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Introduction: Agouti-Related Peptide (AgRP) is expressed primarily in 
the hypothalamic arcuate nucleus, stimulates appetite and decreases 
metabolism and energy expenditure. The aim of our study is to evaluate 
the relationship between serum Agouti-Related Peptide (AgRP) levels 
and metabolic syndrome in euthymic bipolar patients

Methods: Forty euthymic bipolar patients who used only mood stabilizer 
for at least three months and 40 healthy volunteers as control group 
were included in the study. We measured fasting blood glucose levels 
and serum levels of AgRP, total cholesterol, triglyceride, high-density 
lipoprotein (HDL) and low-density lipoprotein (LDL) of all participants. 
The main outcome measure was the difference between patients and 
control groups in terms of metabolic syndrome frequency and the 
relationship between serum AgRP level and metabolic syndrome is also 
investigated.

Results: The metabolic syndrome was significantly more common in 

euthymic bipolar patients than in control group (p=0.039). Additionally, 
levels of blood glucose and triglyceride were significantly higher in the 
patient group than in the control group (p=0.006 and 0.01 respectively). 
Serum AgRP levels did not differ between the patient and control groups 
(p=0.35). Also, in euthymic bipolar patients, there was no significant 
difference in serum AgRP levels between patients with metabolic 
syndrome and those without (p=0.754). 

Conclusion: We found significantly higher frequency of metabolic 
syndrome in euthymic bipolar patients than in the control group. 
However, there was no significant difference in the levels of serum AgRP 
between bipolar patients with and without metabolic syndrome in either 
study groups.

Keywords: Bipolar disorder, metabolic syndrome, serum agouti-related 
peptide

ABSTRACT

Amaç: Özellikle hipotalamus’un arkuat nükleus bölgesinden salınan 
bir peptid olan Serum Agouti ilişkili peptid (AgRP)’in, açlık uyarılması 
ve enerji metabolizması düzenlemesi gibi görevleri bilinmektedir. Bu 
çalışmada ötimikbipolar bozukluk hastalarında serum Agouti– İlişkili 
Peptid (AgRP) düzeyleri ile metabolik sendrom arasındaki ilişkinin 
değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: En az üç aydır sadece duygu durum düzenleyici ilaç kullanan 
ötimik durumda olan 40 bipolar bozukluk hastası ve kontrol grup 
olarak 40 sağlıklı gönüllü çalışmaya dahil edildi. Tüm katılımcıların kan 
örneklerinde AgRP, açlık kan şekeri, total kolesterol, trigliserid, high-
density lipoprotein (HDL) ve low-density lipoprotein (LDL) düzeylerine 
bakıldı. Hasta ve kontrol grupları arasında metabolik sendrom görülme 
sıklığı arasındaki fark ve serum AgRP düzeyinin metabolik sendrom ile 
olan ilişkisi araştırılmıştır.

Bulgular: Metabolik sendrom ötimik bipolar bozukluk hastalarında 
kontrol grubuna göre istatistiksel açıdan anlamlı olarak daha fazla 
bulumuştur (p=0,039). Hasta grubunda kan şekeri ve trigliserid düzeyleri 
kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha fazlaydı (sırasıyla p=0,006 
ve 0,01). Ötimik bipolar hastalarda serum AgRP düzeylerinde kontrol 
grubuna kıyasla fark görülmemiştir (p=0,35). Ayrıca, ötimik bipolar 
hastalarda metabolik sendrom olan ve olmayanlar arasında serum AgRP 
düzeyleri açısından anlamlı bir fark yoktu (p=0,754).

Sonuç: Çalışmamızda ötimik bipolar hastalarda metabolik sendrom 
kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha sık bulunmuştur. Fakat, bu 
hastalarda metabolik sendromu olan ve olmayanlarda serum AgRP 
seviyeleri açısından anlamlı bir fark bulunmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Bipolar bozukluk, metabolik sendrom, serum agouti 
related peptid
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GİRİŞ
Metabolik sendrom, kalp hastalığı, inme, diabetes mellitus, obezite ve 
mortalite riskini artıran bir durumdur (1). Metabolik sendrom, bipolar 
bozuklukta daha sık görülmektedir ve bu oran, sağlıklı kontrol ve şizofreni 
gibi diğer bozukluklara kıyasla farklı çalışmalarda %16,7 ile %67 arasında 
değişmektedir. (2). Sigara içme, aşırı yeme, fiziksel hareketsizlik ve nöro-
endokrin sistem düzensizlikleri gibi risk faktörleri metabolik sendrom ve 
bipolar bozukluk için birbirine benzerdir (3). Ayrıca bipolar bozukluk için 
kullanılan birçok farmakolojik ilaç, özellikle psikotrop ilaçlar kilo alımına 
ve metabolik bozukluklara neden olur.

