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ÖZET
Amaç: Parkinson Hastal›¤›’nda depresyon saptanan hastalar›n klinik özelliklerini incelemek, ayn› zamanda farkl› etki mekanizmalar› olan antidepresan tedavi seçenekleri
kullanarak bunlar›n tedavi etkinli¤i, yan etkileri ile biliﬂsel fonksiyonlar ve Parkinsona
hastal›¤›na özgü motor bulgular üzerine etkisini de¤erlendirmek amaçlanm›ﬂt›r.
Yöntemler: Örneklem grubu; 2006-2008 tarihleri aras›nda Nöroloji ve Psikiyatri
A.D. poliklinikleri taraf›ndan ayaktan izlenen Parkinson hastalar›ndan oluﬂturulmuﬂtur. DSM- IV tan› kriterlerine göre depresif bozukluk tan›s› alan olgular
çal›ﬂmaya al›nm›ﬂt›r. Hastalara Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçe¤i,
Standardize Mini Mental Test (SMMT), UKU Yan Etki De¤erlendirme Ölçe¤i ve
Yap›land›r›lm›ﬂ Parkinson Hastal›¤› Derecelendirme Ölçe¤i (UPDRS) testleri
uygulanm›ﬂt›r. Rastgele yöntemle seçilen olgulara sertralin ve venlafaksin
baﬂlanm›ﬂt›r. 3, 6, 9 haftalarda testler yinelenerek sonuçlar› de¤erlendirilmiﬂtir.
Bulgular: Yüz bir Parkinson hastas› ile görüﬂülmüﬂ, 35’inde (%34.6) depresyon saptanm›ﬂt›r. Dokuzuncu haftada yap›lan de¤erlendirmede sertralin tedavisi verilen 16
olgudan 14’ü (%87), venlafaksin tedavisi verilen 16 olgudan 12’si (%75) tedaviye
cevap vermiﬂtir. Arada anlaml› fark yoktur. SMMT skorlar› de¤erlendirildi¤inde,
sertralinin yönelim, dikkat, haf›za üzerine anlaml› olumlu etkisi görülürken, venlafaksinde görülmemiﬂtir. Her iki ilaçta belirtilerde kötüleﬂme yapmam›ﬂ ve
antiparkinson tedavi üzerinde olumsuz etki oluﬂturmam›ﬂt›r.
Sonuç: Parkinson hastal›¤›nda depresyon tedavisinde sertralin ve venlafaksinin
etkin oldu¤u ve antiparkinson tedaviyi olumsuz etkilemedi¤i görülmüﬂtür.
Tedaviye cevap aç›s›ndan iki molekül aras›nda fark bulunmazken biliﬂsel
fonksiyonlar üzerine sertralinin olumlu etkisinin daha belirgin ve yan etkilerin de
daha az oldu¤u belirlenmiﬂtir. (Nöropsikiyatri Arﬂivi 2011; 48: 201-6)
Anahtar kelimeler: Parkinson hastal›¤›, depresyon, sertralin, venlafaksin

Giriﬂ
Parkinson hastal›¤› ile depresyon aras›ndaki birliktelik uzun
süredir klinisyenlerin ilgisini çekmiﬂtir. Parkinson hastal›¤› belirtilerinin en az›ndan bir bölümü depresif belirtileri and›r›p bun-

ABSTRACT
Objective: To investigate the clinical features of Parkinson’s disease (PD) patients
with depression, and consequently, by using anti-depressant agents with different
mechanism of action, to evaluate their adverse effects and the effects on
Parkinson-specific motor findings as well as cognitive functions.
Methods: The study group comprised patients with established PD diagnosis and
followed up by Neurology and Psychiatry outpatient clinic between 2006 and 2008.
The patients diagnosed with depressive disorder according to criteria specified in
the DSM-IV were enrolled into the study. The Hamilton Depression Scale,
Standardized Mini-Mental State Examination (SMMSE), UKU Side Effect Rating
Scale and the Unified Parkinson’s Disease Rating Scale (UPDRS) were applied.
The patients were randomly assigned to treatment with sertraline or venlafaxine.
All tests were repeated at 3, 6 and 9 weeks.
Results: A total of 101 patients with PD were evaluated, and depression was d
etected in 35 (34.6%) of them. 14 out of 16 patients (87%) receiving sertraline and 12
out of 16 patients (75%) receiving venlafaxine responded to the treatment and no
statistically significant difference was observed between the treatment groups.
According to the SMMSE scores, there were significant favorable effects on
orientation, attention and memory with sertraline, in contrast with venlafaxine. Both
drugs did not show negative effect on anti-Parkinson treatment.
Conclusion: Sertraline and venlafaxine were found to be effective in the treatment
of depression in patients with PD and they do not negatively affect the
anti-Parkinson treatment. Furthermore, there was no difference between the two
agents with respect to the treatment response, however, sertraline was found to
have more pronounced positive effects on cognitive functions and less adverse
effects than venlafaxine. (Archives of Neuropsychiatry 2011; 48: 201-6)
Key words: Parkinson’s disease, depression, sertraline, venlafaxine

