çal›flma için araflt›rmac›lar taraf›ndan haz›rlanm›fl 18 maddeden oluflan ve sosyodemografik özellikleri sorgulayan bir
bilgi toplama formudur.
• Olas› risk etkenlerini de¤erlendiren veri formu: Bu
çal›flma için araflt›rmac›lar taraf›ndan haz›rlanm›fl 17
maddeden oluflan diyabet aç›s›ndan risk oluflturan
aile öyküsü, bedensel hastal›k, kullan›lan ilaçlar, yaflam tarz› gibi de¤iflkenleri sorgulayan bir bilgi toplama formudur.
• Açl›k kan flekeri (AKfi)
• Glikolize hemoglobin (Hb A1c)
• Oral glikoz tolerans testi (OGTT)
• C peptid düzeyleri
• Kan insülin düzeyi
• Leptin düzeyi
• Ghrelin düzeyi
Dünya Sa¤l›k Örgütü ve Amerikan Diabet Cemiyeti’nin önerileriyle açl›k kan flekeri ve oral glikoz tolerans
testleri karbonhidrat metabolizmas›n›n bozuldu¤u DM
tan›s›nda alt›n standart testlerdir. Hb A1c testi ise DM
için en temel takip testidir ve ayr›ca bilinçsiz acil olgularda ise ay›r›c› tan›da kullan›lmaktad›r. Bilindi¤i üzere
insülin, kan glikozunu düflüren tek hormon olarak kar-

bonhidrat metabolizmas›nda önemli bir yere sahiptir.
Kan insülin düzeyi analizi, karbonhidrat metabolizman›n de¤erlendirilmesinde ve salg›land›¤› pankreas›n
fonksiyonu, patolojileri ve insülin rezervlerinin saptanmas›nda önem tafl›r. Benzer flekilde C peptid düzeyi ise
endojen ve ekzojen insülinin ay›r›m›nda insülin rezervinin de¤erlendirilmesinde kullan›lmaktad›r. Leptin
167 amino asitli bir proteindir ve esas olarak adipoz
dokuda sentezlenip kana sal›n›r. Leptin beyne, besin
depolar› hakk›ndaki bilgiyi ileten en önemli
hormondur. Plazmadaki leptin hipotalamusta kendi reseptörlerini etkileyerek besin al›m›n› azalt›r. Leptin geninin mutasyonlar› ve leptinin komple yetmezli¤i fliddetli obezite ile sonuçlan›r. Leptin insülin sekresyonuna ve aktivasyonuna direk olarak etkilemesi nedeniyle sadece obezite de¤il tip 2 DM gibi di¤er metabolik
hastal›klar ile de iliflkilidir (8-10). Ghrelin enerji dengesinin sa¤lanmas›na kat›ld›¤› belirlenen en son hormondur. Uyku-uyan›kl›k döngüsünde, gastrik sekresyon ve
motilite üzerinde, kardiyovasküler fonksiyonlar üzerinde, pankreas›n endokrin fonksiyonlar›n›n düzenlenmesinde, glikoz metabolizmas› üzerinde etkisi vard›r ve
ayr›ca antiproliferatif etkinlik gösterir. Plazma ghrelin
düzeyi BK‹, vücut ya¤ miktar›, adipositlerin boyutu,
plazma insülin, leptin ve glikoz düzeyi ile negatif korelasyon gösterir (11,12).
Uygulama
Çal›flmaya kat›lmay› kabul eden ve veri formu doldurulan hastalardan belirlenmifl olan parametrelerin
bak›lmas› için iki gün üst üste kan örnekleri al›nd›. Ege
Üniveritesi Psikiyatri Klini¤i’nde çal›flmaya al›nm›fl olan
hastalar›n kanlar› yerinde al›narak, santrifüj edilip serumlar› ayr›ld›. So¤uk zincire uyularak, al›nm›fl olan
kanlar, Celal Bayar Üniversitesi T›p Fakültesi Biyokimya
Laboratuar›’na getirildi. Celal Bayar Üniversitesi Psikiyatri Klini¤i’nde çal›flmaya al›nm›fl olan hastalar laboratuarda kanlar› al›narak de¤erlendirildi. Bazal plazma
glikoz de¤erleri yüksek saptanan olgulara OGTT yap›lmad›, bazal plazma glikoz de¤erleri normal olanlara ise
75 gr glikozla yükleme yap›larak 2. saatte plazma glikoz de¤erlerine bak›ld›. Glikoz analizleri enzimatik yöntemle; insülin ve C peptid analizleri kemilüminesans
yöntemle ilgili kitler kullan›larak E 170 (Roche Diagnostics, Indianapolis, IN, USA) analizöründe çal›fl›lm›flt›r.
Ghrelin (202-531 pg/ml civar›nda) (Peninsula laboratori-
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es, Inc., San Carlos, CA, USA)marka kitlerle, leptin analizleri BioSource (Europe S.A., Nivelles, Belgium) marka
kitler ile enzim-immunoassay yöntemle çal›fl›lm›flt›r.
‹statistiksel De¤erlendirme
Bu çal›flman›n istatiksel de¤erlendirmesinde veriler,
“SPSS 10.0 for Windows” program› kullan›larak analiz
edilmifltir. Elde edilen verilerden oransal olanlara ki-kare, say›sal olanlara t-testi uygulanm›flt›r.