Agouti ilişkili peptid (AgRP), hipotalamusun arkuat çekirdeği ile testis 
ve böbrek üstü bezi gibi periferik dokulardan lokal olarak salgılanan, 
besin alımı ve enerji dengesinin düzenlenmesinde görev yapan bir 
nöropeptidtir (4). Agouti ilişkili peptit salınımı iştahı ve gıda alımını 
artırır. Transgenik fareler üzerinde yapılan önceki çalışmalar, AgRP’nin 
serebroventriküler dokuya uygulanmasının hiperfaji ve obeziteye neden 
olduğunu ortaya koymuştur (5). AgRP’nin enerji harcamasını azalttığı 
ve enerji homeostazını etkilediği de bildirilmiştir (6). AgRP’nin RNA 
seviyesinde % 50 oranında azalması, enerji harcanmasını artırmış ve kilo 
kaybına neden olmuştur (7).

Psikiyatrik hasta gruplarında AgRP seviyeleri ile metabolik sendrom 
arasındaki ilişki için sınırlı veri mevcuttur (8-11). AgRP’nin şizofreni 
hastalarında obezite ile ilgili rolü daha önce bildirilmiştir (8). AgRP 
düzeyleri açısından obez ve obez olmayan kişiler arasında herhangi bir 
ilişki bulunamamıştır. Olanzapinin AgRP üzerindeki etkisini araştıran 
başka bir çalışmada, olanzapin bu peptid düzeylerini değiştirmemiştir 
(9). Karagüzel ve ark. ötimik durumdaki bipolar bozukluk hastalarında 
AgRP düzeylerini değerlendirmiş ve bu belirteci sağlıklı kontrollerle 
karşılaştırmıştır (10). Ötimik bipolar hastalarda AgRP düzeylerinin sağlıklı 
kontrollere göre daha yüksek olduğunu buldular. Parlak ve ark. yayınladığı 
bir çalışmada mani dönemindeki bipolar bozukluk hastalarında ötimik 
durumdaki bipolar bozukluk hastalarına göre serum AgRP düzeyi 
daha düşük bulunmuştur (11). Ancak ötimik bipolar hastalar ile sağlıklı 
kontroller arasında AgRP düzeyleri açısından fark yoktu. AgRP’nin bipolar 
hastalarda mani döneminde bozulmuş enerji homeostazından sorumlu 
olduğu da öne sürülmektedir.

Bu çalışmada, ötimik bipolar bozukluk hastalarında serum AgRP 
düzeyinin metabolik sendrom ile ilişkisini araştırmayı amaçladık.

YÖNTEMLER

Çalışma grupları
Tip I hata oranı (α =0.05) ve %80 güç analizi ile toplam 80 hastadan oluşan 
bir örneklem büyüklüğü belirlendi (her grupta n = 40). Haziran 2016’dan 
Kasım 2016’ya kadar Ege Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı Affektif 
Hastalıklar Birimi tarafından takip edilen DSM-IV’e göre Bipolar Bozukluk 
tanı kriterlerini karşılayan 40 ötimik bipolar hasta ve kontrol grubu olarak 
40 sağlıklı gönüllü (toplam 80 kişi) çalışmaya dahil edildi. En az son üç 
aydır ötimik durumda olan ve sadece duygudurum düzenleyicisi (lityum, 
valproik asit, lamotrijin ve karbamazepin kullanan) bipolar bozukluk (tip 
I) hastaları çalışmaya dahil edilme kriteri olarak belirlendi. DSM-IV için 
Yapılandırılmış Klinik Görüşme (SCID) kullanarak belirlediğimiz bipolar 
bozukluk hastalarında ötimi durumunu, Young Mani Derecelendirme 
Ölçeğine (YMRS) göre 12 veya daha düşük, Hamilton Depresyon 
Derecelendirme Ölçeğine (HDRS) göre 7’den az ve Montgomery – Asberg 
Depresyon Derecelendirme Ölçeğine (MADRS) göre 12’den az puan 
alanlar olarak tanımladık (12-17).

