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ÖZET

Aripiprazol kısmi dopamin agonisti özelliği olan ikinci kuşak bir an-
tipsikotiktir. Hem tipik hem de atipik antipsikotiklerin istenmeyen 
kardiyovasküler etkilere sebep olduğu iyi bilinmekle birlikte son yıllarda 
kullanıma giren aripiprazolle ilgili veriler sınırlıdır. Acil servise başvuran 
35 yaşında bir kadında kardiyojenik olmayan pulmoner ödem tespit 
ettik. Akciğer filmi ve göğüs bilgisayarlı tomografisi, pulmoner ödem 
ve iki taraflı pulmoner efüzyonlar gösterdi. Hastanın öyküsünden ob-
sesif kompulsif bozukluk sebebiyle uzun süredir sertralin 200 mg kul-
landığı ve iki ay önce güçlendirme amacıyla tedaviye aripiprazol 10 mg 
eklendiği öğrenildi. Bu olguda bir CYP2D6 inhibitörü olan sertralin, 
aripiprazolün plazma düzeyini artırarak toksik doza ulaşmasına katkı 
yapmış olabilir. 
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SUMMARY 
Aripiprazole Induced Non-Cardiogenic Pulmonary Edema: 

A Case Report

Aripiprazole is a second-generation antipsychotic drug with partial 
dopamine agonistic activity. Although the adverse cardiovascular effects 
of both typical and atypical antipsychotics are well known, similar data on 
aripiprazole, which was recently introduced, are scarce. Herein we report 
a 35-year-old female that presented to our emergency department with 
non-cardiogenic pulmonary edema. Chest X-ray and thoracic CT showed 
pulmonary edema and bilateral pleural effusion. Anamnesis showed that 
she had been taking sertraline 200 mg d–1 for obsessive-compulsive 
disorder for a long time and that aripiprazole10 mg d–1 was added for 
augmentation 2 months prior to presentation. We think that the CYP 
2D6 inhibitor sertraline might have played a role in increasing the plasma 
concentration and toxicity of aripiprazole in the presented patient.
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GİRİŞ 

Aripiprazol antidepresan özellikleri de olan ikinci kuşak bir 
antipsikotiktir ve şizofreni, bipolar bozukluk, majör dep-
resif bozukluk ve kaygı bozukluklarının aralarında olduğu 
birçok psikiyatrik bozukluğun tedavisinde kullanılmaktadır 
(Worthington ve ark. 2005). 

Hem tipik hem de atipik antipsikotik ilaçların tedavi edici 
dozlarda kullanıldığında bile istenmeyen kardiyovasküler 
etkiler oluşturabildiği bilinmektedir. Bu istenmeyen etkiler 
arasında ortostatik hipotansiyon, miyokardit, aritmiler, kar-
diyomiyopati ve ani ölüm sayılabilir (Harrison ve ark. 2005). 

Yazın taramamızda aripiprazol kullanımıyla ilişkilendirilmiş 
bir kardiyojenik olmayan pulmoner ödem olgusu bildirimi 
bulunamamıştır. 

OLGU

Otuz beş yaşında bir kadın hasta Adıyaman Üniversitesi 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine nefes darlığı ya-
kınmasıyla başvurdu.  Acil servise kabulü sırasında merkezi si-
yanozu vardı. Kardiyak dinleme bulguları normaldi. Solunum 
sisteminin muayenesi sırasında her iki akciğerde orta sahalar-
dan itibaren raller mevcuttu. Muayene sırasında ortopne be-
lirgindi. Kan basıncı 100/70 mmHg idi. Parmaktan ölçülen 
oksijen doygunluğu %80 bulundu. Elektrokardiyografide 
normal sinüs ritmi görüldü ve kalp hızı 110 atım/dakika idi. 
Akciğer filmi ve toraks bilgisayarlı tomografisinde, pulmoner 
ödem ve iki taraflı pulmoner efüzyonlar görüldü (Şekil 1, 
2). Laboratuvar tetkiklerinde bakılan üre, kreatin, albümin, 
tiroid fonksiyon testleri, karaciğer fonksiyon testleri, beyaz 
küre sayısı, kreatin kinaz MB ve kardiyak troponin düzeyleri 
normal sınırlar içindeydi. Ekokardiyografi ile değerlendirilen 
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kalp odacıklarının büyüklüğü, kalp kapakçıklarının yapısı ve 
ejeksiyon fraksiyonu normaldi. Bu sonuçlarla hastada kardi-
yojenik olmayan pulmoner ödem tanısı düşündük. 

