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SELEKTİF SEROTONİN REUPTAKE İNHİBİTÖRLERİNİN 
FARM AKO KİN ETİĞİ*

Kısaltarak Çeviren : Dr. Emre ALBEK**

Yeni spesifik serotonin (5-HT) reuptake inhib- 
itörierinin farm akokinetik özellikleri gözden 
geçirilmektedir. Fluoxetine, paroxetine, sertraline ve 
fluvoxamine, daha eski trisikiik antidepressanlannkine 
b en zer ka ra kte ristik  kinetik ö ze llik le r 
göstermektedirler. Bu adı geçen bileşikler oral yol
dan iyi emilmekte fakat, ileri derecede bir hepatik ilk 
geçiş (first-pass) ekstraksiyonu göstermektedirler. 
Vücut dokularında geniş bir dağılım ve plasma pro
teinlerine yüksek oranda bağlanma söz konusudur. Bu 
bileşiklerin vücut tarafından eliminasyonu hemen he
men tam am en hepatik m etabolizma sonucu 
gerçekleşmektedir. Fluoxetine ve sertraline, farma
kolojik aktif bir metabolit oluşturmalarına karşın, de- 
smethylsertrakine’nin klinik özelliklerinin değerlendi
rilebilmesi için elde yeterli veriler mevcut değildir. 
Eliminasyon yan ömrü 2-3 gün olan fluoxetine bir yana 
bırakılırsa, diğer bileşiklerin yanlanma ömürleri bir gün 
kadardır. Elde bulunan veriler, sürekli dozaj halinde, 
fluvoxamine ve paroxetine'nin 4-14 gün içinde bir 
denge oluştururken, fluoxetine ve özellikle norfloxe- 
tine için haftalar geçmesi gerektiğini göstermektedir. 
Bu bileşiklerin farmakokinetiği, bireyler arasında belir
gin değişkenlikle karakterizedir. Tedavi esnasında 
elde edilen steadystate plasma konsantrasyonlan te
davi ve yan etkileri arasındaki korelasyonlar 
hakkında sadece ön veriler mevcuttur.

Geçtiğimiz birkaç yılda, depresyonun patofızyo- 
lojisinde serotoninin rolü, artan bir şekilde kabül 
göstermektedir. Bunun sonucu olarak, daha önceden 
mevcut droglardan daha selektif olarak serotoniner- 
jik nörotransmisyona etki eden yeni antidepressanlar 
geliştirilmiştir. Bu selektif serotonerjik reuptake inhib- 
itörlerinin yan etki profilleri, genelde trisikiik antide- 
pressanlannkinden daha iyidir. Değişik psikoaktif dro-

gların klinik farmakokinetiği konusundaki bilgiler, 
drog dozu rejimlerinin belirlenmesinde ve tedavi 
sonuçlarının takibinde yararlı olduğundan bu yeni 
antideprasanların farmakokinetiği hakkında şu anda 
elde bulunan bilgelerin gözden geçirilmesi yararlı ol
acaktır. Selektif serotonerjik reuptake inhi-bitörieri 
Şekil 1 'de gösterilmiştir. Bu bileşikler, bir grup olarak 
değişik yapıya sahiptirler. Fluoxetine günümüzde, 
ABD de, depresyon tedavisi için piyasada mevcut 
olup, fluvoxamine’de birçok Avrupa ülkesinde kul
lanılmaktadır. Sertraline, depresyon tedavisinde kul
lanılmak üzere, FDA izni almak için takdim edilmiştir. 
Paroxetine antidepressan ajan olarak aktif bir 
biçimde incelenmiş olup, ABD de kullanılması beklen
mektedir ve şu anda İngiltere'de mevcuttur. Trazo
done, bir serotonin antagonisti olarak görülmesi daha 
uygun olduğundan, bu incelemeye dahil edilme
miştir.

Farmakokinetik Özellikler

Paroxetine ile ilgili olarak geniş kapsamlı farmako
kinetik veriler yayınlanmıştır. Fluoxetine nin özellikleri 
de kapsamlı olarak belirtilmiş olup, bu bileşiğin diğer 
droglarla etkileşimi üzerinde çalışma-lar devam et
mektedir. Bununla birlikte fluvoxamine'nin farmakoki
netiği hakkında sadece az bilgi mevcuttur. Sertra- 
line'nin diğer antidepressanlarla geniş çaplı bir 
karşılaştırmasını yapmak için, insan ile ilgili veriler ye
terli değildir.

