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ÖSSZEFOGLALÁS
A második generációs antipszichotikumok gyakori mellékhatása az elhízás és a cukorbetegség.
Vizsgálatunk során a ghrelin (RIA), resistin és a
TNF-a (ELISA) szerepét tanulmányoztuk második generációs antipszichotikumokkal (clozapin,
olanzapin, risperidon, quetiapin, 15 beteg csoportonként) kezelt betegekben (n=60) a testsúlygyarapodás és az inzulin-rezisztencia kialakulásában (éhomi plazma inzulin szint, ELISA, és
HOMA indexek számítása). Egy éves kezelés
után a betegek 80%-a túlsúlyos illetve elhízott
lett (BMI>27/30 kg/m2), és 35%-ban alakult ki
szénhidrát anyagcsere zavar (n=21/60), csökkent
glukóz tolerancia (13/60) vagy diabetes (8/60).
Az éhomi ghrelin (1,3±0,6 ng/ml), resistin (9,8±
3,7 ng/ml), TNF-a (5,8±1,7 pg/ml), inzulin (10,4±
7,6 U/ml), HOMA A index (2,5±1,8), HOMA B
index (133±62,5%) szignifikánsan magsabb volt
a betegcsoportban, mint egészséges, nemben és
korban illesztett referens egyénekben. Szignifikáns pozitív korreláció volt megfigyelhetõ a
resistin, TNF-a , az inzulin és a HOMA A index
között, és szignifikáns negatív összefüggés mutatkozott ezen paraméterek és a ghrelin szintek
között. A magas éhomi ghrelin szint orexigén hatása révén elõsegíti a testsúly növekedését. A
zsírszövetben az elhízás során azután az egyre
fokozódó mértékben termelõdõ resistin és TNF-a
egyéb cytokinekkel együtt inzulinresisztencia
kialakulását eredményezi. Negatív feed-back regulációs folyamat figyelhetõ meg az adipocytokinek és a ghrelin termelõdés között. A második
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generációs antipszichotikumok feltehetõen a
monoamin receptorokon keresztül stimulálhatják a ghrelin termelõdést, és emiatt az adipocytokinek szupprimáló hatása nem érvényesül.
Mind a négy második generációs antipszichotikum egyaránt obesitogénnek és diabetogénnek
bizonyult.
KULCSSZAVAK: antipszichotikumok, ghrelin,
resistin, TNF, elhízás, inzulinresisztencia, cukorbetegség
POSSIBLE CONNECTION BETWEEN GHRELIN,
RESISTIN AND TFA-a LEVELS AND THE
METABOLIC SYNDROME CAUSED BY ATYPICAL
ANTIPSYCHOTICS
Second generation antipsychotics (SGA) are
obesitogenic and diabetogenic. Role of ghrelin
(RIA), resistin and TNF-a (ELISA) in weight
gain and insulin resistance (fasting plasma insulin, HOMA, ELISA) was studied in Hungarian
psychiatryic patients (n=60) treated with SGA
(clozapine, olanzapine, risperidone, quetiapine,
15 each). After 1 year, 80% of patients became
overweight/obese (BMI>27/30) and 35% (n=
21/60) presented impaired glucose tolerance
(13/60) or diabetes (8/60). Ghrelin (1,3±0,6
ng/ml), resistin (9,8±3,7 ng/ml), TNF-a (5,8±1,7
pg/ml), insulin (10,4±7,6 U/ml, HOMA A: 2,5±
1,8, HOMA B: 133±62,5) were significantly higher
in patients than in healthy matched controls. Resistin and TNF-a positively correlated with each
other, insulin, HOMA, and negatively with ghrelin.
Ghrelin contributes to weight gain, resistin and
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TNF-a to insulin resistance. A negative feedback regulation may exist between adipocytokines and ghrelin production. SGA drugs enhance ghrelin production despite the suppressive

