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Dünya Sa¤l›k Örgütü’nün (WHO) verilerine
göre 2020 y›l›nda depresyon, getirdi¤i hastal›k
yükü, yaflam kalitesi ve sa¤l›k üzerine olumsuz
etkileri aç›s›ndan baflta gelen sa¤l›k sorunu ola-
cakt›r. ‹leri yafllarda depresyon, hem düflük ya-
flam kalitesinin önemli nedenlerinden birisidir
hem de fiziksel hastal›klarla yak›ndan iliflkili
olup hastal›klar›n mortalite ve morbiditesini etki-
ler. Ayr›ca sa¤l›k hizmetinin yanl›fl yönlendiril-
mesine ve gereksiz harcamalar›n art›fl›na yol
açabilir (1). Yafll› nüfusun ortalama %10-15’ini
etkileyen depresyonun, s›kl›¤› huzurevleri ve
bak›mevlerinde %25’e kadar ç›kmaktad›r. (2).
Ayr›ca DSM-IV’e göre majör depresyon kriterle-

rini doldurmayan, eflik alt› ya da minör depres-
yon olarak adland›r›lan semptomlar da yafll› nü-
fusunun üçte ya da dörtte birini etkiler.

Türkiye’de de beklenen ortalama yaflam süre-
sinin artmas›yla, yafll› nüfus oran› da giderek art-
maktad›r ve önümüzdeki y›llarda bu art›fl daha
da belirgin olacakt›r. Türkiye’de de yafll›l›k dep-
resyonu s›kl›¤› ile ilgili çal›flmalar yap›lmaktad›r
(3,4). Yetmifl yafl›n üzerindeki 1018 kiflide yeni
yap›lan bir çal›flmada yafll›l›k depresyonu s›kl›¤›
%18 olarak bulunmufl ve bu kiflilerin sadece
%8’inin antidepresan tedavi alabildi¤i gözlen-
mifltir (5). Bu yafl grubu, organik ve fiziksel has-
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Özet

Epidemiyolojik veriler genel olarak yafll›lar›n %1’inin major depresyondan, toplumda yaflayan yafll›-
lar›n %3’ünün distimiden ve %8 ila %15’inin klinik olarak belirgin düzeyde depresif belirtilerden muz-
darip oldu¤unu göstermektedir. DSM-IV’te belirlenen major depresyon, distimik bozukluk, depresif be-
lirtilerle giden uyum bozuklu¤u gibi pek çok tan› kategorisi yafll›l›k dönemi için de geçerlidir. Ancak
bu s›n›flama yine yafll›l›kta çok daha s›k görülen minör depresyon, depresif belirtilerle giden patolojik
yas gibi klinik durumlar› tan›mlamamaktad›r. Bu yaz›da yafll›l›kta görülen depresif bozukluklar›n klinik
özellikleri, ilgili risk faktörleri, tedavi seçenekleri ve zorluklar› gözden geçirilmifltir.

Anahtar kelimeler: Yafll›l›k, major depresyon, distimi

Abstract

Depression in Elderly

Epidemiological data shows that the major depression occurs in the %1 of general elderly population;
3% of community-residing elderly individuals suffer from dysthymia and %8 to %15 have clinically signi-
ficant depressive symptomatology. Several syndromes of geriatric depression have been identified and inc-
luded in DSM-IV as major depression, dysthymia, adjustment disorder with depression. But there are mo-
re syndromes which are not described such as minor depression, pathological grief with depressive fe-
atures which are more common in elderly. In this review, clinical presentations of depressive syndromes,
related risk factors and treatment options and difficulties in elderly depressive disorders are summarized.

