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Alkol Bağımlılığı Olan Hastalarda Leptin, Grelin, Prolaktin 
Düzeylerinin Değerlendirilmesi 
Uğur Zeren1, Mehmet Bülent Sönmez2, Erdal Vardar3

ÖZET:
Alkol bağımlılığı olan hastalarda leptin, grelin, 
prolaktin düzeylerinin değerlendirilmesi

Amaç: Alkol kullanan bireylerin tümünde alkol bağımlılığı 
gelişmemektedir. Bu sebeple bağımlılık için risk etkenleri, 
bağımlılığın etyolojisi ve bireyin alkol alma dürtüsünün 
temelleri araştırılmalıdır. Bu etkenlerin belirlenmesi için 
vücutta çeşitli rolleri olan hormonlar araştırma konusu 
olmuştur. Besin alımını etkileyen hormonların alkol alını-
mını da etkileyebileceği düşünülebilir. Bu çalışmada besin 
alınımını etkileyen hormanların alkol alınımı üzerinde etki-
sinin olup olmadığının araştırılması amaçlanmıştır.
Yöntem: Bu çalışmaya Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh 
Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’na başvuran, Ruhsal 
Bozuklukların Tanımlanması ve Sınıflandırması El Kitabı-
Dördüncü Baskı (DSM-IV) ölçütlerine göre yapılan klinik 
değerlendirme sonucu alkol bağımlılığı tanısı alan ve has-
taneye yatarak tedavi görmeyi kabul eden yirmi bir hasta 
dahil edildi. Hastaneye yatışlarının ilk günü (alkol alımını 
bıraktıkları gün, 0. gün) , 1., 7. ve 28. gün sabah saat 08:00’de 
aç olarak kanları alındı ve grelin, leptin ve prolaktin düzey-
leri ölçüldü. Kontrol grubu için en az on gündür alkol içme-
yen, DSM-IV ölçütlerine göre alkol bağımlılığı tanı ölçüt-
lerini karşılamayan, hasta grubu ile uyumlu olarak yirmisi 
erkek ve biri kadın olmak üzere toplam yirmi bir gönüllü 
kişi seçildi. Kontrol grubundan leptin, grelin ve prolaktin 
düzeyleri için bir kez kan alındı.
Bulgular: Alkol bağımlılığı olan hasta grubu ile kontrol 
grubu arasında leptin, grelin ve prolaktin düzeylerinde 
istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı. Alkol bağım-
lılığı olan hastaların leptin ve prolaktin düzeyleri günler 
içinde anlamlı değişiklik göstermedi. Alkol bağımlılığı olan 
hastaların grelin düzeylerinde 0. gün ile 28. gün ve 1. gün 
ile 28. gün arasında istatistiksel olarak anlamlı bir azalma 
meydana geldi. 
Sonuçlar: Grelinin alkol bağımlılarında alkolü bırakmayı 
takiben günler içinde azalması bu konuda daha fazla çalış-
ma yapılmasına gerek olduğunu ve daha uzun süreli ayıklık 
dönemlerinin değerlendirilmesinin faydalı olabileceğini 
düşündürmektedir. Bu çalışma, alkol bağımlılarında leptin, 
grelin ve prolaktin düzeylerinin alkol alınımı ile ilişkili biyo-
lojik bir belirleyici olduğu hipotezini desteklememektedir. 

Anahtar sözcükler: Alkol bağımlılığı, leptin, grelin, pro-
laktin
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ABS TRACT:
Evaluation of the levels of leptin, ghrelin, and 
prolactin in alcohol dependent patients 

Objective: Alcohol dependence doesn’t develop in all 
individuals consuming alcohol; therefore risk factors for 
dependence, its etiology, and the bases of the urge to drink 
alcohol should be investigated. As hormones have different 
functions in the body, they have been among the subjects 
of research to determine these factors. Especially the 
hormones affecting food intake could be thought to have 
a relationship with alcohol consumption. The aim of this 
study was to investigate whether the hormones affecting 
food intake play a role in alcohol dependence.
Method: Twenty-one patients were included in the 
study. All patients were referred to and hospitalized in 
the Department of Psychiatry, Trakya University School of 
Medicine. They were clinically evaluated and diagnosed 
with alcohol dependence according to the Diagnostic 
and Statistical Manual of Mental Disorders-Fourth Edition 
(DSM-IV) criteria. Fasting blood samples were collected 
at 08:00 AM on the first day of hospitalization, which was 
also the day the patients gave up drinking (day 0), and 
then on the following 1st, 7th, and 28th days to measure 
ghrelin, leptin, and prolactin levels. Twenty one healthy 
volunteers (20 males, 1 female), who had not consumed 
any alcohol for at least ten days and did not meet the 
criteria for alcohol dependence based on the DSM-IV, were 
included in this study. Blood samples were collected from 
the control group for determination of levels of ghrelin, 
leptin, and prolactin.
Results: There were no significant differences between 
the alcohol dependent patient group and the healthy 
control group regarding leptin, ghrelin or prolactin levels. 
Additionally, there were no significant differences between 
the leptin and prolactin levels on day 0, 1, 7, and 28 in the 
patient group. A statistically significant decrease was found 
in ghrelin levels of alcohol dependent patients between 
the days of 0 and 28 and between the days of 1 and 28. 
Conclusions: Because of the decline in the ghrelin levels on 
day 28 compared to day 0 and 1, there is a need for further 
studies on alcohol dependent patients. The evaluation 
of more prolonged sobriety days may also be useful. This 
study did not support the hypothesis that leptin, ghrelin, 
and prolactin levels are a biological indicator for alcohol 
dependence. 
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	 GİRİŞ

