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Genç Kadın Hastada Essitalopram Kullanımına Bağlı 
Hiponatremi 
Okan Çalıyurt1, Seda Derici2

ÖZET:
Genç kadın hastada essitalopram kullanımına 
bağlı hiponatremi 

Seçici serotonin geri alım inhibitörleri klinik pratikte gittikçe 
artan bir kullanım ve güvenli bir yan etki profili göster-
mektedir. Bununla birlikte özellikle yaşlı ve kadın hasta-
larda hiponatremi, az rastlanan fakat önemli ve ölümcül 
olabilen bir seçici serotonin gerialım inhibitörü (SSGİ) yan 
etkisi olarak öne çıkmaktadır. Bu yazıda literatürdeki en 
genç essitalopram kullanımına bağlı hiponatremi olgusu 
sunulmuştur. On yedi yaşında, bayan, Major Depresyon 
hastasının esitalopram kullanımı ile akut olarak ortaya çıkan 
hiponatremisinin erken tanısı ve kullandığı antidepresanla 
ilişkisinin belirlenerek tedavisi bildirilmiştir. Tedavide ilaç 
kesimi ile sıvı elektrolit desteği sağlanması başarılı bir sonuç 
sağlamıştır. Sonuç olarak SSGİ kullanımında hiponatremi 
gelişimi konusunda farkındalığın ve bu olgu sunumu ile 
bu önemli yan etkinin gençlerde de ortaya çıkabileceğinin 
bilinmesi klinik pratikte faydalı olacaktır. 
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major depresyon
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ABS TRACT:
Hyponatremia associated with escitalopram use 
in a young woman 

Selective serotonin re-uptake inhibitors have an increased 
usage in clinical practice and safe side effect profile. 
Hyponatremia is a rare but important and sometimes 
fatal side effect of SSRIs especially in elderly woman. 
In this paper, we report hyponatremia associated with 
escitalopram use in the youngest female patient in the 
literature so far. The reported case is a 17 year old female 
patient with Major Depressive Disorder developed acute 
hyponatremia. In the report we described early diagnosis of 
her hyponatremia and the connection with her medication. 
The treatment including cessation of escitalopram and fluid 
and electrolyte replacement was successful. In conclusion, 
it is clinically important to be aware of hyponatremia as an 
important side effect of SSRIs and young patients could 
also develop hyponatremia. 
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Olgu Sunumları / Case Reports

	 GİRİŞ

	 Serotonin	geri	alım	inhibitörleri	(SSGİ)’nin	güvenli	bir	
yan	etki	profili	bulunmasına	karşın	bazı	yan	etkileri	(örn.;	
bulantı,	anoreksi	ve	kilo	kaybı,	sinirlilik,	baş	ağrısı,	anksi-
yete,	hareket	bozuklukları,	cinsel	 işlev	bozuklukları	ve	
serotonin	sendromu)	ile	kullanım	sırasında	karşılaşılabil-
mektedir	(1).	Az	rastlanan	yan	etkilerden	biri	de	özellikle	
yaşlılarda	görülen	uygunsuz	(Antidiüretik	Hormon)	ADH	
salınımıdır.	Bu	yan	etkinin	sonucu	olarak	ortaya	çıkan	
hiponatremi,	 sinirlilik,	 ajitasyon	ve	hatta	 depresyonun	
kötüleşmesi	şeklinde	ortaya	çıkabilmekte	ve	saptanama-
ması	halinde	de	ölümcül	olabilmektedir.	Göreceli	güven-
lik	profili	nedeni	ile	SSGİ’leri	yaşlılarda	oldukça	sık	kul-
lanılmakta	 ve	 bu	 nedenle	 yaşlılarda	 ortaya	 çıkabilen	
SSGİ’ye	bağlı	hiponatremi	oluşumunda	riskin	artmasına	

