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ÖZET

ABSTRACT

Opiyat Bağımlılığı İle Takip Edilen Hastada Atomoksetin Kullanımının Nöropsikometrik Testlere Yansıması:
Olgu Sunumu

The Effect of Atomoxetine on Neuropsychometric Tests
in a Patient With Opiate Addiction: A Case Report

Alkol/madde kullanım bozukluğu ve dikkat eksikliği ve
hiperaktivite bozukluğu (DEHB) birlikteliği sıklıkla bildirilen bir durumdur. Bu iki hastalığın birlikteliği hem
tedaviye uyumunu bozan, hem de mortalite ve morbidite oranlarını arttıran bir durumdur. DEHB tedavisinde
kullanılan medikal tedavilerin kötüye kullanılma potansiyellerinden dolayı tedavi seçenekleri de oldukça kısıtlı
olmaktadır. Bu yazıda atomoksetin tedavisi ile opiyat kullanım bozukluğu tanısı olan bir hastada gözlenen dikkat
eksikliği semptomlarının gerilemesi ve hastaya uygulanan
nöropsikometrik test sonuçlarındaki düzelmeler aktarılacaktır.

The association of alcohol /substance use disorder and
attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) is a frequently reported condition. The comorbidity of these
two diseases both compromises treatment compliance
and increases mortality and morbidity rates. The medical
treatments used in ADHD treatment are also very limited
due to their potential for abuse. In this case report, the regression of attention deficit symptoms and improvement
in the neuropsychometric tests due to atomoxetine treatment in opiate use disorder patient will be presented.
Keywords: Opiate use disorder, attention deficit, neuropsychometric tests, atomoxetine.
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yat ve son olarak opiyat kullanımı olmuş.

Madde Kullanım Bozukluğu (MKB), alınan tüm
önlemlere rağmen ülkemizde ve dünyada önemli bir halk
sağlığı sorunu olarak devam etmektedir (1). Opiyat Kullanım Bozukluğu (OKB); MKB içinde sıklık sıralamasında
ilk sıralarda yer almaktadır (2). Opiyatlar; ağrıyı dindirmek için kullanılan, ilk yasal ilaç olarak sentezlenip yirmi
birinci yüzyıl başlarında oldukça bağımlılık yapıcı etkilerinin olduğu tespit edilen ilaçlardır (3,4). Kimyasal yapı
olarak bir birinden farklı, doğal opiyatlar, yarı sentetik
opiyatlar ve sentetik opiyatlar olarak incelenen yirmiden
fazla opiyat ve çeşidi bulunmaktadır (5).

Hastanın üç defa psikiyatri kliniğinde yatarak tedavi alımı
olmuş, 1,5 yıl önce özel bir hastanede yatarak tedavi alımı
sonrasında 5 ay alkol/madde alımı olmadan kalabilmiş.
Tokat Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi AMATEM
(Alkol Madde Tedavi Merkezi) kliniğinde ikinci defa
yatarak tedavi olan hasta, yatışa kendi isteği ile gelmişti.
Hastanın kliniğimizde yatışından bir hafta sonra dikkat
eksikliği bulguları geliştiği görüldü. Terapi seanslarına
dikkatini verememe, odaklanmakta güçlük, göz temasının
azalması, servis içinde yapılan etkinliklerden çabuk sıkılma gibi belirtileri tespit edildi.

OKB kronik bir hastalık olup etiyolojisinde; genetik, ailesel etmenler, çevresel faktörler, kişilik özellikleri rol oynamaktadır. OKB olan hastaların yenilik arayışı ve dürtüsellik gibi kişilik özelliklerine sahip oldukları bildirilmiştir
(6). Kişilik özelliklerine ek olarak yürütücü işlevlerde ve
çalışma belleğinde bozulmalar olduğu, dikkat eksikliği ve
plan yapmada yetersizlik yaşandığı saptanmıştır (7). Bu
kişilik özelliklerinin yanında disosyal kişilik bozukluğu,
duygu durum bozukluğu, anksiyete bozukluğu ve dikkat
eksikliği-hiperaktivite bozukluğu görülebilen komorbid
hastalıklar olarak saptanmıştır (8).

