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YENİ ANTİDEPRESANLAR
Kemal AYDIN ALP
Antideprassanlar (A D) ortaya çıkalı 30 yıl oluyor. İlk bulunan imipraminle deprasyonlarm tedavisinde çok büyük bir
aşama sağlandı. 1970’lere kadar imipramine benzer yapıda bileşikler bulundu. 1970’ lerden sonra farklı kimyasal yapıda
olanlar araştırıldı. Bu araştırmaların amacı ilk referans A D ’lerin istenileni verememesinden kaynaklanıyordu.
Bu alanları şövlc sıralayabiliriz:
(1) Deprosyanlarm hepsinde etkili değillerdi,
(2) İki üç hafta sonra etkileri başlıyordu,
(3) Yan etkileri çoktu,
(4) Aşırı doz alındığında toksit etkileri çok tehlikeliydi.
(5) Deprosyonun tipine özel A D bulunamamıştı.Eski referans A D ’lerin bu eksik ve sakıncalı yönlerini giderebilmek için
çeşitli kimyasal yapıda ve norotransmitldeki farklı yerleri etkileyen bir çok yeni A D bulundu.
Bunlara şu adlar verildi:
1) Yeni A D ilaçlar
2- Yeni jenerasyon A D ’lar
3- Trisiklik olmayan A D ’lar
4) Tipik olmayan A D ’lar
5) Serotonin geri alınışını engelleyenler
6) Seçici monamin geri alınışını engelleyenler (Selektiv Monoamine Reuptake İnhibi tors). Bu başlıklar altında çok
heyecan verici yeni ilaçlar bulundu.Ancak bunlardan hiçbirinin eski trisiklik A D ’lardan daha etkili olduğu söylenemedi
(12).

Daha sonra tartışacağımız gibi son sıralarda eşit etkili bile olamadıklarını bildiren çalışmalar yayınlanmaya

başlandı (8). Deprosyaıı tipine özel etki özelliklerinin olduğu da kesin kabul bulamadı. Ancak yan etkilerinin cok az
olduğu aşırı dozlarda dahi öldürücü etki göstermedikleri söylenebildi.
Bir yandan "nerede bize söz verdiğiniz yeni A D ’lar" başlıklı makaleler yayınlanırken (5) diğer yandan özellikle yan etki ve
toksiketdkiler gözönüne alınarak "şayet bugünkü standartlarla eski A D ’lar kontrol edilmiş olsalardı klinik kullanımına
müsade edilmezdi" "bunlar çirkin ilaçlardır" (14) diyen zıt görüşler gelişti.
A D ’lerin yan etkileri üzerinde birçok çalışmalar yapılmış ve dikkat çekilmişti.Fakat aşırı dozun zehirleyici etkisi üzerinde
çok durulmamıştı.Son yıllarda nadir olan dahi, bu ilaçların hayatı tehdit eden etkileri daha önemsendi. Nomifensinin
(Merital) ve zimeldinin piyasadan çekilmesi bu etkiyle oldu. Aşırı dozda trisiklik antidepres an (TAD) alanların
%70-80’inin hastaneye yetiştirilemeden kaybedilmesi eski A D ’ler hakkında yukarıda bahsedilen olum suz fikirlerin
gelişmesinin başlıca nedeni oldu (14). İngiltere’de tedavi edilen bir milyon hastada ilaç aşın

dozundan ölüm sayısı

amitriptilinle (Laroxy, Triptilin) 166, imipraminle (Tofranil) 143, maprotilinle (Ludionil) 103, clomipraminle (Anafranil)
32 mianserinle (Tolvon) 13 olarak bulunmuştur. 23 yeni A D ’lardan mianserin ve trazodan (Desy rel) toksitesinde bilinç
bulanıklığı görülür, konvilziyonlar ve EKG bozuklukları olmaz. Yine yeni A D ’lardan fluoksetin (Prozac) ve fluvok samin
(Faverin) gibi 5HT geri alınışını engelleyen ilaçlarda, henüz aşırı doz vakaları çok az olmakla birlikte, T AD’ların ciddi
toksik etkilerinin olmadığı izlenimi alınmaktadır (12).Bu gözlemler intihar riski çok fazla olduğu bilinen depresiv