yol	açabilmektedir	 (2).	Bugün	için	klinik	kullanımdaki	
tüm	SSGİ’lerle	 ilişkili	olarak	hiponatremi	bildirilmiştir	
(3-5).	Normovolemik	hiponatremi	kronik	hiponatremile-
rin	yaklaşık	%60’ını	oluşturmaktadır	ve	bunun	da	en	yay-
gın	sebebi	uygunsuz	ADH	salınımıdır.	SSGİ’lere	bağlı	
olarak	gelişen	uygunsuz	ADH	salınımının	nedeni	bilinme-
mektedir.	 SSGİ’lerin	 ADH	 salınımını	 uyardıkları	 ve	
uygunsuz	ADH	salınımına	yol	açtıkları	düşünülmektedir.	
	 Bu	yazıda	major	depresyon	nedeni	ile	yatarak	tedavi	
gören	genç	kadın	hastada	essitalopram	kullanımına	bağlı	
hiponatremi	olgusu	gelişimi	ve	tedavisi	bildirilmektedir.	
Olgu	sunumuna	neden	olan	hastanın	intihar	girişimi	nede-
ni	ile	travma	yaşaması,	sonrasında	kırık	ve	tıbbi	sorunları	
ortaya	 çıkması	 ile	 hiponatremi	 ayırıcı	 tanısı	 açısından	
önemli	zorluklar	ortaya	koyması	nedeni	 ile	 tartışılması	
hedeflenmiştir.	
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 OLGU

	 Bayan	V.P.	17	yaşında	Reunion,	Afrika	doğumlu	ve	
Türkçe	bilmiyor.	Son	iki	aydır	kaldığı	Kırklareli	Çocuk	
Yuvası	Ve	Kız	Yetiştirme	Yurdunda	dördüncü	kattan	atla-
ma	şeklinde	intihar	girişimi	sonrası	Kırklareli	Devlet	Has-
tanesi	ve	oradan	Trakya	Üniversitesi	Tıp	Fakültesi’ne	sevk	
edilmiş.	Hastada	sağ	pnömotoraks	nedeni	ile	sağ	tüp	tora-
kostomi	uygulanmış	ve	sağ	kollum	femoris	kırığı	nedeni	
ile	 de	ortopedi	 kliniği	 tarafından	opere	 edilmiş.	Hasta	
göğüs	cerrahisi	kliniğinde	yatarken	intihar	düşüncelerinin	
bulunması	ve	uykusuzluk	yakınmalarının	olması	nedeni	
ile	psikiyatri	kliniğinden	istenen	konsültasyonu	sonrasında	
major	depresyon	tanısı	konularak	psikiyatri	kliniği	yataklı	
servisine	yatışı	yapılmıştır.	
	 Hastanın	İngilizce	olarak	alınan	öyküsünde	yetiştirme	
yurdundaki	çocukların	kendisine	kötü	davrandıkları,	bu	
ülkeden	kurtulmak	istediği,	geceleri	bu	düşünceler	nedeni	
ile	uyuyamadığı	ve	umutsuzluk	düşünceleri	ile	gece	saat	
23:00	dolaylarında	dördüncü	kattan	atlama	şeklinde	inti-
har	girişiminde	bulunduğu	öğrenildi.	Öyküsünde	dört	gün	
önce	yine	benzer	şekilde	yüksekten	atlama	ile	intihar	giri-
şiminde	bulunduğu,	yurttaki	hemşireler	ve	polis	tarafından	
engellendiği,	Kırklareli	Devlet	Hastanesinde	bir	psikiyatri	
uzmanına	 götürüldüğü	 ve	 reçete	 edilen	 sertralin	 etken	
maddesini	içeren	ilacını	iki	gün	kullanıp	sonra	kendi	ken-
dine	kestiği	öğrenildi.	
	 Hastanın	bir	yıl	önce	Reunion’dan	Türkiye’ye	geldiği,	
altı	ay	süre	ile	Kırklareli	Göçmen	Misafirhanesi’nde	kaldı-
ğı,	daha	sonra	Kırklareli	Valiliği	onayı	ile	çocuk	yuvasına	
yerleştirildiği	ve	son	altı	aydır	burada	ikamet	ettiği	hastayı	
getiren	yetkililerden	öğrenildi.	Bu	zamana	kadar	ailesine	
ve	kimlik	bilgilerine	ulaşılamadığı,	Türkçe	bilmediği	için	
yuvadaki	çocuklarla	ve	görevlilerle	iletişim	kuramadığı	bu	
nedenle	gün	içerisinde	genelde	internete	girdiği	ve	kitap	
okuduğu	ve	son	iki	aydır	uykusuzluk	yakınmasının	çevresi	
tarafından	gözlendiği	bilgisine	ulaşıldı.	
	 Sağ	kollum	femoris	kırığı	nedeni	ile	opere	edilen	ve	
platin	takılan	hastaya	ortopedi	kliniği	uzmanları	tarafından	
8	hafta	süreyle	immobilizasyon	önerildiğinden	hasta	hare-
ket	kısıtlaması	ile	serviste	takip	edildi.	Hastanın	tedavisi	
olarak	essitalopram	10	mg/gün	ve	anksiyete	ve	uykusuz-
luk	yakınmaları	için	de	Alprazolam	0.5	mg/gün	verildi.	
Takip	eden	gün	rutin	laboratuvar	 tetkiklerinde	Na:	106	
mmol/L	ve	Cl:	79	mmol/L	tespit	edilmesi	üzerine	nefrolo-
ji	bölümünden	konsültasyon	istendi	ve	hastaya	%3	NaCl	

