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ÖZET
Bu yaz ı da, nöroleptiklerin etkisini ço ğaltmada lityum, anti konvülzanlar, benzodiazepinle ı-, antidepresanlar ve
dopamin agonistlerinin yeri ve tedaviye dirençli hastaya farmakoterapik yaklaşı m yöntemleri Terapötik Drog
Monitorizasyonu (TDM) kavram ı ışığı altı nda gözden geçirilmiştir.
Anahtar kelimeler: Nöroleptik, etki ço ğaltma, tedaviye dirençl hasta, terapötik drog monitorizasyonu (TDM),
çocuklukta başlayan şizofreni
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In this review, the administration of lithium, antivonvulsants, benzodiazepins, antidepressants and dopamin agonists in augmenting the effect of neuroleptics and pharmacotherapeutic approaches in treatment resistant patients within the concept of Therapeutic Drug Monitoring (TDM) are discussed.
Key words: Neuroleptics, augmentation, Treatment-resistant patients, Therapeutic Drug Monitoring (TDM),
childhood onset schizophrenia

GİRİŞ

Nöroleptik sağaltımı n antipsikotik etkilerini çoğ altmak için, nöroleptik olmayan ilaçlar ın kullanımı,
önemli bir klinik stretejidir. Yöntemsel eksiklikler
nedeniyle, literatürden elde edilen sonuçlar ın sınırlı
olmasına karşın üç genel eğilim görülmektedir. Birincisi, nöroleptik olmayan ajanlar, sürekli uygulanan nöroleptik sağ altım planına eklendiğinde en
etkili durumu almaktadı rlar.
İkincisi, bir çoğaltım stratejisi, şizofreninin klinik
heterojenitesine veya stratejinin s ınırlı etkisine ya da
her ikisine birden i ş aret etmektedir ve olas ılıkla hastaları n sadece bir alt grubunda etkili olmaktad ır.

Üçüncüsü, bazı çoğaltı m stratejileri için ayrı klinik
endikasyonlar olabilir, di ğ erleri ise sadece deneyimsel temelde uygulanır. Nöroleptik etkileri ço ğaltan
ilaçlar yanı nda, nöroleptiğe duyarsız belirtilerin sağaltımı için nöroleptiklere eklendiklerinde yararl ı
olanlar da vard ır.

Lityum

Lityum-nöroleptik birlikte kullan ımının şizoaffektif
hastalık -yani, kronik psikoz ile birlikte belirgin
mizaç bozuklu ğu gösteren hastalar- sağaltımında yararlı olabileceği düş üncesi genellikle kabul görmektedir. Bundan ba şka, belirgin affektif semptomlar' olmayan şizofrenik hastalar ın 1/3 ile 1/2'si
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asıl psikotik semptomlar da dahil olmak üzere lityum tedavisinden yararlan ır (12,24,30,35) . Sağaltımın
ilk haftasındaki klinik düzelmenin dışında, uygun
yanıtın daha iyi yordayıcılan bulunmamaktadır (35) .
Lityum-nöroleptik birlikte kullan ımında nörotoksisite (EPS de artış, NMS benzeri sendrom)
seyrek olarak bildirilmesine kar şın, klinisyen
sağaltımın başlangıcında ya da nöroleptikler
yüksek dozlarda verildiklerinde, yan etkileri yakından izlenmelidir (1).

antikonvülzan, klinisyenlerce ajite ya, da akut psikotik hastalarda, nöroleptik tedaviye ek olarak, gittikçe artan biçimde kullanılmaktadır. Antidepresan
ve antianksiyete özelliklere sahip bir triazolobenzodiazepin olan alprazolam kronik şizofreni semptomlar' taşıyan 12 hastada nöroleptik sağaltıma eklenmiş veglobal olarak psikoz, düşünce bozukluğu
ve paranoyak değerlendirmelerde iddiasız ancak
önemli düzelmeler, yine negatif semptomlarda da
buna koşut (ancak önemli olmayan) de ğişmeler gözlenmiştir (34) .

