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Biyoyararlanım Dosyası : Fluvoksamin 

Nurşin GÖNÜL*0
, Rahmiye ERTAN**, Oya BOZDAG-DÜNDAR** 

Biyoyararlanım Dosyası : Fluvoksamin 
Özet : Fluvoksamin, serotoninin geri alınımını spesifik ola
rak inhibe eden ve arilalkil ketonların 2-
aminoetiloksimeterleri olarak adlandırılan yeni ge
liştirilmiş ikinci kuşak antidepresan bileşik serisinden bir 
ilaçtır. Genellikle depresyon, obsesif-kompulsif ve panik gibi 
psikiyatrik bozukluklarda, agresyon ve travma sonrası stres 
halinde, bulinıiyada ve güncel olarak alkol ve ilaç ba
ğın1lılığında kullanılmaktadır. Bu makalede, fluvoksaminin 
fizikokimyasal özellikleri, miktar tayini yöntemleri, far
makolojik özellikleri, farnıakokinetiği, biyoyararlanımı ve 
ilaç etkileşmeleri özetlenmiştir. 
Anahtar kelimeler : Fluvoksamin, fluvoksamin maleat, 

antidepresan, farmakokinetik, bi
yoyararlanım. 
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Depresif hastalıkların gelişmesinde serotonin (5-

hidroksitriptamin) (5HT) metabolizmasındaki 

bozukluğun en önemli faktör olduğu, son yıllarda 

yapılan çalışmalar ile desteklenmiştirl. Fluvoksamin 

(FLU), 5HT'in geri alınımını spesifik olarak inhibe 

eden yeni geliştirilınişl-5, ikinci kuşak antidepresan 

bir bileşiktir3,6,7. Depresif semptomları gidermesi, 

5HT'in, kan plateletleri ve beyin sinaptozomları ta

rafından geri alınımını selekti! olarak inhibe etme 

özelliğine bağlanmaktaclır.FLU, SHT reseptörlerini 

bloke etmezl-3,7. FLU, birincil olarak karaciğerde 

oksidasyon yoluyla elimine edilir ve sitokrom P-450 

Bioavailabilty File ·'. Fluvoxamine 
Summary : Fluvoxamine, which ·specifically inhibits the se
rotonin reuptake, is an antidepressant compound /rom the 
series of 2-aminoethyloximethers of arylalkylketones, which 
is a newly developed and second'generation antidepressant 
class. it is used in the treatme_nt of psychiatric disorders such 
as depression, obsessive-compulsive and panic; aggression 
and pasttraumatic stress disorders, bulimia and recently al
cohal and drug abuse. in this article, the physicochemical 
properties, assay methods, pharmacological properties, 
pharmacokinetics and bioavailability of fluvoxamine and 
drug interactions are outlined. 
Keywords : Fluvoxamine, fluvoxamine maleate, anti-

depressant, pharmacokinetics, bio-
availability. 

enzim sisteminden (CYP1A2, CYP2C, CYP2D6 ve 

CYP3A4) CYP1A2'nin çok güçlü bir in
hibitörüdürl,8,9. 

Antikolinerjik yan etkilerinin diğer antidepresanlara 

göre daha az oluşuZ,3,10-12, prokonvulsif potensinin 

olınayışı2,l3, yüksek dozda bile kardiyotoksisite gös

termeyişiz-4,ız,ı4 ve yaşlılarda doz ayarı ge

rektirmemesi2,3,15,16 gibi nedenlerden dolayı diğer· 

antidepresanlara alternatif bir ilaç olarak de

ğerlendirilmektedir. 

FLU benzeri yeni moleküllere ulaşabilınek üzere 

yaphğımız çalışmalar sonucunda elde ettiğimiz 
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"asetofenon" ve "haloperidol" yapılarının oksimeter 
türevleri arasında üç yeni bileşiğin "behavioral des

pair test" taramaları ile FLU'den daha etkili olduğu 

saptanmışnı17. 