	 Alkol	kullanan	bireylerin	tümünde	alkol	bağımlılığının	
gelişmemesi,	alkol	bağımlılığının	klinik	seyrinin	değişken	
olması,	düzelme	ve	yineleme	özelliklerinin	kestirilememe-
si	nedeniyle	bağımlılık	için	risk	etkenlerinin,	bağımlılığın	
etiyolojisinin	ve	bireyin	alkol	alma	dürtüsünün	araştırılma-
sına	ihtiyaç	duyulmaktadır	(1,2).	Alkol	bağımlılığında	ola-
sı	biyolojik	göstergelerin	bu	sorunların	anlaşılmasına	katkı	
sağlayacağı	düşünülebilir.	Bunun	için	vücutta	çeşitli	rolle-
ri	olan	hormonlar	araştırma	konusu	olmuştur.	Alkol	bağım-
lılığı	olan	hastalarda,	yeme	davranışının	düzenlenmesinde	
rol	alan	leptin	ve	grelin	hormonları	ile	süt	yapımını	uyaran	
ve	cinsel	işlev	üzerine	etkileri	olan	prolaktin	hormonunun	
kandaki	 düzeylerinin	 değişimi	 araştırmacıların	 ilgisini	
çekmektedir	(3,4).
	 Leptinin	alkol	arama	davranışında	bir	aracı	ve	ödül	sis-
temi	üzerine	etkili	olabileceği	belirtilmektedir	(5,6).	Yeme	
davranışının	düzenlenmesinde	rol	oynayan	leptin	ve	grelin	
hormonlarının	alkol	bağımlılığı	ve	yeme	bozukluklarında	
ortak	yolu	paylaşmış	olabilecekleri	düşünülmüştür.	Lepti-
nin	alkol	bağımlılığı	ile	ilişkilendirilmesi	ve	alkol	aşerme-
sindeki	rolü	ile	ilgili	düşünceler	giderek	artmaktadır	(6-9).	
	 Tokluk	faktörü	leptinin	etkisini	engellediği	düşünülen	
grelinin,	alkol	bağımlılığında	rolü	tartışılmış,	artan	ve	aza-
lan	düzeylerinin	olduğuna	dair	çalışmalar	ortaya	konmuş-
tur.	Bu	çalışmalarda	grelin	aşerme	ile	de	ilişkilendirilmiştir	
(10-12).	
	 Prolaktin	de	alkol	aşermesinde	araştırılmıştır.	Prolaktin	
düzeylerinin	yoksunluk	süresince	yükseldiği	ve	daha	sonra	
düştüğü	gösterilmiştir.	Kadın	hastaların	yoksunluk	döne-
minde	 prolaktin	 düzeylerindeki	 değişikliklerle	 aşerme	
düzeyleri	arasında	anlamlı	ilişki	olduğu	belirtilmiştir	(13).	
Erkek	hastalarda	ise	sadece	Lesch	tip	2	alkol	bağımlıların-
da	artmış	prolaktin	düzeyi	ile	aşerme	arasında	anlamlı	iliş-
ki	gösterilirken	diğer	alt	gruplarda	bu	ilişki	bulunamamış-
tır	(14).	Prolaktin	serum	düzeyleri	ile	aşerme	arasındaki	
ilişki,	alkol	bağımlılığı	alt	tiplerinde	bozulmuş	dopamin	
yolağının	belirteci	olabilir	(3,15).
	 Hastalık	seyri	ve	tedavi	cevabını	etkilediği	düşünülen	
bu	hormonların,	alkol	bağımlılığının	gelişmesi,	klinik	sey-
ri,	düzelme	ve	yineleme	özellikleri	ile	ilgili	araştırmalarda	
ve	alkol	bağımlılığının	tedavisinde	alabileceği	rolün	belir-
lenebilmesi	için	klinik	araştırmalara	ihtiyaç	vardır.
	 Bu	çalışmada,	alkol	bağımlılığı	olan	hastalarda	yirmi	
sekiz	günlük	izlem	süresince	serum	leptin,	grelin	ve	pro-

laktin	düzeylerindeki	değişiklikler	ile	eşlik	eden	yoksun-
luk	belirtilerinin	belirlenmesi	ve	bu	değerlerin	 sağlıklı	
kontrol	grubu	ile	karşılaştırılması	amaçlanmıştır.

 YÖNTEM

	 Olguların	Seçimi	Ve	Tanımlanması

	 Temmuz	2008-Temmuz	2009	tarihleri	arasında	Trakya	
Üniversitesi	Tıp	Fakültesi	Ruh	Sağlığı	ve	Hastalıkları	ser-
visinde	yatarak	takip	edilen,	DSM-IV	tanı	ölçütlerine	göre	
alkol	bağımlılığı	tanısını	karşılayan	yirmi	erkek	bir	kadın	
hasta	bu	araştırmaya	alındı.	Hastalar	 çalışma	hakkında	
ayrıntılı	olarak	bilgilendirildi,	sözlü	ve	yazılı	onamları	alın-
dı.	Bu	çalışma	Trakya	Üniversitesi	Bilimsel	Araştırma	Pro-
jeleri	Birimi	tarafından	desteklenmiş	ve	Trakya	Üniversite-
si	Tıp	Fakültesi	Etik	Kurulu	tarafından	onaylanmıştır.
	 Hastalara	çalışmacılar	tarafından	geliştirilen	sosyode-
mografik	form	ile	DSM-IV	eksen	I	bozuklukları	için	yapı-
landırılmış	klinik	görüşme	 formu	uygulandı.	Dahili	ve	
nörolojik	muayeneleri	yapıldı,	rutin	biyokimyasal	incele-
meleri	değerlendirildi.	

	 Çalışmaya	Alınma	Ölçütleri:
	 1.	 25	yaş	üstünde	ve	65	yaş	altında	olma,
	 2.	 DSM-IV	 tanı	 ölçütlerine	 göre	 alkol	 bağımlılığı	

tanısının	olması.

	 Çalışmaya	Alınmama	Ölçütleri:
	 1.	 Klinik	olarak	önem	taşıyan	anormal	laboratuvar	ve	

EKG	bulguları	olması,	
	 2.	 DSM-IV	 tanı	 ölçütlerine	 göre	 alkol	 bağımlılığı	

dışında	herhangi	bir	eksen	I	tanısının	olması,	
	 3.	 Alkol	ve	sigara	bağımlığı	dışında	herhangi	bir	mad-

de	bağımlılığı	olması,	
	 4.	 Mental	 retardasyon,	 fiziksel	hastalıklar,	kaşeksi,	

morbid	obezite,	anlamlı	 suisidal	veya	homisidal	
eylem	riskinin	olması,	

	 5.	 Alkole	bağlı	karaciğer	hastalığının	veya	klinik	ola-
rak	anlamlı	karaciğer	organ	hasarının	olması,

	 6.	 Diyabet	ve	diğer	endokrin	sistem	hastalıklarının	
olması,	

	 7.	 Gebelik,
	 8.	 Metabolizmayı	etkileyen	bir	ilacın	kullanılması,
	 9.	 Kronik	olarak	bir	ilacın	kullanılması,
	 10.	Kanama	bozukluğunun	olması.
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	 Kontrol	grubu	için,	en	az	on	gündür	alkol	 içmeyen,	
DSM-IV	alkol	bağımlılığı	tanı	ölçütlerini	karşılamayan,	
hasta	grubu	ile	uyumlu	olarak	yirmisi	erkek	ve	biri	kadın	
olmak	üzere	toplam	yirmi	bir	kişi	seçildi.	Kontrol	grubu	
seçimi	gönüllülük	ilkesine	göre	yapıldı.	Hasta	grubu	için	
belirtilen	çalışmaya	alınmama	ölçütleri	kontrol	grubu	için	
de	uygulandı.