larla iç içe geçmektedir. Bu klinik örtüﬂmeyi sergileyen hastalar›n tan›nmas› ve tedavilerinde zorluklarla karﬂ›laﬂ›lmaktad›r.
Parkinson hastal›¤›nda depresyon için öne sürülen nöroanatomik hipotezler ve nörotransmitter teorileri incelendi¤inde farkl›
görüﬂlerin oldu¤u görülmektedir (1,2).
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Parkinson hastal›¤›ndaki depresyonun psikososyal stres
faktörlerine karﬂ› geliﬂen bir reaksiyondan ziyade, hastal›¤›n temelinde var olan nöroanatomik dejenerasyona sekonder geliﬂti¤i varsay›lmaktad›r (3). Ancak Parkinson hastalar›, iﬂ kayb›, ailesel sorunlar, fiziki yetersizlikten kaynaklanan sosyal izolasyon
gibi sonuçlar› olan kronik bir hastal›kla mücadele etmek zorundad›r. Hastal›¤›n tam olarak tedavisinin olmamas› ve palyatif
yaklaﬂ›m›n tedavinin en önemli parças› oldu¤u gerçe¤i, hastal›k baﬂlang›c›nda depresif semptomlar›n ortaya ç›kmas›na sebep olabilir (4). Genel popülasyondaki risk faktörleri aras›nda
görülen ileri yaﬂ, bireyin daha önceden depresyon geçirmesi ve
ailede depresyon öyküsünün varl›¤› Parkinson’lu hastalar›nda
geliﬂen depresyon için de en önemli risk faktörleri olarak tan›mlanmaktad›r. Cinsiyetle ilgili farkl› görüﬂler olmakla birlikte kad›n
cinsiyetin Parkinson hastalar›nda depresyon geliﬂtirmeyle ilgili
risk faktörü olabilece¤i belirtilmektedir (5-7).
Parkinson hastalar›ndaki depresyon görülme oranlar› oldukça geniﬂ bir spektrum göstermektedir (%2-70). Bu farkl›
oranlar, çal›ﬂmalardaki hasta örneklemlerinin yetersizli¤i, tan›
aﬂamas›nda kullan›lan bilgi toplama ve de¤erlendirme araçlar›n›n farkl›l›¤› ve metodolojik sorunlar›n varl›¤›yla aç›klanmaya
çal›ﬂ›lmaktad›r (8-12).
Parkinson hastalar›nda geliﬂen depresyonda tedavi seçenekleri; psikoterapi, farmakoteröpatik yaklaﬂ›mlar (dopamin agonistleri, antidepresanlar) ve elektrokonvülzif terapi’dir (1,13,14).
Araﬂt›rmac›lar depresif Parkinson hastalar›nda serotonin geri
al›m inhibitörleri ile etkin tedavi sonuçlar› ald›klar›n› rapor etmiﬂlerdir (12,15,16). Serotonin geri al›m inhibitörlerinin, raphe nükleusu üzerinde inhibisyonu kald›r›p serotonin salg›lanmas›n› artt›r›p nigrostriatal yolaktan dopamin sal›n›ﬂ›n› azaltarak ekstrapiramidal semptomlar› kötüleﬂtirebilece¤i öne sürülmektedir (15).
Bir çal›ﬂmada serotonin geri al›m inhibitörleri kullanan hekimlerin %37’sinin, en az bir hasta da motor kötüleﬂme gözlemledi¤i
rapor edilmiﬂtir (13). Venlafaksin, norepinefrin ve serotonin geri
al›n›m› inhibe eden depresyon tedavisinde etkinli¤i çal›ﬂmalarla
ortaya konmuﬂ ancak Parkinson hastalar›nda depresyon tedavisinde yeterince çal›ﬂ›lmam›ﬂ bir moleküldür (17-19).
Bu çal›ﬂmada, Parkinson hastalar›nda depresyon yayg›nl›¤›
ile Parkinson hastal›¤›nda depresyon saptanan hastalar›n klinik
özelliklerini incelemek, ayn› zamanda farkl› etki mekanizmalar›
olan antidepresan tedavi seçenekleri kullanarak bunlar›n tedavi etkinli¤i, yan etkileri ile biliﬂsel fonksiyonlar ve Parkinson
hastal›¤›na özgü motor bulgular üzerine etkisini de¤erlendirmek
amaçlanm›ﬂt›r.