BULGULAR
Ailede diyabet öyküsü
Hastalar›n %52,9’unda (n=37) ailerinde tan› konmufl
ve tedavisi sürmekte olan diyabet öyküsü mevcuttu.
Sosyodemografik özellikler
Çal›flmaya al›nan hastalar›n sosyodemografik özelliklerine bak›ld›¤›nda, hastalar›n yafl ortalamas›
35,07±12,21 idi. Ailesinde diyabet olan grupta yafl ortalamas› 35,65±12,21 iken; olmayan grupta ortalama
34,42±12,37 idi ve aralar›nda anlaml› bir fark yoktu
(p=0,7). Ailesinde diyabet olan grubun %54,1’i (n=20),
olmayan grubun %63,6’s› (n=21) erkek hasta olup;
gruplar aras›nda anlaml› farkl›l›k yoktu (p: 0,4). Beden
kitle indekslerine (BK‹) bak›ld›¤›nda tüm hastalar›n
%4,3’ünün (n=3) zay›f, %30’nun (n=21) normal kilolu,
%40’n›n (n=28) afl›r› kilolu ve %25,7’sinin (n=18) obez oldu¤u saptand›. Ailesinde diyabetes mellitus olan ve olmayan iki grup karfl›laflt›r›ld›¤›nda sosyodemografik
özellikler aç›s›ndan gruplar aras›nda istatistiksel olarak
bir farkl›l›k saptanmad› (Tablo 1).

(n=9), %11,4’ü ketiapin (n=8), %2,9’u klozapin+risperidon (n=2) ve %1,4’ü amisülpirid+klozapin (n=1) kullanmaktayd› (Tablo 2).
Tablo 2: Kullan›lan atipik antipsikotik ilaçlar
Kullan›lan ilaç

n

%

Olanzapin
Risperidon
Klozapin
Amisülpirid
Ketiapin
Klozapin+Risperidon
Klozapin+Amisülpirid

21
17
12
9
8
2
1

30,0
24,3
17,1
12,9
11,4
2,9
1,4

Ailesinde diyabet öyküsü olan ve olmayan gruplar›n, glikoz metabolizmas› parametreleri aç›s›ndan karfl›laflt›r›lmas› Tablo 3’te gösterilmifltir.
AKfi de¤erleri diyabet öyküsü olmayan grupta
95,83±33,04, diyabet öyküsü olan grupta 104,78±50,95
idi. Her iki grup aras›nda AKfi de¤erleri aç›s›ndan istatiksel olarak anlaml› bir fark bulunamad› (P=0,4).
Diyabet öyküsü olmayan grupta OGGT de¤erleri
92,56±38,88, diyabet öyküsü olan grupta ise 94,58±43,83
idi. Her iki grup aras›nda OGTT de¤erleri aç›s›ndan istatiksel olarak anlaml› bir fark bulunamad› (p=0,8).
Diyabet öyküsü olmayan gruptaki kan insülin de¤eri 11,64±11,96, diyabet öyküsü olan grupta ise
10,67±6,02 idi. Her iki grup aras›nda kan insülin de¤erleri aç›s›ndan istatiksel olarak anlaml› bir fark bulunamad› (p=0,7).
C-peptid de¤erleri diyabet öyküsü olmayan grupta
1,75±1,08, diyabet öyküsü olan grupta ise 1,77±0,65 idi.
Her iki grup aras›nda C-peptid de¤erleri aç›s›ndan istatiksel olarak anlaml› bir fark bulunamad› (p=0,9).