ABSORBSİYON

Oral yoldan alındığında, Paroxetine'nin hemen ta
mamen emildiği görülmüştür. Sağlıklı deneklerde, in-
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travenöz ve oral doz tatbikinden sonra, konsantras
yon/zaman eğrisi (AUC) altında ortaya çıkan alan
ların karşılaştırılması ile, bioyararlılığın %50 ve tam ab- 
sorpsiyon arasında olduğu hesaplanmıştır. Radioaktif 
işaretlenmiş bir dozun tatbikinden sonra, oral dozun 
%1 'inden az bir miktarının değişmemiş paroxetine ola
rak feçeste bulunması, oral AUC-intravenöz AUC ile 
karşılaştırıldığında, oral AUC yıkımının, presistemik 
eliminasyona, yani fırst-pass effect'e bağlı olduğunu 
düşündürmektedir. Bu etki, bir drogun, gastrointestinal 
kanalda, barsak duvarından emilimi esnasında da 
metabolizma sonucu ve/veya, dolaşımında venöz 
ölçümüne geçilm eden önce, hepatik yıkım saye
sinde ortaya çıkabilir.

Oral veriler paroxetine'nin emilimi ve besinlerin et
kisi hakkında yayın mecuttur. Ortalama AUC, paroxe
tine'nin un veya süt, aluminyum hidroxid içerikli bir an- 
tasid olsun veya olmasın, yüksek veya düşük yağ 
oranlı bir diet, veya açlık periodunda verilmesine 
bağlı olarak belirgin şekilde değişmemektedir. Bu bil
giler, paroxetine tedavisi esnasında, özel diet 
kısıtlamalarının ve önlemlerin gerekli olamayacağını 
düşündürmektedir.

Oral alındığında, Fluoxetine'nin iyi emildiği belirtil
miştir. Fluoxetine emilimi ayrıca, gıda alımına bağlı ol
arak ve olmayarak da incelenmiştir. Gıda alımı, fluox- 
etine'nin emilim oranını azaltmakta, buna karşın, 
absorbsiyon miktarını etkilememektedir. Bazı ben- 
zodiazepinlerde olduğu gibi, gıda aliminin bu etkisi, 
terapotik etki göstermek için tek doz verildikten son
ra minimal bir düzeye erişmesi gereken droglar için 
önemlidir. Kronik dozaj da, terapötik etkilerinin, re
septörün droga ekspozisyonunun devamlılığına bağlı 
olduğu antidepressanlar için, drog emiliminin oranının 
azalması önemli değildir.

Fluvoxamine, oral alımdan sonra iyi emilmiş ve 2-8 
saat sonra en yüksek konsantrasyonlar elde edilmiştir 
(10). Fluvoxamine'nin gida ile birlikte alımı, plazma 
konsantrasyonlarında klinik o larak önemli 
değişikliklere yol açm am ıştır. Bir tek doz 
araştırmasında incelenen 12 denekten 11'inde tok 
durumdaki AUC, a ç  durumdaki ile karşılaştırıldığında 
%90 olarak bulunmuştur.

Sertraline'nin emilim ile ilgili olarak yayınlanmış de
taylı veriler m evcut değildir. Doz ile ilgili bir 
araştırmaya katılan 3 denekte, drog absorbsiyonu 
yavaş gelişmiş ve minimal plazma konsantrasyonları 
oral alımdan 6 ve 10 saat sonra gerçekleşmiştir. 
Köpeklerde, oral alınan dozun bioyararlılığı ortalama 
sadece %22 olmasına karşın , önde gelen ve farma
kolojik aktif bir metabolit olan desmethyl sertra
line'nin konsantrasyonları, sertraline'ninkinden daha 
yüksek bulunmuştur. Bu da, bir first-pass etkisinin 
varlığını düşündürmektedir. Total absorpsiyonun ise, 
%22 değerinden muhtemelen çok daha yüksek 
olduğu düşünülmektedir. Emilen miktar aynı anda 
alınan gıda tarafından etkilenmektedir. Sertraline’nin 
piyasaya verilmesi için FDA'ya verilen sonuçlar, dro

gun, gıda ile verildiğinde, maksimal sertraline konsan
trasyonunda %32 dolayında bir artış olduğunu 
göstermektedir. Yine, drog gııda alımı ile birlikte ve
rildiğinde, sertraline için AUC'de, %39 oranında bir 
artış bulunmuştur.

Genel olarak araştırm alarda elde edilen 
sonuçlar, bu drogların, oral alımından sonra iyi emil- 
diklerini fakat belirgin bir first-pass etkisinin söz konusu 
olduğu yolundaki bulgularla uyum göstermektedirler. 
Drogların presistemik eliminasyonu plasma konsan
trasyonlarında, bireyler arasındaki büyük farklılıklara 
katkıda bulunan bir faktördür. Sertraline istisna olmak 
üzere, drogların gıda ile birlikte alınmaları, plasma 
konsantrasyonlarında klinik olarak belirgin bir 
farklılığa yol açmamıştır.