Yöntemler
Denekler
Örneklem grubu; Nisan 2006 – ﬁubat 2008 tarihleri aras›nda
Gülhane Askeri T›p Fakültesi Nöroloji ve Psikiyatri A.D. poliklinikleri taraf›ndan ayaktan izlenen Parkinson olgular›ndan oluﬂturulmuﬂtur. Çal›ﬂma için etik kurul onay› al›nm›ﬂt›r. Olgular çal›ﬂma hakk›nda bilgilendirilmiﬂ ve onaylar› al›nm›ﬂt›r. Çal›ﬂmaya
kabul edilme ölçütleri; DSM-IV tan› kriterlerine göre depresif
bozukluk tan›s› almak ve 40 yaﬂ›ndan büyük olmak olarak belirlenmiﬂtir. Parkinson d›ﬂ› bilinen baﬂka bir nörolojik ya da kronik
hastal›¤› olanlar d›ﬂlanm›ﬂt›r.
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Toplam 101 Parkinson hastas› ile görüﬂülmüﬂtür. 35 olgu
depresif bozukluk kriterlerini karﬂ›layarak çal›ﬂmaya al›nm›ﬂt›r.
Femur k›r›¤›, genel durum kötüleﬂmesi ve aktif psikotik bulgular›n varl›¤›n›n ortaya ç›kmas› nedeniyle 3 olgu çal›ﬂmay› tamamlayamam›ﬂt›r.
Bilgi Toplama Araçlar› ve Uygulama
Araﬂt›r›c›, çal›ﬂma öncesi uygulayaca¤› ölçeklerle ilgili e¤itim alm›ﬂt›r. Çal›ﬂmada Türkçe çevirilerinin geçerlilik ve güvenirli¤i yap›lm›ﬂ olan; DSM-IV Eksen I Bozukluklar› için Yap›land›r›lm›ﬂ Klinik Görüﬂme Formu (Structured Clinical Interview for
DSM-IV Axis I Disorders) (SCID-I), Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçe¤i (HAM-D), E¤itimsizler için Mini Mental Test
ve Standardize Mini Mental Test, UKU Yan Etki De¤erlendirme
Ölçe¤i (UKU), Yap›land›r›lm›ﬂ Parkinson Hastal›¤› Derecelendirme Ölçe¤i (Unified Parkinson’s Disease Rating Scale) (UPDRS)
ve Hoehn-Yahr Skalas› kullan›lm›ﬂt›r (20-25).
Olgularla iki görüﬂme yap›lm›ﬂ olup, ilk görüﬂme SCID-I ile
gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Sonras›nda sosyodemografik veri toplama
formu, HAM-D, SMMT, UKU ve UPDRS ölçekleri uygulanm›ﬂt›r.
Rastgele olarak olgulara sertralin, venlafaksin tedavileri seçeneklerinden birisi baﬂlanm›ﬂt›r. ‹laç seçimi ile takip de¤erlendirmeleri iki farkl› doktor taraf›ndan kör olarak yap›lm›ﬂt›r. Bu sonuçlar›n objektif de¤erlendirilmesini sa¤lam›ﬂt›r. Tedaviye baﬂlamadan önce hastal›k, tedavi süreci, tedavide kullan›lan ilaç
seçenekleri hakk›nda detayl› bilgi verilmiﬂtir. Sertralin birinci
hafta 25 mg/gün, sonras›nda 50 mg/güne; venlafaksin birinci
hafta 37.5 mg/gün, sonras›nda 75 mg/güne ç›kar›lm›ﬂt›r. Görüﬂmeler üçüncü, alt›nc› ve dokuzuncu haftalarda HAM-D, SMMT,
UKU ve UPDRS ölçekleri uygulanarak tekrarlanm›ﬂt›r. HAM-D
skorlar›nda %50 oran›nda azalma tedaviye cevap olarak kabul
edilmiﬂtir.
Veri toplama sürecinden sonra tüm hastalarda depresyonun klinik görünümü ve Parkinson hastal›¤› ile iliﬂkili risk faktörleri de¤erlendirmeye al›nm›ﬂt›r. Sertralin ve venlafaksin, antidepresan etkinlik, yan etki, biliﬂsel fonksiyonlara ve Parkinson
hastal›¤›n›n motor bulgular›na olan etkileri aç›s›ndan karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂt›r.
‹statistiksel Analiz
Tan›mlay›c› istatistikler için frekans da¤›l›mlar› (say›, yüzde),
sürekli de¤iﬂkenler için aritmetik ortalama±standart sapma de¤erleri hesaplanm›ﬂt›r. Kategorik veriler aras› de¤erlendirmeler
ki-kare testi ile analiz edilmiﬂtir. Grup içi de¤erlendirmelerde
Kolmogorov-Simirnov testi ile normallik analizleri yap›ld›ktan
sonra, normal da¤›l›ma uymad›¤› tespit edilen verilerin tekrarl›
ölçümleri Friedman testi ile analiz edilmiﬂtir. Çoklu ba¤›ml›
gruplar›n ikili de¤erlendirmeleri Wilcoxon testi ile yap›lm›ﬂt›r.
Ba¤›ms›z gruplar aras› de¤erlendirmeler t-testi ile yap›lm›ﬂt›r.
Yan›lma düzeyi olarak α=0.05 seçilmiﬂ ve bu de¤ere eﬂit ya da
küçük p de¤erleri için “istatistiksel olarak anlaml› farkl›l›¤›n oldu¤u” yorumu yap›lm›ﬂt›r.