Bevezetés
A második generációs (atípusos) antipszichotikumok gyakran elõforduló mellékhatása az elhízás, a
metabolikus szindróma és a 2-es típusú diabetes
kialakulása a kezelés során.1-3
Megelõzõ vizsgálatainkban egyes inzulin-rezisztenciával járó kórállapotokban, elhízásban,
2-es típusú és terhességi cukorbetegségben megfigyeltük, hogy az emelkedett TNF-a szérum szintek összefüggést mutatnak a testtömeggel és az inzulin-rezisztencia egyes paramétereivel.4-6 Az említett cytokin a zsírsejtekben is termelõdik, és itt
termelõdésének mértéke összefügg a test zsírtömegével. Receptoraihoz kötõdve befolyásolja a
szervezet inzulin érzékenységét, gátolja az inzulin
receptor jelátvitelét csökkentve a receptor és az inzulin receptor szubsztrát 1 (IRS-1) tyrosin maradékokon történõ foszforilációját és a glukóz
transzporter-4 (GLUT 4) funkcióját valamint a
b -sejtek inzulin termelését is. Biológiai hatásait
korábbi közleményeinkben összefoglaltuk.4,5
A fentiek miatt tanulmányoztuk a második generációs antipszichotikumot szedõ betegekben a
TNF-a szintek alakulását, és kapcsolatát a testtömeg és az inzulin-rezisztencia egyes paramétereinek változásával.
Az utóbbi idõben (1999) felfedezett peptid hormon, a ghrelin a growth hormon secretagog receptor endogén liganduma, a GHRH-val szinergizmusban a GH legerõsebb stimulátora. Génje a 3.
kromoszómán a 3p25-26 régióban található, 4
exonból és 3 intronból áll. A protein az 1.-2.
exonról szintetizálódik. Az érett, hatékony hormon a 117 aminosavat tartalmazó preproghrelinbõl (=prepromotilin related peptid) hasad ki, 28
aminosavat tartalmaz. A processzálódás során a 3.
poziciójú szerin aminosav n-octanoylációval módosul, ami az aktív hormonforma. A des-acyl variánsok biológiailag nem aktívak. Több biológiailag
aktív és inaktív alternatív variáns is létezik. A
ghrelin többféle sejttípusban termelõdik, így a
gyomor P/D sejtjeiben, a bélben, a szívben, a
pajzsmirigyben, a tüdõben, az ovariumban, a hasnyálmirigy szigetek b - és a -sejtjeiben, T lymphocytákban, neutrophil granulocytákban, daganat-
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effect of adipocytokines. All four SGA drugs are
equally obesitogenic and diabetogenic.
KEYWORDS: obesity, antipsychotic drugs, ghrelin, resistin, TNF, insulin resistance