	 Gereçler

	 1.	Sosyodemografik	Veri	Formu	

	 Araştırmacılar	 tarafından	 geliştirilen	 yaş,	 cinsiyet,	
medeni	durum,	öğrenim	düzeyi	gibi	bilgileri	içeren,	hasta-
ların	 özelliklerini	 değerlendirmek	 amacıyla	 kullanılan	
formdur.

	 2.	DSM-IV	Eksen	I	Bozuklukları	İçin
	 	 Yapılandırılmış	Klinik	Görüşme	Formu	(SCID-I)

	 Eksen	I	tanılarının	konması	için	geliştirilmiş,	yapılan-
dırılmış	 bir	 klinik	 görüşme	 ölçeğidir.	 Yapılandırılmış	
görüşmeler,	değerlendirme	sürecinin	standardizasyonuyla	
tanının	güvenirliliğinin	arttırılması,	gözden	kaçabilecek	
bazı	 semptomların	 sistematik	 olarak	 araştırılması	 için	
geliştirilmiştir.	First	ve	ark.	(16)	tarafından	yapılandırılmış	
bir	klinik	tanı	koyma	aracıdır.	Türkiye	için	uyarlama	ve	
güvenilirlik	çalışmaları	Çorapçıoğlu	ve	ark.	(17)	tarafın-
dan	yapılmıştır.	

	 3.	Alkol	Yoksunluğunu	Değerlendirme	Ölçeği
	 	 (CIWA-AR)

	 Sullivan	ve	ark.	(18)	tarafından	geliştirilen	“Clinical	
Institude	Withdrawal	Scale	 for	Alcohol”	 (CIWA-AR),	
alkol	çekilme	sendromunun	şiddetini	ve	fiziksel	bağımlılı-
ğın	derecesini	saptamak	amacıyla	kullanılmaktadır.	Bu	
ölçek,	mide	bulantısı	ve	kusma,	tremor,	terleme,	anksiyete,	
ajitasyon,	taktil,	işitsel	ve	görsel	rahatsızlıklar,	başağrısı,	
başta	dolgunluk	hissi,	oryantasyon	ve	bilinç	sislenmesi	
gibi	10	ayrı	alanda	yoksunluk	belirtilerini	değerlendirmek-
tedir.	Onuncu	madde	0-4	puan,	diğerleri	0-7	puan	arasında	
olmak	üzere	toplam	67	puan	üzerinden	değerlendirilmek-
tedir.	Ölçek	Kalyoncu	ve	ark.	(19)	tarafından	Türkçe’ye	
çevrilmiş	ve	Cronbach	Alfa	 iç	 tutarlılık	katsayısı	0.80	
bulunmuştur.	

	 4.	Grelin	Düzeyi	Ölçümü	

 Unacylated	grelin	düzeyleri	ELISA	yöntemi	(SPI-BIO	
Bertin	Pharma,	Fransa/Amerika)	ile	ölçüldü.	Ölçüm	sensi-
tivitesi	0.2	pg/ml	olarak	bulundu.

	 5.	Leptin	Düzeyi	Ölçümü	

	 Serum	leptin	düzeyileri	ELISA	yöntemi	(DIA	Source,	
Fransa/Amerika)	 ile	 ölçüldü.	 Ölçüm	 sensitivitesi	
0.15/0.015	ng/ml	olarak	bulundu.

	 6.	Prolaktin	Düzeyi	Ölçümü	

	 Serum	prolaktin	düzeyleri	Trakya	Üniversitesi	Sağlık	
Araştırma	ve	Uygulama	Merkezi	Merkez	Laboratuvarı	Hor-
mon	Birimi’nde	hormon	otoanalizörde	(UniCel	DxI	800,	
Beckman	Coulter,	ABD)	spektrofotometrik	olarak	ölçüldü.

	 İşlem

	 Hastaneye	yatışlarının	 ilk	 günü	 (alkolü	bıraktıkları	
gün,	sıfırıncı	gün),	birinci	gün,	yedinci	ve	yirmi	sekizinci	
gün	sabah	saat	08:00’de	aç	olarak	hastaların	kanları	alındı	
ve	grelin,	leptin	ve	prolaktin	düzeyleri	ölçüldü.	Eşzamanlı	
olarak	alkol	yoksunluğunu	değerlendirme	ölçeği	CIWA-
AR	uygulandı.	Hastalara	yoksunluk	belirtilerinin	şiddetine	
göre,	0-15	mg	arası	diazepam	verildi.	Hastaların	hiçbirinde	
deliryum	tremens	gelişmedi.	Yirmi	bir	gün	içerisinde	dia-
zepam	dozları	azaltılarak	kesildi.	Tedavi	sürecinde	yatarak	
tedavi	gören	tüm	hastalara	kombine	B	vitamini	verildi.	
Hastalara	başka	ek	ilaç	verilmedi.	Hastalar	yirmi	sekiz	gün	
süresince	kapalı	psikiyatri	servisinde	yakın	izlem	altında	
takip	edildikleri	 için,	alkolü	bıraktıkları	gün	ve	devam	
eden	süreçte	kan/nefes	alkol	düzeyleri	bakılmadı.	Kontrol	
grubundan	leptin,	grelin	ve	prolaktin	düzeylerinin	ölçümü	
için	bir	kez	kan	alındı.

	 İstatistiksel	Yöntem

	 İstatistiksel	değerlendirme,	AXA507C775506FAN3	
seri	numaralı	STATISTICA	AXA	7.1	istatistik	programı	
kullanılarak	yapıldı.	Ölçülebilen	verilerin	normal	dağılıma	
uygunlukları	tek	örnek	Kolmogorov	Smirnov	testi	ve	var-
yasyon	katsayısı	 ile	bakıldıktan	sonra	normal	dağılıma	
uymadığı	 için	gruplar	arasındaki	kıyaslamalarda	Mann	
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Whitney	U	testi	kullanıldı.	Grup	içi	kıyaslamalarda	Fried-
man	ve	Wilcoxon	eşleştirilmiş	iki	örnek	testi	kullanıldı.	
Tanımlayıcı	istatistikler	olarak	aritmetik	ortalama	ve	stan-
dart	 sapmaları	verildi.	Tüm	 istatistikler	 için	anlamlılık	
sınırı	p<0.05	olarak	kabul	edildi.