Antikonvülzanlar

İyi yanıt verenler; daha ileri yaştakiler ve sağaltımdan önce daha fazla psikotik ya da anksiyete
bulgular olanlar ile, BBT'de yap ısal beyin anormalitesi saptananlar idi. Ayrıca plazma HVA'inde
alprazolama bağlı önemli azalmalar da gösterilmi ştir. Alprazolamın kesilmesi ile birtakım "rebound"
belirtileri görülece ği unutulmamalıdır. Negatif
semptomlu ve ayaktan tedavi gören dura ğan dönemdeki hastalarda 6 hafta süreyle alprazolam ile diazepamı, nöroleptiğe ekleyerek kar şılaştınlmış, alprazolam eklenmesinin tedavinin ilk haftas ı için,
devamlı olmasa da, bir terapötik üstünlü ğü olduğu
görülmüştür (4) . Paniğe benzer belirtiler ile birlikte
psikoz gösteren hastalar ın alprazolamdan özellikle
yararlandığı gözlenmiştir (7) .
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Temporal lob epilepsi sağaltımında kullanılan bir
antikonvülzan olan karbamazepin, atipik ya da yan ıt
vermeyen özellikte bipolar hastalar ın sağaltımında
da umut vermektedir (25) . Çeşitli çalışmalarda karbamazepinin agresif, impulsif özellikleri olan şizofreniklerin sa ğaltımında da yararl ı olabileceği ileri
sürülmektedir (15,24,30). Yine "eksite psikozlann" sağaltımında haloperidol ile birlikte kullan ımının da
yararlı olduğu bildirilmiştir (20) . Bugüne kadar yapılmış en geniş kontrollü çalışmada (n=162) (16) , nöroleptik ve karbamazepin ile tedavi edilen hastalar ın
(% 48), nöroleptik ve plasebo ile tedavi edilenlere
(% 30) göre anlamlı şekilde daha büyük oranda tedaviye yanıt verdikleri bildirilmi ştir; karbamazepine
bağlı düzelme genellikle orta derecededir ve eksitasyon, şüphecilik, işbirliğine girmeme gibi semptomlarda olmaktadır.

Bununla birlikte, karbamazepinle sa ğaltım sırasında
kimi hastalarda psikotik belirtlerin kötüle ştiği de bildirilmiştir (16) , bu karbamazepine bağlı olarak, plazma nöroleptik düzeylerinin azalmas ıyla ilişkili olabilir (2,16),

Son yıllarda, klinisyenler psikiyatrik hastaların tedavisinde karbamazepine bir alternatif olarak valproat kullanmaya başlamışlardır. Şizofreni tedavisindeki etkilerine ilişkin güvenilir kontrollü veriler bulunmamasına karşın, klinik izlenim valproatın bazı şizoaffektif hastalarda yararl ı olacağına
işaret etmektedir (14) .

Antidepresanlar

Suisidal davranış da dahil olmak üzere (27) , depresif
belirtilerin şizofreni morbiditesine kat ıldıkları=
kabul edilmesi (31) , şizofrenide antidepresanlann terapötik etkilerine ili şkin çalışmaları hızlandırmıştır.
İlk çalışmaların tanı ve kontrol yönünden kusurları
bulunmasına karşın, kontrollü iki yeni araştırmada
bu konu yeniden ele almmaktadır. Sendrom yönünden Research Diagnostic Criteria'ya göre tanımlanan, postpsikotik depresyonlu, şiddeti azalmış
ya da rezidüel psikotik semptomlar' olan ve ayaktan
tedavi gören 33 kronik şizofreniğin farmakoterapisinde, flufenazin dekanoata ek olarak imipramin
ve plasebo kullanılmıştır. İmipramin ile tedavi edilen hastalar özgül depresif semptomlarda düzelme'nin yanısıra, global olarak da düzelme göstermi ştir

Benzodiazepinler

(31) .

Benzodiazepinler, özellikle lorazepam gibi k ısa etkililer ve klonazepam gibi yava ş metabolize olan bir

Buna karşın, diğer bir çalışmada Hamilton Depresyon Değerlendirme Skalas ında (Hamilton 1960)
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yüksek skorlar alan ve aktif psikotik semptomlan
olan, yatarak tedavi gören 54 şizofrenik hastada haloperidole ek olarak desipramin hidroklorid, amitriptilin hidroklorid ve plasebo kullan ılmıştır. Bu
araştırmada antidepresan tedavinin, plasebo le karşılaştınldığında, bir üstünlüğü olmadığı; buna karşın
üç hastada kısa psikiyatrik değerlendirme skalasının
düşünce bozulduğu alt skalasında kötüleşme ve psikozun alevlenmesi gözlenmi ştir ( 11). Böylece; klinik
durum ve nöroleptik tedavinin uygunlu ğu, nöroleptiklere ek olarak kullan ılan trisiklik antidepresan tedavinin geçerliliği üzerinde etkili olabilmektedir.
Dopamin agonistleri

rezonans) kullanılmalıdır. Elektroensefalogram, bir
hecme bozulduğunu ya da serebral irritabilitenin
başka bir bulgusunu dışlamak için önemlidir.
Son olarak da, yap ılacak bir nöropsikolojik değerlendirme, bilişsel defisitlerin ay ırdedilmesi ve nitelenderilmesine yardımcı olur ve ayaktan tedavi
gören hastanın rehabilitasyonuna yol gösterir. Psikiyatrik semptomlan olan hastalarda, nörolojik bozukluk bulgusu, kural olmaktan çok istisna olmas ına
karşın, görülebilir, gözden kaç ırılmamalıdır. Ayrıca,
serebral ventriküler sistemde ve kortikal sulkuslarda
genişleme gibi karmaşık anormaliteler; bizzat kronik
mental hastalık fizyopatolojisi ile birlikte bulunabilen, ya da, alkol ve madde kullanımı gibi diğer
faktörlerin bir sonucu olan, MSS hasar ın' gösterebilir. Her iki durumda da, MSS hasan bulgusu,
EPS'den NMS'ye kadar de ğişen, zararlı etki riskinde
artışa dikkat edilerek, konservatif farmakoterapi gerektiğine işaret eder.

