
Er werden bepaalde hypothe-
sen vooropgesteld en meer in
het bijzonder deze van de sti-

mu latie van de eetlust via een reeks re-
cep  toren waartegen de atypische an-
tipsychotica gericht zijn (11,12,13,14,4,15). Om
de betrokken mechanismen beter te
begrijpen, bestudeerden Bergman en
Ader (2005) en Ader et al. (2005) het
effect van sommige atypische antipsy-
chotica op het glucidenmetabolisme
bij de hond. Dit team toonde een defi-
ciëntie van de hyperinsulinemische
compensatiemechanismen die weer-
stand moesten bieden tegen de insuli-
ne resistentie geïnduceerd door de inna -
me van olanzapine.

Adiponectine

De veranderingen in de insulinegevoe-
ligheid, potentieel geïnduceerd door
disfuncties ter hoogte van de adipo -
cyten, zijn bijzonder interessant bij het
onderzoek naar de metabole effecten
van de antipsychotica.
De adipocyten secreteren immers een
hormoon, adiponectine, dat een be-
langrijke rol speelt in de gluciden- en
lipidenhomeostase, zoals blijkt uit de
volgende vaststellingen (16,17,18,19): 
• De plasmaconcentratie van adipo-

nectine is gecorreleerd met de insu-
linegevoeligheid (20,21,22,17,18). 

• De adiponectinespiegel is verlaagd bij
personen met obesitas en bij perso-
nen die lijden aan diabetes type II (20,21).

• Dit proteïne vertoont ook anti-
atherogene eigenschappen die de
vorming van atheroomplaques
voorkomen via een inhibitie van
TNF-α geproduceerd door de macro -
fagen (22,23,24).

• Verlaagde adiponectinespiegels zijn
geassocieerd met insulineresistentie
en dus met hyperinsulinemie (25,26). 

• Bij non-diabetici is de plasmaspiegel

van adiponectine gecorreleerd met
de plasmaspiegels van triglyceri-
den (27).

• Verlaagde spiegels van adiponectine
zouden het optreden van atheroscle-
rose kunnen versnellen bij patiënten
die lijden aan dyslipidemie. 

• De metabole effecten van adiponec-
tine worden gemedieerd door AMPK
(5’Adenosine-Monophosphate-
Activated-Kinase).

Adiponectine en schizofrenie

Bij patiënten met schizofrenie die be-
handeld werden met clozapine, toon-
den Bai et al. (2007) aan dat de plasma-
concentratie van adiponectine gecor-
releerd was met metabole parameters
zoals dit werd waargenomen in de alge-
mene bevolking. Maar na aanpassing
voor de lendenomtrek en de BMI ver-

toonden de patiënten onder clozapi-
ne een hogere insulineresistentie,
wat erop wijst dat of factoren in ver-
band met de onderliggende patholo-
gie, of de antipsychotische behande-
ling de insulineresistentie zouden
kunnen verhogen bij patiënten met
overgewicht (28).
Bovendien suggereert een recente
studie (29) dat de afwijkingen in het

 glucidenmetabolisme bij schizofrene
patiënten kunnen optreden binnen de
drie maanden na het opstarten van de
behandeling met atypische antipsycho-
tica. Deze disfuncties zouden betrek-
king hebben op hormonen die gesecre-
teerd worden door de adipocyten, zo-
als adiponectine, zoals Bai et al. (2007)
suggereerden.

Screening bij schizofrene 
patiënten

In dit kader had onze studie tot doel
om bij schizofrene patiënten de plas-
maconcentratie van adiponectine te
evalueren in functie van hun metabole

parameters, alsook om de effecten
van hun antipsychotische behandeling
op de concentratie van adiponectine te
evalueren, na correctie voor eventue-
le confounding factors in verband met
individuele componenten van het me-
tabool syndroom, alsook voor het ge-
slacht.
De gegevens van deze studie werden
verzameld in het kader van een uitge-
breide screening van metabole parame-
ters bij schizofrene patiënten, die in
2003 van start ging in het Universitair
Centrum van Korten berg (30,31,32).
Wij konden 386 patiënten insluiten die
voldeden aan de diagnose van schizo-
frenie volgens de DSM-IV criteria. 