Arilalkil ketorılarm 2-aminoetiloksimeterleri olarak 
adlandırılan yeni geliştirilmiş antidepresan ilaç se
risinin bir üyesi olan FLU, moleküler yapı olarak tri
siklik ve tetrasiklik antidepresarılardan farklıdır. 

Kimyasal olarak 5-Metoksi-1-[4-(tri

fluorometil)fenil ]-1-pentanon 0-(2-aminoetil)oksim; 

5-metoksi-4-(trifluorometil) valerofenon (E)-0-(2-
amino etil)-oksim yapısındadır (Şekil 1)7.18-20. Dup

har tarafından 197l'de ilk kez sentezi yapılmış ve te-

Fıl' rLCH-CHıCHıCH~cıı,-o-cıı, 
~il - - - -

- N-OCH2CI l2NH2 

b 

Şekil 1: Fluvoksaminin moleküler yapısı. a: açık formülü, b: ka
palı formülü7,18-20. 

davide ilk kez 1983'de İsviçre'de kullanılmıştır4,7. 
Bugün dünyada 80'e yakın ülkede kul
larulmaktadır3.4,7. 

Lokal irritan özelliği nedeniyle parenteral preparatı 
yoktur7,21. Çeşitli ülkelerin ilaç piyasasında Faverin, 
Fevarin, Avoxin, Floxyfral, Dumirox, Mavera!, 
Luvox adlı oral müstahzarları bulunmaktadır18,22,23. 
Türk ilaç piyasasında ise yalnızca 50 ve 100 mg FLU 
maleat içeren film tablet formunda olan Faverin (Ec
zacıbaşı) adlı müstahzar bulunmaktadır19,2Z. 

FİZİKOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ 

FLU, farmasötik ilaç şekli içinde maleat tuzu ha
linde yer alır. FLU'in molekül ağırlığı 318.35, maleat 
!uzununki ise 434.4 olarak verilmektedir4,18,23. 

Beyaz, kokusuz ve kristal bir toz olup lokal ir
ritandır7. FLU maleatın ergime noktası 120-121.5 
0C'dır18. Suda çözünür, etanol ve kloroformda 
kolay çözünür, dietileterde ise pratik olarak çö
zünınez4. 

FLU, molekül yapısında taşıdığı halojen sübstitüenti 
nedeniyle molekül yapılarında yine halojen içeren 
trisiklik ve tetrasiklik antidepresarılar ile ortak, 

fakat gerçekte farklı moleküler yapıya sahiptir 

(Şekil 2)2.4. 
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Şekil 2. Bazı selektif serotonin geri alım inhibitörleri2A. 

Sentezi 

FLU'in sentezi iki şekilde gerçekleştirilmiştir24,25: (1) 
arilalkil keton grubunun 2-aminoetiloksiamin di
hidroklorür ile kenetlenmesi; (2) arilalkil keton gru
bunun aksimi hazırlandıktan sonra 2-
aminoetiloksimeter yapısının oluşturulması. 

Şekil 3'de FLU'in sentezi denklemlerle verilmiştir. 
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Şekil 3: Fluvoksaminin sentezi24,25. 

Ayrıca ( O-Metil-1 lC) FL U da sentez edilerek, insan 

beyninde Pozitron Emisyon Tomografik (PET) in
celeme için radyoligant olarak yararlarulmıştır26. 

MİKTAR TAY!NI YÖNTEMLERİ 

FLU maleat tabletlerinde, polarografik yöntemle 
"Differential pulse (DP) ve Superimposed Amp

litude Pulse (SIAP)" uygulamalarının FLU tayininde 
güvenilir, hızlı ve pratik sonuçlar verdiği bil

dirilmiştir27. 

FLU maleatın ve tabletlerinin UV-, VIS-

Spektrofotometrik ve yüksek performans sıvı kro
matografisi (HPLC) yöntemleri ile kantitatif miktar 

tayinlerinin% lOO'e yakın geri kazanma ve sırası ile 
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1.14, 1.06, 0.30 bağıl standart sapma ile 
gerçekleştirildiği bildirilıniştir28. 

