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ÖZET

Antidepresan sağaltım ı ile bipolar depresyon tamil hastalarda manik atak ortaya çıkabileceği önceki çalışmalarda bildirilmiştir. Bu çalışmada, ailesinde ve kendisinde duygulamm bozuklu ğu tanımlanmayan agorafobili panik bozukluk tan ısı konulan bir hastada moklobemid tedavisi sırasında ortaya çıkan manik atak bulgular' tartışılacaktır.
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SUMMARY

Previous reports indicated that antidepressants induce manic attack in cases of bipolar depression. In this article, manic attack at a case of panic disorder with moclobemide, will be discussed. Both in this case and his family any affective disorder hasn't been diagnosed.
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OLGU

Moklobemid, monoaminooksidaz Ay ı reversibl olarak inhibe ederek beyin monoaminerjik nörotransmitter sistemini etkileyen benzamid yap ısında
bir antidepresandır (1 ). Bu etkisi sonucunda, nörepinefrin, dopamin ve serotonin metabolizmas ı yavaşlar ve böylece nöronal transmitterlerin hücree
dışı konsantrasyonlan artar. Kontrollü çal ışmalarda
moklobemidin her türlü depresyonda, sosyal fobi,
panik bozukluk gibi birçok psikiyatrik hastal ıkta endike olduğu gösterilmiştir (2,3)
Bu çalışmada "agorafobili panik bozukluk" tan ısı ile
izlenen ve moklobernid ile tedavi süreci içinde iken
ortaya çıkan bir mani olgusu sunulmaktad ır.
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Yirmialtı yaşında, lise mezunu, 6 y ıllık evli, bir
çocuk annesi ve ev kadını olan bir bayan hasta. Kendisinden alınan hastalık öyküsüne göre psikiyatri poliklini'ğine başvurusundan 2 ay önce yatmaya hazırlandığı sırada aniden başlayn ve yarım saat kadar
sürene nefes darl ığı, boğulma hissi, kalbinde çarpıntı, göğsünde ağn, baş dönmesi el ve ayaklarda
uyuşma ve bayılma hissi tanımlıyor.
Eşi tarafından götürüldüğü acil poliklinikte 10 mg
1M diazepam yap ılarak evine geri gönderilen hasta,
ertesi gün dahiliye uzman ına müracaat ediyor ve
ciddi bir rahats ızlığı olmadığı belirtilerek dü şük doz
anksiyolitik kullanması öneriliyor. İki ay süresinde
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eşi tarafı ndan 10-12 kez acil servise, 4 ayrı dahiliye
uzmanına götürülmü ş. Son bir aydır evde yaln ız kalamadığı için çocuğu ile birlikte annesinin evinde
kalmaya, son 15 gündür de "aldımı yitirirsem" korkusu ile sokağa çıkamamaya başlamış ve bu dönemde "mahsus hastalanm ış gibi yaptığını, gerçekte
bir rahats ızlığı olmadığını" söyleyen eşi ile tartışmaları başlamış.

klomipramin, serotonin geri alım inhibitörlerinden
(SSRI) olan fluoksetin, paroksetin, tradazon, sitalopram ile tedavi edilen unipolar depresif hastaların maniye geçiş oranı yüksek bulunmu ştur (7
12) . Tetrasiklik gruptan kabul edilen maprotilin ve
yine SSRI gruptan fluvoksaminin de bipolar bozukluklu hastalarda manik ata ğa yol açabilece ği bildirilmişt şr (13,14) .

Psikiyatri poliklini ğine başvurusunda yapılan ruhsal
muayenesinde; endi şeli, huzursuz görünümlü olan
hastada, nöbeti yeniden ya şama korkusu belirgindi.
Nöbetler sırası nda otonoik hiperaktivite belirtileri ve
zaman zaman ortaya ç ıkan depersonalizasyon, alg ı
yanılmaları tanımlanıyordu. Panik ataklar sonras ı
agorafobi ve kaçınma davranışı tabloya eklenmişti.
Agorafobili panik bozukluk tan ısı konulan hastaya
ve eşine hastalıkla ilgili bilgi verilerek, 300 mg/G
moklobemid+1 mg/G alprozolam tedavisine başlandı. 15 gün sonra 0.5 mg/G düşürülen alprozolam
bir ay sonra kesildi. Moklobemid aynı dozda devam
edildi. İki ay sonraki kontrolde hasta ola ğan günlük
yaşamına döndüğ ünü ifade etti. Tedavinin bir ay
daha sürdürülmesi önerilen hasta bundan 14 gün
sonra psikiyatri poliklini ğine yeniden müracaat etti
ve bir haftadır aşırı konuşma, uykusuzluk, fazla ev
işi ile aşırı yemek çe şitleri yapma, e şi ve komşularına aşırı şakalar yapma, yersiz gülme, şarkı söyleme ve çabuk sinirlenme oldu ğunu bildirdi. Ruhsal
muayenede "manik atak" olarak de ğerlendirildi ve
moklobemid kesilerek 9 mg/G haloperidol+3 mg/G
biperiden verildi.

