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Antipsikotiklerin Prolaktin ve Kemik Mineral Yoğunluğu Üzerine Olan Etkisi
The Effects of Antipsychotics on Prolactin and Bone Mineral Density
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Sayın Editör, 

Derginizde  yayınlanan “Şizofreni Tanılı Hastalarda Prolaktini Yükselten ve Az Etkileyen Antipsikotiklerin Prolaktin Seviyesi ve Kemik Mi-
neral Yoğunluğu  Üzerine Etkileri” başlıklı makaleyi ilgi ile okuduk (1). Bu çalışmada yazarlar şizofreni hastalarında prolaktini yükselten ve 
az yükselten antipsikotiklerin prolaktin seviyeleri ve kemik meineral yoğunluğu üzerine olan etkilerinin saptanması amaçlamış ve sonuçta  
ortalama  prolaktin seviyesi prolaktini yükselten antipsikotik kullanan grupta anlamlı ölçüde yüksek bulunmuş, KMY açısından  gruplar 
arasında farklılık olmadığını bulmuşlardır. Böyle güzel çalışmalara imza atan meslektaşlarımızı gönülden kutluyoruz. Biz de bu yazı ile ilgili  
birkaç hususu açıklığa kavuşturmak ve konuya katkı sağlamak istedik.

Öncelikle gerçek hiperprolaktinemi tanısını koymak için makroprolaktineminin dışlanması gerekmektedir. Yapılan çalışmalarda makropro-
laktinin invitro olarak etkili olsa bile invivo olarak herhangi bir etkisinin olmadığı, dolayısıyla bunun klinik öneminin olmadığı gösterilmiştir. 
Bu ise hiperprolaktinemi saptanan olgularda ölçülen makroprolaktin düzeyinin total prolaktinden çıkarılması ile elde edilir. Bu çalışmada 
böyle bir hesaplamanın dikkate alınıp alınmadığı belirtilmemiştir. Bu tarz çalışmalarda makroprolaktineminin dışlanması klinik ve labora-
tuvar değerlendirme açısından oldukça önemlidir (2,3). Çalışmada ifade edildiği üzere hiperprolaktinemi hipogonadizm yaparak osteo-
poroza neden olmaktadır. Her ne kadar çalışmanın kısıtlılığı olarak bahsedilmiş olsa da bu çalımada hipogonadizmi ortaya koyacak hiçbir 
cinsiyet hormon (testosteron, estradiol, LH, FSH) düzeyine bakılmamıştır. Bu durum oldukça önemli bir eksiklik olarak görülmekte ve 
dolayısıyla önümüzdeki çalışmalarda araştırmacıların bu konuyu gözardı etmemesinin yararlı olacağını düşünmekteyiz. Bununla birlikte 
hastaların kemik mineral yoğunluğu Dual Enerji Xray Absorbsiyometri (DEXA) dışında başka bir tetkik veya belirteçle değerlendiril-
memiştir. DEXA’ya ek olarak bazı kemik rezorbsiyon belirteçlerine de bakılmış olması bu çalışmanın metodolojik açıdan güçlenmesine 
neden olacağı kanaatindeyiz (4). Yapılmış olan benzer özellikte çalışmalar gözden geçirildiğinde bu çalışamının en önemli kısıtlılığı çalışmaya 
alınan hasta sayısının azlığıdır (5,6). Benzer çalışmalar incelendiğinde, bu tür çalışmalarda kullanılmış olan antipsikotiklerin dozları ile ilgili 
veya ortalama (maksimum-mininimum) miktarları ile ilgili bilgi vermesinin faydalı olacağı kanaatindeyiz. Bütün bu hususlar dikkat edilmesi 
gelecekte yapılacak çalışmalara katkı sağlayacaktır. 

Sonuç olarak, yazarlar yapılan bu güzel ve değerli çalışma ile literatüre katkı sağlamış olmalarına rağmen, önümüzdeki çalışmalarda araştı-
rıcıların yukarıdaki hususlara dikkat etmesi gerektiğini düşünmekteyiz.
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