Psik ofa rm a k o lojid e Y e n ilik le r Sem pozyum u 1991 İstanbul

P S IK O T R O P L A R V E U Y K U
Hamdullah A Y D IN
Gülhane Askeri Tıp Akademisi
Psikotroplann uyku üzerindeki etkilerine girmeden önce kısaca uyku, psikiyatrik bozukluklarda uyku örüntüsü ve sonrada
ilaç-uyku çalışmalarına değineceğim. İlaçların uyku üzerine etkilerini sübjektif ve objektif etkiler olarak ayırdığımızda
araştırmaların temel ilgi alanım objektif etkilerin incelenmesi oluşturmaktadır.
Psikotrop kullananların sübjektif yakınmaları arasmda en yaygın olam gündüz uykululuk hali ve dikkati bir noktaya
yöneltme güçlüğüdür. M etabolize olurken aktif metabolitleri yakınmalara yol açtığı dikkati çekmektedir.Bunlar arasmda
bezodiazepinlerden diazepam, antidepressiflerden tersiyer aminler olarak bilinen imipramin, amitriptillin v e nöroleptik
ilaçlar sayılabilir.
Uyku çalışmalarında ise iki ana nokta yer almaktadır:
1- Uyku örüntüsü:Uykunun yapısı, iç organizasyonu, uyku dönemlerinin dağılımı, latensleri ele alınarak uyku örüntüsü
hakkında bilgi edinilebilir.
2- Uyku sırasındaki fizyoloji: Günümüz tıbbmda ve ilaç çalışmalarında önemli bir alam, uykuda fizyolojinin ne derecede ve
nasıl etkilendiğinin ortaya konmasıdır.
Burada, psikotroplar ile uyku örüntüsünde ortaya çıkan değişmeler üzerinde duracağım,
ö n c e uyku örüntüsüne ilişkin bazı temel kavramlarına değinmek istiyorum:
Toplam uyku süresi: G ece içinde uyanıklıklar dışında uykuda geçirilen sürenin toplamıdır.
Uyku indeksi: Toplam uyku süresinin, uyumak için yatakta geçirilen süreye oranıdır.
Uyku latensi: Uyumak için yatağa girdikten sonra uykunun başlaması için geçen süredir.
Dönem yüzdesi: Bir dönemde geçirilen sürenin toplam uyku süresine oranıdır.
Rapid eye movement (F .E M ) latensi: Uykunun başlamasından sonra ilk R E M döneminin başlaması için geçen süredir.
Psikotrop-uyku ilişkisinin incelenmesinde sıklıkla psikiyatrik bozukluklarda araştırmalar yapılmakta, sağlıklı deneklerde
çok az sayıda çalışmaya rastlanmaktadır. Bu nedenle psikiyatrik bozukluklarda genel olarak uyku örüntüsünde orteya
çıkan değişiklikleri kısaca gözden geçirdikten sonra ilaç-uyku ilişkisine yönelmek kavram kargaşasmm önüne geçecektir.
Nevrotik bozukluklar: En sık karşılaşılan sorun, uyku latensinde uzama ve geceleri sık uyanmadır. Genellikle hastalar
sabahlan kalktıklarında dinlenememiş durumdadırlar.
Depresyon: R E M latensi kısalmakta, ilk R E M epizodu uzamakta, uyku, sık uyanmalarla kesintiye uğramakta ve sabah
erken uyanma dikkati çekmektedir (11-12).
Mani: Toplam uyku süresi kısalmakta (genellikle 3-4 saate inmekte), uyku latensi uzamakta, R E M latensi kısalırlıen R E M
dansitkesi artmaktadır (4).
Şizofreni: Derin (yavaş dalga) uyku azalırken, yüzeyel uyku artmakta, R E M latensi kısalmakta, R E M miktarı
azalmaktadır.
G enel olarak psikotroplann terapötik etkisi çeşitli nörotransmitter sistemleri üzerinden oluşmakta ve uyku örüntijsü bu
nedenle etkilenmektedir.Bu ortak noktalardan hareketle psikotrop-uyku ilişkileri konusundaki günümüz bilgilerini
özetleyeceğim.
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Başlıklar halinde psikotroplann uyku örüntüsüne etkilerine bakıldığında şunlar dikkati çekmektedir.
Benzodiazepinler
Benzodiazepinlere spesifik nitelikte olmasada uyku EE G si üzerinde ilk göze çarpan değişiklik, Beta aktiviteleri ve spinüi
miktarındaki artıştır.
Diazepam( 10 mg/gün) verildiğinde sağlıklı kişilerde ve insomniaklarda uyku latensinde kısalma uyku sırasında
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uyanıklıklarda azalma toplam uyku süresinde artma göze çaıpmaktadır.Bu arada l.dönem uykusu azalırken 2.dönem
