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ÖNSÖZ 

Bu çalışma, Türkiye piyasasına giren ilaçların Türk Halkının sağlığı yönünden 

gerekli bilimsel testlerden ne ölçüde geçtiği konusundaki tereddütün sonucu olarak 

gerçekleştirilmiş ve bu endişenin bir ölçüde haklılı~ını ortaya koymuştur. 

Çalışmam ve bütün uzmanlık öf:jrenlmim boyunca bana gerek tıbbi gerekse tıp dışı 

yararlı şeyler ö~ereten hocalarıma ve herkese yürekten teşekkürlerimi sunarım. 
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GİRİŞ VE AMAÇ 

Depresyon, psikiyatrinin "yaygın soğukalgınlığı" olarak değerlendirilir{1 >. 
Depressif bozukluklar, heterojen özellik gösterip, hem psikiyatri hem de genel tıp 

uygulamasında oldukça sık karşılaşılan durumlardır(2). 

Üzüntü, keder gibi normal ruhsal durumlar günlük yaşamın bir parçasıdır; 
affektif bozukluktaki morbid ruh halleriyle karıştırılmamalıdır. Hüzün ise ayrılık, hayal 

kırıklığı ve kayba karşı evrensel bir insan tepkisi olup esasen ileride kullanılacak içsel 

kaynakları korumak amacıyla olumsuz durumdan geri çekilmeyi sağlayarak bir 

adaptasyon fonksiyonu görür. Geçici irritabl ve çöküntülü dönemler, bazı tatillere ve 

önemli yıl dönümlerine reaksiyon olarak oluşabileceği gibi, adet öncesi ve doğum sonrası 

dönemde de görülebilir. Böylesi tatil üzüntüsü, yıl dönümü reaksiyonları, premenstürel 

depresyonlar ve annelik hüznü durumları kendi başlarına psikopatolojik olmamakla 

birlikte depr~syona yatkın kimseler için çökertici olabilirler(3, 4). 

Depressif bozukluklar, sanayileşmiş ülkelerde, özellikle kentsel alanlarda, intihar 

davranışı ile birlikte sabit şekilde artış göstermekte, öncelikle de genç yaşlara doğru 

kayma eğilimi taşımaktadır(S, 6>. Yeni, sistemli geniş çaplı epidemiyolojik çalışmalar, 

major depresyonun bir aylık prevalansının % 3.2-3.6, altı aylık prevalansının % 

4-4.5, ömür boyu prevalansınınsa % 5.5; aynı oranların kronik depresyon için de % 3.3 

olduğunu-:;·: ortaya koymaktadır<7-9>. Aynı çalışmalarda oranlar, kadınlar için yaklaşık iki 

kattır. 

Günümüzde major depresyonlarda tedavi edilebilirlik nisbeti % 80-90'1ara 

ulaşmış olmakla birlikte, depressif hastaların .ya.ınızca 1 /"3'ü .tedavi aramakta, bunların 

da önemli bir bölümünde rasyonel ve yeterli tedavi uygulartmamaktadır<1 O). insan 

türünün en yaygın hastalıklarından biri olmasına rağmen depresyon, klinik uygulamada 

en sık gözden kaçan ve muhtemelen en yanlış tedavi edilen hastalıklar arasındadır. Zira 

sözkonusu bozukluğun işaret ve semtomları hastalığın herhangi bir aşamasında multipl ve 

kompleks olmakla kalmayıp, aynı zamanda farklı yaş gruplarında farklı problemler ve 

birçok evreler de göstermektedir(11). 

Bu çalışmanın amacı, depresyonlardaki etkinliği klasik antidepresanlardan 

farksızlığı kanıtlanmış olan trazodonla hakkında kontrollü çalışmaların yok denecek kadar 

az olduğu ve batı ülkelerinde kısıtlı bir kullanıma sahip, ülkemiz için de yeni bir ilaç 

olan amineptinin plasebo kontrollü olarak depresyondaki etkinlik ve yan etkileri 

yönünden ç.ift kör olarak karşılaştırmalı şekilde araştırılmasıdır. 
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GENEL BİLGİLER 

Tanım ve Kısa Semptomatoloji 

Depresyon, disforiden şiddetli irritabiliteye kadar bireyin emosyonel 

durumundaki değişmeleri ifade eder. Bu duygulara sıklıkla kogn!syon, psikomotor 

aktivite, fizyolojik fonksiyon ve kişilerarası ilişkilerdeki bozukluklar eşlik eder(12). Bir 

uçta günlük yaşantıyı ciddi ölçüde bozmayan, etraftakilerce bir ruhsal bozukluk olarak 

algılanmayan ve tedaviye hızla cevap veren veya kendiliğinden iyileşebilen; diğer uçta 

hezeyan ve hallüsinasyonlarla seyreden, bireyin bütün ilişkilerini ortadan kaldıran, 

yoğun ilaç ve EKT tedavisine direnç gösteren, kronik seyirli(13), ömür boyu intihar 

oranı % 1 S'lere kadar yükselebilen bir ruhsal tükenme durumu ile 
karşılaşabiliriz( 1 4, 15). 

Psikodinamik anlamda. depresyon, herhangi bir şekilde provake olabilen 

psikobiyolojik bir reaksiyon olarak görülüp, bazı kimselerin daha kolaylıkla provake 

oldukları düşünülür{16). Yetişkin depressifin diğer yaşantılar yan ısıra çocukluk 

tecrübelerinin sonucu olarak, anlam ve doyum kaynakları tehlikeli ölçüde daralmış, 

çevreye dair anlam kaybını takiben kendini daha ileri bir çaresizliğe sürüklenmekten 

alıkoyacak kognitif alternatifleri de son derece kısıtlanmıştır(17). Becker, depressif 

bireyi " bir gurup sandalye dışında kendini izlemek isteyen kimsenin kalmamış olduğunu 

bilen bir aktörün umutsuz çaresizliği içinde kalmış biri" olarak tanımlar(18). 
Affektif boyutta depresyon, keder, üzüntü, çöküntü ile daha önce hoşlanılan 

şeylerden zevk almamayı içerir. Hafif formlarda duygulanımda bir matlaşma, neşeyle 

gülememe, güzel olaylara sevinememe, neşeli bir ortamda neşelenememe sözkonusu iken, 

birey gitgide dertli ve mutsuz olduğunu düşünmeğe başlar. Zihnini kötü şeyler meşgul 

eder, herşeyin kötü tarafına bakmağa başlar, dalgınlaşır, topluluklarda dürtükleme 

ister(19). Hasta, başlangıç dönemlerinde ağlama eğilimini inkar ederken, bozukluk 

ilerledikçe sorulması halinde bu problemini mahcubiyetle ifade eder, hekimin biraz 

sempatik yaklaşımı gözyaşlarını harekete geçirir(20). Gitgide hasta "ağlamanın ötesine" 

geçer, ".keşke ağlayabilseydim açılırdım" diye yakınır(21 ). 
Kognitif boyutta, umutsuzluk ve çaresizlik, hiçbir şeyin iyiye gitmeyeceği 

düşüncesi; motivasyonel- davranışsa! boyutta, ilgisizlik, enerji eksikliği ve yavaşlama 

hali; vejetatif boyutta ise, iştah ve uyku bozuklukları, çarpıntı, kabızlık gibi semptomlar 

sözkonusudur(22). 