Tablo 1: Beden kitle indeksine göre gruplar›n karfl›laflt›r›lmas›
Toplam
(n=70)
BKI*
Zay›f
Normal kilolu
Afl›r› kilolu
Obez

Ailesinde diyabet
öyküsü olan (n=37)

Ailesinde diyabet
öyküsü olmayan (n=33)

%

n

%

n

%

n

4,3
30,0
40,0
25,7

3
21
28
18

5,4
16,2
48,6
29,7

2
6
18
11

3,0
45,5
30,3
21,2

1
15
10
7

p

0,07

BKI: Beden kitle indeksi

Kullan›lan antipsikotikler
Hastalar›n kullanm›fl oldu¤u ilaçlar›n da¤›l›m›na bak›ld›¤›nda, %30’u olanzapin (n=21), %24,3’ü risperidon
(n=17), %17,1’i klozapin (n=12), %12,9’u amisülpirid
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HbA1c de¤erleri diyabet öyküsü olmayan grupta
5,82±1,35, diyabet öyküsü olan grupta ise 5,88±1,14 idi.
Her iki grup aras›nda HbA1c de¤erleri aç›s›ndan istatiksel olarak anlaml› bir fark bulunamad› (p=0,8).
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Leptin de¤erleri diyabet öyküsü olmayan grupta
3,50±2,93, diyabet öyküsü olan grupta ise 5,21±5,00 idi.
Her iki grup aras›nda leptin de¤erleri aç›s›ndan istatiksel olarak anlaml› bir fark bulunamad› (p=0,08).
Ghrelin de¤erleri diyabet öyküsü olmayan grupta
591,44±160,81, diyabet öyküsü olan grupta ise
681,50±93,06 idi. Her iki grup aras›nda ghrelin de¤erleri aç›s›ndan karfl›laflt›rma yap›ld›¤›nda istatiksel olarak
anlaml› bir fark mevcuttu (p=0,005). Ghrelin ailesinde
diyabet öyküsü olmayan grupta daha düflük, ailesinde
diyabet öyküsü olan grupta daha yüksek düzeydeydi
(Tablo 3).
Tablo 3: Ailesinde diyabet öyküsü olan ve olmayan hastalar›n
glikoz metabolizmas› paremetreleri aç›s›ndan karfl›laflt›r›lmas›
Ailesinde diyabet
öyküsü bulunan
(n=37)
AKfi (mg/dl)
OGTT (mg/dl)
‹nsülin (mu/ml)
C-peptit (ng/ml)
HbA1c (%)
Leptin (ng/dl)
Ghrelin (pg/dl)

104,78±51,0
94,58±43,8
10,67±6,0
1,77±0,7
5,88±1,1
5,21±5,0
681,50±93,1

Ailesinde diyabet
öyküsü bulunmayan
(n=33)

p

95,93±33,0
92,56±38,9
11,64±12,0
1,75±1,1
5.82±1,4
3,50±2,9
591,44±160,8

0,387
0,843
0,668
0,940
0,833
0,081
0,005*

AKfi: Açl›k Kan fiekeri
OGTT: Oral Glikoz Tolerans Testi
* ‹statistiksel olarak anlaml›

