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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

önemli bir fark bulunamam ıştır. Bu nedenle yüksek
z imipraminin yan etkileri dikkate al ındığında, panik takn tedavisinde gereksiz bir risk anlam ına geldiği ileri sülmüştür. (II) 200 mg / gün gibi daha yüksek dozlann bu
zukluğun agorafobik boyutunun tedavisi için gerekli olaleceği ileri sürülmüştür. Bur ba şka yazıda (17) tedaviye
1 -25 mg/gün dozu ile ba şlanarak, her iki ile dört günde
ipramin dozunun 25 mg artırılması, böylece 200 mg/gün
zuna kadar çıkılması, eğer hala yanıt ahnamıyorsa imiprain ve desipraminin (desmetilimipramin) kan seviyelerini
de ederek, dozun bu kan seviyeleri 120 ila 200 ng/ml
aşılıncaya kadar art ırılması önerilmektedir. Keza, tedaviye
-25 mg/gün imipramin ile ba şlanması 2-4 haftada 150O mg/ gün dozuna ç ıkılması, eğer yanıt alınmıyorsa
o zun 400mg/gün seviyesine kadar yükseltilmesi öneriektedir. (14) imipraminin panik ataklar ı ve multipl fobileolan hastalmn tedavisindebaşanh bir biçimde uzun süredir
llanılıyor olmasına rağmen, hala net olarak yan ıtlanaamış bazı sorular mevcuttur: Bunlardan en önemlileri, tevide kaydedilen olumlu sonuçlar ın, ikincil fobileri
ayan ve tekrarlay ıcı panik atakları olan hastalardada
izlenip gözlenmeyeceği ve imipraminle ortaya ç ıkan iyleşenini hangi mekanizma üzerinden gerçekle ştiğidir. (5)
Diğer antidepresaniar
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Bir trisiklik antedpresan olan klomipraminin, yap ılmış
r kontrolsüz çalışmada panik ataldan ve fobik belirtileri
tırmada oldukça etkili oldu ğu gösterilmiştir. (14 ) keza,
xepin, amitriptilin, nortriptilin, ve despraminin de panik
zukluğu tedavisinde kullanılabilir olduğu belirtilmektedir.
,4,17) imipratnin dışındaki antidepresan dozlarının aşağı
depresayonda kullan ılan doz sınırları içinde tutulmas ı
erilmektedir. (14)
İkinci kuşak antidepresanlardan nomifensin, ve buproonun panik tedavisinde etkisiz oldruğu, trazodonun etkiliğine dair raporlann ise çeli şkili sonuçlar sergilediği belirmetedir. (17)

pin'dir. (6-20 saat) (12) Plazma konsantrasyonlarmdald dalgalanmalan önlemek için, doz aral ıklannın eliminasyon
yan ömrünün hiç olmazsa 2/3 ü kadar bir süreye tekabül etmesi gerektiği dikkate alındığında (2) günlük dozun alprazolam için 3 veya 4 kereye bölünmesinin gerekçesi kendiliğinden ortaya ç ıkımaktadır. Dozun her iki üç günde bir 0.5
mg artınlarak 3-6 mg/gün'e kadar ç ıkılması önerilmektedir.
Bazı vakalarda günlük 10 mg dozun gerildi oldu ğu söylenmektedir. (5,14,17) . Alprazolam' ın da fobik kaçınma davranışı ve beklenti anksiyetesinden ziyade panik ataklar ı
önlediği ve beklenti anksiyetis için gereken dozun paniz
ataldan önlemede kullan ılan dozdan daha yüksek olmas ı gerektiği ileri sürülmektedir. (5) .
Alprazolam'ın (benzçodiazepinler aras ında belen hemen
en düşük düzeyde olmasına rağmen) en yaygın yan etkisi sedasyon'dur (20) ve özellikle tedavinin ilk günlerinde hastalar
bu konuda mutlaka uyarılmah, yine bu nedenle doz çok
yavaş olarak artınlmandır. (17) . Bazı nadir durumlarda aprazolam'ın paradoksal olarak timülan bir etki gösterdi ği ve
affektif bozukluk öyküsü olanlarda maniyi uyar ıcı bir rol
oynadığı kanıtlanmıştır (13) . Kullanımı esnasında laprazolam'ın başlangıçtaki tedavi edici etkisine kar şın tolerans gelişebildiği, buna karşı uyanık olunarak yeniden tedavi edici
düzeye ulaşıncaya kadar dozun artırılması gerektiği bildirimiştir (17) . Bazı hastalarda alprazlama kar şı belirgin ölçüde
fizyolojik ba ğımlılık geliştiği bilidirilmiştir. Yapılan bir
çalışmada ,DSM - II- R ın psikoaktif madde bağ' ımlılığı
(alprazolam) kriterlerini dolduran 7 hasta bildirilmi ştir.
Hemen hemen hepsinin ajitasyon, ta şipne, çarpıntı, depersonalizasyon ve alg ı bozukluğundan, deliryum ve nöbetlere
kadar uzanan çekilme semptomlanndan bazdann ı gösterdiği
gözlenmiştir. 6 tanesinde tolerans geliştiği, hastaların alprazolam kullanmaya anksiyete ya da depresyon nedeniyle ba şladığı ve dozun 2-12 mg/ gün aras ında, kullanım süresinin
de 6 ay ile 3 yıl arasında değiştiği saptanmıştır. (7,17)
Özellikle alprazolam ın ani kesilmelerinde deliryum ve
nöbset riski nedeniyle hastalar ın bu konuda uyanlmalan ve
alprazolamın çok yavaş olarak azaltılarak kesilmesi önerilmektedir. (5,14)