Bulgular
Nisan 2006-ﬁubat 2008 tarihleri aras›nda Nöroloji ve Psikiyatri A.D. poliklinikleri taraf›ndan ayaktan izlenen 101 Parkinson
hastas›n›n 35’inde (%34.6) depresif bozukluk saptanm›ﬂ olup, 32
depresif Parkinson olgusuyla çal›ﬂma tamamlanm›ﬂt›r. Rastge-

Nöropsikiyatri Arﬂivi 2011; 48: 201-6
Archives of Neuropsychiatry 2011; 48: 201-6

Akça ve ark.
Parkinson Hastal›¤›’nda Depresyon için Sertralin ve Venlafaksin Tedavisinin Karﬂ›laﬂt›r›lmas›

le yöntemle seçilen olgular›n 16’s›na (%50) sertralin, 16’s›na
(%50) venlafaksin verilmiﬂtir. Tablo 1. de çal›ﬂma grubunun sosyodemografik özellikleri verilmiﬂtir.
Sertralin ve venlafaksin alan olgular›n sosyodemografik
özellikleri incelendi¤inde; sertralin grubunun 54-82, venlafaksin
grubunun 52-79 yaﬂ aral›¤›nda yer ald›¤›, sertralin grubunun
%68.8’inin, venlafaksin grubunun %56.3’ünün kad›n cinsiyet oldu¤u, her iki grup için okula gitmeme oran›n›n %37.5 saptand›¤› ve sertralin grubunun %68.8’inin, venlafaksin grubunun
%43.8’inin evli oldu¤u görülmüﬂtür. Bu özellikler aç›s›ndan
gruplar aras›nda fark saptanmam›ﬂt›r.
Tablo 2’de çal›ﬂma grubunun Parkinson hastal›¤›na özgü klinik özellikleri verilmiﬂtir. Sertralin ve venlafaksin alan olgular›n
Parkinson hastal›¤›na özgü klinik özellikleri incelendi¤inde
gruplar aras›nda farkl›l›k saptanmam›ﬂt›r (Tablo 2).
Tedavi öncesi ve sonras› çal›ﬂma grubu ortalama HAM-D,
SMMT ve UPDRS skorlar›ndaki de¤iﬂim Tablo 3’te sunulmuﬂtur.
Tablo 3. incelendi¤inde çal›ﬂma grubunda HAM-D ve UPDRS de¤erlerinde antidepresan tedavi öncesi ile tedavi sonras›nda ortaya ç›kan de¤iﬂim istatistiksel aç›dan anlaml› iken, SMMT de¤erleri aras›nda anlaml› bir de¤iﬂiklik saptanmam›ﬂt›r (Tablo 3).
Tablo 4’de HAM-D skorlar›na göre %50’den fazla düﬂüﬂ kaydedilen ve tedavi yan›t olarak tan›mlanan olgular›n da¤›l›m› verilmiﬂtir (Tablo 4).
Tablo 5’de tedavi süresince sertralinin Mini Mental Test
üzerine etkisi verilmiﬂtir. Sertralin tedavisi ile Mini Mental Testin yönelim, dikkat ve haf›za bölümlerinde baﬂlang›ç ile dokuzuncu haftalar aras›nda meydana gelen de¤iﬂiklik, istatistiksel
aç›dan anlaml› olarak de¤erlendirilmiﬂtir. Bu anlaml›l›k alt›nc›
ve dokuzuncu haftada en yüksek seviyede bulunmuﬂtur. Kay›t
ve lisan bölümlerinde ise sertralin tedavisi ile meydana gelen
de¤iﬂiklik istatistiksel aç›dan anlaml› bulunmam›ﬂt›r (Tablo 5).
Tablo 6’da tedavi süresince venlafaksinin Mini Mental Test
üzerine etkisi verilmiﬂtir. Venlafaksin tedavisi ile Mini Mental
Testin sadece dikkat bölümünde, baﬂlang›ç ile dokuzuncu haftalar aras›nda meydana gelen de¤iﬂiklik istatistiksel aç›dan anlaml› olarak de¤erlendirilmiﬂtir. Bu anlaml›l›k üçüncü haftada
en yüksek seviyede bulunmuﬂtur. Yönelim, kay›t, haf›za ve dikkat bölümlerinde ise venlafaksin tedavisi ile meydana gelen de¤iﬂiklik istatistiksel aç›dan anlaml› bulunmam›ﬂt›r (Tablo 6).

