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PS‹K‹YATR‹DE AKILCI ‹LAÇ KULLANIMI
Prof. Dr. Engin Eker

Psikiyatride ak›lc› ilaç kullan›m› ile ilgili gerekli bilgiler vermeden önce,
beyin nörotransmitterleri ile psikiyatrik tablolar aras›ndaki ba¤lant›y› birkaç
cümle ile özetleyelim.
1. Psikotropik ilaçlar›n ak›lc› klinik kullan›m› için nöroreseptörlerle onlar›n reseptör bölgelerindeki interaksiyonlar›n› anlamak gerekir.
2. Bilindi¤i gibi dopamin reseptör yo¤unlu¤u ﬂizofren beyninde artar.
3. Antipsikotik ilaçlar dopamin reseptörlerini bloke eder, yeni ajanlar da
hem dopamin ve hem de 5HT2 reseptörlerini antagonize ederler.
4. Depresyon dopamin, norepinefrin ve serotonin gibi transmitterlerin eksikli¤i veya bu nörotransmitterlerin de¤iﬂmesinden kaynaklan›r.
5. Antidepresanlar beyindeki dopamin, norepinefrin ve serotonin aktivitesini art›r›r.
6. Asetilkolin nörotransmisyonundaki eksiklik yaﬂlanma demans ve birçok psikotropik ilaçlarla korelasyon gösterir.
7. Beyin norepinefrin, serotonin ve γ-aminobutirik asid nörotransmisyonu
anksiyete bozukluklar›n temelini oluﬂturur ve bu sistemdeki de¤iﬂiklikler anksiyeteyi azaltan ilaçlarla düzelir.
PS‹K‹YATR‹K HASTANIN FARMAKOTERAP‹S‹
1. Ak›lc› farmakoterapi ne zaman ilaç verilmesi, ne zaman verilmemesi
yönünden kararlar gerektirir.
2. Günlük yaﬂam olaylar›na karﬂ› oluﬂan emosyonel cevaplar genellikle tedavi edilmemelidir.
3. Depresyon ve psikoz gibi psikiyatrik hastal›klar farmakoterapi gerektirir.
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4. Uygun tedavinin olmamas› hastan›n hastal›¤›n›n ve ›st›rab›n› uzatabilir.
5. ‹laçlar›n ak›lc› kullan›lmamas› ayn› anda yan etkilerin görülmesine yol
açabilir.
6. Ayr›nt›l› t›bbi ve psikiyatrik anamnez ile birlikte hastan›n ilaç tedavisine karﬂ› tutumunu da ö¤renmek gerekir.
7. Uygun ilaç tedavisi ayr›nt›l› bir ﬂekilde seçilmelidir.
8. Doz hastan›n verece¤i cevaba ve yan etkilere göre ayarlanmal›d›r.
9. ﬁayet aç›klanamayan yan etkiler ortaya ç›karsa bütün ilaçlar geçici olarak kesilmelidir.
10. Bir defada sadece bir ilaçla baﬂlamak genellikle önerilir, di¤er ilaçlar
ilave edilmeden önce hastay› gözlemek gerekir.
11. Arzu edilen cevap al›namazsa hastan›n ilac› söylendi¤i gibi almad›¤›
düﬂünülür.
12. Benzodiazepinler gibi sedatiflerin vücutta birikece¤i ak›lda tutulmal›d›r.
13. Çeﬂitli psikotropik ilaçlar verildi¤inde psikotropik ve nonpsikotropik
ilaçlar aras›nda oluﬂabilecek interaksiyonlara, ayn› zamanda alkollü içeceklerle çeﬂitli ilaçlar aras›nda oluﬂabilecek karﬂ›l›kl› etkileﬂime dikkat etmelidir.
Yaﬂl› hastalarda çeﬂitli ilaçlar›n duyarl›l›¤›n›n fazla ve süregen olabilece¤i
unutulmamal›d›r. Bu hastalarda çeﬂitli t›bbi hastal›klar psikiyatrik morbidite
ile birlikte bulunabilir.
14. ‹laçlar› yazmadan önce, olas› riskler ve yararlar konusunda hastaya
bilgi vermelidir.