Keywords: Elderly, major depression, dysthymia
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tal›klar nedeniyle de¤iflik sa¤l›k kurumlar›na
baflvurmaktad›r. Psikiyatri kliniklerine baflvuru
s›kl›¤› ile ilgili bir bilgi bulunmamakla birlikte,
yafll› hastalar›n psikiyatrik sorunlar›nda genel
pratisyen hekimlerinin, aile hekimlerinin, iç has-
tal›klar› uzmanlar›n›n, nörologlar›n ve di¤er he-
kimlerin karfl›s›na ç›kt›¤› tahmin edilmektedir.
Ancak pratisyen hekimlerin yafll›l›k depresyonu-
nu büyük oranda tan›yamad›¤› gözlenmektedir.
Bir çal›flmada ise yafll› depresif hastalar›n ancak
%3-14’üne antidepresan ilaç reçete edildi¤i gös-
terilmifltir (6). Buradaki sorun; hastalar ve hasta
yak›nlar›n›n, psikiyatristler de dahil olmak üzere
hekimlerin, yafll›l›ktaki ruhsal sorunlar› tan›ma-
daki güçlükleridir. Çünkü durgunlaflma, ilgi ve
istek kayb›, halsizlik, bitkinlik ve ifle yaramazl›k
hissi veya unutkanl›k yafllanman›n do¤al bir so-
nucu olarak kabul edilebilir. Depresyonun kifli-
nin, kültür, e¤itim, sosyal çevre ve kiflilik özel-
likleri gibi çeflitli faktörlerden fazlas› ile etkilen-
di¤ini bilinmektedir. ‹leri yafl›n, bu faktörlerden
biri olup depresyonun klinik özelliklerini, prog-
nozunu ve tedavi sürecini etkiledi¤i ileri sürül-
mektedir (1).

Majör depresif epizod
DSM-IV’e göre majör depresif epizod (MDE),

depresif ya da iritabl duygudurumla karakterize,
hemen tüm aktivitelere ilgi kayb›, zevk alamama
ve flu semptomlardan en az beflinin efllik etti¤i
klinik bir durumdur: konsantrasyon güçlü¤ü, le-
tarji, uyku ve ifltah bozukluklar›, kendine güven-
de azalma, suçluluk ve de¤ersizlik düflünceleri,
psikomotor retardasyon ya da ajitasyon, enerji
kayb› ve yineleyen ölüm düflünceleri. Fakat cid-
di t›bbi sorunlar› olan ve biliflsel ifllevleri bozul-
mufl olan hastalarda depresyon tan›s›nda sorun
yaflan›r. A¤›r depresyon, ço¤ul psikobiyolojik
semptomlar ve belirgin depresif duygudurumu
olan hastalarda depresyonun semptomlar› ile fi-
ziksel hastal›¤›n semptomlar› aras›nda ayr›m
yapmak zordur. Yafll›lardaki majör depresyonda,
psikotik semptomlara da s›k rastlan›r (7). Heze-
yanlar genellikle somatik, kötülük görme, suçlu-

luk, günahkârl›k, yoksulluk, nihilistik ve k›s-
kançl›k temalar› üzerinedir (8,9). Suçluluk dü-
flünceleri, obsesif ruminasyonlar, ajitasyon ve re-
ferans fikirleri yafll›lardaki majör depresyonda
s›k görülür. Alg› bozukluklar› ve halüsinasyonlar
ise di¤er psikotik semptomlara göre daha sey-
rektir. ‹ntihar fikirleri ileri yaflta görülen majör
depresyona efllik edebilir, aktif ve pasif intihar
giriflimi (hastalar›n yemek yemedi¤i, ilaçlar›n› al-
mad›¤› ve yaflam›n› riskine atacak davran›fllarda
bulundu¤u durum) ile sonuçlanabilir.