	 BULGULAR	

 Hasta	grubundaki	biri	kadın,	yirmisi	erkek	yirmi	bir	has-
tanın	yaş	ortalaması	39.81±7.14	yıl,	kontrol	grubundaki	biri	
kadın,	 yirmisi	 erkek	 yirmi	 bir	 kişinin	 yaş	 ortalaması	
37.81±8.08	yıl	olarak	saptandı.	Hasta	ve	kontrol	grubunun	
yaş,	ağırlık,	boy	ve	beden	kitle	indeksi	özellikleri	karşılaştı-
rıldı.	Beden	kitle	indeksi	hasta	ve	kontrol	grubu	arasında	ista-
tistiksel	olarak	anlamlı	derecede	farklıydı.	Yaş,	ağırlık	ve	
boy	özellikleri	arasında	anlamlı	bir	fark	bulunmadı	(Tablo	1).

	 Serum	Leptin	Düzeylerinin
	 Değerlendirilmesinden	Elde	Edilen
	 Bulgular

	 Hastaların	0.	gün	leptin	düzeyleri	ortalaması	1.257±1.039	
ng/ml,	1.	gün	leptin	düzeyleri	ortalaması	1.348±1.267	ng/
ml,	7.gün	leptin	düzeyleri	ortalaması	1.309±1.357	ng/ml,	
28.	gün	leptin	düzeyleri	ortalaması	1.566±1.606	ng/ml	ola-
rak	saptandı.	Leptin	düzeylerinin	günler	içindeki	tekrarlı	

ölçümleri	arasında	fark	olup	olmadığı	Freidman	testi	ile	test	
edildi	 ve	 istatistiksel	 olarak	 anlamlı	 fark	 bulunmadı	
(p=0.491).	Şekil	1’de	hastaların	leptin	düzeylerinin	günlere	
göre	değişimi	grafik	olarak	verilmiştir.

	 Serum	Grelin	Düzeylerinin
	 Değerlendirilmesinden	Elde	Edilen
	 Bulgular

	 Hastaların	 0.	 gün	 grelin	 düzeyleri	 ortalaması	
216.58±105.73	pg/ml,	1.	gün	grelin	düzeyleri	ortalaması	
228±112.36	 pg/ml,	 7.	 gün	 grelin	 düzeyleri	 ortalaması	
180.43±99.81	pg/ml,	28.	gün	grelin	düzeyleri	ortalaması	
156.47±74.75	pg/ml	olarak	saptandı.	Grelin	düzeylerinin	
günler	içindeki	tekrarlı	ölçümleri	arasında	fark	olup	olma-
dığı	Freidman	 testi	 ile	 test	 edildi	ve	 istatistiksel	olarak	
anlamlı	fark	olduğu	görüldü	(p=0.014).	Wilcoxon	Signed	
Ranks	testi	ile	günler	arasındaki	fark	değerlendirildiğinde,	
serum	grelin	 düzeyleri	 hastalarda	 zamana	 bağlı	 olarak	
değişmekte	olup,	bu	fark	0.	ile	28.	gün	(p=0.012)	ve	1.	ile	
28.	 gün	 (p=0.017)	 arasındaydı.	Hastaların	 28.	 gündeki	
serum	grelin	düzeyleri	0.	ve	1.	güne	göre	istatistiksel	olarak	
anlamlı	derecede	azalmıştı.	Şekil	2’de	hastaların	grelin	
değerlerinin	günlere	göre	değişimi	grafik	olarak	verilmiştir.

Tab lo 1: Hasta ve kontrol grubu özelliklerinin karşılaştırılması

 Hasta n=21 Kontrol n=21                                         Independent Samples Test
 Ort±SS Ort±SS F p
      
Yaş 39.81±7.14 37.81±8.08 1.102 0.300
Kilo (kg) 70.36±6.09 74.86±8.87 0.602 0.442
Boy (cm) 172.71±7.00 172.95±6.95 0.157 0.694
BKİ 23.54±1.20 24.98±1.98 4.395   0.042*

BKİ: Beden Kitle İndeksi.
* : p< 0.05.

Şekil 1: Hastaların leptin değerlerinin günlere göre değişimi

Şekil 2: Hastaların grelin değerlerinin günlere göre değişimi 
*İstatistiksel olarak anlamlı değerler
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	 Serum	Prolaktin	Düzeylerinin
	 Değerlendirilmesinden	Elde	Edilen
	 Bulgular

	 Hastaların	 0.	 gün	 prolaktin	 düzeyleri	 ortalaması	
15.48±6.3	 ug/l,	 1.	 gün	 prolaktin	 düzeyleri	 ortalaması	
16.42±6.01	 ug/l,	 7.	 gün	 prolaktin	 düzeyleri	 ortalaması	
15.81±7.87	ug/l,	28.	gün	prolaktin	düzeyleri	ortalaması	
16.11±9.31	ug/l	olarak	saptandı.	Prolaktin	düzeylerinin	gün-
ler	içindeki	tekrarlı	ölçümleri	arasında	fark	olup	olmadığı	
Freidman	testi	ile	test	edildi	ve	istatistiksel	olarak	anlamlı	
fark	bulunmadı	(p=0.733).	Şekil	3’te	hastaların	prolaktin	
değerlerinin	günlere	göre	değişimi	grafik	olarak	verilmiştir.

	 Hasta	ve	Kontrol	Gruplarının
	 Karşılaştırılmasından	Elde	Edilen
	 Bulgular

	 Hasta	ve	kontrol	gruplarının	leptin,	grelin	ve	prolaktin	
değerlerinin	her	biri	ayrı	ayrı	Mann-Whitney	U	testi	ile	

karşılaştırıldı.	Yapılan	karşılaştırma	sonucunda	istatistik-
sel	olarak	anlamlı	sonuç	elde	edilmedi	(Tablo	2).