TARTIfiMA
Atipik antipsikotiklerin, farkl› reseptör profilleri nedeniyle, tip 2 diyabet, hiperinsülinemi, hiperglisemi, diyabetik ketoasidoz (DKA), hiperlipidemi, insülin rezistans›, BK‹’de art›fl, kilo al›m›, hiperleptinemi, ghrelin ve
prolaktin düzeyinde art›fl yapt›¤› bilinmektedir (13-17).
Ailede diyabet öyküsü varl›¤›, kiflinin gelecekte diyabet
aç›s›ndan risk alt›nda oldu¤unu göstermektedir. Aile
öyküsünde diyabet varl›¤›n›n, bu ilaçlar› kullanan hastalarda diyabet geliflimine daha fazla yol açmas› beklenebilir. Atipik antipsikotik kullanan hastalarda, ailelerinde diyabet öyküsünün olup olmamas›na bak›larak
glikoz metabolizmas› verilerinin karfl›laflt›r›ld›¤› bir çal›flmaya literatürde rastlanmam›flt›r. Atipik antipsikotiklerin hiperglisemi, insülin direnci, DKA, tip 2 diyabet
yapt›¤› pek çok olgu bildiriminde görülmüfltür. Olgu bildirimleri sunulurken bunlarda ailelerinde diyabet öyküsü olup olmad›¤› ço¤u kez ifade edilmesine (18-20)
ve bir risk etkeni olarak bildirilmesine ra¤men, yaln›z

