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ÖZET
Bu çalışmada normal kontroller ve şizofrenik hastaların (ilaç-öncesi ve ilaç-sonrası) serum DBH aktiviteleri ölçül
dü. Şizofrenik hastaların serum DBH aktiviteleri normal kontrollere oranla anlamlı olarak düşük bulundu. Nöroleptik te
davi sonrası şizofrenik hastaların serum DBH aktiviteleri tedavi öncesine oranla azalmış bulunmakla birlikte bu azalmanın
anlamlı olmadığı saptandı. Ayrıca aynı yaş grubunda olan kadın ve erkekler arasında serum DBH aktivitesinin değişmediği
görüldü.
Sonuç olarak şizofrenik hastalarda serum DBH aktivitesinin azaldığı, ancak bu azalmanın nöroleptik ilaç kullanı
mından bağımsız olduğu bulunmuştur.
Anahtar Sözcükler: Şizofreni, dopamin-beta hidroksilaz (DBH), Nöroleptik ilaçlar.
SUMMARY
In this study, normai controls and serum DBH activity in schizophrenics (before-drug and after-drug) were measu
red. DBH activity in schizophrenics was found significantly less than normal controls. Although DBH activity in schizoph
renics decreased in comparison with pre-treatment after neuroleptic treatment, it was also seen that DBH activity did not
change between men and women in the same age group.
In conclusion, it has been fi nd that serum DBH activity in schizophrenics decreased, but this was an independent
decrease from the use of neuroleptic drug.
Key Words: Schizophrenia, dopamine-beta hydroxylase, neuroleptic drugs.
GİRİŞ
Dopamin-beta-hidroksilaz (DBH) dopamini noradrenalin’e (NA) dönüştüren bir enzimdir. Adrenal medulla’nın
kromafrin granüllerinde ve sempatik sinirlerin veziküllerinde lokalize olan bu enzim, sinir stimülasyonu sırasında noradrenalin’le birlikte ve orantılı olarak salgılanmaktadır (1-4). Bu özelliği sonucu serum DBH’nin sempatik sinir sisteminin aktivitesini gösteren iyi bir indeks olabileceği ileri sürülmüştür (5).
İnsanda serum DBH aktivitesi bireyler arasında geniş bir dağılım göstermektedir (6,7). Serum DBH’nın büyüme ve
gelişme sırasında önemli değişikliklere uğradığı, fakat kadınlar ve erkekler arasında fark göstermediği bulunmuştur (7,8).
Erişkinlerde serum DBH aktivitesinin her bir birey için sabit olduğu, yeni doğanların serum DBH aktivitesinin erişkinlere
göre çok düşük düzeylerde olduğu gösterilmiştir (6,7).
Serum DBH aktivitesi büyük ölçüde genetik faktörlere bağımlıdır (8,9). Aile ve ikiz çalışmaları serum DBH aktivi
tesinin dağılımında çevresel faktörlerden çok hereditenîn rolü olduğunu ortaya koymaktadır (9,10 11,12,13).
Serum DBH aktivitesinin çeşitli psikiyatrik hastalıklarda önemli bir enzim olarak izlenebilirliği anormal katekolaminerjik aktivitenin bu hastalıklarda rolü olduğu düşüncesinden kaynak almaktadır (14).
Bu çalışmada, serum DBH aktivitesi ile şizofreni arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı , nöroleptik tedavinin se
rum DBH aktivitesi üzerine olan etkisini ve aynı yaş grubunda olan kadın ve erkekler arasında serum DBH aktivitesinin
ne şekilde bir dağılım gösterdiğini saptamayı amaçladık.
GEREÇ VE YÖNTEM
Bu çalışmada Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi psikiyatri servisinde bulunan
ve genellikle 20-29 yaş grubunda olan, uzman bir psikiyatrist tarafmdan DSM-III-R tanı ölçütlerine göre şizofreni teşhisi
konmuş 39 hastadan serum DBH aktivitelerini ölçmek üzere kan örnekleri almdı. Şizofreni teşhisi konmuş bu hastalardan
ilaç tedavisine başlamadan önce ve ilaç tedavisine başladıktan 15 gün sonra parmak ucundan kan örnekleri almarak spektrofotometrik yöntemle serum DBH aktiviteleri ölçüldü (15,16).
Bu amaçla şizofreni teşhisi konmuş hastalardan ilaç tedavisine başlamadan önce ve tedaviye başladıktan 15 gün
sonra steril bir lansetle parmak ucu delinerek 6 adet heparinize kapiller tüpe kan örnekleri alındı. Kapiller tüplerin bir
ucu cam macunu ile kapatıldıktan sonra 30 dk içinde 12 500rpm’de mikrohemotokrit santri füjde (Nüve NT- 715) 3 dk sü
reyle santrifüj edilerek plazması ayrıldı. DBH ölçümü yapılana kadar ayrılan plazmalar -20 °C’de derin dondurucuda sak
landı.