Hastanın psikiyatrik öyküsünde yaklaşık 5 yıldır olan obsesif 
kompulsif bozukluk şikayeti vardı. Kirlenme ve emin olama-
ma obsesyonları ve temizlenme ve kontrol etme kompulsi-
yonları ön planda olduğundan sertralin başlanıp 200 milig-
rama çıkılmış ve acil servis başvurusundan 2 ay önce tedaviyi 
güçlendirmek amacıyla aripiprazol 10 mg eklenmişti. 

Hasta kardiyojenik olmayan pulmoner ödem tedavisi ama-
cıyla koroner yoğun bakım ünitesine yatırıldı. Sertralin ve 
aripiprazol kesildi. Sürekli pozitif havayolu basıncı (conti-
nous positive airway pressure/CPAP) tedavisine başlandı. 
Furosemid infüzyonu ve prednizolon tedavisi uygulandı. İlk 
gün içinde yaklaşık 6000 mL idrar çıktısı sağlandı. Aynı gün 
içinde semptomatik düzelme gözlendi. Hasta yatışının beşin-
ci gününde tam düzelme ile taburcu edildi. Hastanın 3 aylık 
takibinde kardiyolojik açıdan problem yoktu. Obsesif kom-
pulsif bozukluk nedeniyle sitolapram 40 mg tedavisi altında 
hasta takip edilmektedir.

TARTIŞMA 

Aripiprazol şu an kullanımda olan antipsikotiklerden farklı bir 
etki mekanizmasına sahip görece yeni bir atipik antipsikotik 
ilaçtır. Hem postsinaptik dopamin D2 reseptörleri hem de pre-
sinaptik otoreseptörler üzerine etki eder ve parsiyel bir dopa-
min agonisti kabul edilmektedir (Travis ve ark. 2005, Bolonna 
ve ark. 2005).  İlk olarak şizofreni tedavisinde araştırılan mole-
külün şizofreninin pozitif, negatif ve ekstrapiramidal belirtile-
rinde etkili olduğu görülmüştür (DeLeon ve ark. 2004). 

Aripiprazolün tedaviye dirençli OKB hastalarında güçlendir-
me tedavisinde kullanılmasına dair olgu bildirimleri yapıl-
mıştır (Sarkar ve ark. 2008, Storch ve ark. 2008, Fornaro ve 
ark. 2008, Ozturk ve Coskun 2009). Pessina ve arkadaşları 

(2009) ve Ak ve arkadaşları (2011) tarafından yapılan iki açık 
etiketli çalışmada ve Muscatello ve arkadaşları (2011) tara-
fından yapılan çift kör, rastgele örnekleme yapılan, plasebo 
kontrollü bir çalışmada serotonin geri alım inhibitörlerine 
eklenen aripiprazolün OKB belirtilerini azaltmakta etkili ol-
duğu gösterilmiştir. 

Kardiyojenik olmayan pulmoner ödem, akut respiratuar dist-
res sendromu (ARDS) olarak da bilinmektedir (Bernard ve 
ark. 1994). Kardiyojenik olmayan pulmoner ödeme sebep 
olan patofizyolojik mekanizma kesin olarak bilinmemekle 
beraber, alveollerde kapiller entodelyal hasar ve artmış geçir-
genlik sonucu proteinlere karşı vasküler geçirgenlikte artıştır. 
Bu durum alveoler hava keseciklerinde proteinden zengin 
sıvı birikmesine ve fibrinden ve başka proteinlerden zengin 
olan hiyalen membranlar oluşmasına sebep olur (Bernard ve 
ark. 1994). Antipsikotik ilaçlardan fenotiazinler, droperidol 
ve perisiyazinin ARDS’yi tetikleyebildiği bilinmekle birlikte 
bu bağlantıya doğrudan işaret eden az sayıda olgu bildirimi 
bulunmaktadır (Sorianno ve ark. 2003, Johnson ve ark. 1988, 
Li ve Gefter. 1992, Dahlin ve ark. 1997, Savici ve Katzenstein 
2001, Wilson ve Ridley 2007, Ozkan ve ark, 2001). Bu ya-
yınlarda patofizyolojik mekanizma net olarak açıklanamamış 
olsa da dozla ilişkili bir etki (Dahlin ve ark. 1997), nörolep-
tik malign sendromun bir parçası (Sorianno ve ark. 2003, 
Johnson ve ark. 1988), nörojenik pulmoner ödem (Li ve 
Gefter 1992) ve akciğer dahil birçok dokuda nötrofillerin ak-
tivasyonunu içeren bir alerjik reaksiyon (Savici ve ark. 2001) 
olduğu öne sürülmüştür. Bildirilen olgularda ARDS’ye neden 
olan kesin mekanizma net olmamakla birlikte bazal gangli-
onlarda ve hipotalamusta dopamin blokajına bağlı fonksiyon 
bozukluğundan kaynaklandığı düşünülen nörojenik pulmo-
ner ödemin sorumlu olduğu açıklaması makul görünmekte-
dir (Li ve Gefter  1992, Wilson ve Ridley 2007). Bizim olgu-
muzda aripiprazol ile görülmesi muhtemel diğer zehirlenme 
bulgularından dispne, çarpıntı, göğüs ağrısı ve bulantı hissi 
mevcut idi ancak ortostatik hipotansiyon, uykuya meyil hali 

ŞEKİL 2. Akciğer bilgisayarlı tomografi (bt) taraması alt akciğer sahalarında iki taraflı 
plevral efüzyon, konsolidasyon alanları ve buzlu cam şeklinde opasite gösteriyor.