hastalarda öldürücü etkisi fazla olan ilaçların verilmesinin intihara yol göstermek olduğu fikrini doğurmuştur. Aynı etkisi
olan ilaçlar varken daha güvenlisi niçin kullanılmasın denilmektedir(3,12) Dr.Cole bu görüşlere karşı depresyonun
potansiyel olarak ölümcül bir hastalık olduğunu, bir ilacın daha iyi bir tedavi olasılığı varsa riskli olsa dahi kullanılması
gerektiğini savunmaktadır.Yeni A D ’lann örneğin, trazodon veya nomifensin veya bupropion veya fluoksetin’in imipramin
veya amiptrilinden daha iyi olmadıklarını, genellikle beşte bir tedaviye dirençli hastada önemli iyilik sağlayabild iğini,
bunların hangi hastalar olduğunu söylemenin güç olduğunu ileri sürmektedir. Cole, nomifensinin (Merital) İngiltere’de
hemolitik anemiden birkaç kişinin ölmesi üzerine piyasadan çekilmesinide kabul etmemektedir.Bir çok tedaviye dirençli
hastada iyi gelen böyle bir ilacın doktorların ateşi yükselen hastalarda ısrarlı olmamaları, tedaviyi kesmeden
klinik uygulanmasına devamını istemektedir. Dramatik ve önceden kestirilemez tehlikesi olmayan , faydası belirgin olan
ilaçların bilinçli ellerde kullanılması gerektiğine inanmaktadır (5).Yeni A D ’lara genel bir bakışı aşağıdaki gruplar içinde
yapmak uygun olacaktır:
1) Son yılarda çıkan trisiklik antidepresanlar (TAD). Maprotilin bir tetrasiklik bileşik olmasına rağmen çoğunlukla
trisiklikler arasında incelenir.Antikolinerjik etkisi T AD’dan azdır.Bir NA geri alınış engelleyicisidir. Maprotilinin diğer
TAD larla toksitesi aynıdır. Konvilziyona (%04-l,6) ve deri reaksiyonlarına neden olması başlıca istenmeyen
etkileridir.(14).Ventküler taşikardi oluşturma

riski vardır(18). Lofebramin aşırı dozunun güvenli olduğu, antikolinerjik

etkisinin az olduğu ileri sürülen yeni bir T AD’dır. Fakat hepatotoksitesi olduğu bildirilmiştir(10).Amineptin (Survector)
dopaminerjik sisteme etkili lbir TCA’dırAntikolinerjik, kardiovdsküler,sedatif etkisinin olmaması,depresyon profilaksisinde
de başarılı olması üstünlükleri ile takdim edilmektedir.
Sinirlilik, sıkıntı, özellikle akşama doğru alınırsa uyku bozukluğu yapabilmektedir
2) Antipik A D ’lar
Mianserin (Tolvon) Trazodone (Desyrel) Antikolinerjik, kardiovoaküler, aşırı doz tehlikesi olmayan ve T A D ’lar değerinde
A D etkileri olduğu savunulan ilaçlardır. Ülkemizde de oldukça uçun süredir kullanıldıkları için ayrıntılı bilgiyi bir yenilik
olarak görmüyorum
3) A D etkili benzodiazepinler
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Son yıllarda alplrazolam (xanax) gibi yeni bulunan bazı benzodiazepinlerin A D etkili oldukları savunulmuştur. Çekirdek
belirtileri etkilemediği, depresyonlardaki bazı sıkıntı belirtilerini düzelttiği, böylece sadece semptomatik bir iyilik sağladığı
kabul edilmektedir (1,14). Depresyonların başarılı tedavisi için akut tablo iyileştikten sonra 4-6 hafta ilaca devam etmek
gerekir.Benzodiazepinlerin bu kadar uzun verilmesi bağımlılık tehlikesini doğuracağından sakıncalıdır.AD’lerin anksiyeteyi
benzodiazepinlerden daha iyi etkilediği fikirleri güç bulmaktadır (14).