Bu yaz›m›zda özellikle, anksiyete, uykusuzlu¤un ve depresyonun tedavisinde ilaç seçimi ile ilgili pratisyen hekimlerin bilmesi gereken noktalar üzerinde durulacakt›r.
ANKS‹YETEN‹N TEDAV‹S‹
Özetlersek, yaﬂam olaylar›na karﬂ› oluﬂan anksiyeteyi ortaya koymal› ve
farmakoterapinin endike olup olmad›¤›n› saptamal›d›r. Bu durumda relaksasyon tekni¤i ve psikoterapi k›sa süreli anksiyolitik tedaviye eklenmelidir. Spesifik bir tan›ya varmak için de¤erlendirilmelidir. T›bbi hastal›klar ve affektif
hastal›klar anksiyete gibi görülebilir. Bu tablolar spesifik farmakoterapi ve
medikal müdahale ile en iyi ﬂekilde tedavi edilmelidir. K›sa süreli duruma
ba¤l› anksiyete veya insomnia, aras›ra verilen benzodiazepinler veya sedatif
özelli¤i olan antihistaminiklerle tedavi edilebilir. Panik bozukluklar›, agora152
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fobi ve obsesif-kompulsif bozukluk SSRI, trisiklikler veya klonazepam ilave
edilmiﬂ MAOI’leri ile tedavi edilebilir. Yüksek doz, uzun süreli alprozalam
gibi ilaçlardan kaç›nmal›d›r. Psikoz veya mani durumlar›nda anksiyete nöroleptiklerle ve lityumla tedavi edilmelidir. Nöroleptiklerle oluﬂmuﬂ akatizi
yanl›ﬂl›kla anksiyete olarak de¤erlendirilebilir. Burada yap›lacak en iyi ﬂey
nöroleptik dozunu azaltmak, antiparkinsonian ilaçlar, benzodiazepinler veya
propranolol vermektir. Bunlar anksiyetenin fizyolojik semptomlar›n› azaltabilirler. Nöroleptikleri genellikle nonpsikotik endiﬂeli hastalara vermekten kaç›n›lmal›d›r. Süregen ﬂiddetli anksiyete sedatiflerin kötüye kullan›lmas›na ve
ba¤›ml›l›¤a zemin haz›rlayabilir. Özellikle jeneralize anksiyetede buspiron
faydal› olabilir. ‹lac›n ba¤›ml›l›k riski yoktur. Posttravmatik stres bozuklu¤unu tedavi etmek zordur. Fakat ço¤u kez SSRI'lara iyi cevap verir.
Panik ataklar›nda imipramin ve SSRI (fluvoksamin ve sertralin) verilir.
‹laveten alprozolam (günde 2-6 mg) veya klonzepam (günde 1-3 mg) verilebilir. Beta blokerlerin verilmesi ile de baz› otonomik semptomlar azalabilir.
Jeneralize anksiyete bozukluklar› tedavi edilmesi en zor anksiyete bozukluklar›d›r. Benzodiazepinlerle tedavi edilir. Bu ilaçlar tek baﬂ›na veya beta
blokerlerle birlikte yararl› olurlar. Nöroleptikler çok nadir olarak kullan›l›r.
Jeneralize anksiyetede, nöroleptiklerin uzun süre verilmesi tardiv diskinezi'ye
neden olabilir. Difenhidramin gibi sedasyon yap›c› antihistaminikler bazen jeneralize anksiyete bozukluklar›nda etkilidir. Ba¤›ml›l›k yapmamalar› avantajd›r. Buspiron jeneralize anksiyete bozukluklar›n›n tedavisinde en önemli ilaçt›r.
UYKUSUZLU⁄UN DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹ VE TEDAV‹S‹
Insomnia tedavisinde en büyük risklerden biri de¤erlendirme yapmaks›z›n
hemen hipnotiklerin verilmesidir. Bu durum al›ﬂkanl›¤a yol açar veya hipnotik ajanlar›n uzun yar›lanma sürelerinden dolay› hastan›n bilincinde bir bulutlanma oluﬂur. Bir sedatif yaz›ld›¤›nda yanl›ﬂl›kla ve bilerek ilac›n aﬂ›r› dozda
al›nma tehlikesi vard›r. Alkol ile birlikte al›nd›¤›nda birikici etki s›kl›kla görülür. Ayr›ca fluoksetin gibi ilaçlar sedatifleri potansiyalize ederler. Bu durum
klinik tabloyu kar›ﬂ›k hale getirir ve yaz›lm›ﬂ ilac›n güvenirli¤ini azalt›r. Triazolam ve farmakolojik olarak bu ilaca benzer hipnotiklerden kaç›nmal›d›r.