Literatürde, insan ve hayvan plazmasında veya se
rumunda FLU miktar tayini için gaz kro
matografisj29,30, fluorimetri29 ve (HPLC)30-33 yön

temleri verilınektedir. De Bree ve Kaal tarafından 
geliştirilen gaz kromatografisinin ilave eks
traksiyonlar nedeniyle zaman alıcı bir yöntem oldu
ğu kaydedilınektedir3D. 

Fluorimetrik yöntem, Schweitzer ve arkadaşları ta
rafından geliştirilmiş basit bir yöntem olup, FLU tü
revlerinin oluşturulınasına, bunların flu
oresanslarının ölçülmesine ve kolonda tutıilma 

süresine dayanır. Bu süre, FLU için 34.5 dakika ve 
kloro analogu klovoksamin için 31.5 dakika olarak 
·saptanmıştır. Ancak bunlar rutin bir analiz için 

uzun sürelerdir. Tayin limiti (duyarlılığı) 25 ng/mL 
olup, bu limit farmakokinetik çalışmalar için yeterli 
bulunmamaktadır. Doğrusallık sınırı 0-200 ng/mL 
olarak bildirilınektedir29. 

Doğrudan HPLC yöntemi, De Jong tarafından ge
liştirilmiş olup, zaman alıcı ve tayin limiti plazma 
çalışmaları için yeterli olınayan bir yöntemc!ir29,30. 

Hızlı HPLC yöntemi ise Meersch-Mougeot ve Di
quet tarafından geliştirilmiş olup, insan ve hay
vanlar üzerinde yapılan farmakokinetik ça
lışmalarda FLU'in rutin miktar tayini için yeterli 
bulunmuştur. Tayin, 254 nm dalga boyunda 
yapıldığında, yöntemin duyarlılığı 0.5 ng/mL, rutin 
analiz sırasında 2 ng/mL olarak saptarnrnştır. Te
rapötik dozlarda kana geçen miktar 50 ng/mL'den 
daha yüksek olduğundan FLU'in rutin miktar tayini 
için önerilmekte ve doğrusallık sının 2-400 ng/mL 
olarak verilmektedir30. 

Otomatik kolon değiştirme HPLC yöntemi ise 
Hiirtter ve arkadaşları tarafından geliştirilıniştir. 

FLU'in bir saatten daha kısa bir süre içinde insan 
serum veya plazmasında yapılacak rutin tayinine 
imkan verdiği bildirilmektedir. Duyarlılık alt limiti 
-10 µg/L (32 nmol/L) ve doğrusallık sının 0-1000 

µg/L (3160 nmol/L) olarak bulunmuştur31. 

Kolon sıvı kromatografisi ile de FLU'in analiz 
edilebileceği kayıtlıdır34. 

Birçok ilaç etken maddesi gibi FLU'in kapiller zon 
elektroforez "Capillary zone electrophoresis (CZE)" 

yöntemi ile de analizlenebileceği görülınektedir35. 

FARMAKOLO)İK ÖZELLİKLERİ 

FLU, SSS nöronlarında 5HT'in geri alırnrrnrn seçici 
olarak inhibe etme özelliğine bağlı olarak an
tidepresan etkinlik gösterir. Antiserotonin ak
tivitesinin olınadığı belirtilmiştir2,3,5,36. 

Depresyonun yanısıra obsesif-kompulsif ve panik 
gibi diğer psikiyatrik bozukluklarda ciddi sosyal 
fobi (sosyal anksiyete rahatsızlığı) tedavisinde, bu
lirniyada, alkol ve ilaç bağımlılığında, agresyon 
(davranış bozukluğu) ve travma soması stres gibi 
rahatsızlıklarda etkilidir3·6,7,37-39. 

Ayrıca son zamanlarda obesite tedavisinde kombine 
anoreksiyan ilaç uygulama klinik araştırmalarında, 
fentermine ilave olarak selektif serotonin geri alım 
inhibitörleri (SSRI) arasında FLU-maleat (Luvox)'ın 
da yer aldığı ve başarılı sonuçlar alındığı görülınek
tedir40. 