DAĞILIM

Trisiklik antidepressanlar ve metabolitleri gibi her 4 
yeni serotonin reuptake inhibitörü büyük dağılım ha
cimleri göstermektedir (Tab 2).

Lipofil karakteriyle uyumlu olarak, paroxetine'nin 
dağılım hacm i büyük olup, intravenöz bolus ve 
infüzyon araştırmalarında, 3.1.2.8.0. I/Kg olarak 
değişmektedir. Plazma protein bağlanması, %95 ola
rak tahmin edilmiştir. Fluoxetine'nin dağılım hacminin 
12-42 L/kg arasında değiştiği bulunmuştur. Fluoxetine 
yaklaşık %95 oranında in vitro, başlıca albumin ve 
alfa 1 asit glukoprotein olmak üzere, serum proteinle
rine bağlanmıştır. Hayvan değerlerinde, Fluvoxa
mine'nin dağılım hacmi, 5L/Kg'dan fazla bulunmuştur. 
Beklenildiği gibi intravenöz tatbik edildikten sonra, 
fluvoxamine konsantrasyonu fare organlarında, plas- 
madakinden daha yüksek bulunmuştur. İnsanda plaz
ma proteinlerine bağlanm a oranının %77 den fazla 
olduğu bildirilmiştir. İnsanda, sertraline'nin dağılımı 
hakkında az bilgi mevcuttur. Hem farede hem 
köpekle, sertraline dağılım hacmi, 25 L/kg civarında 
gibi yüksek bir değer göstermektedir. Bu hayvanlar
da ve insanda, protein bağlanması %97'den yüksek 
bulunmuştur.

Bu droglara ait dağılım hacimlerinin yüksek olması 
ve plasma proteinlerine yüksek ölçüde bağlanm a 
özellikleri, aşırı doz alımında, drogun anlamlı bir mik
tarını vücuttan elimine edebilmek için hemodializ 
veya diğer ekstrakorporal yöntemlerin yetersiz kala
cağını düşündürmektedir. Bu daha önce, trisiklik anti- 
depresanlar içinde gösterilmiştir. Bununla birlikte pa
roxetine ve fluoxetine'nin toksisite verileri, bu grup 
drogların, aşırı dozlarda, trisiklik antidepresanlardan 
daha az toksik olduğunu düşündürmektedir.

METABOLİZMA VE ELİMİNASYON

Bu droglar, karaciğerde büyük ölçüde, ekseriya 
inaktif metabolitlere yıkılırlar. Tek dozdan sonra, dro- 
gların çok az bir miktarı, değişmemiş şekilde idrarda 
bulunmuştur. Bu, trisiklik antideprasanlar için de karak
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teristik bir bulgudur. Total vücut klirens için elde edi
len değerler yüksek olup, first-pass metabolizması ile 
uyumludur (T ab  2). Yüksek oranda metabolize edilen 
droglar için karakteristik olduğu üzere, yarılanma 
ömürleri değişik olup, ortalama olarak pa-raxetine, 
fiuvoxamine ve sertraline için 1 gündür. Fluoxetine'nin 
yarılanma ömrü 2-3 gün ile daha uzundur; aktif meta- 
bolit olan norfluoxetine'nin yarılanma ömrü ise 7-9 
gündür (Tab 2.)

Eliminasyon yarı ömrünü bilmenin önemli bir avan
tajı, yarı ömrün yaklaşık 4-5 katı kadar bir zamana 
uyan sürede verilecek konstant dozlar sonucu, 
steady state konsantrasyonlarına ulaşılacağının bilin
mesidir.

Paroxetine primer olarak hepatik metabolizma ile 
elimine edilir. 9 genç ve sağlıklı bireyde, total vücut 
klirensi, 0.21-1.31 L/hr/kg arasında bulunmuştur. Bu 
değerler, normal hepatik kan akımı (90L/hr) 
değerlerine yaklaşmakta ve bu da, paroxetine’nin 
presistem ik elim inasyona tab i olduğunu 
göstermektedir. Ekskraksiyon oranı yani, klirens 
değerinin hepatik kan akımına olan oranı, 0.89 (intra- 
venöz infüzyon için) bulunmuş olup, bu da, yukarıdaki 
bulgulan destekler niteliktedir.