150	ml	25	cc/saat	verildi.	Ertesi	gün	tetkik	sonuçları	Na:	
120	mmol/L	ve	Cl:84	mmol/L	olarak	değerlendirildi.	Has-
taya	önerilen	 endokrinoloji	 bölümü	 tarafından	yapılan	
konsültasyon	sonrasında	%09	NaCl	2000	cc/gün	olarak	
verildi.	Sonraki	gün	Na:	114	mmol/L	ve	Cl:	81	mmol/L	
olarak	ölçüldü	ve	önerilen	2000	cc	NaCl	tedavisine	devam	
edildi.	Hastadan	toplanan	24	saatlik	idrar	tetkiki	sonrasın-
da	24	saatlik	idrarda	idrar	volümü	4800	ml	olarak	yüksek	
bulunmuş,	24	saatlik	 idrar	klirensi	116.67	ml/dk	ve	24	
saatlik	idrar	kreatini	672	mg/gün	olarak	normal	sınırlarda	
ve	idrar	kreatini	de	14	mg/dl	olarak	saptanmıştır.	Aynı	gün	
istenen	elektrolit	 değerleri	 ise	Na:	122	mmol/L,	K:4.4	
mmol/L	ve	Cl:88	mmol/L	olarak	bulunmuştur.	Takip	eden	
gün	nefroloji	bölümünce	yapılan	değerlendirme	sonrasın-
da	%3	NaCl	30	cc/saat	tedavisine	geçildi.	Aynı	gün	Na	
değerleri	111,	116	ve	118	mmol/L	olarak	ölçüldü.	Takip	
eden	günde	de	Na.	121	mmol/L	olarak	değerlendirilerek	
%3	NaCl	40	cc/saat	verildi	ve	hastada	uygunsuz	ADH	salı-
nımı	olabileceği	düşünülerek	endokrinoloji	bölümünden	
konsültasyon	istendi.	Ve	uygunsuz	ADH	ön	tanısı	ile	sıvı	
kısıtlaması	yapıldı.	Hastanın	oral	ve	parenteral	sıvı	alımı	
1500	cc	ile	sınırlandırıldı.	Takip	eden	üç	gün	Na:	118,	119	
ve	115	mmol/L	olarak	ölçüldü.	Hastanın	kullandığı	essita-
lopramın	nadir	de	olsa	uygunsuz	ADH	ve	hiponatremi	
yapabileceği	 düşünüldüğünden	 essitalopram	 tedavisi	
kesildi.	Ertesi	gün	ise	kullandığı	benzodiyazepin	kesildi.	
Takip	eden	üç	gün	hasta	elektrolitleri	açısından	izlendi,	
progresiv	artış	gözlendi	ve	Na:	değeri	en	son	125	mmol/L	
olarak	saptandı.	Hastanın	acil	servise	başvurusu	sırasında	
alınan	rutin	kan	laboratuvar	değerlerinin	ve	elektrolitleri-
nin	normal	sınırlarda	olması,	psikiyatri	servisindeki	yatışı	
sırasında	 hiponatreminin	 gözlenmesi	 ve	 antidepresan	
kesildikten	sonra	sodyum	düzeyinin	yükselerek	normal	
düzeylere	erişmesi	sonrasında	hastanın	kesin	tanısı	konu-
labilmiştir.	Hastanın	 yatışının	 olduğu	 süreç	 içerisinde	
hiponatremi	ile	ilişkili	olabilecek	klinik	bulgulardan	baş	
ağrısı,	uykululuk,	bulantı-kusma,	halsizlik,	konfüzyon,	
yönelimde	bozulma	veya	deliryum	tablosu	ile	karşılaşıl-
madı.	Hastanın	taburculuk	isteği,	depresif	belirtilerin	geri-
lemesi	ve	intihar	fikirlerinin	ortadan	kalkması	sonrasında	
sıvı	kısıtlamasının	devamı	önerilerek	ilaç	tedavisi	olma-
dan	taburcu	edildi	ve	bir	hafta	sonra	kontrole	çağrıldı.	