a

Şizofreni için ileri sürülen MSS de a şırı dopaminerjik fonksiyon şeklindeki klasik dopamin hipotezinin
aksine, son zamanlarda, mezokortikal dopamin sistemindeki dopamin fonksiyon yetersizli ğinin, negatif semptomatolojiyi ortaya ç ıkarabilme olasılığından sözedilmektedir (20,21,32). Bu nedenle,
negatif semptomatolojinin tedavisinde d-amfetamin
ve diğer dopamin agonistlerini "replasman tedavisi"
şeklinde kullanımın ardında, belirli bir mantık yeralmaktadır. Kimi hastalarda kronik ya da akut damfetamin kullan ımının, negatif belirtiler ve bili şsel
işlev üzerinde en azından geçici düzelme sa ğlaması
da ilginçtir (13) . Şizofreni tedavisinde kullan ılmak
üzere birçok laboratuarda, adenil-siklaz ba ğlantılı
D1 dopamin reseptörü için seçici olan yeni geliştirilmiş dopamin agonistleri üzerinde çalışılmaktadır. Bromokriptin gibi D2 dopamin agonistleri ve apomorfinin kı sa süreli tedavide belirli bir
terapötik etkisi olmadığı gösterilmi ştir (6) .

İlnenı , İlnem, Kır, Yener, Aslaner

Farmakoterapi
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Tedaviye dirençli hastanın klinik değerlendirilmesi
tamamlandığında klinisyen, günümüzdeki geçerli tedavinin en iyi şekilde kullanımını sağlamalıdır. Davranışsal değişikliğin tanımlanması zor olduğundan,
anahtar semptomlar ı ya da klinik özellikleri, farmakoterapiden önce ya da farrnakoterapi s ırasında
nitelendirmek çoğunlukla yararlı olmaktadır. Kısa
psikiyatrik de ğerlendirme skalası psikotik hastalar
için belki de en yayg ın biçimde kullanılan bir araçtır. Ancak, klinisyen hastanın hedef semptornlann ın
ya da davran ışsal defisitin ağırlığına dayanan uygun
global bir değerlendirme skalas ını kullanmayı da düşünebilir. Optimalin altındaki koşullara ya da çevreye daha bağımlı olmaya neden olan, davran ışsal
bozukluklar ile klinik açıdan önemli pozitif ve negatif semptomlann devaml ılık göstermesi, genellikle
yetersiz ilaç yanıtının sağlam göstergeleridir.

Tedaviye dirençli hastaya yaklaşım

Ciddi mental hastalığı olanlarda tam bir klinik değerlendirme, özellikle, önem ta şır. Yapılandınlmış
tanısal görüşme (aile öyküsü dahil) ve semptomatolojinin nicel ölçümünün (motor abnormalite
dahil) eksiksiz bir fizik ve laboratuar muayene (ilaç
taraması dahil) ile birleştirilmesi, tam tıbbi muayenenin ilk evresini olu şturur. Tedaviye yanıt vermeyen bir hastalık durumunda, başka bir tanı olasılığı düşünülmelidir. Belirgin olmayan bir nörolojik
hastalığı dışlamak için, yapı sal beyin görüntüleme
teknikleri (komputerize tomografi ya da magnetik

Şizofreniklerin büyük ço ğunluğunda, doz dikkate
alınmaksızın, 4-6 haftalık nöroleptik kullan ımı ile
bir yarar sağlansa bile, sağaltım büyük bir açmaz
olarak kalmaktad ır (5) Sağaltıma kısmen yanıt veren
veya yanıtsız kalan bu hastalarda uygulanan alternatif nöroleptik sa ğaltım stratejilerini karşılaştıran
bir çalışmanın ilk sonuçlarına göre (Kinon ve ark.
1992); 3-4 haftal ık sağaltımın başarılı olmadığı has.
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Uygun nöroleptiğe karşın tedaviye direnç

Tedaviye tahammülsüzlük;
ciddi EPS veya geç diskinezi

2-3 nöroleptik ile tedaviye yetersiz yan ıt

Nöroleptik etkisini ço ğaltma

Klozapin deneme

Spesifik sendrom ya da semptom kümeleri olan
veya klozapinin kontrendike oldu ğu hastalarda

Negatif semptomlaa, yetersiz toplumsal/
çalışma işlevi, geç diskinezi ya da ağır EPS'si
olan hastalarda

Şekil 1.