Depresyon ekivalanları, maskeli depresyon, depressif pratikler ve depresyona 

karşı savunmalar şeklinde "yardım çığlıkları" olarak yorumlanabilecek birçok depressif 
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işaretlerden de söz edilebilir·(23). Bu bir protesto reaksiyonu şeklini de alabilir: Bir 

ilkokul öğrencisi hiperkinetik davranış, yangın çıkarma, kaza eğilimi ve enürezisle 

hekime getirilebilir(24). Adolesanlar, belirgin antisosyal davranışlar gösterebilir. Bu 

davranışlar sıklıkla yanlış yorumlanarak cezalandırma ile tepki görebilir. Çoğu 

yaşlılarsa, yardım ihtiyaçlarını başka ne şekilde dışa vurabileceklerini 

bilemediklerinden dolayı daha çok fiziki şikayetlerle hekime başvururlar(26). Yine bir 

depresyon eşdeğeri olarak benlik saygısını yıkıcı olaylara tepki şeklinde epizodik ve akut 

seksüel davranış sapmaları ortaya çıkabilir{27). Alışkanlık (iptila) durumları bazı 

vakalarda depresyonu savuşturma çabası olarak yorumlanabilir. Bu anlamda bağımlılık 

durumları çok çeşitli olarak karşımıza çıkabilir: aşırı yeme, alkol ve uyuşturucu 

kullanımı, televizyon bağımlılığı, telefon tutkunluğunu da içeren insan bağımlılığı, 

konuşma tutkusu, suç çetesi oluşturma, düşüncesizce taşıt kullanımı, kompulsif kumar 

oynama, nimfomani, çalışma tutkusu (workoholism), aşırı ölçüde dini yada politik 

aktivite, aşırı uyuma gibi durumlar dikkatle değerlendirildiklerinde, bunların genellikle 

boşluk duygularının üstesinden gelme çabaları oldukları anlaşılabilir(11, 27, 28). 

Depresyonda Semptom Sıklığı 

Sık Görülen Semptomlar 

Düşmüş enerji seviyesi 

Bozulmuş konsantrasyon 

iştahsızlık 

Uykuya dalma güçlüğü (inisiyal insomina) 

ilgi kaybı 

Aktivitelere başlamada güçlük 

Her zamankinden daha fazla üzüntülülük 

Sübjektif ajitasyon-huzursuzluk hali 

Yavaşlamış düşünce 

Karar verme güçlüğü 

Herzamankinden daha erken uyanma 

Suisid fikirleri veya planları 

Kilo kaybetme 

Gözü yaşlılık (çabucak ağlama durumu) 

Hareketlerde yavaşlama (sübjektif) 

Artmış irritabilite 

Hiç iyileşmeyeceği duygusu 

Görülme Oranı (%) 

97 

84 

80 

77 

77 

76 

69 

67 

67 

67 

65 
63 

61 

61 

60 

60 

56 
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Paha Seyrek Görülen Semptomlar 

Gün boyu değişmeler (diürnal varyasyon) 

Başlamış aktiviteleri bitirme güçlüğü 

Baskın şekilde kendini kötüleme 

~!ayamama 

Kabızlık 

Duyguları dışa vurma güçlüğü 

Değersizlik kuruntuları 

Azalmış cinsel enerji 

Anksiyete atakları 

Aktiviteleri tamamlamada zorlanma 

Suçluluk kuruntuları 

Her zamankinden daha çok şikayetçilik 

Hezeyanlar 

Yalnızca depresyon esnasında fobiler 

Yalnızca depresyon esnasında multipl somatik şikayetler 

Suisidal fikir, plan ya da teşebbüsten sözetme 

Hastalığının asıl sorumluları olarak başkalarını suçlama 

Depressif türde en az bir hezeyan 

Suisidal fikir olmaksızın ölme arzusu 

Suisid teşebbüsleri 

Diğer hezeyanlar 

Yalnızca depresyon esnasında obsesyonlar 

Depersonalizasyon veya derealizasyon 

Günahkarlık kuruntuları 

Görülme Oranı (o/q} 

46 

46 

45 
44 

43 

42 

38 

36 

36 

35 

32 

28 

27 
27 

25 

22 

19 

16 

16 

15 

14 

14 

13 

12 

Winokur G: Medical Basis of Psychiatry'den. Phlladelphia, WB Saunders, 1986, 

s.62 

Etiyolojik Faktörlerin Gözden Geçirilmesi 

Risk faktörleri: 

Depresyonlu ana babaların çocuklarında depresyon hem daha yaygın (% 23-38) 

hem de daha erken başlangıçtır(29-31). Bunun nedenleri birden çoktur: deprese 

ebeveynlerin kendi aralarındaki ve çocukları ile ilişkilerinde uyumsuzluk ve çocuklarına 

bakımlarının bozulmuş olması yanısıra genetik yatkınlığın önemli rolü açıktır(32-34). 
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Çocukluk yaşantılarının depresyon gelişimindeki rolü sıklıkla vurgulanmaktadır: 

Çocuklukta ana baba ölümünün riski arttırdığı yönündeki bildiriler aksine iddialardan 
baskındır(35-39). Çocuklukta ana-baba ayrılıklarının(40-42) bunların özellikle de 

şiddetli geçimsizliğe bağlı olanlarının(43), ana-babanın genel niteliklerinin (44,45) ve 

çocuğa karşı itici, reddedici, ilgisiz tutumlarının üzerinde durulmuştur(46-48). Söz 

konusu olumsuzluklar yanında, düşük sosyoekonomik durum, uzun süreli hospitalizasyon 

gerektiren veya yetersizliğe (düşkünlüğe) yol açan çocukluk hastalıkları, ebeveyn sağlık 

problemleri gibi etkenlerin kümülatif olarak daha önemli olduğuna dikkat 
çekilmiştir(43). 

Kişilik özellikleri ile depresyona predispozisyon arasındaki ilişki de yoğun şekilde 
bildirilmiştir(51-59): genel anlamda siklotimik, bağımlı, kompulsif(52), pasif agresif, 

kaçıngan(49), narsisistik kişilikler(53) yanısıra; suçlayıcılık, lsteyicllik, düşük benlik 

saygısı(54), içedönüklük, sosyal beceri eksikliği, kaygılılık, tedirginlik, lddiasızlık{5S), 

agresyonu dışa vurmada güçlük, aşırı ciddilik, sorumluluk, iş düşkünlüğü, eleştiricilik, 

başkalarının sevgi ve kabulüne bağımlılık(56) özellikleri üzerinde durulmuş, bu anlamda 

melankolik kişilik özellikleri uzun tartışmalara konu olmuştur(57,58). 

Yaşam olayları, genel olarak sosyal faktörlerle depresyon ilişkisi de özellikle 

merak uyandırmıştır. Önemli ve uzun süreli sosyal güçlükler(59), ciddi çevresel 

olaylar(60,61), evlilik ve iş problemleri(61), artmış iş sorumluluğu (62), sağlık 

problemleri, emosyonel ve tutkusal başarısızlıklar(62-67), kronik stres(68), bozulan 

sosyal llişkiler(69), yaşlılarda parasal güçlükler, yalnız ve bakımsız evde yaşama, fizik 

hastalıklara yatkınlık, emeklilik ve buna bağlı statü ve gelir kaybı, eş, kardeş, arkadaş 

kaybı gibi faktörler(70), bekarlık, boşanma, dulluk, yalnız yaşama, işsizlik şeklindeki 
etkenler sosyal risk faktörleri olarak düşünülmektedir (61,66). 

Kadın cinsiyetin depresyon için daha fazla yatkınlık gösterdiği bilinmektedir. 

Epidemiyolojik araştırmalar bu bozukluğun kadınlarda 2-3 kat daha yaygın olduğunu 

ortaya koymakta(7-9,71,72) ve bunda kadınların sosyal statüsünün dezavantajlığının, 

genetik faktör ve endokrin etkenlerin rolü olduğu düşünülmektedir(73). 