Paroxetine, stabil olmayan bir katekol'e okside 
edilmekte, daha sonra bunu metilasyon ve son olarak 
da glukuronid veya sülfatla konjugasyon izlemekte
dir. Verilen dozun büyük kısmı, bu konjuge bileşikler 
şeklinde idrarla atılmaktadır. Steady state durumun
da, değişmemiş paroxetine'nin idrarla atılımı, günlük 
dozun %2 sinden azdır. Testlerde, paroxetine metabo-
litleri, fare hipotalamik sinaptozomlarında (3H)-5-HT 
reuptake'ni önleme özelliğini göstermemişlerdir. Yine 
aynı şekilde, monoamin reuptake'inde de belirgin 
farmakolojik etkileri olmamıştır.

Fluoxetine, m etabolize edilerek, kısmen, N- 
demetile metaboliti Norfluoxetine'e yıkılmaktadır. 
Değişmemiş fluoxetine'nin renal klirensi, 40 mg tek bir 
oral dozun %5 inden az olarak bulunmuştur. Norfluox- 
etine, p lazm adaki b aşlıca  m etabolit iken, 
değişmemiş norfluoxetine'nin renal klirensi minimal 
olup, total klirens'sin %10 undan daha az bulunmuştur. 
Diğer metabolitler, fluoxetine ve norfluoxetine'nin 
konjugeleri ve hippurik asittir. Norfluoxetine, serotonin 
reuptake inhibitörü olarak enaz fluoxetine kadar et
kilidir. Sağlıklı deneklerde, fluoxetine klirensi 5.6-42.2 
L/hr olarak bulunmuştur 55). Fluoxetine'nin yarılanma 
ömrü 1.1-9.2 gün (ortalama 3.6 gün), norluoxetine'nin 
yanlanma ömrü ise 32 - 9.8 gün (ortalama 6.1 gün) ola
rak bulunmuştur. Bu uzun yarılanma ömrü sonucu, 
steady state plazma konsantrasyonlarına erişmek için 
birkaç hafta geçm esi gerekmekte ve tatbik sona 
erince, özellikle norfluopetine için, "wash-out "süresi 
uzamaktadır.

Fluvoxamine'nin metabolizması hakkında bilgi 
mevcuttur. İnsana ve hayvana tatbikinden sonra, 32 
değişik metabolit bulunmuştur. Fluvoxamine'nin meta- 
bolitlerinin, amin uptake olayına etkili olmadıkları

gösterilmiştir. 10 sağlıklı denekde tesbit edilen ortala
ma eliminasyon yarılanma ömrü, 15.1 saat (12.7-19) 
olarak bulunmuştur. Sertraline'nin fare ve köpekte kli
rensi, metabolize edilmelerine bağlıdır. Tek doz veril
mesinden sonra değişmemiş drog safra ve idrarda 
bulunmamıştır. Hayvan deneylerine ait veriler oral 
tatbik sonrası, büyük ölçüde bir first-pass eliminasyonu 
düşündürmektedir. Fare ve köpekte sertraline'nin de- 
smetil metaboliti dolaşımda, esas bileşiğin konsantras
yonunun %66- %270 arasında bulunmuştur. Hayvan 
deneylerinde, desmehylsertraline'nin, hem serotonin 
reuptake'ni inhibe etme, hem de fare serebral mem-
branlarında (^H-sertlarine) reseptörlerini bağlanm a 
yeteneği 5-10 kez daha az olarak bulunmuştur. De- 
smethylsertraline selektif bir serotonin uptake blokeri- 
dir, buna karşın, desmethysertraline'nin sertraline'nin 
antidepresan veya diğer etkilerine katkısı olup ol
madığının daha ileri araştırmalarda belirlenmesi ge
rekmektedir. Fluvoxetine'de olduğu gibi, sertraline'nin 
aktif metabolitinin yarılanma ömrü, ana maddenin- 
kinden 2-3 kat daha uzun olup steady state'in bu ne
denle daha, uzun sürede gerçekleşeceği beklenebi
lir. Trisiklik antidepressanlarda olduğu gibi, yeni 
serotonin reuptake inhibitörleri eliminasyonu, doza 
bağımlılık göstermektedirler. Fluvoxetine'nin kine
tiğinin non-lineer olduğu bildirmiştir. Yüksek dozlarda, 
plazma konsantrasyonlarının oransız bir şekilde daha 
yüksek olduğu görülmüştür. Tek doz uygulamasıyla 
kıyaslandığında, multipl doz tatbikinden sonra, fluoxe
tine klirensi daha düşük ve yarılanma ömrü daha 
uzun, bulunmuştur. Obsessif kompulsif bozukluk nede
niyle fluoxetine ile sürekli tedavi sonrası, ilaç alımı dur
durulduğunda, elim inasyon süresinin uzadığı 
görülmüştür. Ruvoxetinin eliminasyon yarı ömrü 80 gün 
ve norfluoxetineninki 19.3 gün olarak bulunmuştur. 
Steady state'de veya sürekli tedavi sonrası daha uzun 
bir yarılanma ömrü, drogun vücuttan atılımının, tek 
doz verilerine dayanarak beklenilenden daha uzun 
olarak birkaç hafta süreceği anlamına gelmektedir. 
Bu bulgu, fluoxetine ile ters etkileşim gösterdiği bildiril
miş bileşiklerle (örneğin MAO inhibitörleri, tryptophan 
veya trisiklik antideprassanlar) tedaviye başlamadan 
önce, uygun bir süre drogun kesilmesi süresinin plan
lanmasının gerekliliğini vurgulamaktadır.