	 TARTIŞMA 

	 Bu	çalışmada	alkol	bağımlılığı	olan	hastalarda	serum	
leptin,	grelin	ve	prolaktin	düzeylerinin	günler	 içindeki	
değişimi	 ve	 sağlıklı	 kontrol	 grubu	 ile	 karşılaştırılması	
amaçlandı.	Çalışmamızda	alkol	bağımlılarının	yoksunluk	
döneminde	durum	belirleyici	biyolojik	bir	belirteç	olarak	
düşünülen	leptin,	grelin	ve	prolaktin	düzeylerinde	sağlıklı	
kontrollere	göre	anlamlı	bir	fark	bulunmadı.	Grelin	düzey-
lerinin	günler	içindeki	ölçümlerinde	ise,	başlangıç	ve	1.	
gün	değerlerine	göre	28.gün	değerleri	arasında	istatistiksel	
olarak	anlamlı	bir	düşüş	görüldü.
	 Hormonal	 düzenlemenin	 besin	 alımı	 ile	 ilişkisinin	
anlaşılması	 alkol	 bağımlılarında	 da	 benzer	 hormonal	
düzenlemelerin	olabileceğini	düşündürmektedir.	Leptinin	
alkol	bağımlılığındaki	rolü	çeşitli	çalışmalar	ile	araştırıl-
mıştır	(8,9,20,21).	Wurst	ve	ark.	(8),	bizim	çalışmamızda	
olduğu	gibi	alkol	kullanımının	bırakılmasından	sonra	lep-
tin	düzeylerinde	anlamlı	bir	değişiklik	saptamamıştır.	Kie-
fer	ve	ark.	(7,9)	detoksifikasyonun	başlangıcında	leptin	
düzeylerinde	artış,	Santolaria	ve	ark.	(21)	ise	düşme	sapta-
mıştır.	Alkol	bağımlılığında	leptin	ile	yapılmış	olan	çalış-
malarda	çelişkili	sonuçlar	elde	edildiği	görülmektedir.
	 Wurst	ve	ark.	(8),	alkol	bağımlıları	ile	remisyonda	olan	
alkol	bağımlılarını	karşılaştırmıştır.	Bu	açıdan	bizim	çalış-
mamızın	 yöntemi	 ile	 benzerlik	 göstermektedir.	 Bizim	
çalışmamızda	da	10	gündür	alkol	almayan	kontrol	grubu	
kullanıldı	ve	sonuçlar	benzer	olarak	yorumlandı.	Yoksun-
luk	dönemindeki	alkol	bağımlıları	 ile	 remisyonda	olan	
alkol	bağımlıları	arasında	leptin	düzeyleri	açısından	anlam-

Şekil 3: Hastaların prolaktin değerlerinin günlere göre değişimi

Tab lo 2: Hasta ve kontrol grubu verilerinin karşılaştırılması

 Hasta n=21 Kontrol n=21                                          Mann Whitney U Testi
 Ort±SS Ort±SS z p
      
Leptin 0 1.257±1.039 1.369±1.174 -0.453 0.650
Leptin 1 1.348±1.267 1.369±1.174 -0.113 0.910
Leptin7 1.309±1.357 1.369±1.174 -0.692 0.489
Leptin28 1.566±1.606 1.369±1.174 -0.075 0.940
Grelin 0 216.581±105.731 195.657±91.803 -0.943 0.345
Grelin 1 228.005±112.354 195.657±91.803 -0.994 0.320
Grelin 7 180.429±99.810 195.657±91.803 -1.019 0.308
Grelin 28 156.467±74.752 195.657±91.803 -1.472 0.141
Prolaktin 0 15.638±6.297 16.131±4.544 -0.264 0.792
Prolaktin 1 16.420±6.014 16.131±4.544 -0.239 0.811
Prolaktin7 15.813±7.874 16.131±4.544 -1.321 0.187
Prolaktin 28 16.105±9.314 16.131±4.544 -0.805 0.421
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lı	bir	ilişki	gösterilememiştir	(8).	Bu	bulgular	bizim	çalış-
mamızdaki	bulgular	ile	uyumludur.
	 Hillemacher	ve	ark.	(22),	alkol	bağımlılarının	alt	tiple-
rine	göre	aşerme	ve	 leptin	düzeyleri	arasındaki	 ilişkiyi	
araştırmıştır.	Özellikle	Avrupa’da	alkol	bağımlılarını	sınıf-
landırma	biçimi	olarak	kullanılan	Lesch	tiplendirmesi	göz	
önüne	alınarak	yapılmış	olan	çalışma	sonucuna	göre	Lesch	
tip	1	ve	tip	2	alkol	bağımlılarında,	özellikle	bira	ve	şarap	
içenlerde	anlamlı	olarak	leptin	düzeylerinde	artış	bulun-
muştur.	Aynı	çalışmada	aşerme	ve	yoksunluk	dönemlerin-
de	de	leptin	düzeylerinde	artış	bulunmuştur.	Bizim	çalış-
mamızda	hastaların	aşerme	ve	aldıkları	alkol	çeşitleri	için	
ayrı	bir	değerlendirme	yapılmadı.	Bu	çalışmanın	sonuçları,	
yöntemsel	farkları	nedeniyle	bizim	çalışmamızın	sonuçla-
rıyla	uyuşmamaktadır.	
	 Kiefer	 ve	 ark.	 (7),	 alkol	 yoksunluğunun	 başlangıç	
döneminde	leptin	düzeylerinin	arttığını	ve	bunun	aşerme	
ile	 ilişkili	 olduğunu	 belirtmiştir.	 Çalışmamızda	 leptin	
düzeyleri	istatistiksel	olarak	anlamlı	olmasa	da	başlangıç	
değerlerine	göre	1.	ve	28.	günlerde	artış	göstermiştir.	Bu	
sonuçlar,	 alkolü	bırakan	hastalarda	 leptin	düzeylerinin	
artabileceğini,	bu	artışın	alkol	bağımlılarında	sık	görülen	
aşerme	ile	ilişkili	olabileceğini	düşündürmektedir.	Alkol	
bağımlılarının	uzun	dönem	takiplerinde	yineleme	ve	tek-
rarlamanın	biyolojik	belirleyicisi	olarak	leptinin	daha	fazla	
araştırılmasına	ihtiyaç	vardır.	
	 Kiefer	ve	ark.	(23)	yaptıkları	bir	başka	çalışmada	ise,	
ayıklık	süresi	ile	leptin	düzeyleri	arasında	ilişki	tanımla-
mıştır.	Çalışmalarında	hastaların	leptin	düzeyleri	4.,	8.	ve	
12.	 haftalarda	 değerlendirilmiş	 ve	 leptin	 düzeylerinde	
zaman	içinde	düşme	olduğu	bulunmuştur.	Bu	düşük	leptin	
düzeyleri	ayıklık	sürelerinin	uzaması	ile	ilişkilendirilmiş-
tir.	Bizim	çalışmamızda	ise	0.,	1.,	7.	günde	bakılan	leptin	
düzeyleri	ile	28.	gün	ayıklık	leptin	düzeyleri	karşılaştırıldı-
ğında,	ayıklık	süreleri	ile	leptin	düzeyleri	arasında	ilişki	
bulunmadı.	Ancak	çalışmamızda	takip	süresi	daha	kısaydı.	
Alkol	bağımlılarında	leptin	düzeylerinin	daha	uzun	süreli	
zaman	dilimlerinde	değerlendirilmesi,	aynı	zamanda	aşer-
menin	ölçülmesi	ve	yineleme-tekrarlamanın	risk	etkenleri-
nin	belirlenmesi	ile	ilgili	çalışmalar	bu	konuda	bize	yeni	
bilgiler	sağlayacaktır.	
	 Alkol	bağımlılarında	leptin	düzeylerinde	farklılıklar	
görülebilmektedir.	Bunların	nedenleri	arasında	karaciğer	
yağlanması,	siroz,	infeksiyonlar	ve	beslenme	bozuklukları	
gösterilmiştir	(20,21).	Leptinin	birçok	durumdan	etkilene-
bilmesinin	alkol	bağımlılığındaki	leptin	düzeyi	değişiklik-