Yakın akrabalarda depresyon hikayesi ve bu anlamda genetik faktörlerin rolü çok 

inandırıcı delillerle ortaya konmuştur: major depresyon geçirmiş birinin akrabaları 

arasında depresyon yaygınlığı genel populasyonun 3 katı kadardır(74), monozlgot 

ikizlerde %45, dizigot (DZ) larda %22'1ik konkordans oranı da genetik faktörü destekler 

niteliktedir(75). 

Doğum sonrası dönemde %16-40 oranlarına ulaşan depresyon sıklığı, doğumun 
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önemli bir risk oluşturduğunu düşündürmektedir(?6,77). Menapozun ise klasik anlayışın 

aksine depresyon için artmış bir risk oluşturmadığı açıklıkla ortaya konmuştur(78,79}. 

Biyolojik Etkenler: 

Bilgisayarlı beyin tomografi (BBT)'de özellikle bipolar hastalarda daha büyük 

ventrikül I beyin oranı bildirilmekle beraber BBT ve EEG bulguları uyumlu 
değildir(80,81 >. 

Nörokimyasal yönden ilk ve en yoğun bulgular, noradrenalin (NA) azalışına 

dairdir. Bu yöndeki raporlarda NA ve metabolitleri -özellikle 3- metoksi 

4-hidroksifenilglikol (MHPG)-, plazmada yüksek(82,83}, SOS ve idrar ölçümlerinde ise 

genel olarak sıklıkla da endojen vakalarda düşük bildirilmişse de(84,85}, aksine veriler 

de az değildir(8G,87). Bu konudaki çalışmalar reseptörler üzerinde yoğunlaşmaktaysa 
da(88), total olarak çalışmaların sonuçları affektif bozukluklarda bir heterojeniteyi 

düşündürür yöndedir{89). 

Diğer yaygın çalışılmış bir nörotransmitter olan serotoninin depresyon yanısıra, 

suisid, seksüalite, agressivite, yeme, uyku gibi fonksiyonlarla yakın ilişkisi üzerinde 

durulmakta olup(90), 5-Hidroksi lndol asetik asitin (5-HIAA) BOS, suisidal postmortem 

biyopside ve idrar düzeylerindeki düşüşler birçok kereler blldirilmiş(91-93) ve en 

azından bir subgrupta serotonerjik hipoaktivite ortaya konmuş, bu ayrıca plazma 

triptofanı(94), platelet senotorin uptake'i(95) ve challenge (meydan okuma) çalışmaları 

ile genel olarak doğrulanmıştır(96). 

Asetilkolinle ilişkili çalışmalar, genel anlamda kolinerjik hakimiyetin depresyon, 

adrenerjlk hakimiyetin maniye yol açtığını ileri süren "denge hipotezi" ııe<97) başlamış, 
özellikle fizostigminle oluştur.ulan depresyon modelleriyle(98,99) geliştirilmiş, 

kolinerjik agonistler ve asetilkolin (Ach) prekürsörlerinin depresyojenlk (100, 101), 

antikolinerjiklerin öforojenik etkileri(102) ve challenge testleri ile desteklen
miştir(103). 

Dopamin eksikliği ile depresyon arasındaki ilişki de, trisiklik antidepresan 

(TCA)'ların dopamin uptake'ini inhibe edici etkilerı(104) ve depresyon ve parkinson 

hastalığı arasındaki ilişki ile desteklenmiştır(105). 

Endokrinolojik teoriler özellikle Hipotalamus-Hipofiz-Adranal (HPA) eksen 

üzerinde yoğunlaşmış ve bu eksenin hiperfonksiyonu yönünde çok sayıda çalışmalar 

gerçekleştirilmiş{106-108), bu hiperfonksiyona dayanılarak psikiyatriye Dekzametazon 

Supresyon Testi (DST) adı altında önemli bir biyolojik marker kazandırıl-
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mıştır( 1 09· 111 ). Keza Hipotalamus-Hipoflz-Troid (HPT) eksen bozukluğuna dair 

çalışmalar depresyonda% 25'1ik pozitiflik gösteren Tiroid Releasing Hormon (TRH)'a 

küntleşmiş Tiroid Stimulan Hormon (TSH) cevabını içeren TRH testini getirmiştir(112). 

Uyku ve sirkadyan -ritm bozuklukları depresyon etyolojisinde diğer ilginç 

çalışmalardır. Uyku deprivasyonunun antidepresan etkisi(113}, uyku uyanıklık 
siklusunda faz ilerlemesı(114), kısalmış REM latensi ve yoğunlaşmış REM dansitesi{115) 

bu yöndeki bulgulardır. 

Psikodinamik anlamda birçok depresyon teorileri ileri sürülmüştür. 
{ 

Abraham{116), depressiflerin ilişkilerinde derin ambivalans, yani herbirinin dışa 

vurumunu bozan (engelleyen) sevgi ve nefret duygularını kaydeder; sevil~n birine karşı 

kabul edilemez şekildeki nefret, başkalarına yansıtılarak "onlar benden nefret ediyor" 

şekline dönüştürülür. Freud(117), depresyonda sevilmeyen kişinin introjeksiyonundan 

sözeder: melankolik hastada bir objeyle gerçek ilişki, internalize edilmiş tamamiyle 

hayali bir ilişki ile replase edilmiştir. Hastanın hayal kırıklığına uğratan kişiye yönelik 

öfkesinin yoğunluğu, sıklıkla ambivalant ve hayal kırıklıklarına karşı duyarlı olan 

narsisistik obje ilişkilerinin karakteristiğidir. Jakobson(118), aşırı erken 

deprivasyonlar ile ego ve süperego gelişimini durduran içgüdüsel aşırı stimülasyonlar ve 

frustrasyonlarla depresyonun bağlantısını vurgular. Bibring{118), depresyonun ego ve 

süperego veya ego ve dış dünyadaki objeler arasında bir çatışmadan ziyade, ego içindeki 

mücadelenin sonucu olduğunu ileri sürer. Beck(119), depresyonun hatalı kognisyonun 

sonucu olduğunu düşünür. Beck'e göre, yaşam deneyimlerine bağlı olarak gelişen 

depresyojenik kognitif triad: 1} Kendini detektif ve uygunsuz olarak algılama, 2) Dünyayı 

aşırı isteyici ve cezalandırıcı olarak algılama, 3) Yetersizlik, yenilgi ve eziyet (sıkıntı) 

beklentisi. Davranışçı görüşe göre ise depresyon öğrenilmiş bir çaresizlik 
durumudur(120). 

Depresyonda İlaç Tedavisinin Yeri ve İlkeleri 

25 yıl kadar önce mono amin oksidaz inhlbitörleri (MAOI) ve trisiklik 

antidepresanlar (TCA) klinik kullanıma girdiğinden bu yana, medikasyon major affektif 

hastalığın tedavisinde major bir rol oynamaktadır. Günden güne yan etki profilleri farklı, 

yeni heterosiklik ilaçlar ve atipik antidepresanlar kullanıma girmiş olmasına rağmen, 

henüz geleneksel ilaçlar tam anlamıyla replase edilememiştır(121). 

Her tıp branşında olduğu gibi psikiyatride de anlamlı terapötik yaklaşım, altta 
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yatan durumun iyi bilinmesini gerektirmekle birlikte maalesef sağ duyunun bu prensibi, 

spesifik tanı kriterleri geliştirilmesi yönündeki yoğun çabalara rağmen her zaman takip 

edilemez. Bunda, hastaları damgalama korkusunun, bazı belirsiz, test edilmemiş 

psikolojik teorilerin, yeni gelişmeleri izlememenin payı vardır. Bu eğilimlerin sonucu 

olarak yanlış tanı konup yanlış tedavi edilen hastaların oranı, psikiyatride diğer tıp 

dalları ile kıyaslanamayacak denli ürkütücüdür(122). 