Bazı bireylerde paroxetine'nin dozuna bağlılık 
m eydana gelmiştir. Tek dozların miligramının 
arttırılması, maksimal plasma konsantrasyonu ve AUC 
de oransız artışa yol açmıştır. Multipl dozlar, tek doz 
verilerine dayanarak yapılan tahminlerden daha 
yüksek steady state AUC değerlerine neden 
olmuştur. Önemli bir bulgu ise , dozun arttırılmasından 
sonra paroxetine plasma konsantrasyonlarındaki 
oransız artışın, sadece başlangıç konsantrasyonları, 
düşük olan kişilerde görülmüş olmasıdır. Bunun tersi 
olarak, başlangıç konsantrasyonları yüksek olan bi
reylerde, doz ve plasma konsantrasyonları arasında 
lineer bir ilişki bulunmuştur. Tek doz araştırmalarında, 
sertraline 'de doza bağımlılık görülmediği bildirilmiştir.
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Multipl doz çalışm aları sonuçları henüz 
yayımlanmamış olup, fluvoxamine ile ilgili veriler mev
cut değildir. Doza bağımlılık mekanizması, bu dro- 
glarda, first-pass metabolizmasının kısmi saturasyonu 
şeklinde olabilir. Bu hipotez, paroxetine’de doza 
bağımlılığın sadece başlangıç dozajı sonrası düşük 
plasma kosantrasyonu olan bireylerde görüldüğü yo
lundaki gözlemle uyumludur. First-pass metabolizması, 
steady-state plasma konsantrasyonlarında bireyler 
arasındaki farklılıklardan sorumlu dispozisyon 
değişkenlerinden biridir. Buradan çıkan klinik sonuç, 
selektif serotonin reuptake inhibitörlerinin dozunun 
arttırılmasında, özellikle yaşlılarda yan etkilerin 
çıkması olasılığına dikkat etmek gerektiğidir.

PLASMA KONSANTRASYONUNU ETKİLEYEN 
FAKTÖRLER

Tab. 3'de bu maddelerin plazma konsantrasyon
larını etkileyen bazı faktörler görülmektedir. Yüksek 
oranda metabolize edilen droglar için, hepatik bo
zuklukların drug dispozisyonunu değiştirmesi bekle
nebilir. Yerleşik alkolik sirozun varlığının fluoxetine'nin 
elim inasyonunu anlam lı d ereced e azalttığı 
gösterilmiştir. Bir kontrol grubu ile kıyaslandığında flu
oxetine'nin eliminasyon yarı ömrünün ortalama 2.2 
den 6.6 güne uzadığı bulunmuştur. Sirozlu hastalarda, 
norfluoxetine'nin yarı ömrü 12 gün iken kontrol gru
bunda bu süre 6.4 gün olarak bulunmuştur. Plazma kli- 
renside, sağlıklı denekler gibi benzer droglar verilen 
karaciğer hastalarında düşük, buna karşın plazma 
konsantrasyonları yüksek bulunmuştur. Bu araştırma
dan elde edilen sonuçlar karaciğer hastalığında, flu
oxetine dozajında %50'lik bir azaltmanın uygun ola
cağını göstermiştir. Fluoxetine ile ilgili bu sonuçların 
aksine, paroxetine dispozisyonu, biopsi ile karaciğer 
sirozu kanıtlanmış 12 hastada, tek dozdan sonra 
değişmemiş bulunmuştur. Ortalama eliminasyon yarı 
ömrü 18.8 saat olarak bulunmuş olup, bu 20 sağlıklı 
denekle elde edilen 17.4 saatlik ortalama değere 
yakındır. Buna karşın, her iki grupta, yarı ömür 
değerlerinin sınırları geniş bulunmuştur: 8.6-43.7 saat 
sağlıklı deneklerde ve 6.9-29.9 saat sirozlu hastalarda. 
Yayınlanmamış bir araştırmada elde edilen sonuçlar 
günlük 20 mg olmak üzere multipl dozlarda, sağlıklı 
denek grubu ile karşılaştırıldığında, karaciğer hasta
larında yanlanma ömrünün daha uzun ve plazma 
konsantrasyonlarının daha yüksek olduğuna işaret et
mektedir. Yaşlı hastalarla, hepatik ve renal bozukluğu 
olan kişilere ilaç verildiğinde her zaman dikkatli olun
ması gerekir. Bununla birlikte, geniş bir terapötik doz 
spektrumu içinde, plazma paroxetine konsantrasyon
ları ve ters etki veya terapötik cevap aşamasında bir 
korelasyon bulunmamıştır. Hepatik bozukluklarda, 
fluxoxamine veya sertraline hakkında yayınlanmış 
veri yoktur.

