Tablo 2'de tedavi sonuçlar ı özetlenmektedir.
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TABLO -2-

VPA tedavisi ile al ınan sonuçlar ile, hastan ın cinsi,
A'nın dozu, ve tedaviye ilk olarak VPA ile ba şlanmış olasının arasında bir ilişki saptanmadı. başarılı sonuç alınan
hastanın yaş ortalaması 34,8 (Tüm hastaların yaş ortalaası 38,5) ve ortalama hastalık süresi 39 ay (Tüm hastan ortama hastalık süresi 61 ay) bulunmuştur.
Hiç bir hastamızda ilaca bağlı yan etki izlenmedi.
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TARTIŞMA
VPA'nın SSS'de GABAerjik aktiviteyi artt ırdığı bilinektedir. (7,6,9,1) Huntington hastal ığında GABA reseptöerinde azalma gösterilmi ştir. (%,16) Shoulson (1976)
untington hastalığı'olan 8 hastaya VPA uygulam ış ve obktif bir yarar sağlanamadığını bildirmiştir. (11) Enna,
yindeki nörotransmitter de ğişikliklerini inceledi ği bir
zısında, bu sonuçları eleştirmiş ve ilacın kan beyin bayerini aşamamış olabileceğini ya da sinaptik GABA reptörlerinde harabiyet varsa ilac ın etkili olmamış olabileğini iddia etmiştir. (5) Oysa bugün VPA'nın SSS'deki
ABA düzeyini yükseltti ği bilinmektedir. (7) bu çalışmanın
dmdan yine Shoulson GABA benzeri bir madde olan musmol ile tedavi etmeyi denemi ş ve yararlı sonuç alamadını bildirmiştir (12)
Sydenham koresinde de VPA'nın etkili olduğunu bildiren
ayınlar giderek artmaktad ır. (2,4,6,15) Huntington hastalında, primer sorunun GABA sistemindeki bozukluktan
ynaklanıyor gibi görünmesine karşın, bu sistemi etkiyen tedavinin yararlı sonuç vermemiş olması dikkat çekiidir. Bu yararsızlık sonucuna götüren çok az say ıda çalışma
lması, bizi, VPA ile klinik bir çal ışma yapmaya itti.
Bu çalışmamız, VPA'nın çok farklı klinik sonuçlara
eden olabileceğini göstermektedir. Bu sonuçlar, "VPA ye!ince yararl ı sonuç verir" dedirtmemekle birlikte, "Hiç yayoktur" savına da ku şkulu bakmam ıza neden olmuştur.
Bu çalışmada, verilen ilaç dozu ile serum ve BOS ilaç
üzeylerinin kar şılaştınlmamış olması belkide bir eksiklik. Ve belkide, VPA ile yapılacak yeni klinik çal ışmalar
ilgilerimize katkı sağlayacaktır.
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lar açısından incelendi. Hastalınn % 39. 84'ünde psikiyatrik
hastalığıa et olrak fiziksel rahatsızlıklar saptandı.Bu tür rahatzsızlıkların en sık olarak konversiyon bozukluklannda
olduğu gözlendi.
SUMMARY
PHYSICAL FINDINGS IN PSYCHIATRIC ILLNESS
Two hundred and forty six psychiatric in-patients have
been stkudied in regards to pysical disorders that may coexist. It was found that in addition to their psychiatric illness 39.84 S%of the patients had pysical disorders and that
physical illnesses were more prevalent in conversion disorders.
Aanahtar Kelimelre : Psikiylatrik Hastal ıklar,. Fiziksel
Hastalıklar, Somatik Hastalıklar
Key Words
:Psychiatric Illness, Pysical
Disses, somatic Diseases