Hızla gelişen psikiyatride uygun tanı, dolayısı ile uygun tedavi çalışmaları, 

yeterli bir klinik formasyona dayanmalıdır. Dogmatizm, ön yargılı notion'lar, klinisyenin 

folklorik inançlarına dayalı eğilimler, rastlantısal gözlemler ve müphem teorilerle 

"yanlış adlandırılmış" deneyimlere dayanmanın psikiyatride yeri yoktur(122). 

Depresyon durumlarının multifaktöryel orijinleri, hastanın optimal idaresi için 

biyopsikososyal bir yaklaşımı güçlü şekilde desteklemektedir. Uygun eğitimli bir 

psikiyatrist, hem psikoterapi hem de farmakoterapinin temel prensiplerinin bilincinde 

olmalıdır. 

Affektif hastalığın doğal seyri, hastalığın farklı safhaları için farklı tedavi 

yaklaşımlarını gerektirir: akut tedavi, devam tedavisi ve uzun süreli devam tedavisi 

(profilaktik tedavi). 

Akut tedavide heterosikliklerle yaklaş ık % 70-BO'lik bir cevap 

alınmaktadır(123). Özellikle iştahsızlık, kilo kaybı, orta veya geç insomnia, psikomotor 

değişiklik, reaktivite kaybı gibi endojen semptomların baskın olduğu depresyonlarda 

nisbeten daha yüksek cevap; açık hezeyanlar yanısıra nörotik ve reaktif türden 

depresyonlarda ise daha düşük cevap · oranları bildirilmektedir(1 24). Öte yandan 

anksiyete, hipokondriyazis, hipersomni, hiperfaji ve "reddedilmeye aşırı duyarlılık" 

şeklindeki semptomların MAOl'lerine daha başarılı cevap indikatörü olduğu 

bildirilmiştir(125). 

Heteroksiklik Antidepresanlara Cevap Vermeyen Hastalar İçin 

Alternatifler 

Çok halkalı antidepresanların uygun doz ve uygun sürede kullanılmasına karşın 

yeterli klinik düzelme elde edilemeyen hastalar için aşağıdaki adımlar izlenmelidid121): 

1. Potansiyel olarak olumsuz faktörlerin değerlendirilmesi: Hastanın ilacı gerekli 

şekilde kullanıp kullanmadığı, yoğun alkol-ilaç kullanımı, uygunsuz kan düzeyleri v.b. 

2. Farklı nörotransmitter profilli başka bir trisiklik veya heterosiklik ilaca 

geçilmesi. Ayrıca amitriptilin, doksepin gibi bazı ilaçlar daha fazla anksiyolitik ve 



9 

sedatif özellikleri nedeniyle şiddetli uyku bozukluğu, ankslyeteli ve ajitasyonlu hastalar 

için önerilirken; imipramin, protriptllin gibi daha çok aktive edici ilaçlar psikomotor 

retardasyonu baskın hastalar için avantajlı olabilirler. 

3. Endokrin potensiasyon: Dirençli hastalarda -özellikle de sınırda veya düşük 

tiroid fonksiyonu delilleri varsa -tiroid ekstresi; postmenapozal veya premenapozal 

kadınlar için - özellikle de hipoöstrojen durumu delilleri varsa -ekzojen östrojen 

eklenmesi düşünülmelidir. 

4. Lityum ilavesi: Heterosikliklere veya MAOl'lerine cevapsız hastaların yarı 

kadarı lityum eklenmesiyle 7-10 gün içinde düzelirler. 

5. Mono amin oksidaz inhibitörlerine geçilmesi. 

6. Trisiklik ve MAOl'ünün kombine edilmesi. 

7 . .ilaç dışı alternatiflerin değerlendirilmesi: Kısmi uyku yoksunluğu, faz 

kaydırması, yüksek yoğunluklu ışık gibi. 

Bipolar hastalar, antidepresanlarla manik veya hipomanik duruma girebilecekleri 

için, bipolar depresyonlarda öncelikle lityum başlanır; bu hastaların bir kısmı 7-10 

günde cevap verirken, çoğunda cevap 3-5 haftaya kadar gecikebilir. Şiddetli 

depresyonlarda lityum+ TCA ile tedaviye başlanabilir. 

Devam tedavisi, açık semptomlar düzeldikten sonra genellikle 6-12 ay kadar 

sürdürülür. 

Klasik antidepresanlar, standart dozlarda bile kardiyovasküler sistemde önemli 

fizyolojik etkilere sahiptirler; hastaların yarısı kadarı postural hipotansiyon ve 

taşikardi geliştirirler. Trisikliklerle tedavide kardiyak ritm bozuklukları da görülebilir. 

Klasik antidepresanların ayrıca merkezi ve periferlk antikolinerjik yan etkileri, yüksek 

dozda öldürücü olabilmeleri ve dolayısıyla bu ilaçlarla suisid potansiyelinin yüksek oluşu, 

yeni antidepresan ilaç arayışlarına yol açmıştır(126). 

Özetle TCA'lar, psikozsuz, endojen depresyon için olağan tercih tedavisini 

oluştururlar. MAOl'leri -özellikle reversibl olanların da keşfiyle- son yıllarda 

popülarite kazanmaktadır. Psikoterapiler ve EKT de depresyonlarda etkin ve önemli diğer 

tedavi yöntemleridir. 

Amineptin klinik etkinliği geniş ölçüde araştırılmış (Tablo-7), daha çok stimülan 

özelliği ile etki gösterdiği düşünülen bir antidepresan llaçtır(127). 
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Tablo-7. Literatürde Amineptinin Klinik Etkinliğine Dair Çalışmaların Özeti 

Çalışmacılar 

Scarzella ve ark, 1983(127) 

Çalışma Sonuçlar 

Amineptin-Clomipramin Ami. %87 başarılı (%69'u ola

(çiftkör) 
34 hasta 

ğanüstü veya iyi) 
Tolerans olağanüstü iyi(yaşlılarda) 
Denk etkinlik 

Oules ve Boscredon, 1983(128) Amineptin-lmipramin 
35 hasta 

Denk etkinlik 

Porro, 1984(1 29) 

Marie-Cardine ve ark, 
1985(130) 

Kemali, 1989(131) 

Paes De Sa.ısa ve 
Tropa, 1989(132) 

Costa e Silva, 1989(133) 
Alevizos ve ark, 1989(134) 

Ferreri, 1989(135) 

Ferreri ve ark, 1987(136) 

Reignier, 1983(137) 

Levonie ve ark, 1981 (138) 

Marconi ve ark, 1989(139) 

Bora! ve ark, 1989(140) 

Porot ve ark, 1980(141) 

Vachon ve ark, 1986(142) 

çift kör 
Yalnız amineptin · ilk 1 o güde depresif semptomatolo-
20 yaşlı depresif jide önemli azalma; yan etkisiz 
(kontrolsüz) 112 hasta, 
National .multicenter ilk 7 günde% 43 düzelme 
çalışma 

Multicenter çalışma 
(kontrolsüz) 
324 hasta 

1229 depresif 
(kontrolsüz) 

Kontrolsüz 
40 irritabl barsak 
sendromlu depresif, 
Plasebo kontrollü 
Amineptin-Fluoxetine 
63 ayaktan hasta 
676 depresif. Çok 
merkezli çalışma. 