Seratonerjik seçici etkili A D ’lar:
Son yıllarda serotonerjik sistemin ve serotonerjik alt sistemlerin şizofrenide ve depresyonlarda önemli rol oynadığı fikri
büyük ilgi alanı doğurdu (1,20). Şizofrenide negatif belirtilerin serotonerjik sistem anormalliğinden ileri gt kliği sınır kişilik
ve otizimdede temel bozukluğun bu sistemde olduğu ileri sürüldü.(6).Clozapin’in D I reseptörlerinde D A ’ni 5HT2
resatörlerin de 5HT’yi bloke ederek etki gösterd iğinin anlaşılması şizofrenide duygulanım kütlüğü dahil negatif
semptomlarıda etkiley en bu ilacın üstünlüğünü sağlayan etki mekani/.sma.sına benzer ilaçlan geliştirme araştırmalarını
arttırdı.Ritanserin 5HT2 antagonisti bir antîpsikotik ve A D ’ıir.(6.14).Mianserin ve trazodununda 5HT reseptörlerine
kompleks ve özel etkileri vardır.
Buspiron (Buspon.Nopiron, Piranil) gepiron ve ipsapiron’uıı anksıyolitik ve ADetkisi 5HT 1A persiyel agonisti
olmasın dan ileri gelmektedir.(14.18). Tam agonistic parsıyel agonist arasındaki spekturumda aktıvite gösterdiği, serotonin
yokluğunda agonist gibi, varsa antogonist gibi etkilediği ileri sürülmektedir. Ancak bu ilaçların A D olarak kullanışları
yaygın değildir.Distimilerde kullanımının yararlı olduğu ileri sürülmekledir.Son yıllarda en yaygın çalışma, yayın ve
piyasaya sunuş 5HT geri almışını engelleyen A D ’lerde oldu (12,14.20).Citalopram, Zimeüdinc, Fluoksetin (Prozac),
fluvoksamin (Faverin) parokselin. sertralin bunların başhcalarıdır.Bu gruptaki yeni AD'ların ileri sürülen özellikler
şunlardır: 1) Antikolinerjik etkileri yoktur.Kilo almaya neden olmazlar. 2) Scdatif antihistaminik etkileri yoktur. Bundan
ötürü Psikomstor aktiviteyi ve kognitiv fonksiyonları bozmazlar. 3) Dirençli vakalarda etkili olduklarını bildiren raporlar
vardır. 4) Aşırı doz alınımında toksik etkileri öldürücü değildir. 5) Aynı zamanda kişilik bozukluğu ile ilgili
depresyonlarda, sınır kişilikte, opsessiv kompulsiv bozukluklarda ve bul i miada özel tedavi edici rolleri vardır.Bu olumlu
yönleri yanında yan etki olarak şunlar görülebilir. 1) Sinirlilik, sıkıntı veya ajitasyon yapabilirler. 2) Bulantı, kilo kaybı,
aşırı hallerde kusma yapabilirler. Depresyon proflaksisinde de daha üstün oldukları savunulmaktır. Olumlu yönleri
arasında suisid düşüncelerini daha çabuk düzelttiğini bildiren raporlarda sayılabilir. Bu araştırmalar eskiden beri bilinen
fakat son yıllarda daha çok ilgi çeken serotonerjik metabolizmadan kaynaklanmatadır. Serebros pinal sıvıdaki 5HT son
metaboliti 5HLAA’nın sadece depressiv hast a ve suisidal davranışı fazla olan ırklarda değil, impulsiv katillerde
kundakçlarda da düşük olduğu bulgulan vardır (14).Serotonin çalışmaları psikiyatri dışınada çıkmıştır. Akreplerin
zehirlerinin kuvveti oranında radyasyona dayanıklılık gösterdiği, insanlarda 600 rad olan düzeyin en zehirli sarı sahra çölü
akrebinde 85.000 rad’a kadar çıkışının zehirde bulunan serotoninleilgiliolduğu bildirilmektedir.