Diabetes mellitus, hipertansiyon ve diğer majör psikiyatrik bozukluk tanısı 
(örn. Psikotik bozukluklar, obsesif kompulsif bozukluk ve yaygın anksiyete 

bozukluğu) olanlar ayrıca duygudurum düzenleyicileri dışında psikotrop, 
antilipidemik, antihipertansif, antidiyabetik ilaç kullananlar ve alkol veya 
yasadışı ilaç kullanan hastalar çalışma dışı bırakıldı.

Çalışma hakkında bilgi verildikten sonra kontrol grubu sözlü davet ile 
çalışmaya katıldı. Kontrol grubu, cinsiyet ve yaş açısından benzerlikler 
göz önünde bulundurularak 40 kişiden oluşmuş ve çalışmaya katılım 
kriterlerini karşılayan kişilere psikiyatrik muayene yapılmıştır. Gönüllünün 
çalışmaya dahil edilme kriterleri: 1- Kontrol grubu olmayı kabul eden 18-
65 yaş arası ve ölçekleri okuyup doldurabilecek eğitim düzeyinde olan 
gönüllüler, 2- Aktif veya kronik psikiyatrik hastalık saptanmamış olanlar, 
3- En az üç aydır psikotrop, antilipidemik veya antidiyabetik ilaç almamış 
olanlar. Hariç tutma kriterleri 1-Değerlendirme formlarını ve ölçeklerini 
tam olarak dolduramayan kişiler, 2- Hipertansiyon, diabetes mellitus ve 
obezite hastalığı olanlar.

Çalışma yerel etik komite (ID: 2016-TIP-034) tarafından onaylandı ve 
buna göre çalışmaya dahil olan tüm bireylerden yazılı bilgilendirilmiş 
onam alındı. Tüm katılımcıların sosyo-demografik verileri, biyokimyasal 
değerleri ve serum AgRP düzeyleri olgu sunum formlarına kaydedildi. 
Metabolik sendrom teşhisi Ulusal Kolesterol Eğitim Programı Yetişkin 
Tedavi Paneli (NCEP-ATPIII) kriterlerine göre konmuştur (16). Bipolar 
hastalar ve kontrol grubu arasındaki serum AgRP düzeyleri ve metabolik 
sendrom sıklığı arasındaki fark çalışmanın birincil sonlanım noktası olarak 
belirlenmiştir.

Biyokimyasal Analiz
Hasta ve kontrol grubunun venöz kan örnekleri 12 saatlik açlık sonrası 
antekübital venden alındı. Tüm katılımcıların serum AgRP düzeyleri, açlık 
kan şekeri düzeyi, total kolesterol, trigliserit, high-density lipoprotein 
(HDL), low-density lipoprotein (LDL) değerleri ölçüldü. Serum 
AgRP seviyesi ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kiti ile 
değerlendirildi diğer biyokimyasal ölçümler otoanalizörde yapıldı. ELISA 
için kullanılan standart eğri konsantrasyonları 31,25 pg/mL ile 2000 pg/
mL arası olarak belirlendi.

İstatistiksel Analiz
Toplanan tüm veriler SPSS 20 (Statistical Package for the Social Sciences) 
ile değerlendirildi. Normal dağılıma sahip sayısal değişkenler ortalama ve 
standart sapmalar ile, normal olmayan dağılım çeyrekler arası aralık ile 
medyan değer olarak ifade edildi. Nicel veriler karşılaştırılırken gruplar 
arasında fark olup olmadığını belirlemek için normal dağılım gösteren 
değişkenler için student t testi, normal dağılım göstermeyen değişkenler 
için Mann-Whitney U testi kullanıldı. Cinsiyet ve eksen I tanısı gibi 
kategorik verileri değerlendirmek için χ² testi kullanıldı. Sayısal değişkenler 
arasındaki ilişki, normal dağılım göstermeyen değişkenler için Spearman 
korelasyon analizi ile değerlendirildi. Sonucun p<0,05 olması durumunda 
gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

BULGULAR
Hasta ve kontrol gruplarının sosyo-demografik özellikleri Tablo 1’de 
verilmiştir. Erkek ve kadın sayıları hem hasta hem de kontrol grubunda 
eşittir ve her grupta 20 (%50) kadın, 20 (%50) erkek vardı. Hasta ve kontrol 
gruplarının yaş ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu 
(sırasıyla 49,38±11,18 ve 45,80±6,88, p=0,09). Ötimik bipolar hastalarda 
metabolik sendrom sıklığı kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha 
yüksekti (p=0,039).