Tedaviye dirençli şizofrenik hastalarda karar şeması (Pickar ve ark. 1991'den).

kaldığında, bu araştırmacılar alternatif olarak, lityum
eklenmesini önermektedirler. E ğer lityum çok az bir
düzelme sağlıyorsa, orta dozda benzodiazepinleri
eklemek üçüncü seçenek olmal ıdır (özellikle ajitelerde ve madde kötüye kullan ımı olmayanlarda).
Hangi hastanın özgül bir seçeneğe yanıt verece ğini
belirlemek için sağlam yordayıcılar, ne yazık ki bulunmamaktadır.
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talara genellikle üç türlü yakla şımda bulunulmaktadın 1. Dozu arttırmak, 2. Farklı sınıftan bir nöroleptiğe geçmek, ya da, 3. İlk sağaltıma daha fazla
zaman tanımak. (Üçüncüsü en az uygulanan seçenek
olmasına karşın diğer iki yöntem için bir kontrol
grubu oluşturmaktadır). Bu araştırıcılar 4 hafta süreyle, 20 mg/gün flufenazini (aç ık biçimde) alan şizofrenik, şizoaffektif ve şizofreniform hastalar üzerinde çalışmışlardır.

Önsel yanıt ölçütlerini karşılamayan ve katılım izni
alınan bu hastalar, geli şigüzel seçilmi ş ve daha sonra
çift-kör şeklinde flufenazin 80 mg/gün, haloperidol
20 mg/gün verilmiş ya da 20 mg/gün flufenazine
devam edilmiş tir. Çift-kör evrede 4 hafta devam ettirilmiş, 4 haftada yanıt ölçütlerini karşılamayanlarm
sadece % 7'si, 8 hafta sonra yan ıt vermiş ve üç seçenek arasında önemli farklar bulunmam ıştır. Sağaltımı güç kimi hastalar, dozajda önemli artışlardan
ya da farklı bir sınıf bileşiğe geçişten yararlanabilmiştir, ancak bu hastalar ı en iyi şekilde ayırdedecek
yöntemlere şiddetli gereksinim vardır (8) .
Sağaltıma yanıt vermeyen hastalar için klozapin,
benzodiazepinler, EKT, rezerpin, karbamazepin,
propronalol ve L-dopa'y ı da kapsayan alternatif somatik tedavileri geni ş biçimde inceleyen bir ara ştırmada (3); önemli derecede dirençli pozitif belirtili
ya da pozitif ve negatif belirtileri birarada olan hastalarda klozapine ek olarak lityum veya benzodiazepinlerin kullan ımının çok yararlı olduğu,
ancak klozapinin en çarp ıcı iyileştirme yeteneğine
sahip olduğu sonucuna varılmıştır. Klozapin etkisiz
22

Tipik nöroleptik tedavi d ışında klinisyen için ba şlıca
iki seçenek vardır. Eğer EPS'ye tahammülsüzlük
hastanın ilaca yetersiz yanıt nedenlerinden biri ise,
ya da tardif diskinezi varsa, do ğrudan klozapin tedavisi planlanmalıdır. Klinisyen klozapini, nöroleptik
etkisini arttırma yönteminde ya da deneyimsel temelde düşünebilir ( Şekil 1). Klozapin nörolepti ğe dirençli semptomların büyük çoğunluğunun tedavisinde endike olmas ına karşın, farklı semptom
kümeleri, özgül olarak eklenecek droglar ı akla getirebilmektedir ( Şekil 2). Klozapine; lityum, benzodiazepin gibi baz ı ajanlar eklenebilirse de, kan
diskrazileri riskinin yükselmesi nedeniyle karbamazepinden kaç ınılmalıdır. Klozapinin konvülzan
eğilim özelliği nedeniyle, kaygı duyulan olgularda,
tercih edilecek ek tedavi valproatt ır. Klozapin kullanımında klinik deneyim arttıkça, iyi yan ıtın önceden belirleyicilerine ve optimal kombinasyon tedavisine ilişkin bilgimizin gelişmesi de muhtemeldir.

Bu seçeneklerin dışında, yetersiz yanıt veren kimi
hastalarda klinik ara ştırma programlarına alınabilir.
Araştırma protokollerinin birço ğu hastaya do ğrudan

Nöroleptiklerin Etkisini Ço ğaltma Yöntemleri ve Tedaviye
Dirençli Hastaya Yaklaşım

İ lnem, İlnem, K ır, Yener, Aslaner

SENDROM / SEMPTOM KÜMES İ

ETKİ ÇOĞALTIM AJANLARİ

Şizoaffektif, manik tip

- Lityum
- Karbamazepin
- Valproik asit

Şizoaffektif, depresif tip

- Lityum
- Trisiklik antidepresanlar

Eksite psikozlar

- Karbamazepin
- Lityum
- Benzodiazepinler

Anksiyete semptomlar'

Aiprazolam
- Lorazepam
-

Negatif semptomlar ve/veya
yetersiz toplumsal/ çal ışma i şlevi

a

Temporal lob epilepsi benzeri semptomlar/
anormal EEG

- Alprazolam
- Trisiklik antidepresanlar
- Dopamin agonistleri

- Karbamazepin
- Valproik asit
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Şekil 2. Nöroleptik etkisini ço ğaltma endikasyonları (Pickar ve ark. 199 l'den).