5) Dopaminerjik sisteme etkili Antidrepressivler:
Bu güne kadar çalışmalar daha çok noradere nalin ve serotonin metabolizmasına yoğunlaşmıştır. Dopamirıle ilgili
çalışmalar azdır.Halbuki serebrospinal sıvıdaki dopamin metabolitleri ölçüleride depresyonla ilgili bulunmuştur.
Nomifensin etkili bir A D olarak dopamin geri alınışım da engellemektedir. Yeni dopamin etkili A D ’lar araştırılabilir.
Yeni A D ’lerden bupropion (Welbutrin) dopaminin geri alınışı yolu ile etkilidir. Antikolinerjik ve sedativ etkisinin çok az
olduğu, ortastatik hipotansiyon yapmadığı, anlamlı kardiak etkisi olmadığı yapılan reklamlann temel ilkeleridir. Prozaktan
daha üstün olduğu bu reklam sayfalarına başlık olarak atılmaktadır. Ancak % \ konvilziyon görüldüğü bildirilmektedir.
Satıcı firma bu oranın %0.4 olduğunu, bu oranın karşılaştırmalı çalışmalar olmadığından ortalama bir sayı olarak verdiğini
bildirm ektedir.(5,13) Bulimide ve anorekside epilepsi oram fazla olduğu için ver ilmesi sakıncalı bulunmaktadır.
Amineptin de dopaminerjik etkili bir A D ’dır.
6) Antikonvulsiv ilaçların A D olarak kullanılması.
Son yılarda karbamazepin (Tegretol) in A D olarak ve depresyon proflaksisinde kullanılma çalışmaları vardır. Olumlu
sonuçlar bildirilmektedir.(l).
7) Reversibl ve sgçici M A O inhibitörleri.
1980’lerden sonra A D ’ler alanında en etkin araştırmaların seretonin geri alınışını engelleyengrup ve reversibl M A O İ’ler
üzerinde olduğu söylenebilir. M AO enziminin insanda A ve B olarak iki tipte olduğu, A tipinin insanlarda A D etkisi ve
zayıf tramin etkisi olduğunun anlaşılması araştırmaları artırdı. Eski M A O İ’lerin sakıncaları bunlarda yoktu. Bu
sakıncaları şöyle sıralayabiliriz: 1-Tehlikeli peynir etkisi.
2-Hepatotiksite.
3-Trisiklikler, barbituratlar vb.ile uyuşmazlık.
M A O İ verilen hayvanlara intravenöz tiramin verildiğinde tansiyonu artırıcı etki görülmüş fakat kısa sürmüştür.Özellikle
yemek üzerine peynir yenirse tehlikeli değildir. Yine de çok beklemiş peynirler yenmemelidir(2l). Antikolinerjik etki
T AD’lardan azdır; yeni A D ’lar kadardır.Kardiovasküler etki yenilerden fazla gastroentestinal bozukluklar yenilerden az
bulunmuştur.Ortastatik hipotansiyon, toksik antikolinerjik delirium, konvulziyon yapma etkisi görülmemiştir (9,16) 2 gram
üstünde maelobemid alan 6 kişide konvulziyon, kardiotoksite, solunum zaafı veya diğer hayat tehdit eden komlikasyonlar
olmamıştır (3).
Maklobemid, toloksaton, brofaromin, simoksatan, amiflamin ençok bilinendir. Maklobemi d dışındakilerde bazı riskler
vardır.En yaygın kullanılan maklobemid’tir (17,21).