Hastaya yattığı süre içerisinde psikoloji laboratuvarında
Stroop Testi ve Nöropsikolojik değerlendirme testleri uygulanmıştır. Stroop Testi, frontal bölge işlevlerini yansıtan
bir dikkat değerlendirme aracıdır. Hasta önce kartların
üzerindeki sözcükleri okur, sonrasında sözcüklerin hangi
renk ile basıldığını söyler. İki aşamayı bitirmesi için geçen
süre, doğru ve yanlış sayısı hesaplanır. Sözcükleri okuma
aşamasında Stroop sözcük süresi ve sözcük hata puanı elde
edilirken, renkleri okuma aşamasında Stroop renk süresi ve renk hatası puanları elde edilir. Türkçe geçerlilik ve
güvenilirlik çalışması Karakaş ve arkadaşları tarafından
yapılmıştır (14,15).

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB);
dikkatini toplamada yetersizlik, odaklanamama, dürtüsellik, aşırı hareketlilik ile karakterize nörogelişimsel bir bozukluktur (9). DEHB olan hastaların; akademik başarısı
düşük, akran ve aile ilişkilerinde sorunları fazla, mesleki
performansı düşük, beraberinde psikiyatrik olarak eş tanılar (davranım sorunları, alkol-madde kullanım bozukluğu
gibi) aldıkları tespit edilmiştir (10,11). Alkol-madde kullanım bozukluğu ve DEHB birlikteliği; genetik etmenler,
sosyal öğrenme, dopamin nörotransmisyonu gibi etmenler ile açıklanmaya çalışılmaktadır (12). Bu iki hastalığın
birlikteliğinde tedavide ilaç kötüye kullanım riski nedeni
ile stimülan olmayan ilaçların kullanımı önerilmektedir.
Atomoksetin, bupropion ilk akla gelen medikal tedavi
yaklaşımlarıdır (13). Atomoksetin DEHB tedavisinde
kötüye kullanım riski düşük ve etkin bir medikal tedavi
olarak görülmektedir (12).
Birbiri ile komorbiditesi oldukça fazla olan OKB ve
DEHB birlikteliği, hem ilk tanı değerlendirme sürecinde
hem de tedavi planında göz önünde tutulmalıdır. Olgumuzda opiyat kullanımı ile takip-tedavi edilen hastanın
atomoksetin medikal tedavisi ile nöropsikometrik testlerinde olan düzelme incelenecektir.
OLGU
Ç.B.; 1995 doğumlu, bekar, erkek hasta. Hasta lise mezunu, mobilyacı dükkânında çalışıyor ve anne-babası ile
birlikte yaşıyordu. Anne, babası sağ, altı kardeşli, ailenin
altıncı çocuğu idi. 14 yaşında alkol kullanımına başlamış.
O dönem haftada bir kutu bira olacak şekilde alkol alımı
varmış. 15 yaşında esrar kullanımı, ardından sentetik opi36
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Hastamız için uygulanan Stroop Testi sonucunda; son
bölüm için hata sayısı ve düzeltme sayısı normalin altındadır. Bu sonuca göre kişinin dikkatini odaklama ve
bozucu etkiye karşı koymada öncelikle dürtüselliğe özgü
güçlük çektiği kanaatine varıldı (Tablo 1). Nöropsikolojik
Değerlendirme sonucu: Kişisel ve aktüel bilgiler, oryantasyon korunuyordu. Dikkat; basit dikkat becerilerinde
hafif bozulma, karmaşık dikkat becerilerinde yaş ve eğitimi ile uyumlu olmayan anlamlı daralma olduğu tespit
edildi. Yürütücü işlevler; benzerlik, atasözü yorumlama ve
soyut cevaplar korunuyor iken, aritmetik becerileri eğitim
ile uyumsuzdu. Görsel-mekansal işlevler, dil becerisi normal düzeyde idi. Bellek değerlendirilmesinde; görsel bellek ve sözel bellek süreçleri testi uygulandı. Görsel bellek
için; anlık hatırlama ve gecikmeli hatırlamada Wechsler
Memory Scale kartlarını 1, 2, 3. Kartları doğru olarak çizebildi. Sözel bellek süreçleri testinde 15 kelime 10 tekrar
yapılmıştır. 9. tekrarda 15 kelimeyi geri getirebilmiştir.
Hastanın tedavisine atomoksetin 40 mg etken maddeli ilaç eklenmiştir. Tedavi başlangıcından üç hafta sonra
Strooop testi tekrarlanmıştır. Tedavi sonrası test sonucu;
kişinin dikkatini odaklama ve bozucu etkiye karşı koymada güçlük çekmediği tespit edilmiştir (Tablo 2).
TARTIŞMA
Literatürde alkol/madde kullanım bozukluğunda DEHB
ve DEHB olan hastalarda alkol/madde kullanım bozukluğu birlikteliği sıklıkla bildirilen bir durumdur (10,11,16).
Bu iki hastalığın birlikteliğini ortak genetik yatkınlığa
bağlayan çalışmalar yapılmıştır (17-19). DEHB ve MKB