Yan etkileri 

FLU genellikle iyi tolere edilebilen bir ilaçtır41. Kar

diyotoksik ve prokonvulsif etkilerinin olmadığı, a
ğız kuruluğu, terleme ve anormal beslenme gibi an
tikolinerjik yan etkilerinin klasik trisiklik 
antidepresanlardan daha az olduğu be
lirtilmektedir2,12,19. Nitekim SSRI ve trisiklik an

tidepresan bileşiklerle yapılan bir meta -analiz so
nucuna göre trisiklik antidepresanlardan sadece 
amitriptilin SSRI'nden daha etkili görülınekle be
raber SSRI'nin de daha iyi tolere edilebilıne avantajı 
görülmüştür42. FLU'in oral alıruşmdan sonra, bu
lantı, kusma, dispepsi, karın ağrısı, ishal, kabızlık 
gibi gastrointestinal yan etkilere rastlanabilir. İlaç 

uygulamasının ilk sekiz günü içinde bulantı ve/ 
veya kusma, uykusuzluk gözlenmesi tedavinin ke
silme nedenidir,· ancak bu tür tedaviyi kesme du
rumu diğer antidepresanlardan daha azdır2,3,7,n 

Baş ağrısı, iştahsızlık, kilo kaybı, kan şekeri dü
zeyinde olası değişiklikler, hipotansiyon, sedasyon 
ve aşın duyarlılık reaksiyonları görülebi!irB.43. 

Ayrıca platelet sayısında az miktarda azalına, plaz
ma melatonin düzeyi artışı44, serum kreatinin kon

santrasyonunda artma, değişken olınakla birlikte, 
gözlenen kayıtlı diğer yan elkileridir2,3. Aynca FLU 
kullanıınınm sağlıklı gönüllülerde seksüel dis

fonksiyona neden olduğu kaydedilıniştir45. 
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Doz 

Oral yoldan, alışılmış dozu 100-200 mg/ gün, mak
simum dozu 50-300 mg/ gün20, ED50 (test 

bileşiğinin, 5HT etkisinin maksimum değerinin 

%50'sini ortaya çıkaran değer) ise 107 mg/kglD ola
rak kayıtlıdır. Depresyonda etkili dozu genellikle 

100 mg/ gün, obsesif-kompulsif bozuklukta ise 100-
300 mg/ gündür. 100 mg'ın üstü dozlar bölünerek 
uygulanmalıdır43-46. İyi bir doz rejimi, yan etkileri 
en aza indirger. Bu nedenle tedaviye 50 mg ile baş

lanır ve gittikçe 300 mg/ gün'e arhrılır. Tabletleri, 
tek doz ve akşamları alınırsa yan etkileri daha az 

görülür. Tabletlerin tercihan yemek sırasında alın
ması önerilmektedir 2-4,7. 

Doz aşımında düşük toksisite görülür. Her yıl İn
giltere'de trisiklik depresanlar ile doz aşımına bağlı 
yaklaşık 300 ölüm olayı gözlenirken, FLU ile bir 
olay dışında literatürde kayıtlı olaya henüz rast

lanmamışhrn Antidepresanlar ile tedavide sıklıkla 

karşılaşılan yüksek dozla intihar girişimi FLU ile 
düşük düzeyde (% 0.8) olduğu kaydedilmiştir47. 

FARMAKOKiNErtCI VE BİYOYARARLANIMI 

FLU'in kan plazma ve serumdan rutin olarak sap

tanmasına uygun analitik yöntemlerin son yıllarda 

geliştirilebilmiş olmasından dolayı insan ve hay
vanlar üzerinde gerçekleştirilen çalışmalardan elde 
edilen oldukça az farınakokinetik bilgi vardır3°. El
deki mevcut yeni verilerin çoğu gönüllü bireyler 

üzerinde yapılmış çalışmaların sonuçlarıdır. Plazma 
FLU konsantrasyonları ile depresyonlu hastalar 
üzerinde incelenecek klinik etkinlik arasındaki iliş
kinin araştırılmasına yönelik çalışmaların ya

pılmasına gereksinim duyulmaktadır. 