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Y e n i A D ’lar üzerinde yapılan genel bakış açısında en belirgin çarpıcı özellik
bu yeni bile şiklerin yan etkilerinin ve toksik etkilerinin eski T A D ’lara göre olm am ası veya az olm asıd ır.D aha erken
başlayan tedavi edici özellikleri hemen hiç birinde kesin kanıtlanm am ıştır. Son yıllarda herbirine özel bazı yan etkiler
bildirilm eye başlanm ışsa da en ö ne m li yeni araştırm alar yeni A D ’ların eskilerine göre tedavi edici etkilerinin az old uğu
sonucun., varanlard ır.E sk i M A O İ ’lerin arkasından im ipram in ve diğer T A D ’lar çıktığında depresyon ps kiyatrinin kolay
tedaviedilebilir, y üz g ü ld ü rü cü sonuçlar kolay elde ed ilebilir bir hastalığı olarak g ö rü ld ü . A ntibiy otik le rle tedavideki
k urallar :i')i kesin kuralla r ortaya çıkınca hastaların ilk olarak başvurdu 'darı pratisyen hekim ler depresi. hastaları
rahatlıkla tedavi ed e r oldular. B ugün psıkiyatrislerin tedavi ettikleri hastalar pratisyenlerin tedavisinden geçmiş, yeterli doz.
ve sürede etkin A D verilm esine rağm eniyileşm em iş dirençli vakalardır. Bu yüzden ancak bu kon uda özelleşmiş he kim le rin
izleyip uygulayabileceği yeni ilaçlara ihtiyaç çoktur. B ilind iği gibi depresyonluların % 3 0 ’u zaten tedaviye dirençlidir. Y e n i
fo rm üld e değişik etki m ekanizm alı, özellikle?sadece direk antidepresiv etkisi olan, yan etkileri doğuran diğer sistemlere
etkisi olm ayan, A D ’lere çok ihtiyaç vardır. A ncak b u g ün için eski A D ’lerden ü stün tedavi edici bir yeni A D bileşiğin
varlığı söylenem eyeceği gibi yukarıda belirtildiği gibi daha zayıf etkide oldukları sonucuna varan araştırm alar
yapılm aktadır.
İm ip ram in , nor trip tilin , a m itriptilin ve m aprotilinle C o d in g T öm m el ve V on Zerssen’in (1982)’ de Kragh-Sorensen ve
ark’nın ( 1983)’te yaptık ları karşılaştırm alı, lon gitudinal araştırmada M ian serin ’in endojen depresvonlu hastalarda
antidepresiv etkisi o lm a d ığ ı sonucuna vardılar (8).
G ram ve ark.( 1983)’te G u y ve ark.( 19S6)’da seçici serotonin geri alım in hib itö rle rin in T A D ’lardan daha etkisiz old uğu
sonucuna varan a raştırm aların ı yayınladılar (8).
Bu raporlar üzerin e yeni A D ’ları kontrol etmek üzere D a n im a rk a ’da çok merkezli devam lı çalışan özerk A D grubu
k uruldu ve 1986’da 102 hastada seçici serotonin geri alınışını inhibe eden cita lo pra m ’ın k ontrol T C A olarak k u lla n ıla n
k io m ip ra m ın d e n d a h a az ve yavaş etkiliolduğunu yayınladı. A ynı grup 1990’da yayınladığı diğer bir çalışmasında 120 m ajor
depressiv b o z u k lu ğ u olan hastaya yine seçici 5H T geri alış in h ib itö r’ü bir ilaç olan proksetın ile kontrol ilaç olarak
k lo m ip ram in verdi. Ç a lış m a çift -kör,rasgele,sabit doz, plazm a kontrollü, yatan hasta üzerinde yapılm a ö zelliklerini
taşıyordu. P a rok se tin in diğer seçici 5 H T geri alış in hib itörle rin de olduğu gibi o to n o m ik ve kardiovasküler yan etki
gösterm ediği, az toksik olduğu fakat tedavi edici etkf sinin zayıf olduğu geç cevap verdiği b u lguları saptandı.
