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1. Depresyonda Uyku Bozuklukları

Uyku ve sirkadyen ritmdeki değişiklikler depresyo-
nun altta yatan patofizyolojisiyle yakından ilişkilidir.
Major depresyonlu hastaların büyük çoğunluğu uyku
kalitesinin bozuk olmasından yakınırlar. Öyle ki bu
durum bir çok hastada ilk başvuru nedeni olabilir.
Daha da ötesi, uyku bozuklukları depresyon için yay-
gın olarak kullanılan semptoma dayalı derecelendir-
me ölçeklerinde ana tanı ölçütlerindendir. Geniş kap-
samlı epidemiyolojik çalışmalar 1 yıllık bir izleme dö-
neminde kalıcı uykusuzluk (insomnia) yakınması olan
hastalarda olmayanlara göre 3 kat daha fazla oranda
depresyon geliştiğini göstermiştir (1). Uyku-uyanıklık
siklüsündeki değişiklikler depresyonlu hastalarda hi-
potalamik-pituiter adrenokortikal sistem başta olmak
üzere diğer biyolojik ritmleri de etkileyebilir (2). Uy-
ku deprivasyonu hastaların % 50’sinde mizaç deği-
şikliklerine yol açar; hatta bipolar depresyonlarda
maniyi tetikleyebilir (3,4).

Sağlıklı deneklerle karşılaştırıldığında depresyonlu
hastalarda uyku sürdürümünde ve mimarisinde deği-
şiklikler ve REM (rapid eye movements) uykusunda

dezorganizasyon olduğu gösterilmiştir. Depresyonlu
hastaların % 80’inden fazlası öznel uyku bozukluğu
bildirmektedirler (5). Uyku latensinde uzama, gece
sık uyanma ve sabah çok erkenden uyanma ve bun-
ların sonucunda total uyku süresinin kısalması major
depresyondaki uyku sürdürümünün bozulduğunun
ana göstergeleridir. Polisomnografik çalışmalar
semptomatik olan ve tedavisiz depresyonlu hastala-
rın % 40-60’ında objektif uyku bozukluklarının bu-
lunduğunu göstermiştir (5).  Uyku mimarisindeki de-
ğişiklikler arasında özellikle ilk uyku siklüsü sırasında
olmak üzere yavaş dalga uykusunda (slow wave
sleep: SWS) azalma ve evre 1 uykusunda artma dik-
kati çekmektedir. REM uykusu organizasyonu bozuk-
lukları; bu evrenin normalden erken başlaması ya da
REM latensinde kısalma (<65 dakika), gecenin başla-
rında REM uyku miktarında artış, REM aktivite ve
yoğunluğunda artıştır (5,6). Bu uyku değişikliklerinin
depresyonun şiddetiyle orantılı olduğunu bildiren ça-
lışmalar vardır (7,8). Daha da ilginci uyku EEG deği-
şikliklerinin, özellikle REM latensi kısalığının bipo-
lar/unipolar ayrımında ve endojen ve psikotik semp-
tomların varlığında önemli olduğu vurgulanmaktadır

ÖZET:

YEN‹ NES‹L ANT‹DEPRESAN ‹LAÇLAR VE UYKU ÜZER‹NE
ETK‹LER‹

Uyku bozukluklar› depresif bozukluklar›n semptomatolojisinde
önemli ve de¤iflmeyen bir yere sahiptir. K›sa REM latensi, gece
s›k uyanma ve sabah çok erken uyanma ve bunlar›n sonucunda
da total uyku süresinin k›salmas›, major depresyondaki uyku
sürdürümünün bozuldu¤unun ana göstergeleridir. Bu der-
lemede yeni nesil antidepresan ilaçlar›n uyku üzerine etkileri,
son literatürün ›fl›¤›nda gözden geçirilmifltir.

Anahtar sözcükler: uyku, antidepresan ilaç, major depresyon
tedavisi

Klinik Psikofarmokoloji Bülteni 2001;11:272-275

ABSTRACT:

NEW GENERATION ANTIDEPRESSANT DRUGS AND ITS
EFFECTS ON SLEEP

Sleep disorders have an important and unchangeable place in
symptomatology of depressive disorders. Short  REM latency,
frequent night wakes, wake up too early in the morning and
shortening of total sleep duration as the result of these are the
basic indicators of sleep continuity deterioration in major
depression. We reviewed the effects of new generation
antidepressant drugs on sleep with the help of current literature.

Key words: sleep,antidepressant drug, treatment of major
depression

Bull Clin Psychopharmacol 2001;11:272-275

Yeni Nesil Antidepresan İlaçlar ve Uyku Üzerine Etkileri

Dr. Hanefi Özbek1, Dr. M. Yücel Ağargün2

Araflt›rmalar/Researches

1Yüzüncü Y›l Universitesi T›p Fakültesi Farmakoloji AD, 2Psikiyatri AD VAN.