	 TARTIŞMA

	 Literatürde	ilk	uygunsuz	ADH	salınımı	1957	yılında	
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akciğer	kanseri	olan	iki	olguda	bildirilmiştir.	Daha	sonra-
ları	kanser	dışı	çeşitli	tıbbi	durumlarda	da	uygunsuz	ADH	
salınımı	 olduğu	 ortaya	 konmuştur.	 Kanser	 dışındaki	
nedenlerden	infeksiyöz	etkenler	olarak	akciğer	ve	merkezi	
sinir	sistemi	infeksiyonları,	kemoterapötik	ilaçlar,	analje-
zik	ilaçlar,	antidepresan	ilaçlar,	barbitüratlar	ve	karbama-
zepinin	de	içinde	olduğu	bir	çok	başka	ilacın	kullanımları	
ve	kafa	travması	veya	kafa	içi	kanamaya	yol	açan	nedenle-
rin	uygunsuz	ADH	salınımına	yol	 açtığı	bilinmektedir	
(6-9).		
	 Sunulan	olguda	rutin	laboratuvar	bulguları	ve	klinik	
değerlendirmeler	ve	yapılan	konsültasyonlar,	infeksiyon	
ve	kanser	olmadığını	ortaya	koymuştur.	Diğer	yandan	has-
ta	yüksekten	atlama	şeklinde	intihar	girişimi	ile	acil	servi-
se	başvurması	nedeni	ile	travmanın	ve	özellikle	de	uygun-
suz	ADH	salınımına	neden	olacak	bir	kafa	travmasının	
ayırdedilmesi	gerekmiştir.	Literatürde	bir	çok	kafa	trav-
ması,	kafa	içi	kanama	veya	beyin	cerrahisi	girişimleri	ile	
ortaya	çıkan	uygunsuz	ADH	salınımı	olguları	bulunmak-
tadır	(10;11).	Fakat	sunulan	olguda	herhangi	bir	kafa	trav-
ması	ile	ilgili	belirti	ve	bulgunun	bulunmaması	ve	beyin	
cerrahisi	bilim	dalınca	yapılan	konsültasyon	sonrasında	da	
kafa	travması	bulunmadığının	doğrulanması	ile	bu	etiyo-
lojik	etken	dışlanmıştır.	
	 Uygunsuz	ADH	salınımının	özellikle	operasyon	geçi-
renlerde,	operasyon	öncesi	ve	 sonrası	dönemde	 tuzsuz	
diyet	uygulanması	ve	hipotonik	sıvı	tedavileri	uygulanma-
sı	ile	de	ilişkili	olabileceği	veya	riski	arttırabileceği	bildi-
rilmiştir	(12).	Bildirilen	olgumuzda	ortopedi	kliniği	tara-
fından	yapılan	kollum	femoris	kırığı	operasyonu	ve	göğüs	
cerrahisinde	cerrahi	müdahaleler	söz	konusudur.	Hastanın	
bu	dönemde	tuzsuz	diyet	alması	veya	hipotonik	sıvı	teda-
visine	maruz	kalması	olasıdır	ve	ortaya	çıkan	hiponatremi-
de	risk	faktörü	olarak	yer	alabilir.	Fakat	hastanın	psikiyatri	
kliniğine	 yatışında	 yapılan	 rutin	 laboratuvar	 tetkikleri	
incelendiğinde	 kliniğe	 yatışı	 sırasında	 elektrolitlerinin	
normal	sınırlarda	bulunması	nedeni	 ile	ve	antidepresan	
kesilmesinden	 sonrada	 sodyum	 düzeylerinin	 normal	
düzeylerine	çıkması	ile	bu	etkenler	de	olgumuzda	dışlan-
mıştır.	
	 Uygunsuz	ADH	salınımı	ADH’ın	uygunsuz	üretimi	ve	
salınımı	ile	ilişkilidir.	Hipoosmolalite	ve	hiponatremiye	
yol	 açan	 birincil	 aşırı	 su	 bulunması	 ile	 karakterizedir.	
Uygunsuz	ADH	salınımı	olan	hastalarda	diğer	yandan	
susama	regülasyonunda	bir	bozukluk	ortaya	çıkabilmekte	
ve	su	içmeye	devam	etmektedirler	ve	bu	durum	da	hipo-