UKU yan etki ölçe¤i dikkate al›narak yap›lan de¤erlendirmede; sertralin kullanan 16 olgunun 3’ünde (%18.7); baﬂ dönmesi,
iﬂtah art›ﬂ› ve paradoks ajitasyon geliﬂmiﬂtir. Baﬂ dönmesi
üçüncü haftaya kadar devam edip, alt›nc› haftaya do¤ru azalarak kaybolmuﬂtur. Paradoks ajitasyon tedavinin üçüncü gününde baﬂlay›p, üçüncü haftan›n sonlar›na do¤ru hidroksizin 12.5
mg/gün baﬂlanmas›yla birlikte azalarak kaybolmuﬂtur. ‹ﬂtah art›ﬂ› ise tedavinin üçüncü haftas›nda baﬂlam›ﬂ ve dokuzuncu
haftas›nda da devam etmiﬂtir. Olgunun kilo takibi yap›lm›ﬂ ve tedavi gerektiren bir art›ﬂ geliﬂmemiﬂtir.
Venlafaksin kullanan 16 olgunun 5’inde (%31.2) yan etkiler
gözlemlenmiﬂtir. Birinci olguda sedasyon geliﬂmiﬂtir. Bu yan etki üçüncü hafta civar›nda baﬂlay›p, dokuzuncu haftaya kadar
devam etmiﬂtir. ‹kinci olguda a¤›z kurulu¤u, bulant› ve sedasyon geliﬂmiﬂtir. Bulant› hissi üçüncü haftaya kadar devam etmiﬂ, a¤›z kurulu¤u ve sedasyon ise dokuzuncu haftada azalmakla birlikte devam etmiﬂtir. Üçüncü olguda baﬂ dönmesi ve
bulant› hissi geliﬂmiﬂtir. Bu etkiler ikinci haftan›n sonlar›na do¤ru azalarak kaybolmuﬂtur. Dördüncü olguda baﬂ a¤r›s›, hipertansiyon ve sedasyon ortaya ç›km›ﬂt›r. Hipertansiyon birinci
haftada baﬂlam›ﬂ ve dördüncü haftaya kadar sürmüﬂ ve kendili¤inden normale dönmüﬂtür. Beﬂinci olguda da sedasyon ve hi-

Tablo 2. Çal›ﬂma grubunun Parkinson Hastal›¤›’na özgü klinik özellikler
Parkinson hastal›¤›na
özgü klinik özellikler
Baﬂlang›ç yaﬂ›
Süresi

ﬁiddeti*
(Hoern-Yarh)
Baﬂlang›ç bulgusu

On-off varl›¤›
Tablo 1. Çal›ﬂma grubunun sosyodemografik özellikleri
Sosyodemografik özellikler
Cinsiyet
Yaﬂ
E¤itim düzeyi

Medeni durum

Kad›n
Erkek
Aral›¤›
Ortalamas›
Yok
‹lkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite
Evli
Bekâr
Ayr›lm›ﬂ/ Dul

Örneklem
(n=32)
(%)
20
62.5
12
37.5
52-82
69.16
12
37.5
7
21.8
7
21.8
4
12.5
2
6.25
18
56.25
2
6.25
12
37.5
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Psikiyatrik hastal›k öyküsü
Ailede Parkinson öyküsü

Örneklem
(n=32)
45-55 yaﬂ
55 yaﬂ üzeri
1-5 y›l
5-10 y›l
1. derece
2. derece
3. derece
4. derece
Tremor
RijiditeBradikinezi
Var
Yok
Var
Yok
Var
Yok

(%)

6
26
12
20
10
15
5
2
12
20

18.75
81.25
37.5
62.5
31.25
46.8
15.62
6.25
37.5
62.5

4
28
20
12
2
30

12.5
87.5
62.5
37.5
6.25
93.75

* 5. dereceyi karﬂ›layan olgu bulunmamaktad›r

Tablo 3. Çal›ﬂma grubunda tedavi öncesi ve sonras›nda ortalama HAM-D,
SMMT ve UPDRS skorlar›ndaki de¤iﬂim
Ortalama puan

Tedavi öncesi

Tedavi sonras›

HAM-D*

21.15

9.87

SMMT

21.12

22.71

UPDRS*

37.81

31.34

* Friedman testi, p<0.05
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pertansiyon geliﬂmiﬂtir. Primer hipertansiyon olarak de¤erlendirilen durum, birinci haftada baﬂlam›ﬂ, üçüncü haftaya kadar
devam etmiﬂ ve tedavisiz düzelmiﬂtir. Dört ve beﬂinci olgularda
öncesinde hipertansiyon öyküsü yokmuﬂ. Venlafaksin grubunda geliﬂen yan etkiler için ek tedavi verilmemiﬂtir. Bu grupta hipertansiyon geliﬂen iki olgu (%12.5) d›ﬂ›nda kalan 14 olgunun 5’i
önceki hipertansiyon hastal›¤› nedeniyle takip alt›ndaym›ﬂ.
Venlafaksin tedavisi süresince bu olgular›n tansiyon de¤erlerinde herhangi bir de¤iﬂiklik gözlenmemiﬂtir.