yarar sağlayamayabilir, ancak unutulmamal ıdır ki,
lityum ve klozapin gibi droglar y ıllar önce sadece
deneysel planda mevcut idi, ancak birçok hastan ın
önemli ölçüde düzelmesine de bu şekilde yardımcı
olunmuştur. Son zamanlarda ara ştırmacılar, bir bölümü geniş ölçüde antidopaminerjik farmakoloji ilkelerine, diğerleri de nondopaminerjik etki mekanizmalanna dayanan, güncel "ilk ku şak" droglar
gibi yeni "etki arttırım" alanlarının saptanmalanm da
içeren çok say ıda strateji üzerinde çal ışmaktadırlar.
1980' lerde endojen opioid beta-endorfin; opioid antagonist naloksan; kalsiyum antagonisti, verapamil
gibi ilgi çekici preklinik özellikleri olan ajanlar ın şizofreni tedavisinde pek az yararl ı oldukları, ya da
hiç yararlı olmadıkları ortaya çıkmıştır (18 ' 19) .
EKT'nin, şizofreniklerde ilaçla sa ğaltım kadar etkili
olmasa bile, kimi değerli yönleri olduğu da gösterilmiştir (28) . Bu tedavinin dirençli hastalardaki göreli yararları, daha ileri çal ışmaları gerekli kılmaktadır. Hastalık süresi altı ayı aşanlar, belirgin affektif
semptomları ya da katatonisi olanlar EKT'den en
çok yararlanmaktad ır. Agresif davranışları olan bazı

hastalarda ise propranolol yararlı olmaktadır. 1990'
larda; PET gibi teknolojileri kullanarak, fizyopatolojik mekanizmaları belirleme ve sonra da ilaç etkisi
için anormalite taramada daha fazla ba şarı sağlanacağı umulmaktad ır.

Dirençli hastalar ı tedavi ederken klinisyenlerin, bu
özel tedavi giri şiminin etkisini de ğerlendirmek için,
hedef semptomlara, doz ve süreye göre iyi tasarlanmış tedavi planına sahip olmaları gereklidir.
Farmakolojik tedavi uygulanan bir hastada ayn ı
anda tedavide yalnız bir değişiklik yapılması önerilmektedir. Yine müdahale etmek için hastaya yeterli bir yanıt verme süresi tan ınması da önemlidir.
Bazı hastaların yeni bir tedavi plan ına yanıt vermeleri için dört hafta ya da daha fazla bir süre geçmesi gerekebileceği kanısındayız.

Dirençli hastalarda uygulanan birçok alternatif tedavinin, şizofreni için kabul görmü ş endikasyonları
olmadığından, potansiyel risk ve yararlann hasta ve
yakınları ile görüşülmesi ve bunun tıbbi kayıtlara geçirilmesi önem ta şımaktadır.
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zulmuş hastalarda tedavinin devam ı açısından
uyumu kontrol etmek önemli bir konudur.

Terapötik Drog Monitorizasyonu (TDM)

Bu arada, belli başlı psikotrop ilaçların kullanımında
önemli bir araç olan Terapötik Drog Monitorizasyonunun (TDM) da sözetmek gerekir. TDM klinisyene, seçilen ilac ın dozunu ayarlamada, terapötik
etkiyi arttırmada ve yan etkileri azaltmada yarar sa ğlar. Hastalar aras ında bu tip ilaçların (örn. trisiklik
antidepresanlar, lityum, karbamazepin) metabolizma
ve eliminasyon oranında 40 kata kadar varan önemli
farklılıklar bulunmaktadır, dolayısıyla aynı ilacın
aynı dozunun alınmasına karşın, plazma konsantrasyonlan aras ında önemli farklar görülebilir. TDM
klinisyene, subterapötik plazma konsantrasyonu yanısıra, potansiyel toksik plazma konsantrasyonunu
tanıma olanağı da sağlar.

Perry ve ark.'n ın bir meta-analizinde (17) regresyon
analizleri kullanılarak; trisiklik antidepresanlann etkinlikleri şöyle özetlenmi ştir:
Nortriptilin: Bu ilaç üzerine yapılan çalışmalar, 50-

150 ng/ml'lik optimum oranda, bir curvilinear konsantrasyon-antidepresan yan ıt ilişkisi göstermektedir. Primer majör depresyonlu hastalar ın % 70'i bu
oran içerisinde iken tam remisyona girmi şken, bu
aralığın dışında ancak hastaların % 29'u remisyon
göstermiştir.
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Değişik psikotrop ilaçların belli başlı genel özellikleri TDM'yi avantajl ı kılar (Tablo 1) (26) . Fakat tüm
psikotrop ilaçlar (öm. benzodiazepinler) bu özellikleri paylaşmazlar. Psikotrop ilaç alan hastalar ın
yaklaşık % 40'ı tedaviye uyumsuzdur (yan ıtsızdır).
Uyumsuzluk, subterapötik plazma konsantrasyonlanna neden olarak hastal ığın süresini uzattığı gibi,
supraterapötik plazma konsantrasyonlar ına yol açarak ciddi toksisiteye de neden olabilir. Özellikle
konsantrasyonu, motivasyonu, düş ünce süreçleri bo-