TARTIŞMA
Psikiyatrik hastalarda fiziki rahats ızlıklann bulunm
oranları literatürde % 9'dan 65'e kadar de ğişmektedir. Çal
ışmamızda ise bu oran % 39.84 olarak tespit edilmi ştir.
Daha önceki çalışmalarda, 40 yaşın üstünde somatik ra
hatsızlık yiizdesinin genel toplumda da olduğu şekildee yük
sek bulunduğu bildirilmiştir. (2). Çalışmamızda 40 yaş üst'
ve altı hasta grupları arasında fiziki rahatsızlaklar aç ısında
önemli bir farklılık saptanmamıştır. Aynı şekilde cinsiye
farkı da yine istatistiki olarak önemli bulunmam ıştır. Lite
ratürde bu tip bir cinsiyet ayrımı yapılmadığ' ı için karşılaştı
rma imkanı olmamıştır.
Çalışmamızda rastalanan fiziki rahats ızlıklar, en sık ola
rak sırasıyla cild, gastrointestinal sistem, dola şım ve geni
toüriner sistemi ilgilendirmekteydi. Marshall (2), 175 has
üzerinde yaptığı çılışmada fiziki rahats ızlıkları en sık merkezi sinir sistemi, gastrointestinal sistem ve üregenital sistemde tespit etmi ştir. Herridge (1) ise 209 vakal ık çalışmas ında somatik rahats ızl ıkların yo ğun olarak
gastrointestinal sistem ve respiratuar sistemde oldu ğunu
rapor etmiştir.
Ruhi rahats ızlakları olan hastalarda fiziki hastal ıkların
gözden kaçmas ında çeşitli etkenler vardır. Bunların bir tanesi ortak semptom faktörüdür. Örne ğin halsizlik ve yorgunluk depresyona ba ğlı olabileceği gibi, anemi nedeniyle de
olabelir. Aynı hastada hem depresyon hem de anemi görülebilir. Diğer bir faktör hasta faktörüdür. Hasta gerek kültüre]
seviyesinin düşüklüğü nedeniyle iyi anenez vermeyebilir,
gerekse de çe şitli nedenlerle defansif davranabilir. Önemli
bir faktör de hekim faktörüdür. Bununla ilgil olarak psikiyatrik hastanın yeterli tıbbi anmnezinin laınmaması, detaylı fizik ve nörolojik muayenenin yapılamaması ve hastan ın bütün semplar ının psikiyatrik kabul edilmesi
sayılabilir. Bizim çal ışmamızda da % 39.84 oran ında tespit
ettiğimiz fiziksel rahatzsızlıkların hastalarda daha önceden
olması muhtemelen bu faktörlerin çe şitli derecelerde rol almasından kaynaklanm ıştır.

cy
a

GMŞ
Tıbbi ya da cerrahi sorunlarla hastaneye ba şvuran hastaların büyük bir yüzdesinde, organik bir hastal ık bulunmayıp
emosyonel bozukluklar tespit edildiği bilinmektedir. Bunun
tam terli de geçerlidir. Yani psikiyatrik semptomlarla gelen
hastaların bir kısmında temel patolojinin organik oldu ğu
saptanmakatadır. (1) . Bu iki durumdan ba şka, psikiyatrik
hastalığın başlanıcından önce , hastalık sırasında yad takiben
gelişen organik rahats ızlıklar bulunabilimekte ve özellikle
bu son durumda organik yak ınmalar gözden kaçabilimektedir. (1,2,3) . Çal ışmamızda psikiyatrik rahatsızlıklar nedeniyle tedavi gören hastalarda somatik bozukluklar ın görülme
sıklığı saptanmak istenmiştir.