Minör depresif bozukluk
‹leri yaflta eflik alt› depresyon, majör depres-

yona göre daha az subjektif yak›nma ve yeti yi-
timi ile giden, daha k›sa süren, hafif fliddetteki
bir formdur ki bu niceliksel bir ayr›m olur. Di¤er
taraftan eflik alt› depresyon, niteliksel olarak ati-
pik psikopatolojisi, farkl› bir gidifli ve bileflenle-
ri olan, hafif fliddette olmas› flart olmayan, özk›-
y›m düflüncelerinin, suçluluk ve de¤ersizlik his-
sinin daha az, fiziksel sa¤l›¤a yönelik yak›nma,
yorgunluk ve bitkinli¤in daha fazla oldu¤u, yafl-
l›lara ait bir formdur. Minör depresyon, fiziksel
güçte belirgin azalmaya, yeti yitimine, sa¤l›k ku-
rumlar›na baflvuruda artmaya neden olan ve ma-
jör depresyon geliflimine neden olabilen önemli
bir risk faktörüdür (10,11,12). Birinci basamak
sa¤l›k hizmetlerinde depresif semptomlar› olan
fakat majör depresif epizod ve distimi kriterleri-
ni karfl›lamayan çok say›da hasta oldu¤u bildiril-
mifltir (13). Bu hastalar, yaflam kalitesi aç›s›ndan,
diyabet ve hipertansiyonu olan hastalardan daha
fazla ifllevsellik kayb› ve yeti yitimi göstermekte-
dirler. Yine minör depresyonu olan hastalar›n,
yeti yitimine neden olan gün say›s› majör dep-
resyonlu hastalara göre daha fazla bulunmufltur.
Yafll› hastalarda subsendromal depresyonun,
majör depresyon, minör depresyon ve distimi-
den daha s›k görüldü¤ü, ifllevsellik, yeti yitimi
ve t›bbi komorbidite aç›s›ndan majör ve minör
depresyondan farkl› olmad›¤› bildirilmifltir. Yafl-
la birlikte majör depresyon görülme s›kl›¤› aza-
l›rken, minör depresyon s›kl›¤› artar (13,14). Mi-
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nör depresyon, yafll› hastalarda önemlidir; çün-
kü neden oldu¤u biliflsel ve ifllevsel alandaki ka-
y›plar majör depresyon kriterlerini karfl›layan
hastalardaki kay›pla benzerdir (12). 

Distimik bozukluk
DSM-IV ve ICD-10’da bir tan› kategorisi ola-

rak yer al›r. ICD-10’da inatç› duygudurum bo-
zukluklar› içinde yer al›r. En az iki y›l süren kro-
nik bir depresyondur. Distimi tan›s› alan hastalar
depresyon semptomlar›n› tafl›rlar, fakat daha ha-
fif fliddettedir: ifltah azalmas›, uykusuzluk, enerji
azl›¤›, kendine güvenin azalmas›, dikkat ve kon-
santrasyon güçlü¤ü, umutsuzluk gibi (15).

Depresif belirtilerle giden uyum 
bozuklu¤u ve yas reaksiyonu
‹leri yafltaki hastalar zamanla yaflamlar›nda

pek çok de¤iflikli¤e uyum göstermek zorunda
kal›rlar. DSM-IV’e göre uyum bozuklu¤u tan›s›,
stres etkenlerinin bafllang›c›ndan sonraki 3 ay
içinde, normalde beklenen reaksiyondan daha
belirgin s›k›nt›n›n oldu¤u, ifllevsellikte belirgin
bozulman›n oldu¤u, depresif duygudurumla,
anksiyete ya da davran›fl bozuklu¤u ile giden
bir durumdur. Bu yaflta bu duruma yol açabile-
cek bafll›ca stres faktörleri, eflin ya da sevilen
birinin kayb›, emeklilik, maddi sorunlar ve fi-
ziksel hastal›klard›r. Depresif uyum bozuklu¤u
depresif duygudurum, a¤lama ve ümitsizlik gi-
bi semptomlar› içerir. Tan›m olarak uygunsuz
ve afl›r› tepki, 6 aydan daha uzun sürmez, di¤er
tan›lar ve yas reaksiyonunun kriterlerini karfl›-
lamaz.

Yas, sevilen birinin kayb›yla yo¤un üzüntü
duyma, sindirim sistemi sorunlar›, kilo kayb› ve
uyku bozuklu¤u gibi depresif semptomlara ben-
zeyen tepkiler görülmesidir. Semptomlar iki ay-
dan fazla sürerse majör depresyon araflt›r›lmal›-
d›r. Depresyon ilk iki ay içinde a¤›r seyrederse,
psikomotor retardasyon belirginse, de¤ersizlik
ve intihar düflünceleri varsa ve kifli daha önce de
depresyon geçirmiflse tedavi edilmelidir (16).
Yafll›larda efl kayb› sonras›nda s›k görülen bu

durumun normal kabul edilmesi ve depresyo-
nun atlanmas›, fiziksel ve ruhsal sa¤l›kta bozul-
maya, buna ba¤l› olarak da mortalite art›fl›na ne-
den olur ( 15,17,18). 