Endocrinologie

De agenda Psy & Neuro Nr. 49 ■ November 2008 3

Adiponectine en schizofrenie
De laatste jaren toonden verschillende studies een stijging van de
prevalentie van metabole stoornissen bij patiënten met schizo -
frenie (1,2,3) . Volgens de literatuur zouden deze metabole stoornis-
sen geassocieerd kunnen zijn met de inname van bepaalde, 
zogenaamde atypische antipsychotica (4,5,6) en bijdragen tot een
verhoging van het risico op cardiovasculaire ziekten bij deze 
patiën ten (7,8,9,10,5). Maar de mechanismen die aan de basis liggen
van deze metabole stoornissen zijn nog niet volledig opgehelderd.

Een recente studie 
suggereert dat de 

afwijkingen in het gluciden-
metabolisme bij schizofrene
patiënten  kunnen optreden
binnen de drie maanden na

het  opstarten van de
 behandeling met atypische

antipsychotica. 
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Op het moment van hun inclusie in de
studie werden deze patiënten sinds
minstens zes maanden behandeld
met één enkel atypisch antipsycho -
ticum. 
Alle patiënten ondergingen een klinisch
onderzoek en een nuchtere bloed af -
name om hun bloeddruk, gewicht, len-
denomtrek en de individuele para -
meters van het metabool syndroom te
evalueren. 
De aanwezigheid ervan werd bepaald
op basis van de NCEP-ATPIIIa criteria
(aangepast National Cholesterol Edu ca -
tional Program-Adult Treatment Panel). 
Wij evalueerden ook de aanwezigheid
van insulineresistentie en de afname
van de glucosetolerantie met behulp
van een orale glucose tolerantietest
(OGTT).
De ADA-criteria werden weerhouden om
de aanwezigheid van diabetes te bepalen. 
De HOMA-index (Homeostasis Model
Assesment) werd gebruikt om de wer -
king van de bètacellen van de pancre-
as en de aanwezigheid van insuline -
resistentie te evalueren. 

Drie categorieën

Voor wat betreft de statistische evalu-
atie, werd een correlatie van Pearson
gebruikt om het verband tussen de
concentratie van adiponectine en de
individuele componenten van het meta -
bool syndroom te bepalen. 
Een test van Student liet toe om de
verschillen tussen de gemiddelde
waarden van de adiponectineconcen-
traties te bepalen in functie van de
aan- of afwezigheid van het metabool
syndroom, het geslacht, een stijging
van de triglyceridemie en een verlaag-
de HDL cholesterol. 
De effecten van de verschillende BMI-ca-
tegorieën (normaal, overgewicht, obesi-
tas), gluciden- en lipidenafwijkingen op de
concentraties van adiponectine en de in-
vloed van de antipsychotische behande-
ling op de glycemie, de insulinemie en de
concentraties van adiponectine werden
getest met een ANOVA-I. Een ANCOVA-
model werd gebruikt om na te gaan of de
antipsychotische behandeling, na correc-
tie voor de individuele componenten van
het metabool syndroom en voor het ge-
slacht, een invloed had op de gemiddel-
de plasmaconcentratie van adiponectine.

Demografische kenmerken

De steekproef bestond uit 386 patiën-
ten van gemiddeld 35,9 jaar. Ze waren

sinds 10,5 jaar ziek. We hadden 64%
mannen en 24,9% van de patiënten
was ambulant. Ze werden gemiddeld
4,7 maal in het ziekenhuis opgeno-
men.
Van deze patiënten werd 7,8% behan-
deld met amisulpride, 16,6% met clo-
zapine, 33,4% met olanzapine, 16,1%
met quetiapine en 25,9% met risperi-

don. Twee patiënten op de vijf (40,7%)
kregen ook antidepressiva, 11,7% anti-
cholinergica, 31,3% thymoregulatoren
en 28,8% diverse somatische behan-
delingen. Eén percent kreeg een behan-
deling voor diabetes, 1,6% kreeg hypoli-
pemiërende geneesmiddelen en 12,4%
kreeg antihypertensiva.  

Metabole risico’s en
gluciden afwijkingen

In de bestudeerde populatie waren de
metabole en cardiovasculaire risicofac-
toren relatief hoog: 
• 65% rokers;
• 21% patiënten die regelmatig alco-

hol verbruikten;

• 28% patiënten die familiale antece-
denten van diabetes hadden;

• 35,2% dyslipidemie en 48,7% cardi-
ovasculaire ziekten;

• De BMI was gemiddeld 26,1 kg/m2;
• De prevalentie van het metabool

syndroom bedroeg 29,3%;
• 5,7% van de patiënten was diabe-

tisch en 16,3% was pre-diabetisch;

De gemiddelde glycemie bedroeg
92,3 mg/dL en was significant verschil-
lend tussen de antipsychotica. De
waarden van HOMA-B en HOMA-IR,
respectievelijk 148 en 2,7, waren vrij
hoog, wat wijst op de aanwezigheid
van een zekere graad van insulinere-
sistentie. 