Emilimi 

FLU, oral yolla verildiğinde, gastrointestinal sis
temde çok hızlı ve hemen hemen tamamen emi
Jir!0,29,48,49. Sağlıklı sekiz gönüllüye, 100 mg tek doz 

sert jelatin kapsülleri verildiğinde, pik plazma kon

santrasyonu (Cmaxl 31-87 µg/L ve pik plazma kon
santrasyonuna ulaşma süresi (tmaxl 2-8 saat olarak 
saptanmışhr. FLU'in enterik kaplı tabletleri verildi

ğinde ise emilim değişmemiş, tmax değeri ise 4-8 

saat olarak bulunmuştur. Tablet ve kapsüller için, 
plazma konsantrasyonu-zaman eğri aiti alam 

(AUC) değerleri karşılaştırıldığında aynı değerler 

50 

bulunmuş, bu da biyoyararlanıınlarınm aynı olduğu 
sonucuna götürınüştür2,21. 

FLU'in pik plazma konsantrasyonlarının, 25-100 mg 

doz aralığında doza bağlı gözüktüğü, sabit kon

santrasyona ulaşılması için - 10 gün uygulama 
gerektiği bildirilmektedir2,21. 

De Vries ve arkadaşları, 12 sağlıklı gönüllü bireye 
25,50,100 mg tek doz oral FLU maleat çözeltisi uy

gulayarak FLU'in 25-100 mg doz aralığında, AUC ve 

cmax değerlerinin doza bağlı olarak lineer bir şe
kilde arthğını belirlemişlerdir (Tablo 1; Şekil 4,5)41. 

Tablo 1. Fluvoksamin maleatın oral 25,50,100 mg 
tek doz uygulanmasından sonra elde edi
len farmakokinetik parametrelerinin or
talama değerleri ve % 90 güven aralıkları. 
Fluvoksarnin plazma konsantrasyonları 

serbest baz olarak ifade edilmektedir41. 

Parametre 25mg 50 mg 100 mg 

AUC (ng mL·1.saat) 209(117-425) 448 (166-1120) 927 (352-2150) 

25 mg'a göre değeri 209 224 232 

cm,, (ng mL'1) 88 (4.7-13) 17 (8-28) 36 (21-60) 

25 mg'a göre değeri 8.8 8.5 9.1 

tmax (saat) 5.0 (1-8) 4.8 (2-8) 4.5 (3-6) 

t112 (saat) 14.3 (18.6-26.0) 15.3 (7.9-28.2) 15.7 (9.3-24.6) 

AUC, Cmax ve t112 lçin geometrik ortalamalar; tmax için aritmetik ortalamalar. 
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Şekil 4. 

Zaman (saat) 
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Sağlıklı 12 bireye oral, 25,50 ve 100 mg fluvoksamin 
maleat uygulanmasından sonra fluvoksaminin (serbest 
baz olarak hesaplanmış) ortalama plazma kon
santrasyonları41. 
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Şekil 5. Serbest baz olarak hesaplanmış fluvoksarninin (a) AUC 
ve (b) Cn-ıax değerlerinin uygulanan doz ile ilişkisi. 

o bireysel veri; - verilerin regresyonu41. 

FLU ile tedavide, gastrointestinal(Gİ) yan et

kilerinden korunmak amacıyla birlikte alınması 

önerilen gıdaların, FLU'in Cmax' tmax ve AUC de
ğerleri üzerine etkisi, van Harten ve arkadaşları21 ta

rafından araştırılmıştır. FLU tablet, 50 ıng tek doz 

olarak yemek ile ve diyet ile 12 sağlıklı gönüllü bi

reylere uygulanmış ve farmakokinetik parametreler 

saptanmıştır. Yapılan çalışma sonucunda gıdanın 

FLU'm farmakokinetik parametreleri üzerindeki et

kisinin gözardı edilebilir düzeyde olduğu gös

terilmiştir (Tablo 2, Şekil 6). 