sejtekben, a hypothalamus, a vese és a placenta
sejtjeiben. A ghrelin receptorok 366 aminosavból
állnak, megtalálhatóak a központi idegrendszer,
az endokrin szervek (pajzsmirigy, pancreas), a
szív, a harántcsíkolt izmok, a zsírszövet és a gyomor-bél rendszer sejtjeinek felszínén. A receptor
jelátvitele G-proteinek közvetítésével történik. A
hormon sokirányú biológiai hatással rendelkezik.
A GH mellett számos hormon, így a prolactin,
ACTH, glucagon, cortisol, epinephrin, aldosteron
szekrécióját is fokozza. Jelentõs orexigén hatása
is van, fokozza a nucleus arcuatusban az orexigén
peptidek, az agouti szerû fehérje, a neuropeptid Y,
valamint az orexin A és B termelõdését, így fokozva a táplálékfelvételt és ezen keresztül a testsúly gyarapodását. A ghrelin antagonizálja a
leptin étvágycsökkentõ hatását is. Fokozza a gyomorsav szekréciót, a gastrin felszabadulást valamint a gyomor motilitását. Jelen vizsgálatunk
szempontjából további fontos hatása, hogy befolyásolja a zsírszövet mûködését is, stimulálja a
preadipocyták differenciálódását érett zsírsejtekké, gátolja a lipolysist és lipogenetikus hatású.
Mindezek a hatások a zsírszövet szaporodásához
és a testsúly növekedéséhez vezetnek. Hatással
van a hormon a szénhidrát anyagcserére is, egyes
vizsgálatokban fokozta, másokban gátolta a glukóz stimulálta az inzulin szekréciót. Az inzulin
pedig gátolta a ghrelin termelõdést. A májsejtekben növeli az inzulin jelátviteli folyamatokat, így
fokozza az IRS-1 tyrosin maradékainak foszforilációját és a mitogén aktíválta protein kináz enzim
aktivitását, növeli a gluconeogenesist, a máj cukor
termelését. DM-ban, obesitásban, öregedés során
szintje alacsonyabb, negatívan korrelál az inzulinrezisztenciával, a testömeg indexel (BMI: body
mass index), a test zsírtartalmával, az éhomi inzulin és a leptin szinttel. A ghrelin koncentráció éhgyomri állapotban a legmagasabb, étkezés után
csökken.7,8
A fentiek alapján tanulmányoztuk az éhomi
ghrelin szintek alakulását második generációs
antipszichotikummal kezelt betegekben a testtömeggel és az inzulin-rezisztencia egyes paramétereivel összefüggésben.
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A 2001-ben publikált resistin egy új, inzulin-rezisztenciát növelõ cytokin. A fehérje molekulatömege 12.5 kD, a 10 cysteint tartalmazó fehérjecsalád (XCP) egyik tagja. A fehérje dimereket és
ezekbõl felépülõ multimereket alkot. A monomer
forma biológiailag inaktív. Génje a 19. kromoszómán található. Emberben elsõsorban monocytákban és macrophagokban termelõdik nagyobb
mennyiségben, a zsírszövetben lényegesen kisebb
mértékben, és fõként a zsírsejtek differenciálódása során expresszálódik. A viscerális zsírszövet
mintegy 250-szer több resistint termel, mint a
subcutan. A cytokin csökkenti a harántcsíkolt és
szívizomsejtek glukóz felvételét, gátolva a
GLUT-4 transzporter funkcióját, valamint állatkísérletben a resistin adása hepatikus inzulin-rezisztenciát is eredményez. Az inzulin rágcsáló állatmodellben csökkentette a zsírsejtekben a resistin
mRNS expressziót, ugyanakkor fokozta a cytokin
szekrécióját. Emberben elhízásban és 2DM-ban a
resistin szérum szintek emelkedettek.9,10
A fentiek alapján vizsgáltuk meg a szérum resistin szintek alakulását második generációs antipszichotikumot szedõ betegekben az inzulin-rezisztencia paramétereinek alakulásával összefüggésben.
Betegcsoportok
Vizsgálatunkban a Kútvölgyi Klinikai Tömb Pszichiátriai Osztálya által ambulánsan második generációs antipszichotikummal egy éve kezelt 60 beteg, 41 nõ és 19 férfi (életkoruk átlag±SD: 50.8±
5.7 év) szerepelt elõzetes beleegyezés után. Az alkalmazott második generációs antipszichotikumok adagjai a következõk voltak: clozapin (átlagos dózis: 233 mg/nap), olanzapin (9,1 mg/nap),
risperidon (3,7 mg/nap), quetiapin (342 mg/nap).
Az egyes gyógyszerekkel kezelt csoportokban
15-15 beteg szerepelt. A vizsgálatban kizárási kritériumként szerepelt az ismert cukoranyagcsere
zavar (emelkedett éhgyomri vércukor érték: IFG,
6,0-7,0 mmol/l, csökkent glukóz tolerancia: IGT,
orális glukóz tolerancia teszt 75 g glukóz elfogyasztása után 120 perccel: OGTT 120 perces értéke 7,8-11,1 mmol/l, valamint manifeszt diabetes
mellitus: DM, éhomi vércukor érték ismételten 7
mmol/l felett, és/vagy 75 g. OGTT 120 perces értéke 11.1 mmol/l felett) (11). A betegek legalább 1
évig megszakítás nélkül szedtek második generációs antipszichotikumot. 1 év után ismételt laboratóriumi vizsgálatok, 75 g OGTT történtek. Az
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éhomi szérum ghrelin, resistin és TNF-a meghatározás ezekbõl a szérum mintákból történt.
Vizsgálatunkban 82, nemben és korban (nõ/ffi:
57/25, életkor: 50.8±5.7év) hasonló egészséges
egyén (Károlyi Sándor Kórház I. belosztály és
szakambulanciái személyzete, valamint belgyógyászati vizsgálaton átesett, fizikális és rutin laboratóriumi vizsgálatok során eltérést nem mutató
egyének), és 63 nemben, korban valamint testtömeg index és cukoranyagcsere zavar elõfordulási
gyakoriság tekintetében hasonló (nõ/ffi: 43/21,
IGT+DM n=21/63 33%, életkor: 51,2± 5,9 év,
BMI: 30,4±3,4 kg/m2) beteg szerepelt elhízott/
diabeteses referens csoportokként (Károlyi Sándor Kórház I. belosztály betegei). Az utóbbi betegcsoport a testtömeg és a cukoranyagcsere zavar
ghrelin szintekre gyakorolt hatásának megítélése
céljából került összehasonlításra az atípusos antipszichotikumot szedõk csoportjával. Az egyes betegcsoportok adatait az 1. táblázatban foglaltuk
össze.
1. táblázat
Betegcsoportok és a referens
személyek adatai
n
nõ/ffi
IGT/DM n (%)
kor
(átlag±SD év)
BMI (kg/m2)
FPG mmol/l
OGTT
120 mmol/l
inzulin U/ml
HOMA A
HOMA B
ghrelin ng/ml
resistin ng/ml
TNF-a pg/ml