Bu grup droglar, hepatik metabolizma ile elimine 
edilm elerine karşın, yeni antidepresanların

değerlendirilmesinde, renal bozukluğun etkilerinin 
gözönünde bulundurulması önemlidir. Kronik renal 
yetmezliği bulunan hastalarda, önemli miktarda gluk- 
ronide metabolitler ve diğer yıkım ürünleri biiikebilir. 
Kronik renal fonksiyon bozukluğu olan hastalarda 
aynı zamanda depresyon oranı, genel populasyon- 
dan daha yüksektir. 5-HT reuptake inhibitörlerinin yan 
etkilerinin profili, bu drogları trisiklik antidepresanlara 
iyi bir alternatif haline getirmektedirler.

Yayınlanmış iki araştırmada, fluoxetine ve paroxe
tine yıkımı üzerinde renal bozukluğun etkileri 
değerlendirilmiştir (Şekil 2'de, kreatinin klerensi'ne 
göre fluoxetine ve paroxetine'nin yan etkileri 
gösterilmiştir. Kreatin klirensiı 100 mg/dk. dan büyük 
olan 6 erkek bireyde, fluoxetinin ortalama yarılanma 
ömrü 3.6 gün olarak bulunmuştur. Paroxetine için 
yarılanma ömrü, renal fonksiyonu normal kişilerde 
17.3 saat olarak bulunmuştur. Fluoxetine veya paroxe
tine'nin yarılanma ömürleri, kreatinin klirens değerleri 
ile birlikte çok önemli ölçüde değişmemiş, fakat re
nal bozukluğun en ileri olduğu durumlarda geniş bir 
değişkenlik spektrumu bulunmuştur. 30 ml/dak dan az 
olan en düşük kreatinin klirensli bireyde, paroxetine 
yarılanma ömrü, belirğin olmamakla birlikte, uzun 
sürelere doğru bir eğilim göstermiştir. Bununla birlikte 
literatürde, renal bozukluğun bir sonucu olarak plaz
ma konsantrasyonlarında artış ile klinik etkiler 
arasında korelasyona ait bilgi mevcut değildir. Renal 
fonksiyon bozukluklarında, sertraline ve fluxoxamine 
ile ilgili kinetik veriler yayınlanmamıştır.

Drog dispozisyonunun, genelde, bazı yaşlı kişilerde 
bozulduğu düşünülmekte olup, birçok yaşlı hasta, an- 
tidepresan tedaviye, gereksinim gösterir. Genç ve 
sağlıklı denekler ile karşılaştırıldığında, paroxetine'nin, 
yaşlı hastalarda eliminasyon yarı ömrünün daha uzun 
ve steady state plazma konsantrasyonlarının daha 
yüksek olduğu bulunmuştur. 64-68 yaşlan arasında 16 
yaşlı hastada, multipl günlük dozlar sonrası bulunan or
talama yanlanma ömrü 29.5 saatken, 21-34 yaşları 
arasındaki 40 genç erişkinde, bu değer 17.4 saat ola
rak saptanmıştır. Dispozisyon değişkenliği büyük ola
rak bulunmuş ve yarılanma ömrü ile plazma konsan
trasyonları, genç hastalarınki ile, belirgin bir içiçelik 
göstermiştir. 65 yaşından büyük sağlıklı kişilere, tek 
doz halinde verildiğinde, Fluoxetine'nin yanlanma 
ömrü, genç deneklerde bulunanlardan anlamlı ola
rak farklı olmamıştır. Bununla birlikte, fluoxetine ve 
norfluoxetine'nin uzun yarılanma ömürleri gözönüne 
alındığında, fluoxetine yıkımına yaşın etkilerini incele
mek için multipl doz araştırmaları daha uygun ola
caktır. Fluvoxamine yıkımının yaşlılarda değişmediği 
bildirilmiştir. Sertraline için elde yayınlanmış veriler 
mevcut değildir, fakat, gençlerle karşılaştırıldığında, 
bu drogun klirensınin yaşlılarda yaklaşık %40 azaldığı 
bildirilmiştir.