Hasta ve kontrol gruplarının biyokimyasal parametreleri Tablo 2’de 
gösterildi. Tüm biyokimyasal parametreler normal dağılım göstermiştir. 
Hastalarda kan şekeri ve serum trigliserid düzeyleri kontrollere göre anlamlı 
derecede yüksekti (sırasıyla p=0,006 ve 0,01). Ötimik bipolar hastalar ve 
kontroller arasında serum AgRP ve HOMA-IR seviyeleri farklı değildi.
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Tablo 1. Çalışma popülasyonunun sosyodemografik verileri. Veriler ortalama ± standart sapma olarak ifade edildi

Değişken
Hasta grubu

(n = 40)
Kontrol grubu

(n = 40)
χ2

p-değeri
Cinsiyet / Kadın, n   20 (50) 20 (50) 1,00

Sigara içme n (%) 12 (30) 18 (45) 0,37

Alkol kullanımı n (%) 11 (27,5) 13 (32,5) 0,06

Metabolik Sendrom n (%) 20 (50) 11 (27,5) 0,039

t-testi
p-değeri

Yaş (yıl), ortalama ± SS 49,38 ± 11,18 45,80 ± 6,88 0,09

χ2,ki-kare; t, İndependent student’s t-testi.Veriler ortalama ± standart sapma ve sayı (yüzde) olarak ifade edildi.

Tablo 2. Çalışma popülasyonunun biyokimyasal parametreleri

Değişken Hasta grubu
  (n = 40)

Kontrol grubu
  (n = 40)

t-testi
p-değeri

Serum AgRP (pg / mL), ortalama ± SS 30,46 ± 3,81 30,56 ± 3,25 0,35

Total Kolesterol (mg / dL), ortalama ± SS 201,63 ± 36,77 206,45 ± 39,68 0,91

HDL (mg / dL), ortalama ± SS  48,60 ± 15,14 49,90 ± 15,49 0,76

LDL (mg / dL), ortalama ± SS  116,30 ± 30,60 129,50 ± 35,82 0,81

Trigliserid (mg / dL), ortalama ± SD   166,50 ± 17 111,50 ± 93 0,01

Açlık kan şekeri (mg / dL), ortalama ± SS 89,00 ± 17 85,00 ± 13 0,006

AgRP, agouti ilişkili peptid; HDL, high density lipoprotein;  LDL low density lipoprotein; t, independent Student’s t-testi; SD, standart sapma.

Tablo 3. Hasta ve Kontrol Grubunda Serum AgRP düzeylerinin Metabolik sendrom varlığına göre karşılaştırılması

Değişken

Hasta
AgRP (pg / mL)

Kontrol
AgRP (pg / mL) İstatistik

Z
İstatistik

Mann-Whitney U testiN Medyan IQR N Medyan IQR
p-değeri

Metabolik Sendrom Var 20 30,4650 10,97 11 30,7600 15,86 -1,091 0,275

Yok 20 30,9350 8,47 29 30,2700 5,21 -0,352 0,725

AgRP, agouti ilişkili peptid; IQR, çeyrekler açıklığı. Veriler, çeyrekler açıklığı ile medyan olarak ifade edildi.

Tablo 3 ötimik bipolar hastalarda ve kontrol grubunda metabolik sendrom 
ile serum AgRP düzeyi arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Ötimik bipolar 
hastalarda, metabolik sendromu olan ve olmayan hastalar arasında 
serum AgRP düzeyleri açısından anlamlı bir fark yoktu (p=0,754).

Tablo 4, metabolik sendromu olan veya olmayan bipolar hastalarda 
sosyodemografik ve klinik özelliklerin karşılaştırmasını göstermektedir. 
Tablo 4’e göre iki grup arasında hastalık süresi, ilk atak yaşı ve duygudurum 
düzenleyici ilaç kullanımı açısından anlamlı bir fark bulunmadı (sırasıyla 
p=0,201, p=0,612 ve p=0,495).