beteg
60
41/19
13/8 (35)
50.8±5.7

elhízott
63
43/21
13/8 (33)
51,2±5,9

kontroll
82
57/25
0
50.8±5.7

29,2±7,1*
5,0±0,8*
7,5±3,0*

30,43±7,4*
5,1±0,7*
7,7±3,2*

24,3±3,7
4,5±0,4
5,8±0,5

10,9±7,5*
2,5±1,8*
147±78,2*
1,3±0,6*
9,8±3,7*
5,8±1,7*

–
–
–
0,21±0,03*
–
–

5,3±1,3
1,05±0,3
-106±21,4
0,33±0,03
6,3±2,6
4,0±0,2

*p<0,01 (Mann-Whitney) a referens csoportokhoz képest; – vizsgálat nem történt.

Módszerek
Az éhomi plazma inzulin (Linco Research, St.
Charles, MO, USA ELISA kit, intra-assay IA variációs koefficiens CV 5,96%, inter-assay IE CV
10,3%, specifitás: 100%, érzékenység 2uU/ml), a
szérum ghrelin (Linco RIA kit, IA CV 7,9%, IE
CV 16,0% specifitás: 100%, érzékenység: 10 pg/
ml), a szérum resistin (Linco ELISA kit, IA CV
4,0%, IE CV 7,0% specifitás: 100%, érzékenység:

Neuropsychopharmacologia Hungarica 2005, VII/3; 132-139

GHRELIN,RESISTIN,TUMORNECROSISFACTOR(TNF)-a ÉSAZATÍPUSOSANTIPSZICHOTIKUMOK…

0,16 ng/ml), valamint a szérum TNF-a (Biosource
International ELISA kit, IA CV 5,2%, IE CV 8,5%
specifitás: 100%, érzékenység: 1,7 pg/ ml) szintek
meghatározása kereskedelmi forgalomban kapható kit-ekkel történt. Az inzulin-rezisztencia paraméterek, a HOMA A (homeostasis assessment
model: plasma inzulin U×plazma glukóz mmol/l /
22,5, az inzulin-rezisztencia mértéke, optimális
normál érték: 1) és B (20×plasma inzulin U / plazma glukóz mmol/l -3,5, a b -sejtek szekréciós kapacitása, optimális normál értéke 100%) indexek
valamint a testtömeg index (BMI testsúly kg/ testmagasság m2) számítása a feltüntetett képletekkel
történt. A statisztikai értékeléshez és a grafikus ábrázoláshoz Prizma 3 programot alkalmaztunk. A
multivariancia analízist SPSS 10 programmal végeztük.
Eredmények
Az elhízás és a cukoranyagcsere zavar
gyakorisága
A második generációs antipszichotikumot szedõ
betegcsoport BMI értéke 1 éves kezelés után szignifikánsan (*p<0,01, Mann-Whitney test) a kezdeti 25,6±5,1 kg/m2 (átlag±SD) értékrõl 29,2±7,1
kg/m2* értékre (%-os növekedés 11,5±6,27
kg/m2) nõtt. A betegek 80%-a túlsúlyos (BMI>27
kg/m2) vagy elhízott (BMI>30 kg/m2 ) lett (1. táblázat).
A betegek 35%-ában (n=21/60) alakult ki a cukoranyagcsere valamilyen zavara. 13 beteg esetében IGT, 8 esetben pedig DM fejlõdött ki.. Ez je-
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lentõsen nagyobb elõfordulási arány, mint az elhízás, IGT és a DM gyakorisága a hazai népesség
körében (túlsúly/elhízás: kb. 50%, IGT: kb. 3%,
DM kb. 5%).
A szénhidrát anyagcsere zavarát mutató betegek BMI értéke szignifikánsan magasabb volt
(32,5±9,8 kg/m2), mint a normális glukóztoleranciát mutatóké (27,5±4,5 kg/m2, Mann-Whitney
p<0.05).
Emelkedett éhomi szérum ghrelin, resistin
és TNF-a szintek a második generációs
antipszichotikumot szedõ betegekben
Az éhomi szérum ghrelin (1,3±0,6 ng/ml*), resistin (98±3,7 ng/ml*) és TNF-a (5,8±1,7 pg/ml*)
szintek szignifikánsan magasabbak voltak
(*Mann-Whitney p<0.01) az antipszichotikumot
szedõk között, mind az egészséges referens egyénekben (ghrelin: 0,33±0,03 ng/ml, resistin: 6,3±
2,6 ng/ml, TNF-a : 4,0±0,2 pg/ml) (1. ábra). A
ghrelin szintek esetében az elhízott referens személyekhez képest szintén szignifikáns különbség
mutatkozott. Az utóbbi csoportban a ghrelin szintek szignifikánsan alacsonyabbak voltak (ghrelin:
0,21±0,03 ng/ml), mint az egészséges személyekben (1. ábra, 1. táblázat).
A szénhidrát anyagcsere zavarát mutató betegek ghrelin (1,4±0,6 ng/ml) és resistin (10,58±
4,73 ng/ml) és TNF-a (6,67±1,86 pg/ml) szintjei
szignifikánsan (Mann-Whitney: p<0.05) magasabbak voltak, mint a szénhidrát anyagcserezavart
nem mutatóké (ghrelin: 1,0±0,5 ng/ml, resistin:
8,8±3,0 ng/ml, TNF- 5,331,47 pg/ml).

1. ábra. Az éhomi ghrelin, resistin és TNF-a szintek alakulása a második generációs
antipszichotikumokkal kezelt betegekben, egészséges kontroll személyekben és elhízott egyénekben

Szérum ghrelin szintek

Szérum resistin szintek

Szérum TNF-a szintek

p<0,01 (Mann-Whitney teszt): szignifikáns különbség a betegcsoport és a referens csoportok között.
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2. ábra. Korreláció a második generációs antipsychotikumokkal kezelt betegcsoportban az éhomi
ghrelin, resistin, TNF- szintek és az inzulin koncentráció valamint a HOMA A index érték között

Korreláció a ghrelin és inzulin
szintek között

Korreláció a resistin és inzulin
szintek között

Korreláció a ghrelin és a HOMA A
index között

Korreláció a resistin és a
HOMA A index között

Korreláció a TNF-a és inzulin
szintek között

Korreláció a TNF-a és a HOMA A
index között

r: Spearman korrelációs együttható, HOMA A: homeostasis assessment model, plasma inzulin U×plazma glukóz
mmol/l / 22,5, az inzulin-rezisztencia mértéke

Magasabb éhomi vércukor, OGTT 120
perces vércukor, plazma inzulin és HOMA
index értékek a második generációs
antipszichotikukot szedõ betegekben

betegekétõl (FPG: 4,71±0,72 mmol/l, OGTT 120
perc: 5,92±1,14 mmol/l, inzulin: 9,12±4,71 U/ml,
HOMA A: 3,66±2,34, HOMA B: 127±63%).