Bazı psikiyatrik ilaçlar için (nortriptilin, desipramin,
amitriptilin, imipramin ve lityum karbonat gibi)
plazma konsantrasyonu ile etkinlik aras ında iyi belirlenmiş bir ilişki vardır. Plazma düzeyini bilmek,
klinisyene, terapötik etkiyi artt ırmak için, daha rasyonel bir doz ayarlama olana ğı sunar. Diğer ilaçlar
için, antikonvülzanlann psikiyatrik kullan ımında olduğu gibi (öm. karbamazepin ve valproik asit), bu
tür bir ilişki kesin olarak gösterilemerni ştir.

Desipramin: Desipramin çalışmaları da, nortripti-

linde olduğu gibi, konsantrasyon-antidepresan yan ıt

Tablo 1. Psikotrop ilaçlar: plazma drog düzeylerini kontrol etmeyi yararl ı kılan özelliklerin özeti

Mizaç stabilizatörleri

Özellik

Çoğul etki

Lityum
karbo.

Karba- Valproat
mazep.

Antidepresanlar

Antispikotikler

Trisiklik Bupropion Fluoksetin Trazadon
antidep. (a)

Haloperidol Tiyotiksen Klorpromazin (b)

Küçük terapötik indeks

Metabolizmada ki şiden
kişiye geniş değişkenlik
Toksisitenin erken
farkedilmesinde güçlük

+

±

Etkinin başlamasında
uzun gecikme
İyi belirlenmemi ş
konsantrasyon-yanıt
ilişkisi, yararl ı etkileri
Rahatsız edici etkiler

-

±

7

Toksik etkiler
(a) Genel olarak tüm trisiklik antidepresanlar için geçerlidir, ancak en iyi deneyimsel veri taban ı nortriptiln, desipranıin, amitriptilin ve
imipramm için olu şmuştur, (b) Benzer genel ifade tiyoridazin ve mesoridazin için de geçerlidir.
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ilişkisini curvilinear göstermektedir. Meta-analizlerine göre desipramin için "terapötik pencere" 100160 ng/ml aras ındadır. Bu aralıkta % 59 oran ında remisyon varken, bu aralığın dışında oran % 20'dir.
Amitriptilin: Bu tersiyer amin trisiklik için kon-

sankasyon-antidepresan yan ıt ilişkisine ait sonuçlar
daha az sağlıklıdır. Optimal plazma düzeyi aral ığı
75-175 ng/m1dir. Bu aral ıkta remisyon oranı % 48
iken, aralığın dışında % 29'dur.
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deni, ilacın emilim ve dağılımının tamamlanmasını
sağlamaktır. Optimal konsantrasyona ait tüm veriler
son dozdan sonraki 10-12 saate aittir. E ğer örnekler
son dozdan 10-12 saat sonra al ınamıyorsa, bunu geç
almak, erken almaktan daha iyidir. Bu ilaçlar ın yan
ömürleri 24 saat ya da üzerindedir.
Mizaç stabilizatörlerinin terapötik drog
monitorizasyonu
Lityum: Terapötik indeksinin dar olmas ı nedeniyle

İmipramin: Erişkin hastalarda, konsantrasyon ile

lityum için TDM önemlidir. Akut manik episodlarda
remisyonu sağlamak için gerekli serum lityum aralığı 0.8-1.2 mEq/lt'dir. Sürdürtim tedavisi için gerekli düzey ise 0.6-0.8 mEq/lt aras ındadır. Lityum
karbonat tedaviye yetersiz yan ıt veren kimi şizofreniklerde yaklaşık 1.0 mEq/lt kan düzeyini sağlayacak dozlarda kullan ıldığında yararlı olmaktadır.
1.5 mEq/lt' yi aşan konsantrasyonlarda toksisite riski
başlamaktadır.

a

antidepresan yan ıt arasında curvilinear ilişki göstermeyen tek trisiklik antidepresan imipromin'dir.
Yetişkinlerde bu ilaçla ilgili veriler en iyi olarak lineer ilişkiye uyar. Bununla birlikte, imipramin çocukluk depresyonunda kullan ıldığında curvilinear
bir ilişki ortaya ç ıkmaktadır. Meta-analizlerine göre,
imipramine optimal antidepresan yan ıt eşiği, MSS
ve kardiyovasküler sistem toksisite e şiklerine yakın
bulunmuştur. Halen, meta-analizlere göre önerilen
eşik değer 265 ng/ml'dir ve bu e şik değerin altında
% 15 remisyon oran ı varken, üzerinde ise remisyon
oranı % 42'dir.
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Teknik: Genellikle hekim bölünmü ş doz izlencesi
içinde, hastaya lityumu günde 2 ya da 3 kez, 300 mg
şeklinde başlar ve serum düzeyleri başlangıçdan 4-5
gün sonra ve son dozdan 10-12 saat sonra ölçülür.
Bu süre içinde kararl ı bir plazma düzeyine ula şılmış
olunur. Tek doz-plazma konsantrasyon nomograrnlan da, daha etkili terapötik lityum plazma
konsantrasyonlarına ulaşmak için kullanılabilir. 450600 rrıglık bir gece dozundan 12 saat sonra, plazma
konsantrasyonunu belirlemek için kan örne ği alınır
ve kabul edilmi ş nomogramlara göre, ileriye dönük
doz ayarlaması yapılır.