lerinin	önemli	nedenlerinden	biri	olduğu,	bu	nedenle	çalış-
ma	yöntemleri	ve	hasta	seçimleri	benzer	olsa	bile	farklı	
sonuçların	ortaya	çıkabileceği	 söylenebilir	 (20,24).	Bu	
hastalarda	fiziksel	hastalıkların	olması	da	çalışma	yapmayı	
zorlaştıran	bir	sorundur.
	 Hastalardaki	artmış	serum	leptin	düzeylerinin	vücudun	
enerji	harcamasını	arttırdığı	gibi	iştahı	azalttığı,	kilo	ve	yağ	
kitlesinde	azalma	yönünde	etkisi	olduğu	bilinmektedir	
(20).	Yapılan	çalışmalarda	alkol	bağımlısı	hastalarda	görü-
len	malnütrisyonun	artmış	leptin	düzeyleri	ile	ilişkili	oldu-
ğu	söylenememektedir	(21).	Santolaria	ve	ark.	(21),	yap-
tıkları	çalışmada	artmış	leptin	düzeylerinin	alkol	alımının	
bırakılmasından	sonra	normal	değerlere	indiğini,	malnut-
risyonun	 ise	yoksunluğun	6.	ayından	sonra	düzeldiğini	
belirtmiştir.	Bizim	çalışmamızda	kaşektik	hastanın	olma-
ması	nedeni	ile	bu	konuda	herhangi	bir	yorum	yapılmadı.	
Bununla	birlikte	alkol	bağımlılarında	leptin	düzeylerini	
belirlemeye	yönelik	yapılacak	çalışmalarda	leptin	seviye-
sini	etkileyebilen	beslenme	tarzlarının	gözden	geçirilmesi	
gerekmektedir.
	 Vücuttaki	 yağ	 rezervinin	miktarını	 yansıtan	 leptin,	
büyük	yağ	hücrelerinden	daha	fazla	salgılanmaktadır	(20).	
Çalışmamızda	hasta	ve	kontrol	gruplarının	beden	kitle	
indeksi	değerleri	arasında	istatistiksel	olarak	anlamlı	fark	
vardı	(p=0.042)	ancak	bu	fark	istatistiksel	anlamlılık	sını-
rına	(p=0.05)	yakındı.	Ayrıca	hasta	ve	kontrollerin	BKİ’leri	
normal	sınırlar	arasındaydı.	
	 Kiefer	ve	ark.	(25)	yaptıkları	bir	başka	çalışmada	alkol	
kullanım	süresi	ile	leptin	düzeyleri	arasında	pozitif	bir	iliş-
ki	olduğunu	belirtmiştir.	Aynı	ilişkiyi	Santolaria	ve	ark.	
(21)	da	göstermiştir.	Bizim	çalışmamızda	ise	hastalık	süre-
si	ile	leptin	düzeyleri	karşılaştırılmadı.	Farklı	çalışmalarda	
alkol	bağımlılarındaki	leptin	düzeylerinin	farklı	bulunma-
sının	nedenlerinden	birisi	de	hastalık	süresi	olabilir.
	 Aslan	(26),	alkol	bağımlılığı	olan	erkek	hastaların	yok-
sunluk	dönemleri	ve	erken	ayıklık	dönemlerindeki	leptin	
düzeylerini	değerlendirmiş	ve	günler	içinde	istatistiksel	
olarak	anlamlı	bir	değişim	saptamamıştır.	Bu	çalışmada	ve	
bizim	çalışmamızda	alkol	bağımlılarının	leptin	düzeylerin-
de	günler	içinde	istatistiksel	olarak	anlamlı	bir	değişiklik	
bulunamaması,	leptinin	alkol	bağımlılarında	olası	bir	biyo-
lojik	belirteç	olarak	kullanılabileceği	fikrini	zayıflatmakta-
dır.	
	 Alkol	bağımlılarında	aktif	içicilik,	yoksunluk	ve	ayık-
lık	dönemlerinde	farklı	grelin	düzeyleri	olduğu	gösteril-
miştir	(3).	Kraus	ve	ark.	(11),	yaptıkları	çalışmada	alkol	
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bağımlısı	hastaların	ayıklık	dönemindeki	grelin	düzeyle-
rinde	artış	olduğunu	belirtmiştir.	Benzer	şekilde	Kim	ve	
ark.	(10)	da	alkol	bağımlılığı	olan	hastaların	yoksunluk	
döneminde	grelin	düzeylerinin	kontrol	grubuna	göre	arttı-
ğını	gözlemlemiştir.	Bizim	çalışmamızda	ise,	alkol	bağım-
lılığı	olan	hastaların	grelin	düzeyleri	alkolü	bıraktıkları	
günden	sonraki	ilk	gün	istatistiksel	olarak	anlamlı	olmayan	
bir	şekilde	artış,	sonra	düşüş	gösterdi.	Çalışmamızda	baş-
langıç	ve	1.	gün	ile	28.	günler	arasındaki	düşüş	istatistiksel	
olarak	anlamlıydı.	Bu	çalışmaların	yöntemleri	ile	bizim	
çalışmamızın	yönteminin	benzer	olmasına	rağmen	farklı	
sonuçlar	elde	edilmesi,	literatürdeki	alkol	bağımlılığı	olan	
hastaların	grelin	düzeylerinin	farklılığına	bir	örnek	oluş-
turmaktadır.	Kraus	ve	ark.	 (11)’nın	çalışmasıyla	bizim	
çalışmamız	arasındaki	fark,	hastaların	değerlendirilmeye	
alınmayan	beden	kitle	indekslerine,	yemek	yeme	alışkan-
lıklarına	ve	grelinin	total	değil	aktif	formunun	bakılmasına	
bağlı	olabilir.
	 Addolarota	ve	ark.	 (12)	 alkol	bağımlılarında	grelin	
düzeylerinin	sağlıklı	kontrollere	göre	azalmış	olduğunu	
saptamıştır.	Bu	çalışmada	yoksunluk	döneminde	grelin	
düzeyleri	anlamlı	olarak	artmış	ve	birinci	ayın	sonunda	ise	
en	düşük	seviyesine	inmiştir.	Bizim	çalışmamız,	ayıklık	
döneminde	grelin	düzeylerinin	günler	içinde	düştüğü	lite-
ratür	bilgisi	ile	uyuşmakta,	ancak	kontrol	grubu	ile	fark	
olmaması	 sonucu	 ile	 farklılık	 göstermektedir.	 Grelin	
düzeylerinin	yoksunluğun	erken	dönemlerinde	artıp	ilerle-
yen	dönemlerinde	azalmasının	önemli	bir	özellik	olabile-
ceği	düşünülmektedir.	Daha	büyük	örneklemlerde	yirmi	
sekiz	günden	daha	uzun	süren	ayıklık	dönemlerinin	çalışıl-
masıyla	farklı	sonuçlar	elde	edilebilir.
	 Çalışmamızda	hasta	grubu	grelin	düzeylerinin	tekrarlı	
ölçümleri	 ile	kontrol	grubu	arasında	istatistiksel	olarak	
anlamlı	fark	yokken,	hasta	grubu	izleminde	28.	gün	değer-
lerinin	başlangıç	ve	1.	güne	göre	istatistiksel	olarak	anlam-
lı	azaldığı	görüldü.	Bu	bulgular	çelişkili	gözükse	de,	hasta	
grubu	başlangıç	ve	1.	gün	değerlerinin	kontrol	grubuna	
kıyasla	yüksek	olduğu,	hasta	grubu	28.	gün	değerlerinin	
kontrol	grubuna	kıyasla	düşük	olduğu,	bu	sebeple	hasta	
grubunda	günler	içinde	istatistiksel	olarak	anlamlı	azalma	
olmasına	rağmen	hasta	ve	kontrol	grubu	değerleri	arasında	
istatistiksel	olarak	anlamlı	fark	meydana	gelmediği	göz-
lemlendi	(Tablo	2).
	 Wurst	ve	ark.(4),	alkol	bağımlılığı	olan	hastalarda	alkol	
alımı	bırakılmadan	önceki	grelin	düzeylerinin	kontrol	gru-
buna	göre	yüksek	olduğunu	saptamıştır.	Üç	haftalık	ayık-