Az antipszichotikummal kezelt betegek éhomi
plazma glukóz értéke 5,0±0,8 mmol/l (FPG),
OGTT 120 perces plazma glukóz szintje (OGTT
120) 7,5±3,0 m mol/l, éhomi plazma insulin szintje
10,9±7,5 U/ml, az éhomi inzulin-rezisztenciát
mutató HOMA A indexe 2,5±1,8, a b -sejtek szekréciós tevékenységét tükrözõ HOMA B indexe
147± 78,5% volt (szignifikánsan magasabb az
egészséges referens egyénekhez képest, p<0,01,
Mann-Whitney, FPG: 4,5±0,4 m mol/l, OGTT120:
5,8± 0,5 mmol/l, insulin: 5,3±1,3 U/ml,, HOMA
A: 1,05±0,3, HOMA B: 106±21,4%) (1. táblázat).
A szénhidrát anyagcserezavarral rendelkezõ
betegek FPG (5,46±0.98 m mol/l), OGTT 120 perc
(9.97±2,80 mmol/l), inzulin (14,47±10,31 U/ml),
HOMA A (1,94±1,07) és HOMA B (159,2±83%)
értékei szignifikánsan (p<0,01, Mann-Whitney)
különböztek a normális szénhidrát toleranciájú

Korreláció a ghrelin, resistin, TNF-a
valamint a cukoranyagcsere és az
inzulin-rezisztencia paraméterei között a
második generációs antipszichotikumot
szedõ betegekben
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Szignifikáns pozitív lineáris korreláció mutatkozott (p<0,05, Spearman) az antipszichotikummal
kezelt betegcsoportban a resistin és az FPG (r=
0,28), OGTT 120 perc (r=0,30), insulin (r=0,39, 2.
ábra), HOMA A (r=0,42, 2. ábra) és TNF-a (r=
0,53, 3. ábra) szintek között, a TNF-a és a BMI
(r=0,37), %-os BMI növekedés (r=0,30), FPG
(r=0,25) OGTT 120 perc (r=0,30) insulin (r=0,31,
2. ábra) és HOMA A (r=0,31, 2. ábra) értékek, a
ghrelin és a gyógyszerek dózisa (r=0,31) között.
Szignifikáns negatív lineáris korreláció volt számítható a ghrelin és a BMI (r=-0,37), a %-os BMI
növekedés (r=-0,37), az insulin (r=-0,41) (2.
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3. ábra. Korreláció a ghrelin, resistin és a TNF-a koncentrációk között a második generációs
antipszichotikumokkal kezelt betegcsoportban

Korreláció a ghrelin és a resistin
szintek között
r: Spearman korrelációs együttható

Korreláció a ghrelin és a TNF-a
szintek között

ábra), a HOMA A (r=-0,32), HOMA B (r=-0,26),
a resistin (r=-0,36) és a TNF-a (r=-0,33 3. ábra)
koncentrációk között (2. táblázat).
Multivariancia analízis alkalmazásával a ghrelin és a TNF-a BMI függõ paraméterként befolyásolta az inzulin érzékenységet, a resistin BMI független inzulin-rezisztenciát szabályozó paraméternek bizonyult (korrigált r2=0.46, p<0.0001).
Egészséges egyénekben szignifikáns negatív lineáris összefüggés mutatkozott az éhomi ghrelin
szint és a BMI (r=-0,29), az inzulin koncentráció
(r=-0,37) és a HOMA A index (r=-0,26) között.
2. táblázat. Korreláció a ghrelin, resistin és
TNF-a szintek, a BMI és az inzulin-rezisztencia
paraméterek között a betegcsoportban
BMI
FPG
OGTT 120
Inzulin
HOMA A
HOMA B
ghrelin
resistin
TNF-a