Bu dört trisiklik antidepresan ilaç için elde edilen
konsantrasyon-etkinlik verilerinden, optimal TAD
plazma düzeylerinde tedavi gören hastalarda 1.7'den
3 kata kadar varan bir oranda klinik yan ıt artışı sağlamanın mümkün olduğu anlaşılmaktadır. Çalışmalar Terapötik Drog Monitorizasyonu ile birlikte
güvenlik artışı üzerinde de yoğunlaştırılmıştır (MSS
toksisitesi-kardiyovasküler sistem toksisitesi ve katastrofik sonuçlarından kaçınmak gibi). Metaanalizlere göre, MSS toksisitesi, riski, TAD plazma
düzeyleri 300 mg/ml'yi a ştığında 13 kez; 450 ng/
ml'yi aştığında ise 37 kez daha fazla görülmektedir.
TAD plazma düzeyleri 200 ng/ml alt ında olan orta
yaşlı sağlıklı larda intrakardiyak ileti defektleri olağan değ ildir. Bununla birlikte 200 ng/ml TAD plazma eşiğinde, sağlıklı bireylerde de ventriküler sistem-his demetinde ileti h ızının yavaşladığı
görülmüştür.
Teknik: Genellikle, hekim sa ğlıklı bir erişkini standart dozda TAD, örn. 50-75 mg/gün nortriptilin ile
tedaviye baş lar. Bir hafta sonra hastalar ın büyük çoğunluğu kararlı duruma geçer. Kan örne ği son dozdan 10,12 saat sonra alınır. Bu bekleme süresinin ne-

Karbamazepin: Karbamazepinin antikonvülzan etkisi ve toksisitesi, plazma konsantrasyonu ile korelasyon gösterirken; antimanik etkisi ile plazma
konsantrasyonu aras ında yeterli bir ilişki henüz belirlenememiştir. Karbamazepinin tipik antikonvülzan doz aralığı 4-12 pg/mrdir. Plazma konsantrasyonu-antimanik etkinlik çal ışmaları yeterli
hale gelinceye kadar, medikolegal aç ıdan, 12 pg/ml
üzerindeki plazma karbamazepin düzeylerinden kaçınmak gerekir. Karbamazepinin di ğer psikiyatrik
kullanımları depresyon, şizoaffektif hastal ık, impuls
kontrol bozukluğu, organik affektif bozukluklar ve
ajite şizofreni gibi durumları içermektedir. Bu kullanımlar için de, elimizdeki konsantrasyon-etkinlik
verilen çok azd ır.
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Teknik: Karbamazepin tedavisine günde 2 kez ye-

meklerde 200 mg ile ba şlanır. Diğer ilaçlarda bahsedildiği gibi, karbamazepin metabolizmas ı ve eliminasyonunda da bireyler aras ında önemli
farklılıklar vardır. Başlangıçta, kararlı plazma düzeyi 5-7. günlerde kontrol edilir. Hepatik otoindüksiyon nedeniyle, ba şlangıç plazma karbamazepin düzeyleri ile, kronik plazma düzeylerini
tahmin etmek mümkün de ğildir. Bu nedenle, antikonvülzan etkinlik için gereken konsantrasyonlan
saptayacak doz ayarlamalan için çok say ıda kan örnekleri almak gereklidir. Bu aç ıdan; karbamazepin,
doz ayarlamas ı için defalarca ilaç düzeyi monitorizasyonu gerektirmeyen di ğer psikiyatrik ilaçlardan farkl ıdır.
Valproik asit

Plazma düzeyi ile, dopamin reseptör i şgali ve yanıt
arasında, nöroleptikler için TDM'nun kullan ılabigösteren, iyi belirlenmi ş curvilinear bir ilişki
tanımlanmıştır (33) Bir nöroleptiğin bloke ettiği D2
dopamin reseptörü miktarının, psikotik belirtilerin
derecesini belirlediği ileri sürülmü ştür. Düşük plazma haloperidol konsantrasyonlar ında (5 ng/m1'den
daha az) D2 dopamin reseptör blokaj ı minimal düzeyde gerçekle şmektedir; böylece sonuç, a şın miktarda dopamin ve psikotik semptomlar ın ortaya çıkışıdır.
.