bafl›na bu risk etkeninin varl›¤›n›n ilaçlar›n bu yan etkilerini ne yönde etkiledi¤i konusunda bir çal›flma yap›lmam›flt›r. Karbonhidrat metabolizmas› pek çok etmenin varl›¤›nda etkilenmektedir. Diyabetin de multifaktöriyel oldu¤u bilinmektedir. Bir kiflinin ailesinde diyabet öyküsü varsa, bu kiflide daha sonraki y›llarda özellikle risk etkenlerinin oran› fazlalaflt›kça diyabet geliflme riski o ölçüde artmaktad›r. Bu çal›flmada atipik antipsikotik kullanan hastalarda, ailede diyabet öyküsü
varl›¤›n›n glikoz metabolizmas›n› ne flekilde etkiledi¤i
kesitsel olarak de¤erlendirilmifltir.
Bu çal›flmada AKfi ve OGTT testi aç›s›ndan ailesinde
diyabet öyküsü olan grupta de¤erler daha yüksek olmas›na ra¤men istatiksel olarak anlaml› fark bulunmam›flt›r. ‹nsülin ve C-peptid de¤erleri her iki grupta da bir
birlerine yak›n oranda saptanm›flt›r. HbA1c de¤erleri
diyabet öyküsü olan grupta bir miktar daha yüksek olmas›na ra¤men, istatiksel olarak anlaml› de¤ildir. Bu
bulgu, kullan›lan atipik antipsikotiklerin yaratt›¤› riskin
ailede diyabet öyküsü gibi baflka bir risk faktörüne göre daha güçlü oldu¤unu ve di¤erini gölgede b›rakt›¤›n›
akla getirmektedir.
Leptinin diyabet öyküsü olan gruptaki düzeyi, diyabet öyküsü olmayan gruptakinden istatiksel olarak anlaml› olmasa da daha yüksek bulunmufltur. fiimdiye
kadar yap›lan çal›flmalar ve olgu bildirimleri ile tipik ve
atipik antipsikotikler kilo al›m› ve vücut a¤›rl›¤›n›n düzenlenmesinde etkili olduklar›, insülin ve leptin gibi
hormonlar›n her ikisinin de bu düzenlemeyle ilgili oldu¤u bilinmektedir (21). Andres Herran ve arkadafllar›n›n yapt›klar› çal›flmada özellikle atipik antipsikotiklerden olanzapin tedavisi alanlarda serum leptin düzeyleri kilo al›m›ndan ba¤›ms›z olarak yüksek bulunmufltur
(22). Murashita ve arkadafllar›n›n olanzapin alan 7 hasta üzerinde ghrelin, leptin, glikoz ve di¤er metabolik
parametreleri de¤erlendirdikleri bir çal›flmada leptin ve
vücut ya¤›nda art›fl saptanm›flt›r (23). Atmaca ve arkadafllar›n›n yapt›klar› bir çal›flmada ise atipik antipsikotik alan hastalarda serum leptin düzeyleri olanzapin ve
klozapin alan grupta daha yüksek, ketiapin alan grupta orta düzeyde ve risperidon alan grupta çok daha düflük olarak saptanm›flt›r (24). Melkerson ve arkadafllar›n›n yapt›klar› bir çal›flmada da olanzapin alan hasta
grubunda leptin düzeyleri yüksek bulunmufltur (25).
Hagg ve arkadafllar›n›n çal›flmas›nda ise klozapin ve
klasik antipsikotik alan grupta serum leptin düzeyleri
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yüksek bulunmufl ve bu araflt›rmac›lar antipsikotik ilaç
alan ve özellikle de klozapin benzeri atipik ajanlar› alan
hastalarda hiperleptineminin afl›r› kilo ve insülin rezistans› sendromundan sorumlu olabilece¤ini bildirmifllerdir (26).
Leptin insülin sekresyonu ve aktivasyonunu do¤rudan etkilemesi nedeniyle sadece obezite de¤il, tip 2
DM gibi di¤er metabolik hastal›klar ile de iliflkilidir.
Obezlerde leptin düzeyinde art›fl gözlenirken diyabetiklerde leptin düzeyinin düfltü¤ü bildirilmifltir
(8,9,10,27). Bu çal›flmada ise ailesinde diyabet olan
grupta leptin düzeyleri beklenenin aksine di¤er gruba
göre yüksek ç›km›flt›r. Burada akla gelen iki fley vard›r:
birincisi kullan›lan ilaçlar›n ve hastalar›n sahip oldu¤u
fazla kilonun leptin düzeyi üzerindeki etkisinin ailede
diyabet öyküsü olmas›ndan daha güçlü olabilece¤idir;
ikincisi ise, bu durumun, ailesinde diyabet öyküsü olan
grupta oluflmakta olan bir leptin direncinin göstergesi
olabilece¤idir.
Ghrelin ailede diyabet öyküsü olan grupta diyabet
öyküsü olmayan gruba göre istatiksel olarak anlaml›
düzeyde daha yüksek bulunmufltur (p=0,005). Ghrelinin glikoz metabolizmas› üzerinde etkileri vard›r (11).
Murashita ve arkadafllar› olanzapin alan 7 hastada
ghrelin düzeylerini yüksek bulmufllard›r (23). fiiflman
kiflilerde afl›r› beslenmeye cevaben ghrelin seviyesinin
azald›¤› (28) gastrektomi yap›lmas›n›n plazma ghrelin
düzeyini %65-80 oran›nda azaltt›¤› bilinmektedir.
Masaoka ve arkadafllar›n›n diyabette ghrelinin patofizyolojik önemini gösterdikleri ilk çal›flmalardan birinde
tedavisiz diyabetik s›çanlarda plazma ghrelin konsantrasyonlar› kontrollere göre belirgin olarak yüksek saptanm›flt›r. Plazma ghrelin düzeyi insülin tedavisi ile normale dönmüfltür (29). Ghrelin düzeyi anoreksiya, kalori k›s›tlamas›, kanser kafleksisi gibi besin al›m›n›n azald›¤› baz› durumlarda yükselmektedir. Anoreksiya nervozada artan ghrelin seviyelerinin, fliflmanl›kta görülen