De gemiddelde concentraties van
 totale cholesterol, triglyceriden, en
LDL-cholesterol waren vergelijkbaar.
Alleen de HDL cholesterol concen -
tratie was significant verschillend tus-
sen de anti psychotica. De gemiddelde
concentratie van adiponec tine bedroeg
8.385 ng/ml, en de concentratie was
lager bij de mannelijke personen.

Concentratie van adiponecti-
ne en metabole afwijkingen

Wij stelden vast dat de concentraties
van adiponectine negatief gecorre-
leerd waren, en dit op significante wij-
ze, met de lendenomtrek, de plasma-
spiegel van de triglyceriden, de systo-
lische bloeddruk, de nuchtere glyce-
mie en de HOMA-IR. 

Wij noteerden een positieve correla-
tie tussen de concentratie van adipo-
nectine en de HDL cholesterol. De
concentraties van adiponectine waren
significant verschillend in functie van
de BMI. Inderdaad, de patiënten met
een normale BMI hadden een bedui-
dend hogere adiponectine concentra-
tie dan de patiënten met overgewicht
of obesitas.
De patiënten met een metabool syn-
droom hadden een beduidend lagere
adiponectineconcentratie dan deze die
geen metabool syndroom hadden.

Wij stelden ook vast dat er significan-
te verschillen bestonden in de preva-
lentie van het metabool syndroom in
functie van de antipsychotische be-
handeling, waarbij het hoogste percen-
tage werd waargenomen bij de patiën-
ten onder clozapine, gevolgd door ris-
peridon, amisulpride en olanzapine.
De adiponectineconcentraties waren
beduidend verschillend tussen de dia-
be tici en de patiënten met normogly-
cemie. De gemiddelde adiponectine-
concentratie was beduidend hoger bij
de patiënten met een normale trigly-
ceridemie in vergelijking met deze die
waarden > 150 mg/dl hadden.

Adiponectinespiegel 
en antipsychotische 
behandeling

Over het algemeen noteerden we
 significante verschillen in de concen-
tratie van adiponectine in functie van
de anti psychotische behandeling.
Vervol gens, na aanpassing voor de in-
divi duele componenten van het meta-
bool syndroom en het geslacht, bleef
het effect van de antipsychotische be-
handeling significant, met de laagste
plasmaconcentraties onder clozapine
en olanzapine. Wij noteerden signifi-
cante verschillen tussen de adiponec-
tine concentraties bij patiënten behan-
deld met olanzapine en risperidon en
die behandeld met olanzapine en
amisulpride.
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Conclusie

In deze studie varieerden de concen-
traties van adiponectine op dezelfde
manier als bij personen met een nor-
maal gewicht, overgewicht of obesitas
in de algemene bevolking (Arita et al.,
1999), waarbij er associaties werden
waargenomen tussen een lage adipo-
nectineconcentratie, overgewicht en
een hoge triglyceridemie. Wij noteer-
den ook de laagste concentraties bij de
patiënten met een metabool syn-
droom en/of diabetes.
Wij noteerden ook, na aanpassing voor
de individuele parameters van het
meta bool syndroom en voor het ge-
slacht, een onafhankelijk en significant
effect van de antipsychotische behan-
deling op de plasmaconcentratie van
adiponectine. De laagste waarden
wer den waargenomen bij de patiënten
onder olanzapine. De adiponectine -
concentraties die gemeten werden bij
de patiënten onder clozapine, waren
niet verschillend van deze die waar -
genomen werden met de andere pro-
ducten.
De onderliggende mechanismen zijn
onduidelijk. Maar gezien de metabole
en cardiovasculaire complicaties van
verlaagde adiponectineconcentraties,
zou dit belangrijke gevolgen kunnen
hebben voor de globale gezondheids-
toestand. Het is in elk geval noodzake-
lijk om deze resultaten te bevestigen
in een longitudinale studie. ◆

Linda Hanssens c
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