TARTIŞMA
Bu çalışmanın sonuçlarına göre ötimik bipolar hastalarda metabolik 
sendrom normal popülasyona göre anlamlı derecede daha yaygın 
görüldü. Bununla birlikte, serum AgRP seviyeleri ile metabolik sendrom 
arasında anlamlı bir ilişki yoktu.

Bipolar bozukluk, kardiyovasküler hastalıklar, serebrovasküler olaylar, 
metabolik ve endokrinolojik problemlerle ilişkili kronik bir hastalıktır (18). 

Bipolar hastalarda obezite ve metabolik sendrom gibi metabolik 
bozuklukların normal popülasyona göre daha sık görüldüğü bilinmektedir 
(19). Bildirilen verilerde, bipolar hastalarda MetS oranları, sağlıklı kontrol 
ve şizofreni gibi diğer bozukluklara kıyasla %16,7 ile %67 arasında 
değişmektedir (2). Bu hastalık gruplarında fiziksel hareketsizlik, sigara içme 

ve aşırı yemek yeme gibi nöro-endokrin rahatsızlıklar ve davranış kalıpları 
gibi ortak risk faktörleri bulunmaktadır. Benzer şekilde çalışmamızda 
ötimik bipolar bozukluk hastalarında metabolik sendrom oranı %50 idi ve 
bipolar hastalarda kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha sıktı. 

Leptin, grelin ve resistin gibi bazı adipokinlerin metabolik sendromdan 
sorumlu olduğu saptanmıştır. Ek olarak, aşırı glukokortikoid salınımı ve 
insülin direnci gibi bazı endokrinopatiler de metabolik sendromdan 
sorumlu tutulmuştur. AgRP, hipotalamusun arkuat çekirdeğinden 
sentezlenen ve besin alımını artıran oroksijenik bir peptidtir. AgRP’nin gen 
düzeyinde obeziteye neden olan bir molekül olduğu bilinmektedir (20). 
Farelerle yapılan çalışmalarda, AgRP ekspresyonundaki artışın metabolik 
sendrom gelişimine etkisi olduğu ortaya çıkmıştır (21).

AgRP nin yeme arzusu, besin ihtiyacının düzenlenmesi, periferik dokulara 
dağıtımı, obezite ve metabolik sendromdan sorumlu olduğu belirlendi (22).

Bipolar bozukluk ile serum AgRP düzeyi arasındaki ilişki Parlak ve 
ark.’nın yaptığı çalışmada araştırılmış ve manik grupta ötimik ve kontrol 
gruba göre serum AgRP düzeyi anlamlı olarak daha düşük saptamış ve 
bu peptidin daha düşük seviyesinin manik ataklar için bir öngörücü 
olabileceği belirtilmiştir (11). Bu farklı sonuçlar, hastalığın farklı 
dönemleriyle ilişkilendirilebilir. AgRP’nin enerji harcama seviyelerini 
düşürdüğü ve böylece anobolizmaya katkıda bulunduğu gösterilmiştir. 
Ayrıca manik epizodta olan hastalar kontrollere göre daha fazla enerji 
harcamaktadır. Manik hastalarda AgRP’nin hem enerji tüketimi üzerindeki 
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etkisi hem de artmış fiziksel aktivite nedeniyle, serum AgRP seviyeleri, 
bipolar bozukluğun diğer dönemlerinde olanlara ve sağlıklı kontrollere 
kıyasla daha düşük olabilir. Ek olarak, ötimik bipolar hastalar ve kontrol 
grupları arasında serum AgRP düzeylerinde önemli bir farklılık tespit 
edilmemiştir. Manik hastalar çalışma popülasyonumuzdan çıkarıldığından 
ve ötimik bipolar hastalarda ve kontrol grubunda serum AgRP düzeyleri 
benzer olduğundan bu sonuç bizim bulgularımızla uyumludur. Ancak 
ötimik bipolar hastalarda serum AgRP düzeylerini değerlendiren başka bir 
çalışma, bizim sonuçlarımızdan farklı olarak, bu hastalarda serum AgRP 
düzeyinin sağlıklı kontrollere göre daha yüksek olduğunu göstermiştir (10).