(kontrolsüz) 
151 yaşlı hasta 

Total düzelme %76,? günde etki 
Yan etki minimal. Ozellikle nörotik, 
reaktif ve kronik depresyonlarda 
etkili. 
Vakaların %50'sinde tek başına 
amineptinle olumlu cevap. Ozellikle 
nörotik-reaktif vakalarda iyi cevap 
Ted.yi bırakma %7 
Genelde pozitif sonuç. 

Plaseboya üstün 

Fluoxetin daha etkin, daha hızlı et
kili ve daha az yan etkili 
% 74.5 düzelme, iyi tölerans 

%71.2 düzelme, %3.3 tedaviyi bı
rakma. 

Amineptin-clomipramln Denk etkinlik 
çift kör 

63 yaşlı depresifte 
kontrolsüz 

%68 etkinlik. kardiovasküler yan 
etki yok. Özellikle nörotik ve kro
nik depresyonda etkili. 

32 depresif, çok mer- 7 günde iyileşme. %72 olumlu ce
kezli kontrolsüz vap. Önemli oranda kilo artışı % 12 

Çift kör 
ağız kuruluğu 
HDÖS puanlarında ilk haftada 
önemli azalma. 

Amineptin (150mg/gün}Tolerans ve etkinlik yönünden ami
maprotilin(75mg/gün} neptin üstün bulundu. Hiçbir vaka-
çift kör, 64 hasta da maprotilin 75mg/gün'den fazla 

verilmedi. 



Ferreri, 1989(143) 

Viparelli ve ark, 1985(144) 

Carreca ve ark, 1985(145) 

Mendis, 1989(146) 

Vauetrin ve ark, 1979(147) 

Volterra ve ark, 1990(148) 

Chabot ve ark, 1985(149) 
Deniker ve ark, 1982(150) 

11 

460 depresif 
kontrolsüz 

8 demanslı depresif 
(kontrolsüz) 

13 depresif 
kontrolsüz 

33 depresif ; 

%81'1ik düzelme. Amineptin ön
leyici olarak da etkin 

4 hastada komple düzelme 

Optimal tolerans, kardiak yan etki 
yokı. hızlı etkinlik, dizinhibitör et
ki. Ozellikle (inhibisyonlu depres
yonda) ve hipokondriak eğilimli 
yaşlılarda etkili. 

50-1 OOmg/gün imipra- Denk etkinlik. Amineptin daha az 
min, 100-200 mg/gün yan etkili. 
amineptin çift kör 
Amineptin-trimipramln Amineptin denk ancak daha hızlı et-

çift kör kili, daha iyi tolere edilebilir. 
30 kronik şizofrenik Amineptin apati mental yavaşlık 

gibi detektif semptomlarda etkili. 
Kontrolsüz Hasta tahammülü iyi 
1354 hastalık çok mer- % 76 olumlu sonuç 
kezli çalışma. 

Tablo-8. Literatürde Trazodonla İlgili Olarak Yapılmış Bazı Çalışmalar 

Çalışmacılar 

Feighner ve ark,1989(151) 

Schuckit, 1987(152} 

Gerner ve ark, 1980(153) 

Debus ve ark,1988(154) 

Rudorfer ve ark, 1984(155) 

Arkonaç ve ark, 1987(156) 

Işık, 1988(157} 

Çalışma 

Gözden geçinne 

A.B.D.deki çalışmaların 
değerlendirilmesi 
Geriatrik hastalarda 
imipramin ve plasebo 
ile karşılaştırılması 
Fluoxetinle karşılaştı
rılma 
Genel değerlendirme 

Trazodonun değişik 
depresyon gruplarında 
değerlendirilmesi 

Sonuçlar 

Standart antidepresanlara denk 
etkinlikte 
Trisiklik antidepresanlara denk 
etkinlik 
Denk etkinlikte ancak yan etki 
daha az 

Denk etkinlik 

Klasik antidepresanlarla denk 
etkinlikte, antikollnerjik yan 
etkileri son derece az 
Başarılı bir antidepresan 

Yaşlı depressif hastalar- Etkin ve yan etkileri nisbeten az 
da trazodonun etkinlik ve 
yan etkileri 
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METOD 

Bu çift kör, prospektif, rastgele, 6 haftalık çalışma, Temmuz 1990-Mart 1991 

tarihleri arasında, Erzurum'da 91 hastada gerçekleştirildi. 

Hastaların tamamanın DSM-111-R major depresyon tanı kriterlerini 

karşılamaları ve Hamilton Depresyon Ölçüm Skalasında (HDÖS) en az 18 puanlık skora 

sahip olmaları gözönünde tutuldu; çalışmaya alınan hastalar ayrıca psikotik non-psikotlk, 

bipolar-unipolar olarak alttiplere ayrıldı. Hastaların çalışmaya alınma ve çalışma dışı 

bırakılma kriterleri Tablo-1 'dedir. Anksiyolitik alma çalışma dışı bırakılmayı 

gerektirmedi. Diğer psikotropik ilaçlar kullandırılmadı. 

Tablo-1. Hastaların Çalışmaya Alınma ve Çalışma Dışı Bırakılma 
Kriterleri 

1. DSM-111-R Major Depresyon kli.ı:ıik tanı kriterlerini karşılama 
2. 21 maddelik Hamilton Depresyon Olçüm Skalasında en az 18 puan alma 
3. 18-65 yaş arası kadın ya da erkek 
4. Ayaktan tedavi görme 

Çalışma Dışı Bırakılma Kriterleri 

1. Gebelik ya da emzirme durumu 
2. Geçirilmiş hepatit hikayesi 
3. Ciddi medikal hastalıklar (kardiovasküler, nörolojik, endokrinolojik, 

hepatik renal ve benzeri) 
4. Guanetidin, rezerpin, klonidin veya metildopayla tedavi edilen 

hipertansiyon 
5. Madde kötüye kullanımı, alkolizm, şizofreni, paranoid bozukluk, başka 

psikotik durumlar ve organik psikoz 
6. Ciddi suisidal düşünce veya davranış 

Bütün hastalar, tedaviden önce 1 hafta plaseboyla yıkama periyodundan geçirildi. 

Hastalar, amineptin (n=33), trazodon (n=33) veya plasebo (n=25) gruplarına 

rastgele ayrıldı. Bütün hastalara benzer görünümde 100 mg amineptin, 100 mg trazodon 

veya plasebo içeren tabletler verildi. Başlangıçta doz, günlük 3'er tablet şeklinde idi, 

etkin madde içeren tabletler sayı olarak plasebo tabletleri ile günlük 3'e tamamlandı. 

{sabah, öğle, akşam); 3. haftadan sonra tablet sayısı günlük 4'e çıkarıldı (sabah 1, öyle 

1, akşam 2). Etken madde dozları giderek artırılarak amineptin maksimum günlük 300 

mg'a, trazodon ise 400 mg'a çıkarıldı. Amineptin ilk hafta 1 oo mg., 2. hafta 200 mg/gün 

ve cevap alınamayan vakalarda 3. haftadan itibaren 300 mg/gün şeklinde; trazodon ilk 3 
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gün 1 oo mg/gün, sonraki 3 gün 200 mg/gün, 2. haftadan itibaren 300 mg/gün, cevapsız 

vakalarda 3. haftadan itibaren 400 mg/gün şeklinde uygulandı. 