Tart›ﬂma
Örneklem grubunda Parkinson hastalar›nda depresyon görülme oran›n›n %34.6 oldu¤u ve benzer çal›ﬂmalarda bildirilen
sonuçlarla uyumlu oldu¤u görülmüﬂtür (13,26,27).
Çal›ﬂma grubunun %62.5’inin kad›n cinsiyet oldu¤u, yaﬂ aral›¤›n›n 52 ile 82 aras›nda olup yaﬂ ortalamas›n›n 69 olarak bulundu¤u, %37.5’lik k›sm›n›n okula gitmedi¤i, %56.2’lik bölümünün
Tablo 4. Sertralin ve Venlafaksin gruplar›n›n HAM-D skorlar›na göre %50’den
fazla düﬂüﬂ kaydedilen ve tedaviye yan›t olarak tan›mlanan olgular›n da¤›l›m›
Tedavi cevab›

Sertralin

Var
Yok
*Ki-Kare testi

χ2=0.821,

Venlafaksin

(n=16)

(%)

(n=16)

(%)

14

87.5

12

75

2

12.5

4

25

p> 0.05

Tablo 5. Sertralin’in SMMT üzerine etkisi
Mini Mental Test
Ortalama Puanlar›

Baﬂlang›ç

3. hafta

6. hafta

9. hafta

Yönelim*

7.81

8.19

8.44**

8.56**

Kay›t

2.56

2.56

2.63

2.81

Mental

Dikkat*

1.88

2.50

2.69**

2.88**

Test

Haf›za*

1.50

1.69

1.94**

2.06**

Lisan

6.63

6.25

6.06

6.25

Toplam*

20.37

21.18

21.75

22.56

Mini

* Friedman testi, **Wilcoxon T testi, p<0.05

Tablo 6. Venlafaksin’in SMMT üzerine etkisi
Mini Mental Test
Ortalama Puanlar›

Baﬂlang›ç

3. hafta

6. hafta

9. hafta

Yönelim

7.81

8.00

8.00

8.13

Kay›t

2.94

3.00

2.94

3.00

Mental

Dikkat*

2.44**

2.69

2.63

2.69

Test

Haf›za

2.13

2.13

2.13

2.44

Lisan

6.31

6.19

6.25

6.63

Toplam

21.87

21.75

21.93

22.87

Mini

* Friedman testi, **Wilcoxon T testi, p<0.05
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evli oldu¤u görülmektedir (Tablo 1). Genel anlamda her iki grupta kad›n cinsiyetin daha yüksek oranda görülmesi (sertralin
grubunun %68.8’i, venlafaksin grubunun %56.3’ü), cinsiyetin
depresyon için bir risk faktörü oldu¤u ve Parkinson hastal›¤›ndaki depresyon için de bu riskin geçerli oldu¤unu bildiren araﬂt›rma sonuçlar› ile uyumludur (28,29). Baz› çal›ﬂmalarda ise cinsiyetin risk faktörü olmad›¤› bildirilmiﬂtir (5).
Parkinson hastal›¤›n›n ﬂiddeti de¤erlendirildi¤inde; çal›ﬂma
grubundaki olgular›n %78’inin Hoehn Yahr skalas›na göre bir ve
ikinci evrede topland›¤› saptanm›ﬂt›r. Bu durum, Huber ve arkadaﬂlar›n›n Parkinson hastal›¤›na eﬂlik eden depresyon olan olgularda daha fazla engellilik oranlar› tespit edildi¤i sonucu ile
örtüﬂmemekte (30), Starkstein (31) ve Brown’un (32) çal›ﬂmalar›nda elde edilen sonuçlarla da çeliﬂmektedir. Çal›ﬂmada depresif olgular›n bir ve ikinci evrede toplanmas›, depresyonun fiziksel engellili¤e karﬂ› oluﬂan cevaptan ziyade patofizyolojik bir
sürece ba¤l› geliﬂti¤i verisi ile örtüﬂmektedir (1).
Tedavi öncesi çal›ﬂma grubu olgular›n›n HAM-D ortalama
puan› 21.15’tir. Sertralin ve venlafaksin tedavileri ile HAM-D
skorlar›ndaki de¤iﬂim de¤erlendirildi¤inde; her iki grupta baﬂlang›ç ve dokuzuncu haftalar aras›nda HAM-D skorlar›ndaki
de¤iﬂikli¤in istatistiksel aç›dan anlaml› oldu¤u görülmüﬂtür. Bu
anlaml›l›k üçüncü haftadan itibaren baﬂlay›p, dokuzuncu haftada da devam etmiﬂtir. Sertralin ve venlafaksin tedavi gruplar›nda tedaviye yan›t veren olgular›n da¤›l›m› incelendi¤inde; sertralin alan olgularda bu oran %87.5 iken, venlafaksin alan olgularda %75 olarak saptanm›ﬂt›r. Tedaviye cevap aç›s›ndan iki
ilaç aras›nda anlaml› fark bulunmam›ﬂt›r. Depresyonda etkinlik
aç›s›ndan sertralin ve venlafaksinin benzer oldu¤unu bildiren
çal›ﬂma sonuçlar› (33,34) ile uyumlu olan bu sonuç Parkinson
hastal›¤›nda depresyonda etkinlik aç›s›ndan bu iki ilac› karﬂ›laﬂt›ran ilk çal›ﬂma olmas› nedeniyle önemlidir.
