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Mektup

Sayın Yayın Yönetmeni,

Oksibutinin, aşırı aktif mesane tedavisinde  sıkça kullanılan 
antimuskarinik bir maddedir. Bu tür antikolinerjik maddeler 
yüksek dozda alındığında; bilişsel işlevlerde bozulma, kon-
füzyon, yönelim bozukluğu, basınçlı konuşma, deliryum, en 
sık görme daha seyrek olarak işitme ve dokunma olmak üzere 
varsanılar, paranoid düşünceler, kendine güvende artış, uyku-
suzluk ve iştahsızlık gibi belirtilere sebep olmaktadır (Hines 
ve ark. 2006). 

Yazımızda depresyon ve sosyal anksiyete ile ilgili belirtileri 
baskılamak için alınan oksibutinin içerikli antimuskarinik  
maddenin kötüye kullanım ve bağımlılık açısından risk oluş-
turması ve kolay elde edilebilir olmasının bu durumu ko-
laylaştıran önemli bir etken olduğu konusuna değinilmeye 
çalışılmıştır.
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22 yaşında, bekâr, ortaokul mezunu, işçi, erkek hasta; Ankara 
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Polikliniğine 
Mayıs 2013 tarihinde oksibutinin içeren ilacı sık sık kullan-
dığını ve bu maddeyi artık bırakmak istediğini belirterek baş-
vurdu. Hasta 2,5 yıl önce askerlik sırasında üzüntü hissin-
den kurtulmak, sosyal ortamlarda daha girişken ve konuşkan 
olmak amacıyla arkadaşının tavsiyesi ile oksibutinin içerikli 
ilaca başlamış ve polikliniğimize başvurusundan 2 gün ön-
cesine kadar düzenli olarak kullanıyormuş. Bırakmayı her 
denediğinde keyifsizlik, isteksizlik, sinirlilik, dalgınlık, ko-
nuşmak istememe, içine kapanma, işlerini yapmakta güçlük 

çekme şeklinde yakınmaları oluyor ve bu nedenle ilacı tekrar 
alıyormuş. Hasta bu yakınmaları tekrarlayınca ilacı kolayca 
eczaneden reçetesiz alabiliyormuş. İlacı ilk üç ay 5-10 mg/
gün kullanırken, sonra günde 100 mg/gün (20 tablet) almaya 
başlamış. Maddeyi kullandığında kendini cesaretli, girişken, 
konuşkan, enerjik hissediyor; bu nedenle ilaç almaya devam 
ediyormuş. İlacı 100 mg/gün şeklinde kullanırken ara ara ya-
kınları tarafından da gözlenen kendi kendine konuşma, uyku-
suzluk, iştahta azalma, yakınları ile konuşmak istememe şek-
linde yakınmaları başlamış. Bunun üzerine, polikliniğimize 
gelişinden 2 ay önce başka bir  psikiyatri uzmanına  başvuru-
su olmuş, olanzapin 5 mg/gün tedavisi başlanmış, ancak ilacı 
kullanmamış. Özgeçmişinde travma ve tıbbi hastalık öyküsü 
yok. Sigara (1 paket/gün) ve haftada bir kez 2 bira şeklinde 
alkol kullanımı mevcut. Soy geçmişinde; ailede kardeşte esrar 
kullanımı dışında psikiyatrik hastalık öyküsü yok.

Yapılan psikiyatrik muayenesinde bilinci açık, yer-zaman-
kişi yönelimi tam, bellek, dikkat muayeneleri ve zekâ klinik 
olarak normaldi. Duygulanımı elemli, anksiyeteli, konuşma 
düşük ritimli ve çoğunlukla soru cevap şeklindeydi. Düşünce 
içeriğinde, benlik saygısında azalma mevcuttu. Psikomotor 
aktivitede azalma saptandı. Madde  kullanımı sonrasında or-
taya çıkan görsel ve işitsel varsanılar tariflemekteydi. Uykuya 
dalmakta ve sürdürmede güçlük ve iştahta azalma mevcuttu. 

Rutin kan tetkiklerinde özellik saptanmadı. Çekilen beyin 
manyetik rezonans görüntülemesi ve elektroensefalografi so-
nucu normal olarak bildirildi.