Sedatif antihistaminikler, sedasyon yap›c› siklik antidepresifler, klonazepam,
alprozolam, lorazapam veya melatonin ve sa¤lanabiliyorsa daha yeni ilaçlara
yönelmelidir.
Hasta yeterli bir uyku peryodundan sonra uykuya dalmada güçlük çekiyorsa hiç ilaç gerekmeyebilir veya uyku latensini azaltabilecek nisbeten gü153
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venilir ilaçlar verilebilir. Sedasyon yap›c› antihistaminikler nisbeten normal
uyku patterne sahip bir hastada uykunun baﬂlang›c›n› h›zland›rmak için kullan›labilir ve yeterli olabilir.
Melatonin: Uykunun do¤al endojen ayarlay›c›s› ve ayd›nl›¤a-karanl›¤a
uyum sa¤lay›c›s›d›r. Uykuyu kolaylaﬂt›r›r veya uyku oluﬂturur. Doz 1-5
mg'd›r. Uykusuzluktan yak›nanlarda uyku latensini azalt›r. Jet lag durumlar›nda da kullan›l›r. En s›k yan etkisi aﬂ›r› sedasyondur. Bu durum düﬂük dozlarda nadirdir. Al›ﬂkanl›k, ba¤›ml›l›k yapmaz.
En s›k insomnia ﬂekli gece boyunca s›k uyanma, tekrar uykuya dalamamad›r. Her ne kadar benzodiazepinler baﬂlang›çta uykuya dalmada yard›m edebilirlerse de, genellikle gece boyunca uyanmalar› ve sabah erken uyanmalar›
önlemede s›n›rl› yararlar› vard›r. ﬁayet bir benzodiazepin uyku oluﬂturmak
için gerekli ise, yar›lanma süreci k›sa olanlar tercih edilir (Oksazepam gibi)
(15-30 mg).
Klonazepam: Gece yatmadan önce 0.25-1.0 mg etkin uyku oluﬂturur, gece ve sabah erken uyanmalar› azalt›r ve gündüzleri de belirgin sersemlik yapmaz. Özellikle uykusuzlu¤u SSRI veya di¤er antidepresanlarla oluﬂmuﬂ hastalarda faydal›d›r.
Zopiclone (Imovane)’in benzodiazepinlerle kimyasal ba¤lant›s› yoktur.
Antikonvulsant, adele gevﬂetici ve anksiyolitik aktivitesi vard›r. Çabuk etkilidir. Eliminasyon yar›lanma süresi 6 saatt›r. Belirgin yan etkileri yoktur veya
hangover'a neden olmaz. Günde 7.5 mg eriﬂkin dozudur.
Gece boyunca s›k s›k uyanma veya sabah erken uyanmalar hastada depresyon tablosunun olaca¤›n› düﬂündürür. Baz› vakalarda bu durum ilk veya
tek semptomdur. Depresyon klinik olarak belirgin olmasa da, bu tip hastalar
antidepresanlara oldukça iyi cevap verirler. Amitriptilin, doksepin veya trazodon kullan›l›r. Uyku latensinde bu tedavi ile birden azalma olabilir. Belirgin
bir iyileﬂme olmas› için 2-3 haftal›k bir tedavi periyodu gereklidir.
400-800 mg meprobamate uyku latensinde belirgin bir azalmaya neden
olabilir. Kloral hidrat (500 mg-1.5 g) uykuya dalmada zorluk çeken hastalarda yararl› olabilir. Ancak bu ilaçlar›n al›ﬂkanl›k yapma tehlikeleri vard›r. Hiçbiri gece veya sabah erken uyanma problemlerini düzeltmede yararl› de¤ildir.