Tablo 1. Tedavi öncesi Stroop testi
Süre saniye olarak

Hata sayısı

Düzeltme

Bölüm 1

8 sn

0

0

Bölüm 2

10 sn

0

0

Bölüm 3

11 sn

0

0

Bölüm 4

11 sn

0

0

Bölüm 5

20 sn

1

3

Hastanın tedavisi başlanmadan önce uygulanan Stroop testi sonuçlarıdır.
Elde edilen sonuç yaş ve eğitim düzeyi için verilen norm değerlerine göre Bölüm 2 ve 5 arası süre farkı normal aralıktadır. Bölüm 5 hata sayısı ve düzeltme sayısı normalin altındadır.
Tablo 2. Tedavi sonrası Stroop testi
Süre saniye olarak

Hata sayısı

Düzeltme

Bölüm 1

8 sn

0

0

Bölüm 2

12 sn

0

0

Bölüm 3

12 sn

0

0

Bölüm 4

13 sn

0

1

Bölüm 5

15 sn

0

0

Hastanın tedavisi başlandıktan üç hafta sonra uygulanan Stroop testi sonuçlarıdır.
Elde edilen sonuç yaş ve eğitim düzeyi için verilen norm değerlerine göre Bölüm 1 ve 5 arası süre farkı normal aralıktadır. Elde edilen sonuca göre; kişinin dikkatini odaklama ve bozucu etkiye karşı koymada güçlük çekmediği tespit
edilmiştir.
birlikteliğinde hastaların mortalite ve morbidite oranları
da artmaktadır (20). Tedavi seçeneklerinin belirlenmesinde bu iki hastalığın tanısının doğru şekilde konulabilmesi
oldukça önemlidir. DEHB tedavisinde psikostimülan ilaç
tedavileri fayda sağlar iken (21,22); beraberinde MKB
tanısı var ise psikostimülan ilaç tedavileri kötü sonuçlar
verebilir (23). Ek olarak DEHB ve MKB birlikteliğinde standart doz farmakoterapinin de yararı tartışmalıdır
(24). Sonuç olarak DEHB ve MKB komorbiditesinde;
çok boyutlu sorunlar ortaya çıkması, standart tedavi etkinliğinin zayıflığı ve tedavi seçeneklerinin azalması ile
klinikte OKB ile DEHB ilişkisi kısıtlı sayıda çalışmada
incelenmiştir (12,26). OKB hastalarında DEHB birlikteliği %9.9-35.2 arasında bildirilmiştir. Çalışmaların metodolojisinde farklılıklar olması ile elde edilen komorbidite
oranları da değişiklik gösterebilmektedir (26). Yine tüm
madde kullanım bozukluklarında olduğu gibi opiyat kullanım bozukluğu hastalarında da DEHB eş tanı varlığı,
tedaviye yanıtta azalma, tedavi uyumunun bozulması ve
öz kıyım oranında artma ile ilişkilendirilmiştir (12).
OKB olan olgumuzun; odaklanmakta güçlük, dikkatini
terapi seanslarına verememe, göz temasının azalması, sıkılma gibi şikayetleri muayeneler esnasında fark edildi.
Var olan bu şikâyetler hastanın AMATEM kliniğinde
uygulanan; bireysel terapiler ve SAMBA (sigara, alkol ve
madde bağımlılığı tedavi programları) eğitimlerinde de
zorlanmasına neden oldu. Stimülan ilaçların da kötüye
kullanım riski nedeni ile hastaya atomoksetin tedavisi
başlandı. Atomoksetin noradrenalin geri alım inhibitörü
olan, kötüye kullanım riski nispeten düşük, DEHB tedavisinde etkin olan bir ilaçtır (12). Literatürde MKB üzerine atomoksetin etkili olduğunu gösteren çalışmalar ya-