lık	dönemi	sonrasında	ise	bu	değerler	kontrol	grubuna	göre	
anlamlı	olarak	azalmıştır.	Cinsiyete	göre	değerlendirme	
yapıldığında	ise,	kadın	alkol	bağımlılarının	grelin	düzeyle-
rinin	erkek	alkol	bağımlılarınkinden	anlamlı	olarak	daha	
yüksek	 olduğu	 bulunmuştur.	 Yoksunluk	 dönemindeki	
kadın	alkol	bağımlılarının	grelin	düzeyleri,	kontrol	gru-
bundaki	kadınlara	göre	daha	yüksek	olarak	 saptanmış,	
erkek	alkol	bağımlıların	grelin	düzeylerinde	azalma	tespit	
edilmiştir	(4).	Bizim	çalışmamızda,	sadece	bir	kadın	alkol	
bağımlısı	olması	nedeniyle	cinsiyetler	arasında	değerlen-
dirme	yapılmadı.	Grelin	düzeylerinin	alkol	bağımlılığı	
olan	hastalarda	cinsiyetler	arasında	farklı	sonuçlar	verme-
si,	alkol	bağımlılığı	olan	kadın	ve	erkek	hastalarda	aynı	
biyolojik	belirteçlerin	farklı	sonuçları	olabileceğini	akla	
getirmektedir.	Bundan	sonra	bu	konuda	yapılması	planla-
nan	çalışmaların	cinsiyet	farkını	göz	önüne	alması	daha	
yararlı	 olabilecektir.	 Literatürdeki	 çalışmalarda	 farklı	
sonuçlar	çıkmasının	bir	nedeni	de	hasta	gruplarındaki	cin-
siyet	dağılımlarının	farklılıklar	göstermesi	olabilir.	
	 Kim	ve	ark.	(10),	uzun	süren	ayıklık	sonrasında	bile	
açlık	grelin	düzeylerinin	yükseldiğini	belirtmiştir.	Aynı	
çalışmada	yoksunluk	öncesindeki	günlük	alkol	alım	mik-
tarının	ayıklık	döneminde	ölçülen	grelin	düzeyleri	ile	ters	
orantılı	olduğu	görülmüştür.	Wurst	ve	ark.	(3),	erkek	alkol	
bağımlısı	hastalarla	yaptıkları	çalışmada	daha	önceki	alkol	
alım	miktarı	ile	grelin	düzeyleri	arasında	pozitif	bir	ilişki	
olduğunu	belirtmiştir.	Grelin	düzeyleri	değerlendirilirken	
günlük	alınan	alkol	miktarının	belirlenmesinin	önemli	ola-
bileceği	düşünülmektedir.	Ayrıca	alkol	bağımlılığı	olan	
hastaların	daha	uzun	süreli	grelin	düzeylerinin	belirlenme-
si,	 alkol	 yoksunluğu	 ve	 ayıklık	 dönemlerindeki	 grelin	
düzeyi	değişiklikleri	hakkında	bize	yeni	bilgiler	sağlaya-
caktır.
	 Aslan	(26),	yapmış	olduğu	çalışmada	alkol	bağımlısı	
erkek	hastalarda	grelin	düzeylerini	araştırmıştır.	Erkek	
alkol	bağımlılarında	grelin	düzeylerinin	alkolün	bırakıl-
masından	sonraki	1.	ve	10.	günlerde	düştüğünü	fakat	1	ay	
sonra	1.	ve	10.	güne	göre	anlamlı	olarak	arttığını	saptamış-
tır.	Bizim	çalışmamız	sonuçları	ile	uyuşmayan	bu	sonuç,	
alkol	bağımlılarının	grelin	düzeylerindeki	değişimin	farklı	
olabileceğini	düşündürmektedir.
	 Literatürde	 alkol	 bağımlılığı	 olan	 hastaların	 grelin	
düzeylerine	ilişkin	çalışma	sonuçları	arasında	çelişkiler	
vardır.	Bunun	nedeni,	yöntemsel	farklılıklar	ve	yoksunluk	
dönemlerinde	klinik	tanı	almasa	bile	ortaya	çıkan	hastalık	
belirtilerinin	etkileri	olabilir.	Grelin	düzeylerinin	de	leptin	
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gibi	pek	çok	maddenin	etkisiyle	değiştiği	düşünülmektedir	
(4,27).	Bu	durum,	alkol	bağımlılığı	olan	hastalarda	benzer	
yöntemler	kullanılmış	olsa	bile	farklı	sonuçların	çıkmasına	
neden	olabilir.
	 Kutscher	ve	ark.	(28),	yaptıkları	çalışmada	alkol	alımı	
ile	prolaktin	düzeylerinde	hafif	yükselme	olduğunu	göster-
miştir.	Yoksunluk	döneminde	ise	alkol	bağımlısı	hastalarla	
sağlıklı	kontroller	arasında	prolaktin	düzeylerinde	anlamlı	
fark	bulunmamıştır.	Bizim	yaptığımız	çalışmada	da	alkol	
bağımlısı	hastaların	prolaktin	düzeyleri	günler	içinde	belir-
gin	bir	değişim	göstermedi	ve	kontrol	grubu	ile	arasında	
anlamlı	bir	farklılık	saptanmadı.	Bu	çalışma	ve	bizim	çalış-
mamızın	sonuçları	neticesinde	alkol	bağımlısı	hastalarda	
prolaktin	değerlerinin	biyolojik	bir	belirleyici	olma	olasılı-
ğı	zayıf	gözükmektedir.	Hillemacher	ve	ark.	(13),	alkol	
bağımlılığı	olan	hastaların	kan	prolaktin	düzeylerini	incele-
miş	ve	azalmış	olarak	bulmuştur.	Bu	çalışmada,	kadın	has-
taların	prolaktin	düzeylerindeki	azalma	erkek	hastalardaki	
azalmadan	daha	belirgin	olarak	bulunmuştur.	Erken	ve	geç	
yoksunluk	dönemlerindeki	prolaktin	düzeyleri	arasında	ise	
anlamlı	bir	fark	tespit	edilmemiştir.	Bizim	çalışmamızdan	
farklı	olarak	kontrol	grubunun	olmaması,	hastaların	çalış-
ma	süresince	karbamazepin	ve	klormetiazol	kullanıyor	
olması	ve	her	iki	hasta	grubu	arasında	cinsiyet	dağılımı	açı-
sından	farklı	oranlar	bulunmasının	bu	çelişkili	sonuca	yol	
açtığı	düşünülebilir.	Aslan	(26)’ın	yapmış	olduğu	çalışma-
da,	alkol	bağımlılığı	olan	hastalarda	günler	içinde	prolaktin	
düzeylerinde	anlamlı	bir	değişiklik	olmadığı	belirtilmiştir.	
Bizim	çalışmamızdan	farklı	olarak	kontrol	grubu	kullanıl-
mamış	olan	bu	çalışma	ve	bizim	çalışmamız,	prolaktinin	
yoksunluk	dönemi	için	bir	belirteç	olma	olasılığının	düşük	
olduğuna	dair	bir	başka	kanıt	oluşturmaktadır.
	 Alkol	bağımlılığı	olan	hastalarda	prolaktin	 ile	 ilgili	
çalışmalar	çoğunlukla	aşerme	ile	yoksunluk	dönemindeki	
prolaktin	düzeyleri	üzerine	odaklanmıştır.	Alkol	bağımlılı-
ğı	olan	hastaların	yoksunluk	dönemindeki	düzeylerinin	