Tedavinin etkinliği ve güvenliği çalışmanın 3,7, 14,21,28 ve 42. günlerinde 

değerlendirildi. Etkinliğe, temel olarak HDÖS'na ve araştırmacının genel son etkinlik 

değerlendirmesine göre karar verildi. Tolere edilebilirliğe, hem hasta tarafından 

bildirilen, hem de gözlenen istenmeyen olayların sayı ve şiddetine, araştırmacının genel 

son tolere edilebilirlik değerlendirmesine ve vital işaretlere (kan basıncı, kalp hızı, 

-yatarken ve ayakta-, vücut ağırlığı ve ısısı) göre karar verildi. Çalışmanın 

başlangıcında ve tedavi sonunda hastaların fizik muayeneleri yapıldı. EKG ve hematoloji 

(hemoglobin, eritrosit, lökosit, trombosit sayıları), klinik kimya· (üre, kreatinin, kan 

glukozu, bilirubun, alkalen tosfataz, SGOT, SGPT),·ldrar analizi (mikroskopi, glukoz, 

protein) şeklindeki incelemeleri içeren laboratuar taraması, çalışmanın başında, 

tedavinin 2. ve 4. haftaları ile sonunda gerçekleştirildi. 

HDÖS puanlarındaki düşüşler en küçük kareler varyans analizi metodu ile, genel 

tedavi etkinliği, tolerans ve yan etkiler x2 analizi ile değerlendirildi. 
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SONUÇLAR 

Her üç tedavi grubunun demografik ve hastalık değişkenleri Tablo-2.'dedir. 

Tablo-2. Üç Tedavi Grubunun Özellikleri 

---------------------------------------------
Tedavi Grubu 

Özellikler Amineptin Trazodon Plasebo 
Yaş aralığı (ort±sd.) (yıl) 37.5±6.2 38±4.1 35.2±4.4 

Cinsiyet 
Erkek sayısı 17 13 9 
Kadın Sayısı 16 20 16 

Ağırlık (ort±sd.) 67±3.0 64±6.2 71±6.1 

Depresyon altgrupları: 
Major depresyon, unipolar 31 29 25 

" " , bipolar 2 2 
" " , psikotik 2 
" " , postpsikotik .2 
" " , nonpsikotik 33 29 25 

Ortalama doz (mg/gün) 
. Cevap verenler 254.5 281.2 4x1 
Cevap vermeyenler 281 337.5 4x1 

Tedavi başlangıcında ortalama 
Hamilton DÖS puanları 28±4.1 31±4.4 27±5.4 

Çalışmayı bırakan hastaların sayısı plasebo grubunda en düşük(%20; 5/25) olup, 

bu oran amineptinle %30 (10/33), trazodonla %21 (7/33) idi. Yetersiz etkinliğe bağlı 

çekilme, plasebo ile %16, amineptinle %6, trazodonla %3 (p>0.05); istenmeyen etkilere 

bağlı tedaviden çekilme oranı ise trazodonla %12, amineptinle %6 idi (p>0.05). Plasebo 

grubunda istenmeyen etkilere bağlı tedaviyi bırakma gözlenmedi. 

Tablo-3. Tedaviyi Bırakma Oranlan ve Nedenleri 

Nedenler 
Amineptin Trazodon Plasebo 
Sa~ı % Sa~ı % Sa~ı % 

Yetersiz etkinlik 2 6 1 3 4 16 
Yan etkilere tahammülsüzlük 6 18 4 12 
ilaç dışı nedenler 1 3 1 3 1 4 
iyileşme 1 3 1 3 
Toplam 10 30 7 21 5 20 



15 

Zorunlu olarak tedaviyi sonlandırmayı gerektiren durum oranı, amineptinle % 18, 

trazodonla %6 olarak gerçekleşti (p>0.05) (Tablo 4). Bu durumda toplam olarak 6 

haftalık tedaviyi tamamlayamama oranları: amineptinle %30, trazodonla %21, plasebo 

ile ise %20 olarak bulundu(p>0.05) .. 

Tablo-4. Tedaviyi Sonlandırma Nedenleri İçinde Zorunlu Olanları 

Amineptin Trazodon Plasebo 
Toksik etkiler (hepatit) 2 

Klinik durumun kötüleşmesi 

ilaca tahammülsüzlük 

Toplam 

3 

1 

6 

1 

1· 

2 o 

Zorunlu ya da isteğe bağlı olarak tedaviyi bırakan hasta sayıları arasında (Tablo 

3) her üç ilaç arasında istatistiksel açıdan önemli bir fark bulunamadı (x2= 1.16, 

p>0.05). 

Tablo-5. HDÖS Puanlarındaki Düşmelerle ilgili Varyans Analizi Tablosu 
Varyans Serbestlik Kareler Kareler F 

Kaynakları Derecesi Toplamı Ortalaması DeOerleri 

ilaçlar 2 1015.32 507.66 9.161 

Zaman 4 10664.46 2132.89 38.488 

İlaçxZaman 10 1685.97 168.59 3.042 

Hata 492 27265.17 55.41 

~ Amineptin 

~ Trazocbn 
30 

~ Pla5el:o 
j 25 

~ 20 
(/) 

8 15 
:ı: 

10 

5 
3 7 14 21 28 42 G'il 

Grafik: 1. Ted:ıvi boyurx:a HOOs ıx.ıanlarındaki düşmeler (ortalama). 
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Hem zamanın (P<0.01 ), hem ilaçların (P<0.01) HDÖS puanlarındaki değişmelerde 

önemli etkisi bulundu. 

HDÖS puanlarındaki düşmeler, yalnızca 1. haftada amineptinle diğer iki ilaca göre 

daha belirgin olarak görüldü (p<0.05). Ancak iki aktif ilaç arasında HDÖS puanlarındaki 

toplam düşüşler açısından önemli farklılık bulunmadı. Bununla birlikte iki aktif ilaç da 

plaseboya önemli ölçüde üstün bulundu. 

Tablo-6. Tedavi Sonunda Araştırmacının Genel Etkinlik ve Tolerans 

Değerlendirmesi 

Amineptin No (%) Trazodon No (%) · Plasebo No (%) 

Etkinlik 
Son Değerlendirme 

Çok iyi 1 {3) 5 {15) 
iyi 7 {21) 14 {42) 3 (12) 
Orta derecede 7 {21) 4 {12) 2 (8) 
Değişme yok 12 (36) 8 {24) 11 {44) 
Kötüleşme 6 (18) 2 {6) 9 {36) 

Tolerans 
Son Değerlendirme 

Çok iyi 7 (21) 11 (33) 16 (64) 
iyi 9 (27) 9 {27) 4 (16) 
Orta derecede 14 (42) 8 {24) 4 {16) 
Kötü 3 (9) 5 {15) 1 (4) 

Genel etkinlik değerlendirmesine göre, üç ilaç arasındaki farklılık çok önemli 

bulunmuştur (x2=14.14, p<0.001). Her iki aktif ilaç da plaseboya üstünlük 

göstermiştir. Amineptinin plasebo ile karşılaştırılması sonucu, x2=4.2, p<0.05, 

trazodonla plasebonun karşılaştırılması sonucu ise, x2=14.02, p<0.001 olarak 

bulunmuştur. Aynı değerlendirmenin trazodon ve amineptin arasında yapılması sonucu ise 

x2=3.96, P<0.05 bulunmuş olup bu, trazodonun amineptine istatistiksel yönden anlamlı 

ölçüde üstünlüğünü ortaya koymaktadır. 

Tolerans değerlendirmesi açısından ise üç ilaç arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir farklılık ortaya konamamıştır (x2=1.89, p>0.05). 

l 
' 
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TARTIŞMA 

Bulgularımız göstermiştir ki, HDÖS puanlarındaki düşmeler yönünden iki aktif 

ilaç arasında ilk haftada amineptinde gözlenen daha hızlı düşme dışında bir farklılık 

olmayıp, bu açıdan her iki aktif ilaç da plaseboya önemli ölçüde üstünlük göstermiştir 

Genel etkinlik değerlendirmesi açısından ise, trazodonun amineptinden istatistiksel 

yönden anlamlı ölçüde daha üstün olduğu bulunmuştur (p<0.05). Bu bulgu, trazodonun 

depresyon tedavisinde amineptine oranla daha başarılı olduğunu ortaya koymaktadır. 