Zisook ve arkadafllar›, eflini kaybeden yafll›la-
r›n yaklafl›k %20’sinde kay›ptan iki ay sonra
MDE geliflti¤ini, bunlar›n üçte birinde bir y›l so-
nunda depresyonun kronikleflti¤ini saptam›fllar-
d›r (17). 

Yafll›l›k depresyonunda risk faktörleri

Cinsiyet ve medeni durum: Psikiyatrik epi-
demiyolojinin en net ve aç›k bilinen noktalar›n-
dan biri depresyonun kad›nlarda çok daha s›k
görüldü¤üdür. Menarfl döneminden bafllayarak,
orta yaflta kad›nlar aleyhine artan bu s›kl›k ileri
yaflta biraz düfler (19). Evlilik erkekler için ko-
ruyucu, kad›nlar için ise risk faktörü olarak bil-
dirilmektedir (20).

Yeti yitimi: Dünya nüfusunun %7-10’u kro-
nik hastal›klar›n neden oldu¤u yeti yitiminden
ciddi derecede etkilenir. Yafl ve yeti yitimi ara-
s›nda da güçlü bir iliflki vard›r. Yeti yitimi 40-49
yafl aras›nda %7 iken, 80 yafl›n üzerinde %67’dir
ve kronik hastal›klar buna neden olur (10). Fi-
ziksel hastal›kla birlikte olan majör ya da minör
depresyon yeti yitimini beklenenin çok üzerine
ç›kar›r (21-23). ‹nme, Parkinson hastal›¤›, artrit
gibi yeti yitimine neden olan hastal›klarla yafll›-
l›k depresyonu aras›nda iliflki vard›r. 

Yaflam olaylar›: Yafll› depresif hastalar›n
depresyonu olmayanlara göre daha fazla olum-
suz yaflam olay› yaflad›¤› çeflitli çal›flmalarda sap-
tanm›flt›r. Yafll›lar, kronik zorluklar›n yaflam
olaylar›nda daha s›k yer almas› ile gençlerden
ayr›l›rlar ve yaflam olaylar› düflük tedavi oran›n›
da beraberinde getirir (20,24). 

Sosyal destek: Yafll›larda da genç hastalarda-
ki stresörlere benzer, kendine güven eksikli¤i,
sosyal destek azl›¤›, güvenebilecekleri iliflki azl›-
¤› gibi faktörler haz›rlay›c› etkenler aras›ndad›r.
Yak›n dost veya s›rdafl say›s› ile iyilik hali aras›n-
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da pozitif iliflki saptam›fl; yafll› kiflilerin ailelerin-
den, efllerinden destek almalar›, sosyal destek ve
yak›n arkadafll›k iliflkilerinin olmas›, iyi hissetme
ile iliflkili, depresyon geliflmesi ile ters iliflkili bu-
lunmufltur (2,20,25). 

Sosyal s›n›f, gelir ve e¤itim: Çal›flan çocuk-
lu kad›nlar›n, orta sosyal s›n›f kad›nlardan dört
kat daha fazla depresif epizod yaflad›klar› bildi-
rilmifltir. Sosyal s›n›f›n etkisi yafll› depresiflerde
daha az görülmektedir. Alt düzey sosyal s›n›fta-
ki depresif yafll›lar›n, sosyal güçlükleri daha faz-
la yaflamalar›n›n yan›nda, yetersiz sa¤l›k hizmeti
almalar› da depresyon gelifliminde etkili olabilir.
Sosyal s›n›f, emeklilik öncesi konum, emeklilik
geliri, yaflad›¤› evin kalitesi, sosyal iliflki a¤› ve
kanuni haklar›n›, devlet kurumlar›n› kullanabil-
me yetene¤i ile ölçülebilir. Yafll›l›k depresyonu
ile düflük gelir düzeyi, bar›nma flartlar›, e¤itim
düzeyi aras›nda da iliflki saptanm›flt›r (19,20,25).