Benzodiazepinler
Alprazolam

Halihazırdaki bilgiler triazolobenzodiazepin alprazolamm
ipraminle karşılaştınlabilir düzeyde antipanik yararhl ığıişaret etmektedirler. Etkisinin h ızlı başlaması, düşük yan
profili ve kolay tolere edilebilirliği alprazolamın kayda
ğer avantajlarını oluşturmaktadır. (5,17) Yap ılan plasebo
ontrollü çal ışmalarda da alprazolam ın plasebodan daha etkiolduğu gösterilmiştir. (14)Yine panik bozuklukta plaseo yanıtının araştınldığı bir araştırmada da benzer sonuca
laşılmıştır. (4) Aynı zamanda panik ataklar ı olan yedi şifrenik hastada, antipsikotik tedvaviye alprazolamm eklenesiyle birlikte panik atakların kesildiği, buna ek olarak
ozitif ve negatif şizofrinik semptomlarda'da bir iyileşme
lduğu gözlenmiştir. (8).
Panik bozuklukta alprazolam' ın önerilen başlangıç dozu,
enillikle 0,25-0,50 mg/ gün'dür (5.14.17) . Birçok hasm anksiyete belirtilerinde dozlar aras ı ribaud'lann görülesi dikkate alınarak dozun günde üç veya dört kereye bölüerek verilmesi önerilmektedir. (17) . Zaten alprozolam,
liminasyon yan ömrü görece kısa olan bir benzodiaze-

Diğer Benzodiazepinler

Alprazolamın lanazepam, lanazepam ve diazeparnile karşılaştınldığı üç ayrı kontrollü çalışmada., bu ilaçlar aras ında antipanik yararlılıklan açısından fark bulunamam ıştır.
(14) Bunun yanısıra, benzodiazepinlerin bizatihi panik atakları mı önlediği, yoksa genelleşmiş anksiyeteyi azaltarak
panik atağa olan eğilimi mi azalttığı tartışmalıdır. (5).
Karbamaezapin

Yapılan bir kotrollü çalışmada panik bozukluğu olan 14
hastada karbarnezapin denenmi ş ve hastalmn hepsinde anksiyete belirtilerinde istatistik bir azalmayla birlikte, sadece
birisinde belirgin ve kalıcı bir klinik iyileşme gözlenmiştir.
Hastalaann % 40 ında panik ataldann sıklığında azalma
gözlenirken, % 50 sinde artış gözlenmiş ve % 10 unda hiçbir değişiklik olmamıştır. EEG anormalliğinin veya psiko-

(x) Barkırköy Ruh ve Sinir Hastanesi 2. Psikiyatri Birimi
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duysal belirtilerin, karbamezapine yan ıtı önceden kestirmek
bakımından önemli olmadığı bulunmuştur. (19)
Verapamil

11 hasta üzerinde 16 hafta boyuncu yap ılan plasebo
kontrollü bir çal ış mada bir kalsyum kanal blokörti olan verapamilin panik bozukluk üzerindeki etkileri ara ştırılmış ve
bu ilacın hafif derecede antipanik ve antianksiyete özelliklere
sahip olduğu gösterilmiştir. (9)
Buspiron