Depresyon tedavileri genel anlamda daha önce belirtilen etyolojik teorilere 

odaklanmış, psikofarmakolojik tedavilerin yüksek etkinliği. ortaya konmuştur. 

Antidepresanlar arasında amineptin, sınırlı sayida ülkede kullanılan bir ajandır. 

Amineptin trisiklik yapıda olmakla beraber klasik TCA'lardan tamamen farklı, spesifik 

olarak dopamin geri alımının inhibisyonu ile etki gösteren, sınırlı sayıda ülkede 

kullanılan, hakkındaki araştırmaların büyük ölçüde metodolojik eksiklikler taşıdığı bir 
ajandır{143, 145, 149, 150, 160-163). · Trazodon, antidepresan etkinliği ve yan etkileri 

üzerine hakkında en çok çalışma yapılmış ilaçlardan birisi ve trisiklik antidepresanlara 

denk etkinliği olan bir ajandır{151-157). 

. Bu çalışma bildiğimiz kadarıyla amineptini trazodan ve plaseboyla karşılaştıran 

ilk kontrollü çalışmadır. Amineptinin genel etkinlik değerlendirmesinde düşük etkinliğine 

rağmen, HDÖS skorlarındaki düşüş yönünden total olarak anlamlı farklılık göstermemesi, 

iki durumda kullanılan analiz yöntemlerinin farklılıklarına bağlı olabileceği gibi, 

HDÖS'deki aşırı rakamlara ve sonuç puanlarındaki küçük farklılıklara ve puanlamadaki 

kısmi sübjektiviteye bağlanabilir. Yine de, HDÖS puanlarındaki düşüşte iki aktif ilaç 

tamamen farksız olmayıp, bu konuda trazodonun üstünlüğü sadece istatistiksel yönden 

önemli boyutta değildir, ancak sınırda bir üstünlüğü sözkonusudur. 

Amineptinin etkili olduğu vakalarda bu etkiyi daha hızlı olarak gösterdiği 
yönündeki bulgumuza literatürde sıklıkta işaret edilmiştir{131,133,141,162). Bununla 

beraber, amlneptini anksiyolitiksiz olarak uyguladığımız olguların önemli bir kısmında 
bu ilacın antidepresan etkinliğini elde edemediğimizi, bu yüzden anksiyolitik eklemek 

zorunda kaldığımızı kaydetmek istiyoruz. Paes De Sousa ve Tropa{132), 1229 hastanın 
%50'sinde tek başına amineptinle olumlu sonuç aldıklarını bildirmlşlerse de, 

çalışmaların büyük çoğunluğunda amineptin, anksiyolitik ya da hipnotik türünden bir 

ilaçla kombine olarak kullanılmıştır(142,157,164). Bu durum amineptinin antidepresan 

etkinliği hakkında tereddüt uyandırmaktadır. Çünkü hastanın anksiyetesindeki düzelmenin 
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klinik tabloyu büyük ölçüde iyileştirmesi hatta klinik düzelme olarak yorumlanması 
mümkündür. Nitekim iki m. depresyonlu hastamız, birlikte uyguladığımız anksiyolitiği 

alırken iyi, almazken kötü olduklarını" ısrarla belirtmişlerdir. Özellikle 

benzodiazepinlerin antidepresan etkinlik göstermeleri de mümkündür. Bu konuda yalnızca 

amineptinin kullanıldığı iyi düzenlenmiş, kontrollüve güvenilir çalışmalar~ ihtiyaç 

vardır. 

Tablo 7'de de görüldüğü gibi, birçok çalışmada amineptinin heter~siklik 

antidepresanlara denk etkili .ve daha az yan etkili olduğu bildirilmiş olmakla birlikte 

sözkonusu çalışmaların büyük çoğunluğu, metod, uygulanan dozlar ve ilave ilaçlar 

yönünden güvenilir olmaktan uzaktır. Bu çalışmalarda genel olarak amineptinin özellikle 

reaktif, nörotik ya da kronik depresyonlarda etkili olduğu bildirilmiş olup, bu büyük 

ölçüde ilacın stimülan özelliğine bağlı olmalıdır(131,156,161). Bizim gözlemlerimiz de bu 

durumla paralellik göstermektedir. Özellikle nörotik kompanenti ağır basan olgularda, 

amineptinin stimülan türde ve hastaları memnun edici etkilerine tanık olduk. Bu 

hastalarımızda amineptin, çoğunlukla depresyonun dışa vurumuna engel oluyor ancak 

içsel boşluk ve elem duygularını gidermiyor hatta Çoğu zaman yoğunlaştırıyordu. Çünkü 

hastaların problemlerine ayrıca bir de içsel durumlarını yansıtamamanın sıkıntısı 

ekleniyordu. Bu dış görünüşe ait (yalancı) düzelme vakalarını plasebo grubunda da 

gözledik. Amineptinin depressif ruh halini maskeleyici etkisi, bütün vakalarda değil, 

muhtemelen olaydaki patofizyolojiye bağlı olarak olguların yalnızca bir kısmında geçerli 

olabilen bir etkidir. Gelecekte özellikle ilacın bu yönüne göre düzenlenmiş, biyokimyasal 

araştırmalarla birlikte yürütülecek çalışmalar bu konuya ışık tutabilir. 

Yan etkiler ve ilaçlara tahammül edebilme yönünden yüzde (%) hesabıyla 

uyuklama, halsizlik, başdönmesi ve ağız kuruluğu trazodon grubunda belirgin derecede, 

sinirlilik ve uykusuzluksa amineptinde göze batar ölçüde daha fazlayken, bu oranlar 

uyuklama dışında hiçbir parametrede istatistiksel açıdan önemli düzeye ulaşmadı. 

Literatürde, amineptinin önemli yan etkileri ile ilgili yayınların genel özeti 

Tablo-8'dedir. 
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Tablo-8. Literatürde Amineptinin Yan Etkilerine Dair Raporların Özeti 

Çalışmacılar 

Andrieu ve ark. (165) 

Lefebure ve ark.(166) 

Larrey d ve ark. (167) 

Chagraoui ve ark. (168) 

Krikorian (169) 
Dahi ve Gotestam (170) 

Vandel ve ark.(171) 
Samanin ve ark. (163) 

Boral ve ark. (140} 
Ferreri ve ark. (136) 
gastrik 
Perez De Los Cobos 
ark. (172) 

Ginestet ve ark. (173) 

Ersül ve Verimli(174) 
Deniker ve ark. (150) 

Vexiau ve ark.(175) 

Rapor 

1982'ye kadar amineptine bağlı 18 hepatit vakası gözlendiği 
kendilerinin de 4 yeni vaka gözlediklerini bildiriyor. Bu vaka
larda en az 2 farklı patofizyolojik mekanizma ileri sürülüyor: 1. 
hipersentivite (düşük dozlu vakalarda) 2. direkt toksislte 
(yüksek dozlarda) 
Fransada 19 merkezde emineptine bağlı 63 hepatit vakası görül
düğü, bunlardan 1 'inin myokard infarktüsünü takiben öldüğü 

· bildiriliyor. Aynı dönemde amltriptiline bağlı 4, clomlpramlne 
bağlı 3 hepatit olgusu bildiriliyor. 
Amineptinin hepatotoksik etkisini doğruluyor ve patofizyolojislni 
tartışıyor. 