Kognitif (biliflsel) bozukluk: Çeflitli çal›fl-
malarda depresyon puanlar› ve biliflsel test pu-
anlar› aras›nda iliflki saptanm›flt›r. Yani yafll›larda
depresyon dikkat da¤›lmas› ve unutkanl›k ya-
par. Depresyon ve demans›n ay›r›c› tan›s› zaman
zaman iyi merkezlerde bile sorun olabilir. Dep-
resif duygudurum, biliflsel yetilerde bozulma ve
demans geliflimi için risk faktörü olabilir. Bu
ba¤lant›n›n biyolojik temelinde, kronik depresif
hastalarda, hipokampüste ö¤renme ve geri ça-
¤›rma ifllevi gören bölgelerde kortizol stres yan›-
t›n› kapatan h›zl› geri bildirim mekanizmalar›n›n
fazla miktarda nörotoksik metabolitlerin birikimi
ile zedelenme olabilece¤i düflünülmektedir.
Frontotemporal subkortikal mikrovasküler lez-
yonlar da biliflsel bozulma yan›nda duygudurum
ve motivasyon bozuklu¤u ile geliflen yafll›l›k
depresyonuna neden olabilir (26,27).

Biyolojik faktörler: Yafll› hastalarda Alzhe-
imer hastal›¤›, Parkinson hastal›¤›, multi-infarkt
demans gibi nörodejeneratif hastal›klar›n s›kl›¤›
artar. Bu hastal›klarla birlikte depresif semptom
ve sendromlar›n yüksek oranda görülmesi ba-
zen ortak etiyoloji, bazen de bu hastal›klara ba¤-

l› geliflen yeti yitimi ile iliflkili olabilir. Genetik
yatk›nl›k, kay›plar, ço¤ul stresörler ilerleyen yafl-
la birlikte görülen biyolojik yatk›nl›kla etkileflir.
Yafllanman›n psikolojik etkileri, birtak›m biyolo-
jik de¤ifliklikler de yaratabilir. Geç bafllang›çl›
depresyon daha çok yap›sal beyin de¤ifliklikleri
ve serebrovasküler de¤iflikliklerle iliflkili iken,
erken bafllang›çl› depresyon, ailesel ve genetik
faktörlerle daha çok iliflkili görünmektedir. Yafl-
l›kta artan hipertansiyon diyabet gibi hastal›klar
da hem biyolojik hem psikolojik zorlanmalara
neden olup yafll›l›k depresyonunu art›r›rlar.

Klinik özellikler
Depresyonda klinik görünüm tek tip olma-

y›p, ço¤ul biyopsikososyal faktörlerin klinik
özellikleri etkiledi¤i bir spektrumdad›r. Var olan
tan› kriterleri ve terminoloji ileri yafl depresyon-
lar› için yetersiz kalmaktad›r. Literatürde depre-
sif psödodemans, depresyonun altta yatt›¤› so-
matizasyon, depresyonun inkâr edildi¤i maskeli
depresyon, depresif nöroz, subsendromal dep-
resyon gibi çok say›da depresif sendrom tan›m-
lanm›flt›r. 

‹leri yaflta görülen depresyonlar, erken ve
geç bafllang›çl› olarak ayr›labilir. Bu iki grubun
klinik özellikleri farkl›l›klar gösterir. Erken bafl-
lang›çl› depresyon, yafll›l›kta tekrar eder ve
semptomlar önceki epizodlara benzer. Ailevi
yatk›nl›k, kay›plar, ço¤ul stresörler ilerleyen yafl-
la birlikte görülen biyolojik yatk›nl›klarla etkile-
flir. Geç bafllang›çl› depresyonda ise erken bafl-
lang›çl› depresyona göre, daha fazla çevreye ilgi
kayb›, psikotik bulgu, yayg›n anksiyete sempto-
mu ve daha az patolojik suçluluk görülmektedir
(22,24). Geç bafllang›çl› yafll›l›k depresyonu, be-
lirgin depresif duygudurum olmadan, atipik
özelliklerle de seyredebilir. Yafll›larda yayg›n
olarak görülen maskeli depresyonda da depresif
duygudurum, üzüntü ve disfori inkâr edilebilir.
Somatik yak›nmalar, yorgunluk, a¤r›, sindirim
sistemi sorunlar›, enerji azl›¤› önde gelen yak›n-
malar olup depresif duygudurumu maskeler,
hastalar belirli bir sendroma iflaret etmeyen so-
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matik yak›nmalar ile dahiliye kliniklerine baflvu-
rurlar (28,29). Bu kifliler depresif semptomlar›n›
t›bbi hastal›klar›na ba¤larlar. Uyku ve ifltah bo-
zukluklar›, atipik a¤r›lar, sosyal çekilme ve t›bbi
tedavilere uymama durumunda depresyon arafl-
t›r›lmal›d›r.