natremi	ve	hipoosmolaliteyi	kötüleştirmektedir.	Uygunsuz	
ADH	salınımı	temel	tanı	ölçütleri;	plazmada	hipotonisite	
ile	beraber	hiponatremi,	plazma	ozmolalitesinin	üzerinde	
bir	idrar	ozmolalitesi,	yükselmiş	böbrek	sodyum	atılımı,	
volüm	azalması	veya	ödem	yokluğu	ve	normal	böbrek	
veya	adrenal	işlevselliktir	(13).	Uygunsuz	ADH	salınımı-
nın	kinik	belirtileri,	sonuçta	ortaya	çıkan	hiponatremi	ile	
ilişkilidir.	Hafif	olgularda	hastalar	semptomsuz	olabilirler	
veya	baş	ağrısı,	yorgunluk,	iştahsızlık,	konsantrasyon	güç-
lüğü,	güçsüzlük,	kas	krampları	ve	kilo	alımından	yakınabi-
lirler.	Bu	yakınmalar	özgün	değildir	ve	bir	çok	hastalıkta	
ortaya	 çıkabilir.	Orta	 şiddetteki	 olgularda	 susama,	 tad	
almada	sorunlar,	konfüzyon,	letarji,	bulanı-kusma,	diare,	
oligüri,	derin	tendon	reflekslerinde	azalma	ve	kişilik	deği-
şiklikleri	ortaya	çıkabilir.	Ağır	olgularda	ise	nöbetler	ve	
koma	görülebilmektedir	(14).	
	 Literatürde	SSGİ’lerin	yol	açtığı	hiponatremi	birçok	
kez	bildirilmesine	karşın	az	rastlanan	önemli	bir	yan	etki	
olarak	değerlendirilmektedir	(15).	Olgumuzda	olduğu	gibi	
essitalopramla	(16)	ve	sitalopramla	(17-19)	ilişkili	hipo-
natremiler	literatürde	yer	almaktadır.	Bir	gözden	geçirme-
de	en	sık	 fluoksetin	 ile	 ilişkili	hiponatremi	bildirilmiş,	
ortalama	hiponatremi	ortaya	çıkma	süresinin	13	gün	oldu-
ğu,	bildirilen	olguların	çoğunluğunun	65	yaş	ve	üzerinde	
olduğu,	SSGİ	kesildikten	sonra	iki	ile	28	gün	arasında	kli-
niğin	düzeldiği	ve	SSGİ	dozu	ile	hiponatremi	başlangıcı	
veya	şiddeti	arasında	bir	ilişki	olmadığı	bildirilmiştir	(4).	
Bir	başka	gözden	geçirmede	hastaların	ortalama	yaşının	
78±8	olarak	bildirildiği	ve	olguların	%74-80	kadarının	
kadın	olduğu	ortaya	konmuştur	(20).	Bugüne	kadar	litera-
türde	bildirilen	olguların	hepsi	yaşlı	hastalardır	(3;21-23)	
ve	literatür	bilgisi	olarak	SSGİ’lerin	yaşlı	ve	kadınlarda	
hiponatremi	riskini	arttırdığı	gözlenmektedir	(24).	Bu	olgu	
sunumumuzla	 araştırdığımız	 kadarı	 ile	 literatürdeki	
SSGİ’ye	bağlı	hiponatremi	gelişen	en	genç	olguyu	bildir-
mekteyiz.	Bu	olgu	sunumu	ile	ilk	defa	genç	bir	hastada	
essitaloprama	bağlı	hiponatremi	tanımlanarak	bu	önemli	
yan	 etkinin	 gençlerde	 de	 ortaya	 çıkabileceğine	 dikkat	
çekilmiştir.	Uygunsuz	ADH	hastalarının	büyük	çoğunluğu	
başlangıç	 dönemlerinde	 semptomsuz	 olmaktadırlar	 ve	
erken	tanı	genellikle	laboratuvar	testleri	sayesinde	konula-
bilmektedir.	Serum	sodyum	düzeylerinin	135mEq/L’nin	
altında	 olması	 normalden	 düşük	 konsantrasyon	 olarak	
kabul	edilmektedir.	115	mEq/L’nin	altı	ise	ciddi	hiponat-
remi	olarak	kabul	edilmektedir.	Bu	iki	değer	arasındaki	
düzeyler	ise	orta	şiddette	hiponatremi	olarak	değerlendiri-
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lir.	Yukarıda	bildirilen	değer	aralıkları	dikkate	alındığında	
olgu	sunumumuzda	bilirilen	hastanın	ciddi	düzeyde	bir	
hiponatremisi	olduğu	ortaya	konmaktadır.	Bu	şiddetteki	
bir	hastada	ise	etkin	ve	akut	bir	tedavinin	önemi	ön	plana	
çıkmaktadır.	
	 Uygunsuz	ADH	salınımında	temel	 tedavi	yaklaşımı	
nedenin	belirlenmesi	ve	tedavisidir.	Saatler	ile	bir	iki	gün	
içerisinde	ortaya	çıkan	hiponatremi	akut	bir	bozukluk	ola-
rak	kabul	edilir.	Kronik	hiponatremi	ise	daha	yavaş	ortaya	
çıkar	veya	48	saatten	daha	uzun	sürelidir.	Eğer	önemli	
nörolojik	belirtiler,	nöbet	veya	koma	söz	konusu	ise	acil	
hiponatremi	 tedavisi	 gerekmektedir.	 Hiponatreminin	
temel	tedavi	yaklaşımları	olarak	sıvı	kısıtlaması,	farmako-
lojik	ajanların	kullanımı	ve	intravenöz	sıvı	tedavisi	uygu-
lamaları	 kullanılmaktadır.	Ağır	 olgularda	 vazopressin	
reseptör	antagonistleri	kullanılabilmektedir	(25).	Tedavi	
temelde	altta	yatan	etkene	ve	klinik	görünüme	göre	belir-
lenmektedir	Yaşamı	tehlikeye	sokacak	ağır	hiponatremi	
olgularında	yoğun	tedavi	yaklaşımı,	hipertonik	tuzlu	(%3)	
sıvı	ve	intravenöz	furosemid	gerektirebilir	(26).	Olgumuz-
da	bildirilen	hastada	uygunsuz	ADH	salınımına	neden	
olduğu	belirlenen	antidepresanın	kesilmesi	ve	sıvı	kısıtla-
ması	yapılması	ile	başarılı	bir	tedavi	sağlanabilmiştir.	Has-
tanın	başlangıçta	ortaya	çıkan	ciddi	hiponatremisi	ek	ola-
rak	tedavide	başka	bir	ajanın	kullanılmasına	gerek	kalma-
dan	düzeltilebilmiştir.	