Yaşlılarda farmakokinetik değişikliklerin mekaniz
ması kısmen bilinmemektedir. Yaşlılarda sıklıkla meta
bolizma yeteneği azalmıştır. Bu birçok araştırmada.
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hepatik substrat antipyrin'in metabolizma oranındaki 
azalma ile gösterilmiştir. Aynı zamanda, yaşlılarda, 
first-pass metabolizmasında da bir saturasyon söz ko
nusu olabilir, bu da mg dozbaşına drog un konsantras
yonunda artışlara neden olabilir. Bununla birlikte, 
yaşlılarda antidepresan droglann yıkımının, gençlere 
oranla muhakkak daha yavaş olması gerekmez. 
Birçok yaşlı hasta, gençler gibi aynı plazma konsan
trasyonların elde edebilmek için günlük aynı doza 
gereksimin duyarlar. Yine de , yaşlılarda, antidepre
san tedavi başlangıcında, doz ayarlamasında dikkatli 
davranmak uygun olacaktır. Yaş arttıkça, reseptör 
duyarlılığının veya farmakodinamik cevabın aynı 
kalıp kalmadığı sorusu hakkında çok az çalışma mev
cuttur.

BAŞKA DROGLARLA ETKİLEŞİM

Fluxoxamine, hepatik metabolizmaların inhibe et
mek suretiyle aynı anda verilen bazı droglarla 
karşılıklı etkileşim göstermektedir. Bunun sonrasında, 
carbamazepine, desipramine, nortriptyline ve halo- 
peridol ile birlikte verildiğinde bu drogların plazma 
konsantrasyonunda artma ve/veya ters klinik etkiler 
gözlenmiştir. Plazma diazepam  konsantrasyonları 
yükselmiş bulunmakla birlikte, bunun klinik sonuçları 
minimal kalmıştır. Fluoxetine, etanol metabolizmasını 
inhibe etmiyor görünmektedir. Trisiklik antidepressan- 
ların fluoxetine eklenmesi durumunda, antidepressan 
cevabın arttığına ilişkin gözlemler, drog metaboliz
masının inhibisyonu sonucu trisikliklerin beynindeki 
konsantrasyonunun artmasına bağlı olabilir. Fluoxe
tine'nin M AO inhibitörleri veya L-tryptophan ile et
kileşerek bazan fatal bir serotoninerjik sendroma yol 
açm ası, farmakodinamik bir mekanizma sonucu 
olabilir.

Bu güne kadarki yayınlar, paroxetine'nin diğer 
droglarla farmakokinetik etkileşim potansiyelinin 
düşük olduğunu göstermiştir. Paroxetine, hepatik met
abolizmasının standart göstergesi olan antipyrin'in 
yıkımını etkilememiştir.

Bununla birlikte, drog metabolizması kabiliye
tinde, değişikliklerin, antipyrin klirensi'nde ölçülebilir 
değişiklikler olmadan da meydana gelebileceği un
utulm am alıdır. Buna karşın, drog etkileşim 
araştırmalarında, paroxetine'nin, diazepam, digoksin, 
phenytoin, propranolol, tranylcypromine veya var- 
farin kinetiği üzerinde hiç veya çok az etkisi olduğu 
saptanmıştır. Bir enzim endükleyicisi olan Phenobarbi- 
tal'in paroxetine'nin kinetik parametreleri üzerinde 
etkisi olmamıştır. Cimetidine, paroxetine'nin maksi
mum plazma konsantrasyonunu ve AUC' yi arttırmıştır. 
Bu etkileşmenin klinik anlamlılığı bilinmemektedir. Pa
roxetine plazma konsantrasyonları ve klinik veya yan 
etkiler arasında korrelasyon bulunmamıştır.

Fluvoxamine'nin, digoksin'in farmakokinetiğini an
lamlı olarak etkilemediği fakat, birlikte verildiğinde, 
warfarin ve propranolol'un plazma konsantrasyon

larını arttırdığı belirtilmiştir (11). Bu araştırmaların spesi
fik ayrıntıları yayımlanmamıştır. Sertraline'in farmako
kinetik drog etkileşimleri ile ilgili araştırmalar mevcut 
değildir.

Birlikte ele alındığında, paroxetine, fluoxetine'den 
daha az oranda farmakokinetik drog etkileşmesine 
yol açmaktadır. Paroxetine'nin in vivo olarak enzim 
indüksiyonu veya inhibisyonuna yol açm adığı 
doğrultusundaki hayvan deneyi verileri bu gözlemi 
desteklemektedir. Ayrıca fluoxetine ile yapılan drog 
etkileşim çalışmaların, özellikle morfluoxetine için ol
mak üzere steady state durumunu değerlendirmek 
için yeterli uzun süreye sahip olamadıkları belirtilmiştir 
59). Bu nedenle bu tür çalışmalar klinik durumu tam 
anlamda yansıtmayabilirler. Bunun tersi olarak, parox
etine ile ilgili yapılan araştırmalar sıklıkla steady 
state’de gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte bu dro- 
gların hastaları nasıl etkileyeceği konusunda, preli- 
miner araştırmalardan kesin sonuçlar çıkarm ak 
açısından çok dikkatli olmak gerekir.