Yaz›flma Adresi / Address reprint requests to: Yrd. Doç. Dr. Hanefi Özbek, Yüzüncü Y›l Universitesi T›p Fakültesi Farmakoloji AD 65200 VAN

Kabul tarihi: 16.09.2001



(9-11). Major depresyonlu hastalarda uyku bozuk-
luklarının varlığı; hem uykusuzluğun hem de aşırı u-
yumanın (hipersomni) bulunması intihar davranışıyla
ilişkili bulunmuş (12) ve kötü uyku kalitesinin intihar
riskini artırdığı bildirilmiştir (13). Depresyonda görü-
len normal dışı uyku mimarisinin durumsal bir özel-
lik mi olduğu, yoksa kalıcı bir özelliği mi temsil etti-
ği konusu hala tartışmalıdır (14). 

2. Yeni Nesil Antidepresanlar ve Uyku:

a) Mirtazapin ve Uyku

Mirtazapin noradrenerjik ve spesifik serotonerjik
antidepresan (NaSSA) olarak bilinen yeni bir anti-
depresan ilaçtır. Presinaptik alfa2-otoreseptör ve al-
fa2-heteroreseptör antagonisti olup, hem norepi-
nefrin hem de serotonin salınımını artırır ve aynı
zamanda noradrenerjik ve serotonerjik nörotrans-
misyonu güçlendirir. Bunun yanısıra, 5-HT2 ve 5-
HT3 reseptörlerini güçlü bir şekilde bloke eder. Ru-
ight ve ark. (15) 6 sağlıklı gönüllüde tek doz mirta-
zapinin uyku üzerindeki etkisini plasebo ile karşı-
laştırmışlardır. Bu çalışmada mirtazapinin plaseboya
göre uyku latensini kısalttığı, evre 1 uykusunu a-
zalttığı ve delta uykusunu artırdığı bulunmuştur.
Ayrıca REM latensinin uzadığı, evre 2 uykusunun
arttığı ve gece uyanmalarının sayısının azaldığı tes-
bit edilmiştir. Mirtazapinin delta uykusunu artırıcı
etkisinin özellikle 5-HT2 reseptör antagonisti olma
özelliği ile ilişkili olduğu belirtilmiştir. Winokur ve
ark. (16) Hamilton Depresyon (HAM-D) ölçeğinde
uykuyla ilgili maddelerde en az 4 puan alan 5 eriş-
kin major depresyonlu hastada ilk hafta 15 mg/gün
ve daha sonra 30 mg/gün dozunda mirtazapin uy-
gulamışlar ve uyku latensinin anlamlı derecede a-
zaldığını, toplam uyku süresinin ve uyku etkinliği-
nin arttığını tesbit etmişlerdir. Bu çalışmada REM
uyku parametrelerinin değişmediği ve uyku mimari-
sinin korunduğu gösterilmiştir. Bizim bir polisom-
nografik çalışmamızda (baskıda) major depresyonlu
bir hastada mirtazapin uygulamasının üçüncü gü-
nünden itibaren huzursuz bacak sendromu ve buna
bağlı olarak uykusuzluk geliştiği gösterilmiş ve bu
durum klonezapam 1 mg/gün verilerek tedavi edil-
miştir.

b) Venlafaksin ve Uyku

Venlafaksin bir serotonin-norepinefrin geri alım

inhibitörü (SNRI) olup çift etkili antidepresanlar sını-
fındandır. Hem serotonin hem de norepinefrin geri
alımını inhibe etmesi yanısıra, yüksek dozlarda dopa-
min geri alımını da inhibe eder. Salin-Pascual ve ark.
(17) normal deneklerde venlafaksinin 4 ardışık gece
süresince, uyku üzerine etkisini araştırarak; denekle-
re ilk 2 gece 75 mg ve son 2 gece de 150 mg venla-
faksin uygulamışlardır. Venlafaksin hem uyanıklık sü-
resini hem de evre 1 uykusunu artırmıştır. Bunun ya-
nısıra, evre 2 ve 3 uykusunu azaltmış, REM uykusu-
nu süprese etmiştir. Bu etki ilk gece ve müteakip ge-
celerde gözlenmiştir. Sekiz sağlıklı deneğin altısında
(% 75) venlafaksin uygulamasından sonra periyodik
ekstremite hareketleri ortaya çıkmış ve bunların da i-
kisinde aynı zamanda huzursuz bacak sendromu ge-
lişmiştir. Bir başka polisomnografik, çift-kör ve pla-
sebo kontrollü çalışmada (18) major depresyonlu ya-
tan hastalarda venlafaksinin; uygulamanın 1 hafta ve
1 ay sonrası itibariyle REM latensini uzattığı ve REM
uyku süresini azalttığı tesbit edilmiş ve venlafaksinin
REM süpresant etkisinin kalıcı bir etki olduğu belir-
tilmiştir. Aynı çalışmada venlafaksinin trisiklik anti-
depresanlar gibi, delta dalga yoğunluğunun gecenin
ilk yarısına şift yaptığı tespit edilmiştir.