Sertralin tedavisinin depresif Parkinson hastalar›ndaki
biliﬂsel fonksiyonlara etkisi de¤erlendirildi¤inde; Mini Mental
Test’in yönelim, dikkat ve haf›za bölümlerinde baﬂlang›ç ile dokuzuncu haftalar aras›nda meydana gelen de¤iﬂiklik istatistiksel aç›dan anlaml› olarak saptanm›ﬂt›r. Bu anlaml›l›k alt›nc› ve
dokuzuncu haftada en yüksek seviyede bulunmuﬂtur. Kay›t ve
lisan bölümlerinde ise istatistiksel aç›dan anlaml›l›k saptanmam›ﬂt›r. Sertralin k›smi dopamin geri al›m aktivitesi olan, depresyon, obsesif kompulsif bozukluk ve di¤er psikiyatrik bozukluklarda yayg›n kullan›lan bir serotonin geri al›m inhibitörüdür. Dopamin geri al›m inhibisyonunu da içeren farmakolojik profili ve
psikomotor aktivasyon sa¤layan klinik profili nedeniyle Parkinson hastal›¤›ndaki depresyonda aktive edici bir antidepresan
olarak kabul edilir (35-37). Ayr›ca sertralin, antikolinerjik ve sedasyon yan etkisinin az olmas› nedeniyle biliﬂsel fonksiyonlarda
kötüleﬂmeye sebep olmaz (38). Tüm bu özelliklerin sonuçlar›
aç›klad›¤› düﬂünülmüﬂtür.
Venlafaksin tedavisinin depresif Parkinson hastalar›ndaki
biliﬂsel fonksiyonlara etkisi de¤erlendirildi¤inde; Mini Mental
Test’in sadece dikkat bölümünde baﬂlang›ç ile dokuzuncu haftalar aras›nda meydana gelen de¤iﬂiklik istatistiksel aç›dan anlaml› olarak de¤erlendirilmiﬂtir. Bu anlaml›l›k üçüncü haftada
en yüksek seviyede bulunmuﬂtur. Yönelim, kay›t, haf›za ve lisan
bölümlerindeki de¤iﬂiklik ise istatistiksel aç›dan anlaml› bulunmam›ﬂt›r. Düﬂük derecede de olsa venlafaksinin majör metabo-
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litinin muskarinik, kolinerjik, alfa adrenerjik ve histaminerjik reseptörlere afinitesinin bulunmas› zaman zaman bulant› hissi,
sedasyon ve biliﬂsel kötüleﬂmeyi gündeme getirmektedir (39).
Üçüncü haftada sadece dikkat alan›nda hafif bir düzelme görülmesi, venlafaksinin noradrenerjik geri al›m inhibitörü etkisinin
bir sonucu olabilir ancak bu düzelme alt›nc› ve dokuzuncu haftalarda görülmemiﬂtir. Bu haftalarda muskarinik ve kolinerjik
reseptörlere afinitesinin artmas› nedeniyle yan etkilerin geliﬂmiﬂ ve biliﬂsel fonksiyonlar›n bozulmas›na yol açm›ﬂ olabilece¤i düﬂünülmüﬂtür (20,39).
Parkinson hastal›¤›nda depresyon tedavisinde, Gony ve arkadaﬂlar› farkl› serotonin geri al›m inhibitörleri kullanarak ekstrapiramidal semptomlar›n görülme s›kl›¤›n›n de¤iﬂmedi¤ini ortaya koymuﬂtur (40). Delagnello ve arkadaﬂlar› da dört farkl› serotonin geri al›m inhibitörü (sitalopram, fluoksetin, fluvoksamin
ve sertralin) tercih ederek 6 ay izledikleri hastalar›n Parkinson
Hastal›¤› Derecelendirme Ölçe¤i motor skalalar›nda anlaml› de¤iﬂiklik saptamad›klar›n›, bunun yan› s›ra Beck depresyon skalas›nda anlaml› düﬂüﬂler gözlediklerini belirtmiﬂlerdir (41). Sertralin ve venlafaksinin tedavi süresince Parkinson Hastal›¤› Derecelendirme Ölçe¤i üzerine etkisi de¤erlendirildi¤inde; her iki
tedavi Parkinson hastal›¤› derecelendirme ölçe¤inin mental durum, günlük yaﬂam aktivitesi ve motor durum skorlar›nda düﬂmeye sebep olmuﬂtur. Bu düﬂüﬂ anlaml› olarak de¤erlendirilmiﬂtir. Bu anlaml›l›k, olgulara uygulanan antiparkinson tedavinin Parkinson hastal›¤› bulgular›na olan olumlu etkisinin, sertralin ve venlafaksin taraf›ndan azalt›lmad›¤› ﬂeklinde de¤erlendirilebilir. Bu sonuç Gony ve arkadaﬂlar›n›n ile Delagnello ve arkadaﬂlar›n›n sonucu ile örtüﬂmektedir. Parkinson hastal›¤›na
özgü motor bulgular› kötüleﬂtirmemeleri, bu iki ilac›n Parkinson