FARMAKOKİNETİK

En fazlası 1970'lerde olmak üzere, plazma konsan
trasyonu marjlarının trisiklik antidepresanlann etkile
riyle ilgili olup olmadıkları hakkında birçok araştırma 
yapılmıştır. Bu drogların mutad dozlarına ait steady 
state konsantrasyon spektrum larının geniş 
değişkenliği göz önüne alındığında, böyle bir ilişki, te
davi için yol gösterici olabilir. Bu konu tartışmalı ol
makla birlikte, imipramine, desipramine ve nortripty
line için uygun terapötik konsantrasyon marjları 
bulunduğu hakkında bir görüş vardır. Bu konuda, 
daha yeni siklik antidepresanlar aynı kapsamlı şekilde 
araştırılmamıştır. Beklenebileceği gibi yeni serotonin 
reuptake inhibitörleri ile ilgili olarak yalnız preliminer 
veriler mevcuttur.

4 araştırma gurubu, antidepressan etkilerle ilgili ol
arak plazma fluoxetine konsantrasyonları hakkında 
yayın yapmışlardır. Kelly ve ark., 6 haftalık bir klinik 
araştırma kapsamında, 13 depresyonlu ayaktan te
davi gören hastada fluoxetine ve norfluoxetine serum 
konsantrasyonlarını ölçmüşler ve klinik bulgular ve 
steady state plazma konsantrasyonları arasında an
lamlı korelasyon saptamamışlardır. 20-60 mg/gün 
arasındaki dozlarda fluoxetine plazma konsantras
yonları 73-453 ng/ml, norfluoxetine konsantrasyonları 
54-362 ng/ml arasında değişmişlerdir. Beasley ve ark. 
iki sabit dozlu büyük çalışmadan (N=189) elde edilen 
verileri karşılaştırmışlar ve fluoxetine ve norfluoxetine 
plazma konsantrasyonlarının toplamı ve tedaviye ce
vap açısından HRS-D ile ölçülmüş yüzdeler veya yan 
etkilerinin varlığı veya yokluğu arasında belirgin bir 
ilişki bulamamışılardır. Montgomery ve ark., küçük 
kapsamlı bir sabit doz araştırmasına (N=20) ait 
değerleri yayımlamışlar ve norfluoxetine'nin steady- 
state plazma konsantrasyonları ve antidepresan ce
vap arasında belirgin bir negatif ilişki bulmuşlardır.



Cevap ve fluoxetine konsantrasyonu arasında ilişki 
bulunmamıştır. Bu bulgular, yüksek metabolit konsan
trasyonlarının antidepresan etkiyi olumsuz etkilediğini 
düşündürmektedir. Bu nedenle, norfluoxetine'nin 
yavaşça birikerek steady state'e gelmesi fluoxetine'e 
klinik cevabı etkileyebilir. Buna benzer olarak Tyres 
ve ark cevap vermeyen grupla karşılaştırıldığında, iyi 
antidepresan cevap veren ayaktan hasta grubunda 
daha yüksek plazma fluoxetine/norfluoxetine oran
ları bulmuşlardır. Optimal plazma konsantrasyonu 
marjları hakkında sonuç çıkarm ak için kapsamlı 
araştırmalara gereksinim mevcuttur. Paroxetine’in II. 
Devre klinik araştırmalarından elde edilen veriler 
ışığında, Tasker ve ark. paroxetine steady state plaz
ma konsantrasyonları veya yan etki ya da antidepre
san etki arasında, korelasyon bulunmadığı sonucuna 
varmışlardır. Fluoxamine veya sertraline için plazma 
konsantrasyonu-cevap ilişkisine ait yayın yoktur. 
Sonuç olarak, yeni serotonin reuptake inhibitörlerinin 
plazma konsantrasyonları ve klinik etkileri arasındaki 
korelasyona ait çok az veri yayınlanmıştır. Küçük bir 
araştırmada, nofluoxetine konsantrasyonlarının, fluox
etine ile elde edilecek antidepresan cevap için yol 
gösterici o lacağı bildirilmiştir. Diğer droglar için sa
dece preliminer veriler mevcut olduğundan, bu 
araştırmalar ilaç, piyasaya verildikten sonra da de
vam etmelidir.