‹ntihar
Erkek cinsiyet ve ileri yafl intihar için çok iyi

bilinen iki risk faktörüdür. Yaflla birlikte intihar
giriflim oran› giderek azal›rken, ölümle sonuçla-
nan intihar oran› ise artar. Yani yafll›lardaki inti-
har giriflimlerinde ölümle sonuçlanma oran› da-
ha yüksektir. Bir araflt›rmada intiharlar›n
%30’unu toplumun %15’ini oluflturan 65 yafl ve
üzerindeki kiflilerin gerçeklefltirdi¤i saptanm›flt›r.
Depresyon, intihar girifliminin önemli bir öngö-
rüsüdür. Çeflitli çal›flmalar, intihar girifliminden
k›sa bir süre önce bu kiflilerin birinci basamak
sa¤l›k hizmeti veren kurumlara baflvurdu¤unu
göstermektedir; %20’si ayn› gün, %40’› ayn› haf-
ta, %70’i ise intihar girifliminden önceki bir ayda
bir sa¤l›k kurulufluna baflvurmufl (30). Bu bulgu-
lar yafll› popülasyondaki intihar riskini azaltmak
için depresyonun tan›nmas›n›n ve hemen tedavi
edilmesinin ne kadar önemli oldu¤unu göster-
mektedir. Yafll› depresif kiflilere intihar düflünce-
lerini sorman›n bir tehlikesi yoktur, aksine sor-
mamak t›bbi bir hatad›r.

Yafll›l›k depresyonlar›nda tedavi

Yafll› hastalarda depresyonun tan›nmas›n›n
yan› s›ra antidepresan seçmenin de çeflitli zor-
luklar› vard›r. Yaflla birlikte meydana ç›kan vü-
cuttaki de¤ifliklikler ilaçlar›n farmakodinami¤ini,
farmakokineti¤ini etkiler. Serebral atrofi, beyaz
madde de¤ifliklikleri ve hedef reseptör de¤iflik-
likleri de ilaçlar›n etki ve yan etki potansiyelleri-
ni de¤ifltirir.

Yafll›larda psikotrop ilaçlar›n emilimi, tafl›n-
mas›, serbest ilaç miktarlar› da¤›l›mlar›, hedef or-
gana var›fllar› ve elimine edilmelerinde önemli
de¤ifliklikler olur. Ayr›ca hedef organ olarak be-

yinde de nöron kayb› ve sekonder atrofi, resep-
tör kayb› ve duyarl›l›¤›n›n azalmas›, biyokimya-
sal de¤iflmeler, beyindeki iskemik alanlar›n mik-
tar› ve yeri gibi baz› özellikler de yafll›larda etki
ve yan etki de¤ifliklerine yol açar (31,32). Hasta-
n›n cinsiyeti, çal›flma durumu, ek fiziksel hasta-
l›klar›, daha önceki tedavileri veya halen kullan-
d›¤› psikiyatri d›fl› ilaçlar, daha önceki hastal›k
epizodlar›, doktorun deneyimleri, hastan›n dok-
tor deneyimleri, ilaçlara eriflme durumu, ilaçlar›
düzenli kullanma al›flkanl›¤› kullan›lan ilaçlar-
dan al›nabilecek cevaplar› etkiler.

Majör ve minör depresyon d›fl›nda, distimik
bozukluk, bipolar I ve II bozukluklar, anksiyete
bozukluklar›, obsesif kompülsif bozukluk, panik
bozukluk, posttravmatik stres bozuklu¤u, im-
puls kontrol bozuklu¤u gibi endikasyonlarda da
yafll›larda antidepresan ilaçlar kullan›l›r.