pılmıştır. Atomoksetin kullanımı ile hem maddeye aşerme
hem de DEHB semptomlarının gerilediği bu çalışmada
gösterilmiştir (27). Fakat başka yapılan çalışmalarda ise
hiçbir etkinliğinin olmadığı da saptanmıştır. Atomoksetin
tedavisi ile maddeye aşermede, tedaviye uyumda, tedaviyi
sebat ettirmede farklılık olmadığı da bildirilmiştir (28).
Bizim olgumuzda tedavinin hastanın madde aşermesine
etkisi gözlenmedi. Hastanın tedavi ile dikkat testleri hızlıca toparladı (Tablo 1 ve Tablo 2).
Literatürde MKB ve DEHB birlikteliğinde metilfenidat
kullanımı ile ilgili çalışmaların sonuçları çelişkili olmuştur. Yapılan bir çalışmada metilfenidatın etkinliğinin
plasebodan farklı olmadığı bildirilmiştir (29). Başka bir
çalışmada ise; MKB ve DEHB birlikteliğinde metilfenidat
tedavisinin kardiyak monitorizasyon ile oldukça etkili olduğu saptanmıştır (30). Başka bir çalışmada ise; MKB ve
DEHB birlikteliğinde uzun süreli metilfenidat kullanımı
ile tedaviye uyumun sağlandığı, dikkat ile ilgili semptomların gerilediği, madde aşermesinin azaldığı tespit edilmiştir (31). Yapılan bir hayvan çalışmasında metilfenidat ve
atomoksetin tedavisi karşılaştırılmıştır. Hem metilfenidat
hem de atomoksetin DEHB semptomlarını başarılı bir şekilde tedavi etmiştir. Fakat metilfenidat tedavisinin uzun
vadeli kokain alımı isteğini arttırdığı görülmüş iken atomoksetinde böyle bir etki saptanmamıştır (27). Mevcut
olguda, ilaç tedavisinin madde aşermesine etkisinin gözlenmemesine rağmen dikkat eksikliği semptomları gerileme olması dikkat çekmektedir. MKB tedavisinde tedavi
uyumunu olumsuz etkileyecek dikkat eksikliği semptomlarının başarılı tedavisi oldukça önemlidir. Olgumuzda
tedaviye atomoksetin eklenerek tedavi güçlendirilmiştir.
Madde kullanım bozukluğu tedavisinde öncelikle dikkat
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eksikliği ile ilgili semptomlar dikkatlice sorgulanmalıdır.
Bu semptomların tedavisi için atomoksetin ekleme tedavisi dikkate alınmalıdır.
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