Bu peptidin antipsikotiklerle tedavi edilen şizofreni hastalarında obezite 
üzerindeki rolü daha önce araştırılmıştır, ancak bipolar hastalarda obezite 
ve metabolik sendrom üzerindeki rolü bilinmemektedir (8.9). Bipolar 
hastalarda bazı adipokinler ile metabolik sendrom arasındaki ilişki daha 
önce araştırılmıştır. Örneğin ötimik bipolar hasta grubunda resistin 
düzeyi ile metabolik sendrom arasında ilişki yoktu (23). Kalenderoğlu ve 
ark. bipolar hastalarda grelin düzeyi ile metabolik sendrom arasında bir 
ilişki olmadığını bildirilmiştir (24).

Psikotrop ilaçların metabolik yan etkileri bipolar hastalarda sıklıkla 
görülmektedir. Psikotrop ilaçların metabolik yan etkilerinin patofizyolojisi 
geçmiş yıllarda kapsamlı olarak incelenmiştir. Metbolik sendrom riski 
antipsikotik ilaç kullanan bipolar bozukluk hastalarında, antipsikotik 
kullanmayan hastalara göre 1.72 kat daha fazla saptanmıştır (25). Ancak 
Parlak ve ark. bipolar bozukluk hastalarında antipsikotik kullanımının 
AgRP’nin kan düzeyleri üzerinde herhangi bir etkisi olmadığını 
göstermiştir (11). Benzer şekilde biz de çalışmamızda, ötimik bipolar 
hastalarda metabolik sendrom varlığı ile duygudurum düzenleyici 
kullanımı arasında anlamlı bir ilişki bulmadık.

Hastalık süresi, epizod sayısı, başlangıçta ve akut ataklar sırasında 
depresyon varlığı, ilk epizod başlangıç   yaşının bipolar bozukluklarda 
metabolik sendrom gelişimi ile ilişkili olduğu gösterilmiştir (26-

Tablo 4. Bipolar hastaların sosyo-demografik ve klinik özellikleri. Veriler ortalama ± standart sapma ve sayı (yüzde) olarak ifade edildi

Değişken
Metabolik sendrom 

(-) (n = 20)
Metabolik sendrom 

(+) (n = 20)
t-testi

p-değeri

Yaş (yıl), ortalama ± SS 52,1 ± 9,4 46,7 ± 12,4 0,125

Hastalık süresi (yıl), medyan ile IQR 23 (11-29) 16 (7-21)   0,201

İlk atak yaşı (yıl), ortalama ± SS 29,7 ± 10,5 31,4 ± 11,1 0,612

χ2

p-değeri

Kadın cinsiyet, n (%) 9 (45) 11 (55) 0,527

Sigara içme, n (%) 8 (40) 5 (25) 0,311

Alkol kullanımı, n (%) 5 (25) 6 (30) 0,832

Epizod türü 1,000

Mani, n (%) 12 (60) 12 (60)

Hipomani, n (%) 0 (0) 0 (0)

Depresif, n (%) 8 (40) 8 (40)

Mixt n (%) 0 (0) 0 (0)

İlaç kullanımı, n (%) 0,495

Lityum 10 (50) 13 (65)

Valproat 1 (5)

Lityum + valproat 3 (15) 3 (15)

Karbamazepin + Lityum 1 (5) 2 (10)

Lityum + Lamotrigine 5 (25) 1 (5)

χ2,ki-kare; t, İndependent student’s t testi,

29). Çalışmamızda, epizod sayılarını değerlendirmemiş olsak 
da, ötimik bipolar hastalarda metabolik sendrom ile hastalık 
süresi ve ilk atak başlangıç   yaşı arasında bir ilişki bulunmamıştır. 
Çalışmamızın bazı kısıtlılıkları vardı. Metabolik sendrom ve AgRP 
düzeylerinin gelişimi ile ilişkilendirilebilecek episod sayısı ve hastalığın 
şiddeti hakkında veriye sahip değiliz. Tedavi modalitelerinin ve farklı 
epizodların metabolik sendrom ve serum agouti ile ilişkili peptid üzerindeki 
etkisini göstermek için yapılacak prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır.

Sonuç olarak, metabolik sendrom ötimik bipolar hastalarda normal 
popülasyona göre daha yaygındı, ancak serum AgRP seviyeleri her iki 
grupta da benzerdi.
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