‹laç verilirken flu noktalara dikkat edilmesi
gerekir: 
• Hastan›n karaci¤er ve böbrek fonksiyonlar›

bilinmeli, EKG çekilmelidir. 
• Ek fiziksel hastal›klar bilinmelidir: Örne¤in,

Parkinson hastal›¤›, prostat hipertrofisi ve
glokom antidepresanlardan etkilenebilir. 

• Hastan›n kulland›¤› ve antidepresanlarla etki-
leflebilen ilaçlar bilinmelidir.

• Dahili kontrollere devam edilmelidir (özellik-
le yemek yemeyen, dehidrate hastalarda). 

• ‹laç de¤iflikliklerinden haberdar olunmal›d›r. 
• Müdavim hekimi ile iflbirli¤i yaparak tabloyu

a¤›rlaflt›rabilecek gerekli olmaya ilaçlar kesil-
melidir.

• Antidepresan ilaç endikasyonu do¤ru olmal›-
d›r: Örne¤in, akut yas reaksiyonunda veril-
memelidir.

• Mümkün olan düflük dozlarda bafllanmal› ve
doz kontrollü bir flekilde art›r›lmal›d›r. 

• Hasta ve yak›n› tedavinin olas› yan etkileri ve
etkinlik profili hakk›nda bilgilendirilmelidir. 

• Birden fazla psikotropa ayn› anda bafllamak-
tan kaç›n›lmal›d›r. 

• Terapötik aral›¤› dar duygudurum düzenleyi-
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cilerinin kullan›m›nda (lityum, sodyum valp-
roat, karbamazepin gibi), s›k aral›klarla kan
düzeyi takip edilmelidir.

• Benzodiazepinleri gerek ek ilaç olarak gerek-
se tek bafl›na yafll› hastalara vermekten kaç›-
n›lmal›d›r (31,33).

Antidepresan ilaç gruplar› aras›nda yafll› has-
talarda çok dikkatle kullan›lmas› gerekenler tri-
siklik ve tetrasiklik antidepresanlard›r (TCA). Se-
lektif serotonin geri al›m inhibitörleri (SSRI), re-
versibl MAO inhibitörleri (R‹MA) ve ikinci kuflak
antidepresanlar (venlofaksin, mirtazepin, traza-
don) ise nispeten daha güvenli bir flekilde kulla-
n›labilir (33,34).

TCA ilaçlar aras›nda amitiriptilin, imipramin,
maprotilin, klomipramin say›labilir. Bu ilaçlar iyi
birer antidepresif etkinli¤e sahip olmalar›na ra¤-
men yan etkileri nedeniyle yafll› hastalarda kul-
lan›mda kesinlikle ilk tercih edilecek ilaçlar de-
¤ildirler. Güçlü sedasyon yapmalar› yafll›da ser-
semlik, düflme ve k›r›klara neden olabilir. Afl›r›
sedasyona ba¤l›, beslenme ve hidratasyon bo-
zuklu¤una yol açabilirler. TCA’lar›n güçlü anti-
kolinerjik yan etkileri vard›r. Bu da kalp debisi-
ni azaltarak taflikardiye sebep olabilir. Kalp
kontraktilitesini azalt›rlar, aritmi ve postüral hi-
potansiyona yol açarlar. Konfüzyonel durum,
a¤›z kurumas› ve buna ba¤l› difl protezi kullan›m
zorluklar›, üriner retansiyon ve prostat hipertro-
fisi belirtilerini art›rmas›, glokomu kötülefltirme-
si, kab›zl›k ve buna ba¤l› sorunlar› art›rmas› bu
ilaçlar›n yafll›larda kullan›m›n› k›s›tlayan di¤er
etkilerdendir (35,36).