artmakta, 3.ve 4.dönemler tedavinin başlangıcında değişmezken uzun kullanmada azalmaktadır.REM uykusunun azaldığı
ve latensinin arttığı şeklinde bulgular olmakla birlikte genel kam akut ve kronik kullanımda belirgin etkisinin olmadığı
yönündedir (5).
Benzodiazepinlerden flurazepam in kullanıldığı bir çalışmada sağlıklı deneklerde uzun süre kullanımda 3.dönemin azaldığı,
4.dönemin ortadan kalktığı ortaya çıkmış, ancak growth hormon salgılanmasında değişiklik olmadığı saptanmıştır (14) .Bu
bulgu elektrofizyolojik değişmeler olmasına karşın uykunun işlevselliğini gömdüğünü düşündürmektedir,
ö t e yandan benzodiazepin kullanımında uykudaki fazik aktivitelerin azalmasıda dikkat çekicidir.Fazik aktivitelerin kaynağı
ve işlevi konusunda yeterli bilgi olmamakla birlikte sağlıklı uykuda belli miktarda yer aldığı bilinmektedir. Bu etkinin
muhtemelen nörotransimitter dengesinde ortaya çıkan değişmelerin sonucu olduğu düşünülebilir
Tüm bulgular, benzodiazepinlerin uyku üzerinde belirgin etkisi olduğu özellikle uykuya girişi kolaylaştırdığı daha uzun
süre uyumaya yol açtığı yavaş dalga uykusunu azalttığı, bunların yerine yüzeysel uyku miktarının arttırdığını
göstermektedir Ancak, kronik kullanımda ikinci haftadan itibaren uyku üzerindeki olumlu etkilerin kaybolduğu, uyku
latensinin uzadığı yavaş dalga uykusunun ortadan kalktığı ve R E M spresyonu dikkati çekmektedir. A yn ı zamanda
başlangıçta uyku uykuyu restore edici etki giderek kaybolduğu gibi ilaç bırakıldığında kesilme belirtileri ve kısa etkililerde
daha fazla olmak üzere Rebeund imsonniaya yol açtığı saptanmıştır(3,6,7).
Antidefressifler:
Trisiklik antidepressiflerin (T A D ) uyku örüntüsü üzerindeki etkileri oldukça iyi araştırılmış bir konudur.
Sağlıklı kişilerde akut dönemde yavaş dalga uykusunu etkilemezken R E M miktarında azalma ve latensinde uzamaya yol
açtığı dikkati çekmektedir (2).
Depressif ve enüretik hastalardada R E M uykusunu azaltmakta ve latensini uzatmaktadır. Bu alandaki etki tedavinin
6.haftasında azalmakla birlikte sürmektedir (1,11)
Y eni antidepressiflerden maprotillin ve mianserin,TA D ler gibi etkiler gösterirken Amineptinin sadece uyku düzenlediği
R E M etkisi olmadığı dikkati çekmektedir. Trazodon ise 50mg gibi düşük dozlarda uyku üzerinde etkili değilken 300-600
mg gibi dozlarda uyku süresini ve devamlılığım arttırmaktadır.
M A O I leri ise genel olarak R E M üzerinde supresyon etkisi yapmaktadır (15) Ancak son yıllarda kullanıma giren spekifîk
M A O I-A reversibl inhibitörü olan moclobemid, bir yandan uyku süresini, 2.ve 3. dönemi arttırıcı etki gösterirken
tedavinin başlangıcında R E M i azalmakta sonraki dönemde ise R E M i artırmaktadır (10).
Tedavinin erken dönemlerinde R E M miktarındaki hızlı azalmanın ilacın tedaviye iyi cevap vereceğinin işareti olduğu
düşünülmektedir (8).
Antidepressiflerin uyku üzerindeki etkilerinin muhtemelen sinaptik aralıkta monoamin ve indolaminlerin artışına bağlı
olarak uyku örüntüsünde R E M miktarında azalma ve latensinde uzama şeklinde kendini göstermektedir. Kısa v e uzun
kullammdada benzer değişikliklerin gözlenmesi antidepressiflerin verilişi ile hemen nörotransmitter üzerinde etkili
olduğunun kanıtlarının birisi olarak kabul edilebilir.
Nöroleptikler
Antipsikotik ilaçların uykuya etkileri fazla ilgi toplamış bir alan olmaktan uzaktır.
S a ğ lık lı

deneklerde ve psikopotik bozukluklarda Chlorpromazin, Thioriadazin,Haloperidol, yavaş dalga ve R E M uykusunu

artırmakta uykuya giriş süresini kısaltmakta, yüzeyel uyku azalırken uykunun başlamasından sonra uyanıklık sayısımnda
azaldığı dikkati çekmektedir (13).
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