ghrelin (r)
0,37
0,36
0,29
0,41
0,32
0,26
1
0,36
0,33

resistin (r)
n.s.
0,28
0,30
0,39
0,42
n.s.
0,36
1
0,53

TNF-a (r)
0,37
0,25
0,30
0,31
0,31
n.s.
0,33
0,53
1

r: Spearman korreéációs együttható, p<0,05 alatt megadva, n.s.: nem szignifikáns, BMI: testtömeg index,
FPG: éhomi vércukor, OGTT120: orális glukóz tolerancia teszt 120 perces értéke, HOMA A: homeostasis
assessment model, plasma inzulin U×plazma glukóz
mmol/l / 22,5, az inzulin-rezisztencia mértéke, HOMA B
(20×plasma inzulin U / plazma glukóz mmol/l -3,5, a
b -sejtek szekréciós kapacitása

Korreláció a TNF-a és a resistin
szintek között

Megbeszélés
Ez évben publikáltuk megfigyelésünket, hogy
emelkedett ghrelin szintek vannak jelen magyar,
második generációs antipszichotikumot szedõ betegekben (12). A jelen vizsgálatok a korábbi megfigyeléseink kiterjesztését jelentik (a vizsgált betegek száma és a betegcsoportok részben különböznek) az e gyógyszerek kiváltotta obesitás, inzulin-rezisztencia fokozódás, metabolikus szindróma és diabetes mellitus molekuláris tényezõi
tisztázására. A téma aktualitását hangsúlyozza,
hogy a közelmúltban a Magyar Pszichiátriai és a
Magyar Diabetes Társaságok konszenzus értekezletet tartottak e gyógyszercsoport metabolikus
szindrómát okozó hatásairól, amelynek megállapításai közlés alatt vannak a Diabetologia Hungarica hasábjain.
A gyógyszercsoport testsúlygyarapodást, szénhidrát és lipidanyagcsere változást okozó hatásainak egyik lehetséges magyarázata a szerek
orexigén effektusa. A vegyületek jelentõs affinitást mutatnak különféle monoaminerg receptorokhoz, igy a szerotonin (5HT2A és 2C), dopamin valamint a histamin (H1, 2, 3) receptorokhoz. Ezek a
receptorok a táplálékfelvétel szabályozásában
fontos szerepet játszanak. Egyes megfigyelések
szerint a legerõsebb kapcsolat a testsúly és a histamin H1 receptor affinitása között mutatkozik.13
A második generációs antipszichotikumok monoaminerg receptorok iránti affinitása összefügghet az emelkedett ghrelin koncentrációval a készítményeket szedõ betegekben.
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A ghrelin a gyomor fundus savtermelõ (oxynthicus) nyálkahártya P/D1 sejtjeiben termelõdik
(amelyek megkülöböztethetõk más enteroendokrin sejtektõl). Ezek a sejtek termelnek vesiculáris
monoamin transportert (VMAT-2) is, ami a monoaminerg transzmisszió ghrelin szekréciót szabályozó szerepét támaszthatja alá.14 Ennek pontos
tisztázására további vizsgálatok szükségesek.
Megfigyeléseinkkel megegyezõen emelkedett
ghrelin szintekrõl számoltak be mások is az ázsiai
származású betegcsoportban két tanulmányban, 6
hónapos olanzapine illetve risperidone kezelés
után.15,16 A ghrelin közvetlenül is befolyásolhatja
a szénhidrát anyagcserét. Intravénás adása gátolja
a hasnyálmirigy b -sejtjeinek inzulin elválasztását,
az inzulin pedig a ghrelin szekrécióját.17
Korábbi közleményünkben leírtuk a hormon és
a vércukor szintek közötti negatív összefüggést.12
Ennek megfelelõen betegeinkben jelen vizsgálatunkban negatív korrelációt találtunk a ghrelin,
az inzulin szintek és a HOMA indexek között. A
negatív korreláció a ghrelin szintek és a testtömeg
index között már ismert.7,8,18 Ezekben az esetekben (pl. elhízásban) azonban alacsony ghrelin