SSRI grubu ilaçlar (fluoksetin, sertralin, flu-
voksamin, paroksetin, sitalopram) yafll› hastalar-
da güvenli antidepresan yan›t sa¤lamalar›, göre-
ce düflük yan etki profilleri ve ilaç etkileflimine
daha az girmeleri sebebi ile daha rahat kullan›-
l›rlar. Özellikle sertralin ve sitalopram yafll›larda
da en s›k çal›fl›lm›fl olanlard›r. Bu ilaçlar›n kardi-
yak yan etkileri gösterilememifltir ancak bradiki-
nezi, bulant› ve kusma, ifltah azalmas›, uykusuz-
luk, bafl a¤r›s›, cinsel disfonksiyon ve titreme gi-

bi yan etkiler görülebilir. Yine yafll› hastalarda
fluoksetin gibi baz›lar› ekstrapiramidal sistem
belirtileri ve hiponatremiye neden olabilir
(33,36).

Yafll›larda serotonin ve norepinefrin geri al›m
inhibitörlerinden (SNRI) mirtazepin, uyku dü-
zenleyici ve ifltah aç›c› etkileri ile uykusuz, bes-
lenmesi bozulmufl depresyonlarda, venlafaksin
anksiyetenin efllik etti¤i veya SSRI’lara yan›ts›z
depresyonlarda kullan›labilir. Trazodon seroto-
nin antagonisti ve geri al›m inhibitörü (SARI) bir
heterosiklik olup antikolinerjik etkinli¤i düflük-
tür, sedasyon amac›yla ya da non-psikotik dep-
resyonlarda kullan›labilir.

Antidepresan ilaçlar›n yafll›larda pratikte s›k
kullan›lan ve önerilen maksimum dozlar› flöy-
ledir:

• Fluoksetin, 20-40 (80) mg/gün 
• Fluvoksamin, 200-300 (450) mg/gün 
• Sertralin, 50-150 (200) mg/gün
• Paroksetin, 20-40 (80) mg /gün
• Sitalopram, 20-40 (60) mg/gün
• Mirtazapin, 15-30 (60) mg/gün
• Venlafaksin, 75-225 (375) mg/gün
• Trazodon, 150-250 (600) mg/gün
• Moklobemid, 600-900 (1200) mg/gün

Antidepresan kullanan hastalar›n yaklafl›k
%50’sinde remisyon geliflmedi¤i, daha ötesi has-
talar›n 2 y›l sonra bile %20 oran›nda belirgin
semptomatik kald›¤› gösterilmifltir. Bugün eli-
mizdeki bilgiler yafll›l›kta majör depresyonun hi-
pertansiyon, diyabet veya artrit gibi kronik bir
süreç olarak ele al›nmas›, akut ve idame tedavi-
lerinin etkin bir flekilde planlanmas›, gözlenme-
si ve takip edilmesi gere¤ini ortaya koymufltur.
Yafll› hastalarda tedaviye dirençten bahsetme-
den önce düzenlenen tedavinin uygunlu¤u ve
uygulanabilirli¤i, hasta uyumunun kontrolü, alt-
ta yatan ek her türlü hastal›¤›n gözden geçiril-
mesi gerekir. 

Yafll›l›k depresyonunun tedavisinde ilk seçile-
cek antidepresifler SSRI’lard›r. Ancak bu oral teda-
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vilere yan›t al›namad›¤›nda augmentasyon tedavi-
leri gündeme gelir. Bu durumdaki farkl› ilaç kom-
binasyonlar› (anksiyolitik, TCA veya düflük doz
nöroleptik eklenmesi), mood stabilizatörlerinin ek-
lenmesi, elektrokonvülzif tedavi, tiroid hormonu
augmentasyonu, psikostimülan kullan›m› ve psi-
koterapiden yararlan›labilir. Bu seçeneklerin ge-
ropsikiyatri uzmanlar›nca ya da konuda deneyimli
psikiyatristlerce uygulanmas› daha do¤rudur.

Yafll›kl›kta depresyonun tan›nmas› ve uygun
tedavi edilmesi hem hastan›n hem de hasta ya-
k›nlar›n›n iyilik halini ve yaflam kalitesini art›r›r,
dahili hastal›klar›n ortaya ç›k›fl›n› ve kötüleflme-
sini azalt›r. Yafll›l›k depresyonunun özellikle bi-
rinci basamakta tan›nmas› ve gerekli tedavinin
iflbirli¤i içinde yap›lmas› gerekmektedir.
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