c) Bupropion ve Uyku

Bupropion amfetamin ve katinona benzer bir
kimyasal yapıya sahiptir. Bupropion yüksek dozları
hayvanların santral nöronlarındaki dopamin geri-
alımını selektif bir şekilde inhibe eder. Bupropionun
dopaminerjik etkilerinin bu mekanizma ile olabile-
ceği ileri sürülmektedir (19). Nofzinger ve arkadaş-
ları (20) depresyonlu 18 erkek hastada bupropion
(n=7) ve fluoksetin (n=11) vererek uyku EEG’si üze-
rine etkilerini araştırdılar. Bupropion verilen depres-
yonlu hastalarda tedavi sonrasında REM latensinin
azaldığını, REM yüzdesi ve süresinin arttığını, fluok-
setinin ise REM latensini artırmaya meyilli olduğunu
gösterdiler. Bupropionun neden olduğu REM uyku
artışının nörofarmakolojik temelinin ise bupropionun
antidepresan etkisini oluşturan mekanizmalardan
farklı bir mekanizma ile olabileceği ve açıklanmaya
muhtaç olduğu yine bu makalede belirtilmiştir.

Bir makalede (21) bupropionun yan etkileri hak-
kında bilgi verilirken dengesiz uykudan söz edilmiş,
ancak bu konuda bir açıklama yapılmamıştır. Yine
başka bir makalede (22) bupropionun diğer antidep-
resanların aksine REM uykusunu artırabileceği ya da
yoğunlaştırabileceği belirtilmiştir.
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d) Nefazodon ve Uyku

Nefazodon fenilpiperazin yapısında (23), güçlü 5-
HT2 reseptör blokeri ve aynı zamanda orta derecede
5-HT ve norepinefrin geri alım inhibitörü özellikleri
olan bir antidepresandır (24). Bu yönüyle nefazodo-
nun farmakolojik profili SSRI’lerden, trisiklik anti-
depresanlardan, MAO inhibitörlerinden ve bupropi-
ondan farklıdır. Yapıca trazodon’a benzer, fakat da-
ha az sedasyon yapar (25). Nefazodon’un serotonin
gerialımını inhibe etme oranı eski antidepresanlara
göre en az on kez daha yüksektir (26).

Yapılan bazı çalışmalar, nefazodon’un REM uy-
kusunu baskılamadığını ya da REM latensini artır-
madığını sağlıklı deneklerde (25) ya da depresyonlu
hastalarda (27) öne sürmektedir. Yapılmış bazı çalış-
malarda ise nefazodon’un REM uykusunu % 5-8 ka-
dar artırdığı bildirilmektedir (25,28). Buna karşılık
Vogel ve ark.larının yaptıkları, sağlıklı 11 erkek ve 11
kadının denek olarak kullanıldığı çift-kör, plasebo
kontrollü bir çalışmada deneklere 16 gün boyunca
nefazodon verilmiş;  nefazodon’un REM uyku süre-
si, REM yoğunluğu ve nokturnal REM uyku dağılı-
mına herhangi bir etkisinin olmadığı gösterilmiştir
(29).

Armitage’ın sağlıklı yetişkinlerde ve major depres-
yonlu hastalarda yaptığı bir çalışmada nefazodon’un
uyku kalitesini anlamlı derecede düzelttiği, hafif uy-
kuda ve gece uyanmalarında azalmaya yol açtığı,
REM uykusu üzerinde ise minimal düzeyde etkili ol-
duğu açıklanmıştır (30).

Rush ve arkadaşlarının yaptıkları sekiz hafta süren,
randomize, çift-kör bir çalışmada ayaktan tedavi gö-
ren, nonpsikotik majör depresyonlu ve uykusuzluk şi-
kayeti olan 64 hastaya nefazodon, 61 hastaya ise flu-
oksetin verilerek etkileri karşılaştırılıyor. Nefazodon ve
fluoksetin’in eşit derecede antidepresan etkili olduğu,
her iki ilacın güvenilir olup iyi tolere edildiği, özellik-
le nefazodon’un uykudan uyanma sayısını azalttığı,
fluoksetin’in ise bunu artırdığı, nefazodon’un uyku
kalitesinde fluoksetin’e göre daha fazla düzelmeye
yol açtığı, fluoksetin’in REM uykusunu baskılayıcı bir
etki göstermediği bildirilmiştir (31).

Armitage ve arkadaşlarının ayakta tedavi gören
depresyonlu 43 hasta üzerinde yaptıkları sekiz hafta-
lık, randomize, çift-kör bir çalışmada nefazodon ve-
rilen hastalarda fluoksetin verilen hastalara göre
REM latensinin daha kısa olduğu, nefazodon’un da-
ha iyi uyku kalitesi sağladığı bildirilmiştir (32).

Sonuç

Çoğu antidepresan ilacın terapötik etkinliği uyku
üzerine olan etkileriyle ilişkili olabilir ve antidepresan
ilaçların uyku üzerine etkilerinin araştırılması hem
uyku hem de depresif bozukluğun patofizyolojik dü-
zeneklerinin ortaya konulmasında büyük ölçüde kat-
kı sağlayabilir. Antidepresan ilaçlar uyku üzerine et-
kileri açısından farklılık göstermektedir. Yeni nesil
antidepresan ilaçlar klasik olanlara göre, özellikle
REM uykusunu daha farklı düzeneklerle etkiliyor gi-
bi gözükmektedir.
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