Benzodiazepinler uyku latensini ve uyanmalar›n say›s›n› azalt›r. Uykunun
birinci dönemi benzodiazepinlerle genellikle azal›r. Ayn› anda ikinci dönemde artma olabilir. Benzodiazepinler slow-wave uyku periyodunu (dönem 3 ve
4) azalt›r. REM süresi genellikle k›sal›r. Ancak düﬂük doz benzodiazepin kulland›¤› zaman bu azalma olmayabilir. Her ne kadar REM uykusundaki zaman
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azalsa da, REM uykusu sikluslar› benzodiazepinlerle artar. Özellikle uyku süresinin geç dönemlerine do¤ru tüm olarak 4. dönem ve REM uykusunun k›salmas›na ra¤men, benzodiazepinlerin esas etkileri total uyku zaman›n› art›rmalar›d›r. Benzodiazepinlerin sürekli kullan›lmas› daha ziyade REM uykusu
üzerine olur (non-REM uyku parametrelerine oranla). Rüya döneminde bir
artma görülür.
DEPRESYON TEDAV‹S‹
Bu konuda üzerinde durulmas› gereken noktalar› özetleyelim.
1. Depresyon ﬂiddeti ve süresi farmakoterapi için gerekli major belirleyicilerdir.
2. Depresyon nörotransmiter bozuklu¤u sonucu oluﬂur.
3. Yeterli dozda yaz›lan antidepresanlar anormal nörotransmisyonu düzeltir.
4. Antidepresanlara cevap genellikle 2-3 haftada oluﬂur.
5. Siklik antidepresanlar›n yan etkileri sersemlik, a¤›z kurulu¤u, kab›zl›k,
tremor, cinsel disfonksiyon, terlemede artma, postural hipotansiyon, taﬂikardi
ve kardiak aritmilerdir.
6. SSRI'lar›n yan etkileri, sinirlilik, uykusuzluk, bulant›, diare, baﬂa¤r›s›
ve cinsel fonksiyon bozuklu¤udur.
7. Psikotik depresyonda yüksek potensli nöroleptikler önce verilir, daha
sonra antidepresan ilave edilir.
8. Tedavi 6-12 ay (tamamen depresyon iyileﬂtikten sonra) sürmelidir. Sonra doz yavaﬂ yavaﬂ azalt›lmal›, ilaç birden kesilmemelidir.
9. Hasta tedaviye cevap vermezse doz ayarlanmas› yap›l›r. De¤iﬂik nörotransmitterlere etki eden ilaçlar denenir. Lityum, tiroid preparatlar›, karbamazepin veya düﬂük doz nöroleptikler verilir. MAOI’lar denenebilir. ﬁayet
hasta intihar riski taﬂ›yorsa, yeterli dozda antidepresiflere cevap vermiyorsa
ECT uygulan›r.
Birçok depresif hasta psikiyatrist olmayan hekimler taraf›ndan tedavi edilir. Psikiyatri hastanelerine baﬂvuranlar›n yaklaﬂ›k 1/4'ü depresyondad›r.
Yaklaﬂ›k primer affektif hastalar›n % 15'i intihar nedeni ile ölür.
Antidepresiflerin tedavisinde uyulmas› gereken genel ilkeler
• Antidepresan ilaçlar›n antidepresan etkinlikleri aras›nda bir fark yoktur
("A ilac›, B ilac›ndan daha fazla antidepresan etkinlik gösterir" denemez.).
Ancak önceden kestirilemeyen nedenlerle baz› antidepresan ilaçlar baz› has155
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talara daha iyi gelmektedir. Öte yandan, hangi antidepresan›n hangi hastaya
daha iyi gelece¤ini öngörmemize yarayacak nesnel ölçütler de yoktur. Antidepresan ilaç seçimi daha çok "sak›n›lmas› gereken yan etkiler" göz önünde
bulundurularak yap›l›r.
• Bununla birlikte bir hastan›n önceki depresif epizodu hangi ilaçla tedavi
edilmiﬂse o s›radaki epizodunda da ayn› ilaç kullan›lmal›d›r.