52 hasta üzerinde yapı lan kontrollü bir çalışmada buspironun (57,5 mg/gün) antipanik etkisi imipramin ve plasebo
ile karşılaştınlmış ve etkisinin imipraminden daha az, plaseboya ise eşit oldu ğu bulunmuştur. (3) Yap ılan bir başka
araştırmada panik atakları benzodiazepin tedavisine yan ıt
veren fakat sürekli bir anksiyeteden yak ınan 4 hastada tedeviye buspironun eklenmesi önemli bir düzelme sa ğlamıştır.
(6) Buspironun başlang ıç dozunun oral olarak günde iki kez
5mg ve maksimum dozunun ise 60 mg/gün olmas ı önerilmekte etkisinin başlamasının 1-2 hafta kadar gecikebilece ği
bildirilmektedir. (20)
Klonidin

Tedavi süresi ve Tedavideki Başansizhkluın Nedenleri
Panik bozukluğun farmakolojik tedavi süresinin, 1 y ıl

kadar uzanbildi ği, bu yüzden genellikli 6 ila 12 ay ba şard
bir tedavinin ardından ilacı kesmenin düşünülmesi gerekti ğ
önerilmektedir. Keza, önerilen ba şka bir yöntemle, bir relafi
olasılığını gözlemek için ilk 1-3 aylar aras ında ilacın azaltı.
lması, eğer relaps ortaya ç ıkarsa tedavnini tekrar eski dii•
zeyine çakırtılması 3-6 aylar arasında tekrar bir ilaç azalt ı•
mına gidilmesi önerilmektedir.(5,14,17)
Tedavi başansızlığının en yaygın nedenleri olarak
1- Yetersiz dozaj.
2)Yetersiz sürede tedavi,
3) Rezidüel belirtilerin yanl ış değerlendirilmesi (panik
ve anksiyete belirtilerini karıştırma)
4) Aynı anda varolan başka bir psikiyatrik bozuklu ğun
yanlış teşhisi.
Triskilik antidepresanlara veya benzodiazepinlere yanl ı
vermyen ve ayn ı anda varolan atipik bir depresyonun varlığında, tedavinin bir MAO inhibitörü ile (FENELZ İN) sürdürülmesi, eğer bu mümkün değilse, aktive edici hererosiklik bir antedepresan ve yüksek potansl ı bir benzodiazepin
(alprazolam ) kombinasyonun geçerli bir seçenek sunabieceği belirtilmektedir. (5,17)
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Bilindiğ i gibi klonidin merkezi etkili bir adrenerji agonisttir. Yap ılan plasebo kontrollü çüft kör iki çal ışmanın
sonuçlarına göre, panik bozuklukta IV klonidinin kısa etkili
anksiyolitik etkilerinin olduğ u, ancak uzun süreli oral kullanırnda bu etkielerinin devam etmedi ği bildirilmiştir. (18).

gecikmeyi tolera edemeyecek denli anksiyeteli hastalarda, e
kilirinin hızlı başlaması gerezkçesiyle alprozolamm, tedavi
nin ilk 2-4 haftalaranda antidepresanlarla birilte kullan ılabi
leceği, trisiklik antidepresanlann etkilerinin ba şlamasıy1
birlikte alprazolam ın azaltank kesilmesinin uygun olaca ğ
üzerinde durulmaktadır. '5,14,15,17)

Baclofen

pe

Panik bozuklu ğun tedavisinde kullan ılan etkili bütün
farmakolojik etkenlerin ayn ı zamanda - aminobtürik isid
(GABA) iletimini art ırmasından hareketle, GABA n ın anti
panik yararlılığını test eden plasesbo kontrollü çift - kör bir
çalış mada, selektif bir GABA agonisti olan baclofenin,
panik atakların sayısını azaltmada plaseboya belirgin bir
üstünlüğü olduğu gösterilmiştir. Çalışmada baclofen, 3 e şit
doza bölünmüş halde 30 mg/ gün olarak kullan ılmıştır. (3)
Releps

Panik bozukluğu olan hastaların, trisiklikler ve ya benzodiazepinlerle ne denli ba şarılı bir biçimde tedavi edelirse
edilsinler % 50 ile % 95 inde relaps görüldü ğü bildirilmektedir. (14) Yap ılan bir çalışmada panik atağı olan 40 hastada
alprazolam, dizepam ve plasebonun azalt ılarak kesilmesinin
ortaya çıkardığı etkilir araştırılmış ve alprazolam alan hastaların ilacın kesilmesinden sonra diğ er iki guruba göre anksiyetelerinde daha büyük art ışlar gözlenmiş, panik atak
bakımından ise fark gözlenmemi ştir. Bu çalışmada tedavi
süresi 10 hafta olarak ayarlanm ıştır. (16)
ilaç seçimi