	 Bildirilen	SSGİ’ye	bağlı	hiponatremi	olgularında	en	sık	
karşılaşılan	belirtiler	konfüzyon,	halsizlik,	letarji	ve	uyku-
luluk	olarak	yer	almaktadır.	Özellikle	yaşlı	ve	kadın	hasta-
larda	SSGİ	kullanımı	sırasında	bu	belirtilerle	karşılaşma	
durumunda	 hiponatreminin	 ayrıcı	 tanıda	 düşünülmesi	
önemli	olacaktır.	Diğer	yandan	SSGİ	ile	hiponatremi	geli-
şenlerde	 tekrar	 farklı	bir	SSGİ	kullanımının	 takip	eden	
dönemlerde	de	hiponatreminin	gecikmeli	olarak	tekrarla-
yabileceği	bir	olgu	ile	ortaya	konmuştur	(27).	Özellikle	
yatan	hastalarda	elektrolitlerin	değerlendirilmesi	ve	takibi	
basit	olduğu	kadar	hayat	kurtarıcı	da	olabilecektir.	Ayrıca	
tedavi	başlangıcında	elektrolitlerin	değerlendirilmesi	olası	
tedavi	öncesi	asemptomatik	hiponatreminin	belirlenmesini	
sağlayacaktır	ki	 bu	durum	da	 riskli	 durumları	önceden	
belirlemeye	yardımcı	olacaktır	(18,28,29).	Psikiyatrik	kli-
nik	pratikte	antidepresanlar	dışında	başka	psikotropik	ajan-
lar	da	hiponatremi	ile	ilişkilendirilmiştir.	Karbamazepin	
(30)	ve	antipsikotiklerle	(31)	ilişkili	hiponatremi	olguları	
bildirilmiştir.	Bu	ajanların	antidepresanlarla	birlikte	kom-
bine	kullanım	potansiyelleri	göz	önüne	alındığında	bu	ciddi	
yan	etkiye	karşı	daha	geniş	bir	farkındalık	gerekmektedir.	
	 Sonuç	olarak	SSGİ’lere	bağlı	bu	ciddi	yan	etkiyle,	yaş-
lı	hastalar	dışında	genç	hastalara	karşı	da	oluşan	farkında-
lık	 ile	 tabloyu	erken	 tanıma	ve	 ani	müdahale	 ile	 ciddi	
sonuçlar	ortaya	çıkmadan	kontrol	edebilmek	mümkün	ola-
caktır.	