Hastanın gelişinde Hamilton depresyon puanı 20, Hamilton 
anksiyete puanı ise 13 olarak değerlendirildi. Hastaya uygula-
nan Weschler Bellek Ölçeği’nden (WMS) elde edilen toplam 
performans puanı normal sınırlar içerisinde olup, bellek iş-
levi açısından hastada herhangi bir patoloji gözlenmemiştir. 
Dikkat ve dikkati sürdürme işlevleri normal sınırlarda olarak 
değerlendirilmiştir. Yapılan Minnesota Çok Yönlü Kişilik 
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Envanteri’nde  depresif, eleştiriye aşırı duyarlı, paranoid eği-
limli birey özellikleri saptanmıştır. 

Hastaya, depresif bozukluk ön tanısı ile fluoksetin 20 mg/
gün, olanzapin 2,5 mg/gün tedavileri başlanarak poliklinik 
takiplerine devam edildi. İlk başvurudan bir hafta sonra has-
tanın bulantı hissi dışında yoksunluk belirtisi yoktu. İki hafta 
sonra bulantı hissi kaybolan hastanın bir ay sonraki poliklinik 
kontrolünde Hamilton depresyon puanı 8, Hamilton anksi-
yete  puanı ise 6 olarak değerlendirildi. Üç ay sonra hastanın 
depresif  ve anksiyeteye ilişkin belirtilerinde belirgin düzelme 
gözlenmiş olup maddeyi kullanmıyor olduğu öğrenilmiştir.

TARTIŞMA

Kişilerde oluşan ancak tanısı konulmamış olan depresyon ve 
anksiyeteye bağlı belirtiler, anksiyeteyi yatıştırıcı ve öfori yapı-
cı etkileri nedeniyle kendi kendini tedavi etme amaçlı madde 
kullanımını başlatan önemli bir sebeptir (Uzbay 2009). Bu 
nedenle bağımlılığı veya kötüye kullanımı olan, santral sinir 
sistemine kolayca geçebilen oksibutinin gibi antikolinerjik 
maddeler sinaptik aralıkta  asetilkolini ve uzun süre alınması 
durumunda da dopamin, serotonin, GABA gibi nörotrans-
mitterleri artırır (Pietzko ve ark. 1994).  Maddenin alımından 
sonra ventral tegmental alandan nucleus accumbense uzanan 
mezolimbik dopaminerjik yolakta sinaptik aralıkta dopamin 
miktarında artışa sebep olarak, tekrarlayan madde alma iste-
ği pekişir ve bu yolak bağımlılık gelişiminde önemli bir  rol 
oynar (Pietzko ve ark. 2006).  Oksibutinin, santral sinir siste-
minde en fazla bulunan, özellikle postsinaptik yerleşimli olan 
M1 reseptörüne etki etmektedir. Bu reseptörlerin korteks ve 
hipokampus arasında bellek işlevlerinin düzenlenmesinde, 
striatumda dopamin nörotransmisyonunda, lokomotor akti-
vitede, amfetaminin uyarıcı etkisinin azaltılmasında ve epi-
lepside önemli görevleri mevcuttur (Gerber ve ark. 2001). 
M2 reseptörleri ise çoğunlukla beyin sapı ve talamusta yer 
alır ve asetilkolin salınımını kontrol eder. M4  reseptörlerinin 
uyarımının ise striatumda D1 dopamin reseptörlerini bloke 

edebildiği ve orta beyin bölgesinde aktive edilmesinin dopa-
min hiperaktivitesini baskıladığı gözlenmiştir (Langmead ve 
ark. 2008). Bu nedenlerden dolayı, antikolinerjik maddeler 
yüksek dozda alındığında; bilişsel işlevlerde bozulma, kon-
füzyon, letarji, eksitabilite, koma, bellekte bozulma, yönelim 
bozukluğu, ajitasyon, basınçlı konuşma, enkoherans, para-
sempatik sinir sisteminde inhibisyon bulguları (pupil dilatas-
yonu, kuru ağız, yutma güçlüğü, zayıf hızlı nabız,  ileus, idrar 
retansiyonu), ayrıca kolinerjik etkinliğin azalıp dopaminerjik 
etkinliğin artmasıyla deliryum, en sık görme olmak üzere işit-
me ve dokunma varsanıları, paranoid düşünceler, EEG anor-
mallikleri ortaya çıkabilir.

Sonuç olarak, oksibutinin içeren ilaçların kontrole tabi ilaçlar 
sınıfından olmaması, fiyatının düşük olması nedeniyle kolay 
ulaşılabilirliği madde kötüye kullanımı açısından önemli bir 
risk oluşturmaktadır. Antikolinerjik bulguların ön planda ol-
duğu madde kullanımından şüphelenilen olgularda oksibuti-
nin ve benzeri ilaçların kullanımının ayırıcı tanıda göz önün-
de bulundurulması önerilir.
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