Antidepresanlar ve benzodiazepinler antipanik yararl ıklan
açısında yaklaşık eş it düzyde olduklarandan, ilaç seçiminin
büyük ölçüde bu ilaçlar ın taşıdıkları riskler ve yan etkiler
dikkate alınarak yap ılması önerilmektedir. (5,14) Tedavide
ilk seçimin, daha çok çalışılmış olması, dolayısıyla yan etkilerinin ve güvenlik profillerinin iyi biliniyor olmas ı, günlük aktiviteler üzerindeki olumsuz etkilerinin az olmas ı,
kullanım kolaylığı ve ilacı n kesilmesini takben görülen relapslann ve çekilme semptomlann ın görece az ve nadir olması gibi nedenlerle trsiklik antidepresanlann olmas ı gerektiği üzerinde durulmaktadır. Keza, tedavide ki herhangi bir
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ANAHTAR KELIMELER: AMATEM, Madde Ba ğımlılığı, Demografi
SUMMARY: 520 drug addics were admitted to Bak ırköy
Neuro-Psychiatric Hospital Alcohol and Treatment Center.
517 inpatiens were male and 3 were famale. The type of
splıstance. abusç4, gge„educaation,occupational stgtuund
the first drug used were evluated and compered with the
presvious years results under the scope of literature
KEY WORDS : AMATEM , Drug Addiction , Demography
Uyuşturucu madde kullanımı korunma, önleme ve tedavi
açısından çok yönlü yaklaşım gerektiren ve son y ıllarda gelişmiş ülkelirin yanısıra, gelişmekte olan ülkerin yan ısıra
gelşimkete olan ülkelrede do toplumu tehdit eden en büyük
tehlikelerden birisidir. 1983 yılında kurulmu ş olan Bakırköy
Ruh ve Sinir Hastal ıkları Hastanesi Alkol ve Uyuşturucu
madde bağımlıları tedavi ve Araştırma Merkezi (AMATEM)
madde bağımlılığn konusunda ayrı bölümle hizmet vermektedir. Devlet tarafından alınan önleyici tedbirlerin (polisin
sıkı kontrolü, yeşil ve kırmızı reçete uygulamalan gibi)
uyuşturucu kullanımının yaygınlaşmasını engellemede muhakkakki tesiri vard ır. Servisimizde yatan hastalar ın sayılan, özellikleri ülke genelini kapsamamakta ama konunun
ciddiyeti, güncelli ği, boyutları gözönüne alındığında sunduğumuz demografik verilen önemi ve gereklili ği olduğuna
inanıyoruz.
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METERYEL : 1988 yılında AMATEM uyuşturucu tedavisi servisine yatan 3 ü kad ın olmak üzere toplam 520
hasta araştırmaya alınmıştır. Bu vakalar yaşa, yatış sayısı,
kullandığı madde türleri, yatış süreleri, yaşadıkları yerleşim
bölgeleri ve kullandıkları madde gibi özellikleri ile gözden
geçirilmiş ve daha önceki y ıllarla karşılaştırmalı olarak sonuçlar tartışılmıştır. Ek olarak 1988 y ılmda ilk defa yatarak
tedavi gören hastal ınn kullandıkları madde türleri gözden
geçirilmiştir.
Tablo I:
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UYUŞTURUCU MADDE BAĞIMLILARINDA DEMOGRAFİK ÖZELLIKLER
A. Demographic Study an drug an Dıııııg Addiction
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1986
1987
1988
TOPLAM

ÖZET:

Bakırköy Ruh ve Sinir Hast. Hastanesi AMATEM'de
88 yılında 520 uyuşturucu madde ba ğımlısı yatırılarak tevi altına alınmıştır. Hastaların 517 si erkek 34'ü kadındır.
astaların kullandıkları madde türüne göre da ğılımı,yaş ,
renim durumu, medeni durumu, ya şadıkları bölgeler ve
kullandıkları maddeler gibi özellikler gözden geçirilmi ş
„ daha önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak sonuçlar litarair ışığına tartışılmıştır.

330
422
Dr/

1 /10

24
31
3
118

TOPLAM
78
167
256
354
453
520
1828

Tabloda görüldüğü gibi her yıl yatan hasta sayısında
artış vardır. Toplam yatan hasta sayısı 1988 yılmda en fazla
olmasına karşın kadın hasta sayısında düşüş vardır. Fakat
buradan madde ba ğımhlannın azaldığının bir işareti sayılaX Bakırköy Ruh ve Sinir Hastal ıkları Hastanesi
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