ŞEKİL 1.  Başvuru sırasında çekilen akciğer grafisi altta ve ortada iki taraflı 
opasite gösteriyor.
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ve akatizi, hasta ortopne nedeniyle huzursuz ve sürekli otur-
ma isteğinde olduğundan, maskelenmiş olabilir.

Antipsikotik ilaçların istenmeyen kardiyovasküler etkileri son 
dönemde artan bir ilgi çekmektedir (Michelsen ve Meyer 
2007). Ortostatik hipotansiyon, miyokardit, kardiyak iletim 
kusurları, sol ventrikül işlev bozukluğu ve aritmiler (torsa-
des de pointes ve ventriküler fibrillasyon dahil) bu istenme-
yen etkilerden bazılarıdır. Açıklanamayan ani kardiyak ölüm 
ile de ilişkili oldukları bildirilmiştir (Harrison ve ark. 2005). 
Aripiprazol tarafından uyarılan kardiyojenik olmayan pulmo-
ner ödem olgusuna yazında rastlanmamıştır. Ancak ABD Gıda 
ve İlaç Kuruluna yapılan istenmeyen etki bildirimleri arasında 
aripiprazol kullanımına bağlı 21 pulmoner ödem olgusu bu-
lunmaktadır (www.ehealthme.com). Bunlardan 5’inde dep-
resyon ve 4’ünde anksiyete bozuklukları tanısı konulurken 5’i 
fluoksetin, 3’ü venlafaksin, 2’si sertralin ve 1’i de paroksetini 
aripiprazol ile birlikte kullanmıştır. Bu olguların %62,5’inde 
kardiyojenik olmayan pulmoner ödem aripiprazol kullanılma-
ya başladıktan sonraki ilk 6 ay içinde görülmüştür (www.ehe-
althme.com). Sunduğumuz hasta da sertralin kullanmaktaydı 
ve iki ay önce güçlendirme amacıyla aripiprazol eklenmişti. 

Aripiprazol asıl olarak CYP450 3A4 ve 2D6 mikrozomal 
enzimleri tarafından metabolize edildiğinden bu enzimle-
rin inhibitörleri ile birlikte kullanıldığında plazma düzeyleri 

artmaktadır. Ketokonazol ve kinidin gibi güçlü CYP450/2D6 
inhibitörleri kullanıldığında aripiprazol düzeylerinin arttığı 
bildirilmiştir (DeLeon ve ark. 2004). Travis ve arkadaşları 
(2005) bu sebeple aripiprazol fluoksetin ya da paroksetin ile 
birlikte kullanıldığında aripiprazol dozunun ayarlanması ge-
rektiğini bildirmiştir. Sertralin de CYP2D6 inhibisyonu ya-
pabilmektedir (Nemeroff ve ark. 1996, Spina ve ark. 2008). 
Risperidon kullanan hastalarda sertralin ilave edilen bir ça-
lışmada, 50 ve 100 mg sertralin eklenen 9 hastada plazma 
risperidon düzeyleri değişmezken, 150 mg eklenen 2 hastada 
plazma risperidon düzeyinin %36 ve %52 arttığı bildirilmiş-
tir (Spina ve ark. 2004). Bildirdiğimiz olguda da yüksek doz-
da (200 mg/gün) kullanılan sertralin CYP/2D6 inhibisyonu 
yoluyla aripiprazol plazma düzeyini artırmış olabilir. 

Sonuç olarak, bu hastada ARDS etkeninin aripiprazol oldu-
ğunu kesin olarak söylemek mümkün olmamakla birlikte 
aripiprazol kullanan hastalarda, özellikle de bir CYP 3A4 ve/
veya 2D6 inhibitörü tedaviye eklendiğinde bu açıdan dikkatli 
olunması gerektiği söylenebilir. Aripiprazolün duygudurum 
bozuklukları ve kaygı bozuklukları tedavilerini güçlendirmesi 
için kullanımı arttığından, birlikte kullanıldığı ilaçlarla ortaya 
çıkabilecek ilaç-ilaç etkileşimleri açısından doz ayarlamalarını 
içeren kılavuzlar oluşturulması önemlidir.
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