szinteket találtak, ugyanúgy, ahogyan az a 27
kg/m2 feletti BMI értékkel rendelkezõ elhízott, illetve cukorbetegségben szenvedõ referens egyéneknél is látható vizsgálatunkban. A negatív öszszefüggés a testtömeg és a ghrelin szintek között
felveti egy egymás termelõdését kölcsönösen szabályozó negatív feed-back reguláció létezését a
zsírszövet hormonális hatású termékei és a ghrelin
termelõdés között.
A zsírszövetben termelõdõ számos adipocytokin rendelkezik endocrin hatással. Ezek közé tartozhat egyebek között a vizsgálatunkban szereplõ
két cytokin, a TNF-a és a resistin is. Úgy találták,
hogy a ghrelin gátolja a zsírsejtekben egyes cytokinek, a. leptin és a resistin termelõdését. Kimutatták azt is, hogy a ghrelin ezen hatásait a cytokinek alapvetõ fontosságú transzkripciós faktora,
a nuclearis factor-B gátlásán keresztül fejti ki.19,20
Ennek következtében gátlódik az említett cytokinek termelõdése nem csupán a zsírsejtekben, hanem egyéb sejttípusokban is.19,20
In vivo fordított kapcsolatot találtak az orexigén ghrelin és az anorexigén leptin szintek között
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egészséges gyermekekben és pubertás korúakban.21 A plazma ghrelin és resistin koncentrációk
fordítottan korreláltak inzulin-dependens cukorbeteg anyák újszülötteiben is.22
Betegeinkben mi is megfigyeltük a negatív
összefüggést a magas ghrelin, resistin és TNFszintek között, ami alátámaszthatja kölcsönös negatív regulációról mondottakat.
Végeredményben a ghrelin étvágyfokozó hatása elõsegítheti a testsúly gyarapodását. A felszaporodó zsírszövet egyes endocrin hatású tényezõi,
a TNF-a , a resistin (és a leptin) pedig visszajelzik
az energia raktárak telített állapotát és korlátozzák
a további testsúlygyarapodást a ghrelin termelõdés gátlásával. A patomechanizmus része a cytokinek inzulin érzékenységet csökkentõ hatása is,
ami szintén tekinthetõ a testtömeg további gyarapodását korlátozó tényezõnek az inzulin zsírszöveti anabilikus hatásának gátlása révén. A következményes hyperinzulinémia szintén csökkenti a
ghrelin termelõdését. Mindezen negatív szabályozó hatások koordinált érvényesülése zavart szenvedhet, a második generációs antipszichotikumok
ghrelin termelést stimuláló hatása áttörheti a cytokinek szuppresszív effektusát.
A zsírszövet gyarapodása a proinflammatorikus adipocytokinek (pl. TNF rendszer, IL-6 stb)
termelõdését eredményezi. Ez a zsírszövetben
krónikus gyulladásos folyamatot indít el és tart
fenn.23 A zsírszövetben makrofág sejtek további
proinflammatorikus mediátorokat termelnek.
Ezek közé tartozik a resistin is.24 Vizsgálatunkban
a resistin BMI független volta utal arra, hogy forrása feltehetõen nem elsõsorban a zsírszövet, hanem a makrofág sejtek.24 A pozitiv összefüggés a
TNF-a és a resistin szintek között az említett pozitív szabályozó mûködést támasztja alá a zsírsejtek
és a zsírszöveti makrofágok között. Mindkét cytokin hozzájárul az obesitást kísérõ inzulin-rezisztenciához. Ezt tükrözi pozitív összefüggésük az
inzulin-rezisztencia paramétereivel (HOMA A).
A vizsgálatunkban szereplõ négy második generációs antipszichotikum mindegyike egyaránt
obesitogénnek és diabetogénnek bizonyult.
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