5 mg/kg dozda amineptin lokomotor aktiviteyi arttırıp (hiperak
tivite); yüksek dozlarda ise (40 mg/kg) dexamphetamine bağlı 
hiperaktiviteyi azaltmaktadır. 
Yüksek dozlarda teratojenik etki bulunmadı. 
Amineptinin ve diğer bazı dopaminerjik ilaçların bağımlılık 
yapıcı özellikleri, aktive ediciliklerine bağlı olabilir. 
8 amineptin bağımlılığı vakası bildiriliyor. . . . 
Diğer dopamin reseptör agonistleri gibi lokomotor a~tıvıteyı 
arttırır, stereotipik hareketler oluşturur ve hipertermı yapar 
(~ıçanlarda). 
Onemli kilo artışı. 
%1,6 oranında sinirlilik, irritabilite, eksitasyon, %0.88 
bozukluk, %0.73 transaminazlarda artış. 
Hekimce verilen amineptini bıraktıktan sonra, kendi ~e.ndine ve 
tekrar başlayıp, normal aktivite düzeyini sürdürmek ıçın dozu 3 
gr'a (15 tab./gün) kadar arttıran 1 hasta . 
2 bağımlılık vakası bildiriliyor ve amineptinin de~resyondakı 
yerinin yeniden değerlendirilmesi gereğine işaret edıyor. 
Günde 70 tablet'e ulaşan 3 bağlımlık vakası . . 
Tedaviyi burakmaya yol açan yen atkiler: anksiyete, ınsomnıa, 
bulantı, epigastrik ağrı, genel ağrı, çarpıntılar, tremor ve 
~~~~- . 
22-40 ay gibi uzun süre hastaların kendi kendilerine .. a~i~.e~~ın 
almalarına bağlı şiddetli akne benzeri lezyonların gorulduğu 5 
vaka 

Bizim toplam 91 hastalık üç grupta gözlediğimiz en ciddi yan etki, amineptin alan 

iki hastada 3. haftada belirlediğimiz toksik hepatit durumudur. Bunlardan birisi 21 

yaşında kadın olup GOT:304, GPT:729, GGT: 243'e; ikinci olgu ise 41 yaşında bir erkek 

hasta olup GOT:123, GPT:476, GGT:196'ya yükselmişti. Her iki vakada da ilaç derhal 

kesildi ve transaminazlar iki hafta içinde normal düzeye indi. Bu %6'1ık toksik hepatit 
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oranı küçümsenecek bir yan etki olmayıp, amineptin verilen hastaların karaciğer 

fonksiyonları yönünden çok dikkatle takip edilmesinin zorunlu olduğunu ortaya 

koymaktadır. Bu ilaçla gözlediğimiz toksik hepatitoranı (%6) literatürde bildirilenlerin 

oldukça üzerindedir(165-167). Yine bir vakada stereotipik hareketlerle birlikte psikozun 

ağırlaştığını gözledik ki, bu durum literatürde de belirtilmiştir ve amineptinin dopamin 

agonisti etkisine bağlı olmalıdır(163}. Ayrıca bir vakada ilacı uyguladıktan kısa süre 

sonra gözlediğimiz hezeyan ve hallüsinasyonlarla bir başka vakada ortaya çıkan manik 

dalgalanma ile amineptinin sözkonu özelliği arasında yakın bir ilişkinin var olduğu 

düşünülebilir. 

Amineptinle ilişkili olarak bildirilen diğer önemli bir yan etki olan bağımlılık 

durumuna direkt olarak rastlanmamış olmamızla birlikte bir hastamız antidepresan 

etkinlik elde edilememesi üzerine, ilacı bırakması önerimize uymakta güçlük çekti; ilacı 

azaltıp keserken önemli oranda halsizlik ve yorgunluk hissetti ve tedaviyi 

sonlandırmamız oldukça zor oldu. Bu konuda bizim hasta grubumuzun bağımlılığa yatkın 

olmayışları da dikkate alınmalıdır. Farklı kültürlerde amineptinin bağımlılık 

potansiyelinin çok daha yüksek olabileceği unutulmamalıdır(171-174). 

Tedaviyi bırakma oranları·ise her üç ilaç grubunda son derece yüksek olmuştur. 

Bunun da bağımlılıkda olduğu gibi önemli bir nedeni kültürel durum olmalıdır. Bizim 

çalıştığımız bölgede hastaların düzenli ilaç kullanma ve hekimle işbirliği kurma oranı son 

derece düşüktür; bu toplam vaka sayımızın da sınırlı kalmasında büyük rol oynamıştır. 

Amineptin yanısıra trazodon ve plasebo gurubunda da tedaviyi bırakma oranları dünya 

literatüründe bildirilenlerin çok çok üstünde olmakla birlikte(153,154), çalışmamızdaki 
üç gurup arasında bu yönden anlamlı bir farklılİk bulunmamıştır (x2=1.16, p>0.05). 
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SONUÇ 

Sonuç olarak bulgularımız, amineptinin depresyon tedavisindeki etkinliğinin 

boyutu ve natürünün yeniden ve sistemli bir şekilde gözden geçirilmesinin gereğini ortaya 

koymaktadır. Bu durum, ilacın özellikle bağımlılık ve to.ksik hepatit yapıcı etkilerinin 

oranı ile birleştirilince, amineptinin depresyon durumlarında kullanımında hekimlerin 

ne denli ihtiyatlı olmaları gerektiği açıkça anlaşılabilir. En azından bu ilaç, bağımlılığa 

yatkın bir kişiliğe sahip olmayanlarla karaciğer fonksiyonlarının çok iyi takip 

edilebileceği hastalarda ve bir tercih tedavisinden çok bir alternatif tedavi ajanı olarak 

düşünülebilir. 

Amineptinin depresyonlardaki etkinliği, bu hastalığın patofizyolojisinde dopaminin 

rolünün ağırlığı ile paralel olarak düşünülebilir. 
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ÖZET 

Bu çalışmada DSM- 111-R kriterlerine göre major depresyonlu ayaktan hastalarda 

amineptin, etkinlik, uygulanabilirlik ve yan .etkiler yönünden trazodon ve plasebo ile çift 

kör olarak karşılaştırıldı. 18-65 yaş arası hastalar, 21 maddelik Hamilton Depresyon 

Ölçüm Skalasında (HDÖS) en az 18 puan almışlar ve çalışmadan önce bir haftalık yıkama 

periyodundan geçirilmişlerdir. Veriler en küçük kareler varyans analizi ve X2 testi ile 

değerlendirildi. Her. iki aktif ilaç, klinik etkinlik yönünden plaseboya önenili üstünlük 

gösterdi (Amineptin-Plasebo için P< 0.05; Trazodon- Plasebo için p< 0.001). iki aktif 

ilaç arasında HDÖS puanlarındaki düşüşler yönünden istatistiksel olarak önemli farklılık 

bulunmamakla birlikte, genel etkinlik değerlendirmesi yönünden trazodon plaseboya 

anlamlı üstünlük gösterdi(p < 0.05). Aktif ilaçlar plaseboya oranla daha fazla yan etkiler 

gösterdiler: trazodonla ağız kuruluğu, uyuklama, başdönmesi, gastrik huzursuzluk ve 

halsizlik; amineptinle sinirlilik, iştahsızlık ve uykusuzluk, her iki ilaçla da başağrısı 

şeklindeki yan etkiler belirgin ölçüde daha fazla idi. 91 hastada gözlenen en önemli yan 

etki ise iki vakadaki amineptine bağlı tokslk hepatit idi.· 
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