Kaynaklar:

1.		 Vaswani	 M,	 Linda	 FK,	 Ramesh	 S.	 Role	 of	 selective	 serotonin	
reuptake	inhibitors	in	psychiatric	disorders:	a	comprehensive	review.	
Prog	Neuropsychopharmacol	Biol	Psychiatry	2003;	27(1):85-102.

2.		 Herrmann	 N.	 Use	 of	 SSRIs	 in	 the	 elderly:	 obvious	 benefits	 but	
unappreciated	risks.	Can	J	Clin	Pharmacol	2000;	7(2):91-5.

3.		 Jacob	 S,	 Spinler	 SA.	 Hyponatremia	 associated	 with	 selective	
serotonin-reuptake	 inhibitors	 in	 older	 adults.	 Ann	 Pharmacother	
2006;	40(9):1618-22.

4.		 Liu	BA,	Mittmann	N,	Knowles	SR,	Shear	NH.	Hyponatremia	and	
the	 syndrome	 of	 inappropriate	 secretion	 of	 antidiuretic	 hormone	
associated	with	the	use	of	selective	serotonin	reuptake	inhibitors:	a	
review	of	spontaneous	reports.	CMAJ	1996;	155(5):519-27.

5.		 Wright	 SK,	 Schroeter	 S.	 Hyponatremia	 as	 a	 complication	 of	
selective	 serotonin	 reuptake	 inhibitors.	 J	 Am	 Acad	 Nurse	 Pract	
2008;	20(1):47-51.

6.		 Bouman	WP,	Pinner	G,	Johnson	H.	Incidence	of	selective	serotonin	
reuptake	 inhibitor	 (SSRI)	 induced	 hyponatraemia	 due	 to	 the	
syndrome	of	inappropriate	antidiuretic	hormone	(SIADH)	secretion	
in	the	elderly.	Int	J	Geriatr	Psychiatry	1998;	13(1):12-5.

7.		 Sorensen	JB,	Andersen	MK,	Hansen	HH.	Syndrome	of	inappropriate	
secretion	of	antidiuretic	hormone	(SIADH)	in	malignant	disease.	J	
Intern	Med	1995;	238(2):97-110.

8.		 Ananth	 J,	 Lin	KM.	 SIADH:	 a	 serious	 side	 effect	 of	 psychotropic	
drugs.	Int	J	Psychiatry	Med	1986;	16(4):401-7.

9.		 Doczi	T,	Tarjanyi	J,	Huszka	E,	Kiss	J.	Syndrome	of	 inappropriate	
secretion	 of	 antidiuretic	 hormone	 (SIADH)	 after	 head	 injury.	
Neurosurgery	1982;	10(6	Pt	1):685-8.

10.		Callewart	CC,	Minchew	JT,	Kanim	LE,	Tsai	YC,	Salehmoghaddam	
S,	 Dawson	 EG,	 Delamarter	 RB.	 Hyponatremia	 and	 syndrome	 of	
inappropriate	antidiuretic	hormone	secretion	in	adult	spinal	surgery.	
Spine	(Phila	Pa	1976	)	1994;	19(15):1674-9.

11.		Doczi	T,	Tarjanyi	J,	Huszka	E,	Kiss	J.	Syndrome	of	 inappropriate	
secretion	 of	 antidiuretic	 hormone	 (SIADH)	 after	 head	 injury.	
Neurosurgery	1982;	10(6	Pt	1):685-8.

12.		Koide	 T,	 Wakabayashi	 T,	 Matsuda	 T,	 Horiike	 S,	 Watanabe	 K.	
Hyponatremia	 associated	 with	 paroxetine	 induced	 by	 sodium-
restricted	 diet	 and	 hypotonic	 saline.	 Pharm	 World	 Sci	 2010;	
32(1):19-21.



160 Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, Cilt: 21, Sayı: 2, 2011 / Bulletin of Clinical Psychopharmacology, Vol: 21, N.: 2, 2011 - www.psikofarmakoloji.org

Genç kadın hastada essitalopram kullanımına bağlı hiponatremi

13.		Bartter	FC,	Schwartz	WB.	The	syndrome	of	inappropriate	secretion	
of	antidiuretic	hormone.	Am	J	Med	1967;	42(5):790-806.