belirlenmesi	ve	sağlıklı	gönüllülerle	karşılaştırılmasının	
daha	az	araştırıldığı	dikkat	çekmektedir.	Bu	konuda	yok-
sunluk	dönemindeki	prolaktin	düzeylerinin	incelenmesine	
gereksinim	vardır.
	 Bizim	çalışmamızın	kısıtlılıkları	örneklemdeki	hasta	
sayısının	az	olması,	hasta	ve	kontrol	grubu	beden	kitle	
indeksi	değerleri	arasında	istatistiksel	olarak	anlamlı	fark	
olması,	cinsiyet	dağılımının	homojen	olmaması	ve	erkek	
denek	ağırlıklı	olmasıdır.

	 SONUÇ

	 Alkol	bağımlılığı	olan	hastalarda	yoksunluk	döneminin	
0.,	1.,	7.	ve	28.	günlerindeki	 leptin,	grelin	ve	prolaktin	
düzeyleri	ile	kontrol	grubu	arasında	anlamlı	bir	fark	bulun-
madı.	Bu	çalışma,	alkol	bağımlılarında	leptin,	grelin	ve	
prolaktin	düzeylerinin	bir	belirleyici	olduğu	hipotezini	
desteklememektedir.
	 Alkol	bağımlılığı	olan	hastalarda,	yoksunlukla	birlikte	
leptin	ve	prolaktin	değerleri	günler	içinde	anlamlı	bir	deği-
şiklik	göstermedi.	Bu	sonuç	 leptin	ve	prolaktinin	alkol	
bağımlılığı	olan	hastalarda	bir	belirteç	olamayacağı	görü-
şünü	düşündürmektedir.	Buna	karşın,	grelin	düzeylerinde	
0.	gün	ile	28.gün	ve	1.	gün	ile	28.	gün	arasında	anlamlı	bir	
azalma	görüldü.	Bu	azalmanın	alkol	bağımlılığı	olan	has-
talarda	önemli	bir	özellik	olabileceği	düşünülmektedir.
	 Alkol	bağımlılarının	alt	tiplendirilmesinin	yapıldığı,	
cinsiyet	dağılımının	homojen	olduğu,	beslenme	durumla-
rının	değerlendirildiği	ve	intoksikasyon,	yoksunluk,	ayık-
lık	 ve	 aşerme	 dönemlerinin	 uzunlamasına	 araştırıldığı	
çalışmalar	bu	konuda	daha	kesin	sonuçlar	verecektir.	Ayrı-
ca	aşerme	ve	yoksunluk	belirtilerinin	azaltılmasına	yönelik	
tedaviler	hormon	değerlerini	ve	hormonlar	arasındaki	iliş-
kiyi	etkileyebilmektedir.	Çalışmaların	yöntemleri	belirle-
nirken	ve	sonuçları	değerlendirilirken	bu	olasılık	da	dikka-
te	alınmalıdır.
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