DBH düzeyleri Nagatsu T. ve Udenfriend S. tarafından tarif edilen spektrofotometrik yöntemle ölçüldü (15). Bu
yöntem tiramin’in DBH tarafından oktopamin’e dönüştürülmesi esasına dayanır. İyon değiştirici kolon kromotograafisi
yöntemiyle oktopamin izole edilir ve sodyum periyodat (N alO ^’la parahidroksibenzaldehite oksidlenir.
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Deney sonucu elde edilen absorbans değerleri standart gra fiğe uygulanarak ne kadar oktopamin’e karşılık geldiği
saptandı. DBH aktivitesi değerleri internasyonal ünite/litre
mol/dk/L) olarak ifade edildi. Bir internasyonal ünite
(İ.Ü) 37 °C enkübasyonda dk başına 1 M mol oktopamin sağlayan DBH aktivitesidir (Şekil 1).
Deneyde Kullanılan kimyasal Maddeler
sodyum-fumarat (Sigma), N-etilmaleimid (Sigma), Tiramin (Sigma), Askorbik asid (Merck), Talaz (Sigma), Parglin (Sigma), Dowex-50 (Sigma), NaIo 4(Sigma), Na2S205 (Sigma).
Deney sonuçlan metin içinde aritmetik ortalama + standart hata olarak sunulmuştur. Grup sayısının 2 den fazla ol
duğu durumlarda ortalamalar arasındaki farkın anlamlılık derecesi varyans analizi ile değerlendirilmiştir (17). İki ortalama
arasındaki farkın anlamlılık derecesi student "t" testi ile değerlendirilmiştir (18). Hesapla bulunan "t" değerlerinin karşılığı
olan "p" değeri ait olduğu serbestlik derecesine göre özel tablodan okunarak "p"nin 0,05 ’den küçük olduğu değerler anlam
lı olarak kabul edilmiştir.
BULGULAR
Bu çalışmada spektrofotometrik yöntemle 30’u normal, 39’ şizofren olan 69 kişide serum DBH aktivitesi saptandı.
Normal kişilerin ve şizofreni teşhisi konmuş hastaların (ilaç-öncesi ve ilaç-sonrası) serum DBH aktiviteleri ölçülerek arala
rındaki ilişki incelendi.
Kontrol grubu olarak seçilen 30 kişinin ortalama serum DBH aktivitesi 18.96 + - 1.50 (M mol/dk/L) olarak bulun
du. Şizofreni teşhisi konmuş hastaların ilaç öncesi ortalama serum DBH aktivitesi 14.42 + - 1.49 (M mol/dk/L) ve ilaç
sonrası ortalama serum DBH aktivitesi 12.78 + - 1.27 (M mol/dk/L) olarak bulundu ve her grubun ortalama serum
DBH aktivitesinin kontrol grubundan anlamlı olarak düşük olduğu saptandı (&<0,05) (p<0,05). Ayrıca şizofreni grubu
bir bütün olarak ele alındığında ilaç- sonrası ortalama serum DBH aktivitesinin ilaç-öncesi ortalama serum DBH aktivitesine oranla azalmış bulunmakla birlikte, bu azalmanın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı saptandı (Şekil 2).
Kontrol grubunda ve şizofreni teşhisi konmuş hastalarda (ilaç-öncesi ve ikç-sonrası) ortalama serum DBH aktivite
si kadınlar ve erkekler şeklinde gruplandırılıp incelendiği zaman aradaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadğı saptan
dı (p>0.05) (Şekil 3-5).
Şizofreni teşhisi konmuş hastalarda haloperidol, klorpromazın ve trifiluoperazîn olmak üzere 3 ayrı nöroleptik ilaç
kullanıldı. Bu ilaçlan kullanmadan önceki ortalama serum DBH aktiviteleri her üç ilaç grubu için sırasıyla 16.97 + - 2.53
(M mol/dk/L), 12.38 + - 2.04 (M mol/dk/L), 11.90 + - 2.84 (M mol/dk/L), ilaçlan kullandıktan 15 gün sonra ise 14.06
+ 2.14 (M mol/dk/L), 9.84 + 1.78 (M mol/dk/L), 9.77 + 2.33 (M mol/dk/L), olarak bulundu (Şekil 6-8). Yapılan
istatistiksel hesaplamalar sonucunda her üç ilaç grubu içinde ilaç-sonrası ortalama serum DBH aktivitesi ilaç-öncesi ortalam serum DBH aktivitesine oranla azalmış bulunmakla birlikte, bu azalmanın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı saptan
dı (p>0.05).