somatik hastalık saptandı. Çalışma kapsamına alınan 16
kadın hastanın % 42.33'ünde (69 yaka) , 83 erkek hastan
% 34.94'ünde (29 yaka) somatik hasat ılak bulunmuştur.
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GEREÇ VE YÖNTEM
Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri servisinde yatarak tedavi gören 246 hasta somatik bozukluklar
açısından incelendi. Hastalarda ruhsal muayeneye ek olarak,
tam bir fizik muayene, akci ğer grafisi, kan say ımı, idrar tetkiki gibi rutin incelemeler yapıldı . Sistemlerin gözden geçirilmesinde gerek hasta tarafından dile getirilen şikayetler, gerekse muayenede saptanan bulgular do ğrultusunda kafa
grafileri, EEG, BBT, çe şitli sistem grufileri, ultrasonografi
gibi ektetkikler yapıldı. Gerek hastan ın kabul etmemesi, gerekse yatış süresinin kısa olması gibi nedenlernle yeterli
tıbbi tetkik yapılamayan hastalar çılaşma dışı bırakıldı.
BULGULAR

Hastaların yaşları 18-63 arasında değişip, yaş ortalaması
32.96+ 0.60 yıl idi. Çalışma grubunda 163 kadın, 83 erkek
olmak üzere taplam 246 hasta vard ı. Çalışma sonucunda
246 hastanın 98'inde (% 39.84) psikiyatrik hastal ıklarına ek
olarak somtik bozukluklar saptand ı. Hastaların tanılarma
göre dağılımı Tablo : I'de görülmektedir.
Bu çalışmada çeşitli sistemlere ait fiziki hastal ıklar saptanmıştır. Bunların sistemlere göre da ğılımı Tablo : II'de
özetlenmiştir.
Çalışma grubunda 40 yaş üstünde 54 hasta vard ı. bunların % 37.04'ünde (20 yaka) somatik hastal ık görülmüştir.
40 yaşın altında ise 19 hasta olup % 40.63'ünde (78 yaka)
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Tablo I : Psikiyatrik tan ılara göre somatik hastal ık dağılımı

Hastalık tipi

Somatik B.
olanlar
n

Toplam
n
18

10

55.55

Depresif Nevroz ve
Endojen Depresyon

110

34

30.90

Obsessif-Kompulsif
Nevroz

5

2

40.00

Konversiyon

40

24

60.00

Hipokondriazis
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12

48.00

Kronik Skizofreni

32

8

25.00

Akut Psikotik
Reaksiyon

9

5

55.55

pe
cy
a

Anksiyete Nevrozu

Paranoid Psikoz

7

Toplam

42.85

3
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Hasta Say ısı

%

Mer. sinir sistemi

6

6.12

Göz

2

2.04

10

10.20

6

6.12

Gastronitestinal Sistem

16

16.34

Dolaşım sistemi

12

12.24

ENdokrin sistem

8

8.16

Cilt

21

21.43

Kan

3

3.07

Genitoüriner
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12.24

Cerrahi

2

2.04

98
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Sistem

K.B.B
Solunum

Toplam

Tablo II: Somatik Hastal ık Gösteren Hastalardaki Bozukluklar ın sistemlere Göre Dağılımı
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PANİK BOZUKLUĞUN FARMAKOLOJİK
TEDAVİSİ
Dr. Erdoğan Özmen X

Dr. Sahap Erkoç X

beklenti anksiyetesine yolaçar. Bu sıkıntıyı azaltmak içiı
hastalar sık sık yardım bulamayacaklarmı düşündükleri or
tamlardan sakınmaya başlarlar. Tedavi bu sürecin tersini
çevrilmesidir ve ilk amaç panik atakları ilaç tedavisi ile en
gellemektir. Daha sonra hastalar, panik ataldarm ın olmaya
cağını bizzat kendilerinin yaşamaları için fobik durumlar;
yeniden girmeleri için cesaretlendirilirler. Normal günlül
ekkinliklere geri dönülmesine rağmen panik atakların sürek
li yokluğu beklenti anksiyetesini ortadan kald ırır. (1,5,17)