• Psikomotor ajitasyon gösteren depresif hastalarda sedatif etkisi fazla
olan amitriptilin, mianserin gibi ilaçlar›n seçilmesi gerekirken; psikomotor retardasyon gösteren hastalarda bu ilaçlardan özellikle kaç›n›lmas› gerekir.
‹mipramin, fluoksetin, venlafaksin verilebilir.
• Özel birtak›m yan etkiler ortaya ç›karabilen antidepresan ilaçlar vard›r.
Bütün antidepresan ilaçlar epilepsi eﬂi¤ini düﬂürürlerse de konvülsiyon öyküsü olanlarda özellikle maprotilinden kaç›n›lmal›d›r; antidepresan ilaçlar kilo
almaya yol açabildikleri için obes hastalarda ya da kilo alma sorunu olan hastalarda SSRI'leri seçilmelidir. Mianserin kullan›l›yorsa kan tablosu bozukluklar› yapabilece¤i için düzenli aral›klarla kan say›m› yap›lmal›d›r. Trazodon
kullanan hastalar priapizm tehlikesi aç›s›ndan bilgilendirilmeli, böyle bir yan
etki ortaya ç›karsa hemen baﬂvurmalar› konusunda uyar›lmal›d›rlar.
• Özellikle kalp hastal›¤› olan hastalarda, glokomu olan hastalarda, prostatizm yak›nmalar› olan hastalarda ve demans tan›s› alm›ﬂ olan hastalarda antikolinerjik yan etkileri olan trisiklik antidepresanlar kullan›lmamal›d›r. Demansda trisiklik antidepresanlar›n antikolinerjik yan etkilerinin bellek ve dikkat üzerine olumsuz etkileri olur. Yeni miyokard infarktüsü geçirmiﬂ olan
hastalarda, herhangi bir derecede kalp bloku olanlarda trisiklik antidepresanlar seçilmemelidir. SSRI'lar verilebilir.
• Trisiklik antidepresanlar›n kardiyak yan etkileri özellikle yaﬂl› hastalar
için çok önemlidir. Postural hipotansiyon bu hastalarda düﬂmelere dolay›s›yla k›r›klara yol açabilmektedir.
• Serotonin gerial›m inhibitörlerinin (SSRI) en s›k görülen yan etkileri dispepsi, bulant› ve nadiren kusma gibi gastrointestinal yan etkiler, baﬂ a¤r›s› ve
sersemlik hissidir. Daha az s›kl›kla anksiyete, ajitasyon, anoreksiya ve tremor
görülebilir. Bu yan etkiler genellikle doza ba¤›ml›d›r ve gelip geçici bir nitelik gösterir.
• Trisiklik antidepresanlar›n yan etki insidanslar› yüksek oldu¤u için düﬂük dozla baﬂlanmalar›, etkin doza ç›k›lana dek dozun aﬂamal› olarak giderek
art›r›lmas› önerilir. Bu iﬂlem çok da yavaﬂ yap›lmamal›d›r, en fazla 2 hafta
içinde etkin doza ulaﬂ›lm›ﬂ olmas› gerekir. Seçici serotonin gerial›m inhibitör156
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leri (SSRI) ve geriye dönüﬂlü monoamin oksidaz inhibitörleriyle (RIMA) tedaviye tam terapötik dozlar›nda baﬂlanabilir.
• Depresyondaki bir hastada kulan›lan antidepresan ilac›n yararl› olmad›¤›n› söyleyebilmek için söz konusu ilaç "uygun dozda" ve "uygun sürede"
kullan›lm›ﬂ olmal›d›r. Uygun doz, bu ilaç için, en çok iki hafta içinde eriﬂilen
"antidepresan etkinin beklendi¤i doz aral›¤›"d›r; uygun süre ise en az 4-6 haftad›r. Di¤er bir deyiﬂle en az 4-6 hafta süreyle "antidepresan etkinin beklendi¤i doz aral›¤›"nda kullan›lan bir antidepresan ilaca yan›t al›namazsa ancak
ilac›n de¤iﬂtirilmesi yoluna gidilmelidir. Genel uygulamada s›k yap›lan bir
yanl›ﬂ, antidepresan ilaçlar›n depresyondaki hastalara sub-terapötik dozlarda
verilmesidir.