leptin direnci gibi patofizyolojik bir durumu yans›t›p
yans›tmad›¤› veya bu art›fl›n bir kompansatuar mekanizma olup olmad›¤› tam olarak bilinmemektedir
(12,30). Ghrelin düzeyi BK‹ ile negatif korelasyon gösterir; anoreksiya ve kaflekside artmakta, tip 2 diyabet olsun ya da olmas›n obezitede azalmaktad›r. Ghrelin ve
insülin sekresyonu aras›nda da negatif korelasyon vard›r. fiiflman kiflilerde ghrelin afl›r› beslenmeye ba¤l› olarak azal›r (31). Obez hastalarda ghrelin düzeyi düflerek
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yiyecek al›m› azalmaktad›r. ‹nsanda preproghrelin/
ghrelin genindeki mutasyon obezite ile iliflkili olabilir
(3).
Sonuçta ghrelinin yiyecek al›m› ve vücut a¤›rl›¤› art›fl›nda önemli bir rolü olup, diyabetik hastalarda da
yüksek düzeyde saptanmas› glikoz metabolizmas› ile
iliflkisi oldu¤unu göstermektedir. Bu çal›flmada atipik
antipsikotik kullan›m›na ba¤l› bekledi¤imiz yüksekli¤in
d›fl›nda, ailesinde diyabet öyküsü olan grupta grehlin
düzeyinin di¤er gruptan anlaml› düzeyde daha yüksek
olmas›; bu grubun diyabet geliflimi aç›s›ndan daha fazla risk alt›nda oldu¤unu göstermektedir.
Tip 2 diyabet kronik bir hastal›k olup, hiperglisemi
kontrol alt›nda tutulmazsa zaman içinde pek çok organ yetmezli¤i ve ifllev bozuklu¤una yol açar. Bu aç›dan önemli bir hastal›kt›r. Psikiyatrik hasta populasyonunda ilaç tedavisi genellikle uzun sürelidir. Bu yüzden
de tedaviye uyumda yan etkilerin önemi büyüktür. Tedaviye bafllarken hastay› bireysel olarak ele almak,
yan etkilerin geliflimi aç›s›ndan risk etkenlerini tafl›y›p
tafl›mad›¤›n› göz önünde tutmak gerekir.
Bu çal›flmada glikoz metabolizmas›na yönelik pek
çok parametrede gruplar aras›nda istatiksel farkl›l›k olmasa da aile öyküsünde diyabet olan grupta genellikle bir art›fl saptanm›flt›r. Bak›lan tüm parametreler içinde rutin izlemde pek çal›fl›lmayan, fakat son y›llarda
karbonhidrat metabolizmas›nda ve yeme davran›fl›nda
önemli bir rolü oldu¤u bilinen, ghrelin diyabet öyküsü
olan grupta anlaml› olarak yüksek bulunmufltur. Karbonhidrat metabolizmas›ndaki bozulma kronik bir süreçtir ve neredeyse en son aflama olan klinik diyabet
aflamas›nda hiperglisemi oluflmakta, açl›k plazma glikozundaki yükselme insülin kompansasyonunun yetmedi¤i, postprandiyal hiperglisemi ve oral glikoz tolerans›nda bozulman›n ard›ndan aç›¤a ç›kmaktad›r. Diyabet aç›¤a ç›kmadan y›llar önce özellikle mikrovasküler
komplikasyonlar geliflmifl olmaktad›r. Bu çal›flma atipik
antipsikotik alan hastalar›n, klinik izleminde, özellikle
ailesinde diyabet öyküsü olanlarda, bir tak›m rutin tetkiklerin yan›nda ghrelinin de bak›lmas›n›n önemli oldu¤una iflaret etmektedir.
Sonuç olarak ailede diyabet olmas› bir risk faktörüdür. Bu ve buna benzer risk faktörlerinin olup olmad›¤› tedaviye bafllamadan önce araflt›r›lmal›d›r. Bu ilaçlar›n glikoz, lipid, prolaktin düzeyleri üzerine etkilerinin
oldu¤u göz önünde bulundurularak, tedaviye bafllan-
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madan önce hastan›n ne kadar risk alt›nda oldu¤u
mutlaka araflt›r›lmal›, ilaç seçimi buna göre yap›lmal›,
izlemde de hastalar belirli aral›klarla metabolik aç›dan
de¤erlendirilmelidir. Rutin olarak bakt›¤›m›z tetkikler
(AKfi, OGTT vs.) ancak son döneme ulaflm›fl bir glikoz
metabolizmas› bozuklu¤unun kan tablosuna yans›mas› oldu¤undan, glikoz metabolizmas›n› de¤erlendirmede kullan›lan leptin, ghrelin gibi rutinde kullan›lmayan
parametreler asl›nda glikoz metabolizmas›n›n erken
dönem habercileri oldu¤undan özellikle riskli grupta

yer alan hastalarda bak›lmal›d›r. Bu çal›flma bu alanda
yap›lan literatürdeki ilk çal›flma olmas› aç›s›ndan
önemli bir yere sahiptir; bir di¤er üstünlü¤ü ise hastalarda diyabete neden olabilece¤i bilinen neredeyse
tüm risk faktörlerinin d›fllanm›fl olmas›d›r. Ancak çal›flman›n bir izlem çal›flmas› olmamas› ve hastalar›n ilaç
tedavisine bafllamadan önceki kan de¤erlerinin bilinmemesi çal›flman›n önemli bir k›s›tl›l›¤›d›r. Antipsikotik
kullanan hastalarda de¤iflik risk faktörlerini de¤erlendiren izlem çal›flmalar›na ihtiyaç oldu¤u aç›kt›r.
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