Summary : Panic disorder as on of theunique and welltreated-especially recently-psychiatric disorder, respond well
to benzodiazepines annd atrisiclic antidepressants. In addition, pharmacologic treatment of this disorder helps the differential diagnosis of the anxiety disorders. In this review,
the current and valid information is reviewed about pharmacologic treatment of panic disorder
Key Words • Panic disorder, Antidepressants, benzodiazepins.
Panik bozukluğ un ilaçlarla etkili biçimde tedavi edelebileceğinini gösterilmesi, psikofarmakolojideki son önemli
gelişmelreden birisi olmuş tur. Panik bozukluğun ciddi ve
yaygm bir hastalık olması sebebiyle, tedavideki ba şanharm,
çoğu insanın yaşamınında kaydadeğer etkileri olmuştur. Ek
olarak, imipramin ve fenelzin gibi ilaçlar ın panik atağı iyileştirirken, genelleşmiş anksiyete üzerindeki etkilerinin az
oluşuna iliş kin gözlemler, anksiyete bozukluklar ının etyo
loji ve sınıflandırılması na nitel yakal şımlarda bulunabilme
çabaalarına önemli katkılarda bulunmuş tur. (5) Panik bozukluğun farmakolojik tedavisinin teorik ba ğlamını tam da
hastalığın üç evreli yapısı oluşturmaktadır: Çekirdek belirti,
tekrarlayıcı ve önceden kestirilemeyen panik ataklard ır. Bu
panik ataklarm tekrar tekrar ya şanması, bir sonraki atağın
ne zaman ve nerede ortaya ç ıkacağına ilişkin endişe veya

İmipramin panik bozukluğun tedavisinde üzerinde et
çok durulan trisiklik antedpesandır (TAD). Imipraminft
panik atakları önlediği fakat beklenti anksiyetesi ve fobil
kaçınma davranışına etkisinin çok az oldu ğu bir dizi çalış
mada gösterilmiştir. (5,10,15) . İlk kez Klein hastanede
yatan fobik anksiyeteli hastalar üzerinde imipraminin dav
ranışsal etkilerini araştırdığı bir çalışmasında, bu ilac ın anti
panik yararlıhğından bahsetmiştir. (5)
Daha sonra imipraminin plasebo ile kar şılaştaddığı çal
ışmalarda (IQ, 21) ve imipramin, fenelzin ve plasebo kar şı
laştırmah çalışmalarda (IQ) imipramenin antipanik etkinli ğ
desteklenmiştir. İmipramine yanıtın, tedavinin birinci yad;
ikinci haftasında ortayaç ıkabileceği, fakat maksimum etki•
nin ancak altı ila onucu haftalarda görüldü ğü belirtirrnekte«
dir. (14) Farmakolojik tedavinin davran ış tedavisine karş
yararlılığı sorusu, yapılan araştınnalarmın sınırları nedeniy«
le net olarak yan ıtlanamamaktadır. Fakat yakın zamandı
yapılan bir kontrollü çalışmada imipraminin tek başına kul«
lanıldığınıda, etkili bir antipanik ve antifobik etken oldu ğı
gösterilmiştir. Aynı çalışmada doz-yan ıt ilişkisi araştırılm ış
ve üç ayrı doz şeması uygulanarak, yüksek doz alan ( 3mg
kg/gün, ortalama 200mg/gün) gurupla, orta miktarda do ı
alan (1.5mg / gün/ kg.ortalama 100 mg/ gün) gurup aras ında, panik bozuklu ğun tedavinsinde sağlanan iyileşme açısı.
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Özet : Panik bozukluk, son zamanlarda üzerinde bir
hayli çalışılmış oldukça önemli bir psikiyatrik bozukluk
olarak, trisiklik antidepresanlara ve benzodiazepinlere iyi
yanı t vermektedir. Buna ek olarak tedavisinde gösterdi ği
özellikler nedeniyle anksiyete bozukluklar ının tanı ve
sınıflandırılmasına katkıda bulunmuştur. Bu yazıda, panik
bozukluğun tedavisi tartışılmış ve bu konudaki güncel ve
geçerli bilgiler gözden geçirilmiştir.
Anahtar sözcükler : Pkanik bozukluk, Antidapresanlar,
Benzodiazepinler
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Trisildik Antidepresanlar