hastal›¤›n›n patofizyolojisinde önemli yeri olan dopaminerjik yolak üzerindeki s›n›rl› (minimal) etkisi ile aç›klanabilir (39-41).
Her iki antidepresan tedavinin UKU yan etki ölçe¤i dikkate
al›narak yan etki profilleri de¤erlendirildi¤inde; sertralin kullanan 16 olgunun 3’ünde (%18.7) baﬂ dönmesi, iﬂtah art›ﬂ› ve paradoks ajitasyon; venlafaksin kullanan 16 olgunun 5’inde
(%31.2) sedasyon, a¤›z kurulu¤u, bulant› hissi, baﬂ dönmesi ve
hipertansiyon geliﬂmiﬂtir. Sertralinin yan etki profilinin venlafaksine oranla daha az olmas›, serotonin geri al›m inhibitörlerinin yan etki bak›m›ndan daha iyi tolere edilmesi bilgisiyle örtüﬂmektedir (33). Di¤er antidepresanlara oranla sitokrom p450 enzimleri üzerinde inhibitör etkisinin göreceli olarak daha düﬂük
olmas› da tolerebiliteyi artt›ran bir durumdur. Venlafaksinin düﬂük seviyede de olsa, majör metabolitinin muskarinik, kolinerjik,
histaminerjik ve alfa adrenerjik reseptörlere afinitesinin bulunmas› sedasyon, bulant› gibi yan etkileri gündeme getirmektedir.
Kan bas›nc›nda doza ba¤l› bir yükselmeye sebep olmas›, çal›ﬂmada venlafaksin kullanan olgular›n ikisinde (%12.5) gözlenmiﬂtir. Bu oran venlafaksinin %3 gibi az bir oranda hipertansiyona
neden oldu¤u bilgisiyle k›smen örtüﬂmemektedir (20). Bu olgular›n daha önce hipertansiyon öykülerinin bulunmamas›, ilaçla
birlikte birinci derecede hipertansiyonlar›n›n ortaya ç›kmas› ilaca ba¤l› bir yan etkinin ortaya ç›kt›¤›n›n kan›t›d›r. ‹laç yan etki
spektrumu bak›m›ndan venlafaksinde daha s›k yan etkiler görülmesi, venlafaksinin sertraline oranla daha yüksek oranda
muskarinik, kolinerjik ve histaminerjik reseptör afinitesinin bulunmas› ile aç›klanabilir (40-42).
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Sonuç olarak; Parkinson hastal›¤›nda depresyon tedavisinde sertralin ve venlafaksin etkin bulunmuﬂtur. Tedaviye cevap
aç›s›ndan iki molekül aras›nda fark bulunmazken, biliﬂsel fonksiyonlar›n de¤erlendirildi¤i Mini Mental Test skorlar›nda meydana gelen olumlu de¤iﬂim sadece sertralin kullanan olgularda
anlaml› bulunmuﬂtur. Her ne kadar bu de¤iﬂim istatiksel olarak
anlaml› bulunsa da iki antidepresan›n SMMT skorlar›nda yapt›¤› de¤iﬂim sertralin de 2,19 puan, venlafaksin de 1 puan olmuﬂtur ve aradaki fark küçüktür. Parkinson Hastal›¤› Derecelendirme Ölçe¤i (UPDRS) üzerine etkisi de¤erlendirildi¤inde her iki
ilaçta semptomlarda kötüleﬂme yapmam›ﬂ ve antiparkinson tedavi üzerinde olumsuz etki oluﬂturmam›ﬂt›r. Yan etki aç›s›ndan
karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda hastalar›n tedaviye uyumunu bozabilecek
yan etkiler sertralinde venlafaksine göre daha az görülmüﬂtür.
Olgu say›s›n›n azl›¤› çal›ﬂman›n en önemli k›s›tl›l›klar›ndand›r. Sertralin ve venlafaksinin dozunda tedaviye cevaba göre
esnek davran›lmamas› çal›ﬂman›n k›s›tl›l›klar› aras›nda söylenebilir. Ancak hastalar›n yaﬂlar› dikkate al›nd›¤›nda ve benzer
doz aral›¤›nda etki ve yan etki karﬂ›laﬂt›r›lmak istendi¤inden
sertralinin 50 mg/gün ve venlafaksin 75 mg/ gün dozunda kullan›lmas› kabul edilebilir. Farkl› etki mekanizmas›na sahip bu iki
ilac›n yüksek dozlarda etkinlik aç›s›ndan farkl› sonuçlar ortaya
koyabilece¤i düﬂünülebilir. Ancak yap›lan çal›ﬂmalar ve klinik
gözlemlerimiz, dozun art›r›lmas› sonucunda yan etkilerin ﬂiddetlenip (venlafaksinde daha belirgin olmak üzere) tedaviye uyumu bozabilece¤ini düﬂündürtmüﬂtür (39-43).
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