14.		Shirland	L.	SIADH:	a	case	review.	Neonatal	Netw	2001;	20(1):25-9.

15.		Fitzgerald	 MA.	 Hyponatremia	 associated	 with	 SSRI	 use	 in	 a	
65-year-old	woman.	Nurse	Pract	2008;	33(2):11-2.

16.		Nirmalani	 A,	 Stock	 SL,	 Catalano	 G.	 Syndrome	 of	 inappropriate	
antidiuretic	 hormone	 associated	 with	 escitalopram	 therapy.	 CNS	
Spectr	2006;	11(6):429-32.

17.		Fisher	A,	Davis	M,	Croft-Baker	J,	Purcell	P,	McLean	A.	Citalopram-
induced	severe	hyponatraemia	with	coma	and	seizure.	Case	 report	
with	literature	and	spontaneous	reports	review.	Adverse	Drug	React	
Toxicol	Rev	2002;	21(4):179-87.

18.		Flores	 G,	 Perez-Patrigeon	 S,	 Cobos-Ayala	 C,	 Vergara	 J.	 Severe	
symptomatic	 hyponatremia	 during	 citalopram	 therapy--a	 case	
report.	BMC	Nephrol	2004;	5:2.

19.		Odeh	 M,	 Beny	 A,	 Oliven	 A.	 Severe	 symptomatic	 hyponatremia	
during	citalopram	therapy.	Am	J	Med	Sci	2001;	321(2):159-60.

20.		Kirchner	 V,	 Silver	 LE,	 Kelly	 CA.	 Selective	 serotonin	 reuptake	
inhibitors	and	hyponatraemia:	review	and	proposed	mechanisms	in	
the	elderly.	J	Psychopharmacol	1998;	12(4):396-400.

21.		Bowen	 PD.	 Use	 of	 selective	 serotonin	 reuptake	 inhibitors	 in	 the	
treatment	 of	 depression	 in	 older	 adults:	 identifying	 and	managing	
potential	risk	for	hyponatremia.	Geriatr	Nurs	2009;	30(2):85-9.

22.		Corrington	 KA,	 Gatlin	 CC,	 Fields	 KB.	 A	 case	 of	 SSRI-induced	
hyponatremia.	J	Am	Board	Fam	Pract	2002;	15(1):63-5.

23.		Finfgeld	 DL.	 SSRI-related	 hyponatremia	 among	 aging	 adults.	 J	
Psychosoc	Nurs	Ment	Health	Serv	2003;	41(4):12-6.

24.		Bouman	WP,	Pinner	G,	Johnson	H.	Incidence	of	selective	serotonin	
reuptake	 inhibitor	 (SSRI)	 induced	 hyponatraemia	 due	 to	 the	
syndrome	of	inappropriate	antidiuretic	hormone	(SIADH)	secretion	
in	the	elderly.	Int	J	Geriatr	Psychiatry	1998;	13(1):12-5.

25.		van	der	Lubbe	N,	Thompson	CJ,	Zietse	R,	Hoorn	EJ.	The	clinical	
challenge	 of	 SIADH-three	 cases.	NDT	Plus	 2009;	 2(Suppl_3):20-
24.

26.		Zietse	R,	van	der	Lubbe	N,	Hoorn	EJ.	Current	and	future	treatment	
options	in	SIADH.	NDT	Plus	2009;	2(Suppl_3):12-19.

27.		Arinzon	ZH,	Lehman	YA,	Fidelman	ZG,	Krasnyansky	II.	Delayed	
recurrent	SIADH	associated	with	SSRIs.	Ann	Pharmacother	2002;	
36(7-8):1175-7.

28.		Bissram	 M,	 Scott	 FD,	 Liu	 L,	 Rosner	 MH.	 Risk	 factors	 for	
symptomatic	hyponatraemia:	the	role	of	pre-existing	asymptomatic	
hyponatraemia.	Intern	Med	J	2007;	37(3):149-55.

29.		Crook	 MA,	 Velauthar	 U,	 Moran	 L,	 Griffiths	 W.	 Review	 of	
investigation	and	management	of	severe	hyponatraemia	in	a	hospital	
population.	Ann	Clin	Biochem	1999;	36	(	Pt	2):158-62.

30.		Gandelman	MS.	Review	of	 carbamazepine-induced	hyponatremia.	
Prog	Neuropsychopharmacol	Biol	Psychiatry	1994;	18(2):211-33.

31.		Cordoba	 OA,	 Chapel	 JL.	 Syndrome	 of	 inappropriate	 secretion	 of	
antidiuretic	 hormone	 (SIADH)	 secondary	 to	 antipsychotic	 drug	
therapy:	case	report.	Mo	Med	1978;	75(4):177-81.