Daha sonra, şizofreni teşhisi konmuş hastalarda ilaç sonrası ortalama serum DBH aktivitelirinin ilaç-öncesine oran
la % değişimi incelendi ve aradaki farkın her üç ilaç grubu içinde istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulundu (p<0,05) (Şe
kil 9-11).
TARTIŞMA
Değişik psikotik rahatsızlıkları olan hastalann serum DBH aktiviteleri üzerine yapılan çalışmalar genellikle farklı
sonuçlar vermiştir. Son yıllarda şizofrenik hastalann serum DBH aktiviteleri üzerine yapılan 10 araştırmadan üçü normal
kontrollerle karşılaştırıldığında düşük bir aktivite olduğunu (19-21), birisi artış olduğunu (13), altı tanesi ise önemli bir de
ğişiklik olmadığını belirtmektedir (22-27).
Amerikalı ve İsveçli şizofrenili hastalarla, Japon ve Alman şizofrenili hastaların karşılaştırıldığı bir araştırmada ise
gruplar arasında serum DBH aktiviteleri oldukça farklı bulunmuştur. Bulunan bu farklılık ırklar arasında resesif gen oluşu
mun ve etkisinin farklı olmasına bağlanmış ve ancak bu düşüncenin sonuçlardaki farklılığa açıklık getirebileceği öne sürül
müştür (8,28).
Wise ve Stein şizofrenik hastalann otopsi sonrası beyin DBH aktivitesinin düşük olduğunu bulmuşlar ve şizofreni
de noradrenerjik sistemin daha az aktif olduğu şeklinde bir hipotez ortaya atmışlardır (29).
Serum DBH aktivitesi
periferik noradrenerjik nöronlann aktivitesini yansıttığı için şizofreninin daha az aktif
olan noradrenejik sistemle ilişkili olup olmadığını kontrol etmede denenebilir. Santral noradrenerjik nöronlann aktivitesini
ölçmek için BOS DBH aktivitesini ölçmek daha uygun olabilir. Fakat yine de aynı genetik locusun serum ve merkezi sinir
sistemi DBH aktivitesini kontrol etmede kullanılacağını varsayarak, otosomal resesif bir gen tarafından düzenlendiğini ka
bul edecek olursak (8,28) bu çalışmadaki bulguların Wise ve Stein’in hipotezlerini destekleyici nitelikte olduğunu görürüz.
Yine bu konuda yapılan bazı çalışmalarda nöroleptik tedavinin serum DBH aktivitesini azalttığı (28) ya da önemli
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bir değişiklik yapmadığı (30) gösterilmiştir. Bu çalışmada nöroleptik tedavi sonrası serum DBH aktivitesi, tedavi öncesine
oranla azalmakla birlikte, bu azalmanın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı saptandı. Bazı çalışmalarda nöroleptik tedavi
sonrası serum DBH aktivitesinde meydana gelen azalmalann bu ilaçların antikolineıjik etkilerine bağlı olabileceği ileri sü
rülmüştür (30.32).
Sıçanlarda yapılan bir çalışmada, kolineıjik etkili oksotremorin’in santral etkiye bağlı olarak adrenal medullanın
kromofîn hücrelerinden DBH salıverilmesini artırdığı gösterilmiştir (32). Nöroleptik ilaçların antikolineıjik etkinlikleriyle
ve bu santral mekanizma aracılığı ile adrenal DBH üzerinde inhibe edici etki yapmaları ve bu etkinin serum DBH aktivite
si azalmasıyla sonuçlanması olasıdır. Bu çalışmada kullanılan antikolineıjik etkinliği en fazla olan klorpromazin’in serum
DBH aktivitesinde daha fazla azalma yapması bu etkiye bağlı olabilir. Ayrıca klorpromazin alfa adrenerjik reseptörleri blo
ke etmek, bulber ve hipotalamik vazomotor merkez depresyonu yapmak suretiyle hipotansiyona neden olmaktadır. Vazomotor merkez depresyonuna bağlı olarak gelişen sempatik hipoaktivitenin bir sonucu olarakta serum DBH aktivitesi azal
mış olabilir.
Yine bu çalışmada normal kontrolleri ve hasta grubunu kadınlar ve erkekler şeklinde gruplara ayırıp serum DBH
aktivitesine bakıldığında, enz im aktivitesinin cinsiyet farkı göstermediği saptandı. Bu bulgu literatürle de uygunluk göster
mektedir (33).
Yine de bu konuda daha kesin sonuçlara ulaşabilmek için şizofreni teşhisi konmuş henüz tedavi görmeyen ve teda
viye başladıktan sonra hastalardan bir dizi kan örnekleri alınarak, daha geniş kapsamlı çalışmalar yapılması gereklidir.
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