Seçici 5 H T geri alış in h ib itö rle rin in T A D ’lar kadar veya plasebodan güçlü etki gösterdiği bu lg ula rın ı içeren birçok
araştırm a vardır. D a n im a rk a grubu farklı bulguların şu faktörlerden ileri gelebileceğini ileri sürüyor:
1) D iğ e r ara ştırm ala rd a hastaların çoğu ayaktan izlenm işti.K endi çalışm alarında tü m hastalar baştan sona yatırılarak
izlenm işti.
2) P lazm a düzeyi k o n tro lü hakkında bilgi yetersizdi.

3) Sabit doz kullanılmamış belkide tedavi dozu altında verilmişti (8).
Bu araştırmadan daha önce 1988’te yayınlanan Montgomery’in makalesinde tersine, eski T A D ’ların 5HT geri alış
inhibitörlerinden üstün etkide olduğunu bildiren araştırmaların metodoloji hataları vardır denilmektedir (14).
Priestin editörlüğünde yeni perspektivle M A O İ’lerine bakış açısını toplayan yayının ön yazısı elimizdeki tüm A D ’lan
yetersiz,etkileri sınırlı, yan etkileri problem, geç etkileyen, bazı hastalan hiç etkilemeyen, sıfatları ile anlatılmakta ve yeni
ilaçlara ihtiyacımız var denmektedir. Yeni A D ’lerin başağrısı, sersemlik, bulantı, uykusuzluk gibi istenmeyen yan etkisi
varlığından şikayet etmektedir (16). Son yıllarda bir yandan yeni A D ’ların üstünlükleri sergilenirken adeta bu yayınlara bir
reaksiyon olarak yukarıda belirttiğimiz gibi etki üstünlüklerini kabul etmeyen ve yan etkilerinin varlığım belirten yazılar
yayınlanmaktadır. Maprotilin ve bupropionun epileptik nöbete neden olduğu, trazodonun priapism yaptığı, amoksopin’in
geç diskinezi ve nöroleptik gibi yan etkiler yaptığı,fluoksetinin iştah kestiği, bulantı ve uykusuzluk yaptığı, reversibl
M A O İ’lerinm huzursuzluk ve uyku bozukluğu 5HT 1A antagonistlerinin bulantı ve başdönmesi yaptığı
belirtilmektedir.TCA’ların dahi geç etkilerinin esasta serotonerjik olduğu savunulacak kadar (10) 5HT metabolizmasına
ilgi artarken 5HT geri alınışı inhibitörlerinin yan etkilerine ilgiyi çeken yazılar artmaktadır. Bunlar arasında
AmJ.Psychiatry’e fluoksetin için yazılan mektuplarda şu yan etkiler belirtilmektedir:
Cunnigham ve arkadaşları 2 hastalarında fluoksetinin tik ve duyma bozukluğu yaptığını (7).
Cohen ve ark.fluoksetinin yaşlı hastalarda antidiüretik hormon değişikliği yaptığını (4). Hansen ve ark.fluoksetinin bir
narkotik ilaç olan Pentazosinle birlikte alındığında hayati tehlike yaratan etki meydana getirdiğini (11). Musher fluoksetin
verdiği 32 hastasından %16’sının anorgasmi gösterdiğini bunun bildirilenlerden yüksek bir oran olduğunu bildirmiştir.
Bu mektuplara karşı bir ilaç piyasaya yeni çıktığında yan etkileri daha dikkatli incelenir. Eski ilaçların yan etkileri
kanıksanır.Onun için sadece yan etkilere rastlayan doktorların gönüllü bildirilerine değil yeni A D ’lerin eski TAD’larla
karşılaştırılmalı araştırmalara değer verilmelidir denmektedir.
Görüldüğü gibi yeni A D ’lar ilk beklentiler gibi bir panesea değillerdir.Ancak psikiyatristlere özellikle tedaviye dirençli
hastalarında kardiyo^asküler hastalıklı, kapalı açı glokonılu, prostat hipertrofili gibi, eski A D ’ları veremedikleri
hastalarında kullanabilecekleri yeni imkanlar vermektedirler. Obsesiv kompulsiv bozukluk gibi bazı hastalıklarda yeni
ufukların açılmasını sağlamaktadırlar.
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