Sunduğumuz yaka agorafobili panik bozukluk tanısıyla moklobemid ile tedavi edilmi ştir. Hastanın
gerek kendi, gerek aile öyküsünde afektif bozukluk
bildirilmemiştir. Vakanın premorbid özellikleri siklotimi ile uyumlu değildir. Olgumuzda ortaya çıkan
manik epizod, literatürde bildirildi ği gibi afektif bozukluk öykülü hastalarda kullan ılan antidepresan tedaviye sekonder olarak geli şen maniden farkl ıdır.
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Tablonun son derece kısa süreli olması ve moklobemidin kesilmesi ile kısa süreli düşük doz antipsikotik tedaviye yan ıt vermesi, bizi olas ı bir bipolar afektif bozukluk tan ısından uzaklaştırmıştır.
Zira, ciddi bir mani nöbetinin en az bir hafta sürdüğü ve ortalama süresinin 4-6 haftaya uzayabileceği bilinmektedir (15) Ayrıca antidepresanlara sekonder geliş en maninin, tedavinin hemen ba şında ortaya çıktığı (en geç iki hafta içinde? bildirilmi ştir
(10,11,13). Oysa ki olgumuzda 11. haftada manik epizod ortaya çıkmış ve bir haftadan k ısa süre içinde
antipsikotik tedaviye yanit al ınmıştır.

Onüç gün sonra kontrole çağrıldı. Ruhsal muayenesinde herhangi bir psikopatoloji saptanmayan
hastanın ilaçları azaltı larak 6 gün sonra tamamen kesildi. Bir hafa, 15 gün, bir ay ve iki ay sonra kontrol
edilen hastada patolojik bir ruhsal belirti saptanmadı.
TARTIŞMA

Manik epizodların bir çoğu organik kökenli olmayan
bipolar bozukluk evreleridir (4) Bununla birlikte
afektif bozukluk öyküsü olan ya da olmayan organik
durumlara ikincil olarak da manik epizod ç ıkabilece ği bildirilmektedir (5) Benzer olarak antidepresan kullan ımının maniye yol açabileceği uzun
süredir bilinmektedir (4 '6) . Özellikle trisikliklerden
.

.

.

Antidepresan tedavilerin duygudurumu yükselttikleri ve bu durumun duyarlı bazı hastalarda hipomani
veya maniye yol açt ıkları bilinmektedir (4,16) Stoll
ve ark. antidepresanlann hafif duyarl ılığı olan hastalarda manik form olu şturduklarını, ancak gerçek
manik epizodlan tetikleyici özellikleri bulunmadığını belirtmişlerdir (6) Sunduğumuz olgunun duygudurum değiş ikliklerine duyarlı olduğu kanaatindeyiz.
.

Bu duyarlılığ a, literatürde rastlamamam ıza karşın,
agorafobili bozukluk nedeniyle ortaya ç ıkan biyolojik değiş iklikler mi, yoksa daha farkl ı biyokimyasal
süreçler mi yol açtı ? Bu soruların yanıtlarını kolaylaştırabilecek biyokimyasal ara ştırmaların yapılamaması çalışmanın bir eksikli ğidir. Bu durum
duyarlılığı n nedeni ile ilgili yorumları kısıtlamaktadır.
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Sonuç olarak herhangi bir tan ı ile trisiklik ve SSRI
antidepresan kullanan hastalar ın sık kontrol edilmesi
gerektiği uyarı sma moklobemidin de ilave edilmesini uygun buluyoruz.
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