• Antidepresan ilac›n de¤iﬂtirilmesine karar verilirse yeni seçilecek ilac›n
baﬂka gruptan bir antidepresan ilaç olmas›na özen gösterilmelidir. Sözgelimi
birinci ilaç bir trisiklik antidepresan ise yeni seçilecek ilaç bir SSRI ya da RIMA olmal›d›r.
• Hastan›n antidepresan ilaç tedavisine dirençli (refrakter) oldu¤undan söz
edebilmek için en az iki de¤iﬂik gruptan ilaç "uygun dozda" ve "uygun sürede" kullan›lm›ﬂ olmal›d›r. Dirençli oldu¤u düﬂünülen hastalar bir psikiyatriste gönderilmelidir.
• Özelikle trisiklik antidepresanlar olmak üzere antidepresan ilaçlar tedavinin sonunda azalt›larak kesilmelidirler. Sözgelimi trisiklik ilaçlar ayda 25
mg azalt›larak kesilir. Tedavinin sonunda ilac›n dozunu azaltma giriﬂiminde
bulunuldu¤u bir s›rada hastan›n belirtilerinde bir yineleme görülürse hemen o
hastan›n tedavisinde kullan›lan tam doza geçilir ve bu noktadan sonra tedavi
sanki yeni baﬂl›yormuﬂ gibi genel ilkeler uygulan›r.
• Antidepresan ilaçlar yeterli bir süre kullan›lmal›d›r. Genel uygulamada
hastalar›n üçte ikisinin antidepresan ilaçlar›n› birinci ay›n sonunda b›rakt›klar› görülmektedir. Bu, tedavinin yetersiz oldu¤unu ve relaps olas›l›¤›n›n yüksek oldu¤unu gösterir. Tedavinin erken b›rak›lmas›n›n hastalar›n yaklaﬂ›k %
50'inde relapsa yol açaca¤›na iliﬂkin kan›tlar vard›r. Akut epizodun semptomatik düzelmesinden sonra ilaçlar en az 6 ay süreyle sürdürülmelidir.
• O s›rada görülen epizodun d›ﬂ›nda önceki 5 y›lda bir ya da birden fazla
depresif epizod geçirmiﬂ olan hastalarda uzun süreli profilaktik tedavi yap›lmas› düﬂünülmelidir (yani 5 y›ll›k bir süre içinde en az 2 epizod geçirmiﬂ olan
hastalar). K›sa süreli tedavide etkin oldu¤u görülmüﬂ olan herhangi bir antidepresan ilaç uzun süreli profilakside de etkili olacakt›r. Genellikle profilaksi için kullan›lan dozlar›n, tedavi için kullan›lan dozlar›n alt›nda olmas› gerek157
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ti¤i düﬂünülmektedir. Bu düﬂünce, kontrollü klinik çal›ﬂmalardan çok hastalar›n ilaçlar›n yan etkilerini uzun süreli olarak yaﬂamak istememelerinden kaynaklanmaktad›r. Antidepresan ilaçlar›n profilaktik etkinli¤inin araﬂt›r›ld›¤›
çal›ﬂmalarda genellikle tam dozlar (antidepresan etkinin beklendi¤i doz aral›¤›, ola¤an günlük doz, etkin doz) kullan›lm›ﬂt›r ve bu dozlar›n önerilmesi gerekti¤i öne sürülmektedir. Profilaktik tedavinin süresi konusunda kesin bir
kural belirlenmiﬂ de¤ildir.
• ‹ntihar olas›l›¤› bulunan depresif hastalar, bir yak›n›n gözetiminde bir
psikiyatriste gönderilmelidir. Bu hastalarda aﬂ›r› dozda al›nd›klar›nda toksik
olabilecek antidepresanlardan kaç›n›lmas› gerekir. ‹ntihar olas›l›¤› çok yüksek olan ya da yak›n bir geçmiﬂte intihar giriﬂiminde bulunmuﬂ olan hastalar
genellikle hastaneye yat›r›lmal›d›r. Bu hastalara elektrokonvulsif tedavi
(EKT) uygulanmas› düﬂünülür.
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