Terapötik plazma konsantrasyonlar ında (5-20 ng/ml)
yeterli D2 dopamin reseptör blokaj ı olur ve sonuçta
psikotik belirtiler remisyona girer. 20 ng/ml üzerindeki konsantrasyonlarda reseptör blokaj ı artışı
çok az gerçekle şir. Aşırı haloperidol konsantrasyonunun, sinaptik yankta nörotransmitter fazlal ığına
yolaçan, presinaptik dopamin salımınını arttırdığı ve
böylece semptomatolojinin geri dönmesine neden olduğu da ileri sürülmü ştür (29) Bu düşünceler psikozun "dopamin varsay ımı "yla uyumlu olmalarına
karşın, klinik açıdan hasta sunumlan genellikle bu
varsayımlarda ileri sürüldü ğü kadar aç ık değildir.
.
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Plazma konsantrasyonu-antimanik etkinlik arasındaki ilişki tam olarak de ğerlendirilememi ş ise de,
antikonvülzan etki için gerekli doz aral ığı 50-100
pg/mfdir. 50-80 Ilgimi aras ındaki yanıt eşiği, yaklaşık olarak, plazma albumininin sature oldu ğu konsantrasyondur. Baz ı çalışmalar, şizoaffektif bozukluğu olan hastaları n tedavisinde gerekli e şik
değerin 75 pg/m1 olduğunu göstermi ştir. 100 lig/
ml'yi geçen düzeylerde etkinlik artmaz, bili şsel bozukluk riski ise ço ğalır.

Nem, ',nem, K ır, Yener, Aslaner

Antipisikotiklerin terapötik drog
monitorizasyonu

Haloperidol'ün "terapötik penceresi"ne ili şkin tartış malar son zamanlarda epey dikkat çekmi ştir. Bazı
çalışmalar, optimal antipsikotik yan ıt için terapötik
bir pencerenin varl ığına işaret eden konsantrasyon
ve yanıt arasındaki ilişkinin, ters bir U şeklinde olduğunu göstermektedir. Haloperidol için terapötik
doz aralığı 5-20 ng/ml'dir, 50 ng/ml a şan değerlerde
toksisite olu şur. Farklı tanısal profillere sahip hastaların, değişen haloperidol konsantrasyonlar ında,
kısa psikiyatrik de ğerlendirme ölçe ği skorlannda
azalmalar gösterebilece ği deneysel olarak ortaya ç ıkarılmıştır. Örneğin; şizofreniform bozukluk tamil
hastalara, kronik şizofreni için dü şük gelen doz konsantrasyonları yeterli gelmiştir. Diğer yandan, kronik şizofrenikler için dü şük dozda tedavi aral ığına
karşılı k gelen haloperidol konsantrasyonları , subkronik şizofrenler için yeterli olmaktad ır.
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Psikiyatride terapötik ilaç monitorizasyonu, plazma
konsantrasyonu ile etkinlik aras ında pozitif ilişki
gösterilebilen, birçok psikotrop ilac ın kullanımında
yararlı bulunmaktadır. Bu ilaçların içinde lityum
karbonat, dört trisiklik antidepresan (nortrptilin, desipramin, imipramin ve amitriptilin), baz ı antipsikotilder (haloperidol, tiyotiksen) ve monoamin oksidaz
inhibitörleri bulunmaktad ır. Üzerlerinde yeterince
çalışılmamış ama plazma konsantrasyonu ile etkinlikleri arasında anlamlı ilişki bulunduğu için
TDM'na adaylığı uygun psikotrop ilaçlar da şunlardır: bupropion ve mizaç stabilizatörü antikonvülzanlar (karbamazepin ve valproat). Terapötik ilaç
monitorizasyonu, sözkonusu bu ilaçlar ın uygun doz
ayarlamalanna olanak tan ır, muhtemel toksik ilaç
düzeylerini belirler ve baz ı psikiyatrik hastalıkların
idaresinde değerli ve etkin araç durumundad ır.

Çoculdu ğun geç başlangıçlı (şizofrenik) psikozlarının, sonlanış ve tedavisi hakkında pek az şey
bilinmektedir. Klinik deneyim nöroleptiklerin, prepubertedeki şizofrenik psikozlar üzerinde dramatik
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etkiye sahip olmadıklarını göstermektedir. Bununla
birlikte, davranışsal kontrolü sa ğlamak için nöroleptiklere ço ğu kez gereksinim duyulur. Kimi
zaman da, duygudurum de ğişiklikleri belirgin hale
geldiğinde, lityum ya da karbamazepin denemek düşünülebilir. Adolesan psikozlarında tedaviye yanıtlar, erişkin şizofrenisinden daha tipiktir (23) .
Yine de, çocuklukta veya adolesan döneminde ba şlayan şizofrenide, nöroleptiklere alternatif drog tedavileri üzerinde yeterince çal ışıldığı söylenemez.
Tipik nöfoleptikler, lityum, antikonvülzanlar, antidepresanlar gibi droglar ve di ğerleri, az kullan ılmaktadır ya da şizofrenik çocuklar ve adolesanlardaki kullammlarma ilişkin tavsiyeler fazla de ğildir
(9) .
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