25 
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Zaman (saat) 

Şekil 6: Fluvoksaminin oral alınışından sonra diyet (-o-) ve bes
lerune koşulları (--) alhnda plazma konsantrasyonları 
(Cp)21. 

bulunmadığı görülmüştür2 . Bu konuda yapılan son

raki çalışmalarda benzer sonuçlar alınmış, yaşlı dep

resyonlu hastalarda doz ayarı gerekmeden 

kullanılabileceği anlaşılmıştır. Bununla beraber sı

nırlı sayıda olan bu çalışmaların devam ettirilerek 

verilerin artırılınasına ihtiyaç bulunrnaktadır2,15,16. 

Tablo 2: Gıdanın ve karaciğer siroz hastalığırun fluvoksaminin farmokokinetik parametrelerine etkisi, is

tatistiksel veriler, van Harten ve ark.12,2l·nın çalışmalarından derlenmiştir. 

istatistiksel parametre Denek C,,,., t,,,, AUC 

sayısı (ng/ml) (saat) (ng.saaVmL) 

+G -G SH +G -G SH +G -G SH 

Aritmetik ortalama± SD 12 17.7±7.3 16.6±6.3 6.5±3.9 5.8±2.8 24.7±10.6 286±160 334±169 

Arrrmetik ortalama (95%CI) 13 24.7 (18.7-30.7) 

Aritmetik ortalama 12 18 17 264 279 

Medyan 12 16 17 6 6 

Geometrik ortalama (95% C!) 13 39 (31·48) 1340 (1040-1720) 

Medyan (aralığı) 13 6(4-12) 

SD: Standart sapma; CI: Güven aralığı; +G: Gıda ile; -G: Diyet ile: SH: Karaciğer sirozluda 

FLU'in farmakokinetiği üzerinde yaşın etkisi de in

celenmiştir. Sağlıklı yaşlı sekiz gönüllü bireye (yaş 

ortalaması: 73) 50 mg tek doz enterik kaplı tablet 

uygulanmıştır. Elde edilen veriler, daha önce yedi 

genç sağlıklı gönüllü birey (yaş ortalaması: 27.8) 

üzerinde yapılınış olan çalışma sonuçlarıyla kar

şılaştırılmıştır. ~ax' İmax ve eliminasyon yarı ömrü 

(tl/2) değerlerinin genç ve yaşlılarda farklı 

Dağılımı. 

FLU, lokal irritan özelliği nedeniyle henüz insanlara 

intravenöz (i.v.) olarak uygulanmamıştır; fakat kö

peklerde yapılan çalışmalardan elde edilen verilere 

dayanarak insanda dağılım hacminin 5 L/kg'ın üs

tünde olduğu bildirilmektedir2. FLU'in, 1 mg/L'ye 

kadar olan plazma konsantrasyonlarında insan plaz-
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ma proteinlerine % 77 oranında bağlandığı ifade 
edilmektedir2,ıo,12_ Sıçanlara radyoaktif işaretli flu
voksamin i. v. olarak uygulandığında, FL U'in birçok 
organlarda özellikle akciğer, karaciğer, böbrekler ve 
adrenallerde kandan daha yüksek kon
santrasyonlara hızla ulaştığı görülmüştür2. 

Metabolizması ve ablımı 

FLU, karaciğerde birincil olarak oksidasyon yoluyla 
ınetabolize olur ve ahlma yarı ömrü ortalama 14.6 
saattir2,rn Atılımı, iki üslü denklem ile ifade edil
mektedir2. Başlıca 2 yolla ve tamamen metabolize 
olur. Bunlardan biri oksidatif demetilasyon (major), 
diğeri ise deaminasyon (minor)'dur4,10,48,50. İnsan 
idrarından FLU'in 11 metabolitinin izole edildiği ve 
metabolize olmamış fluvoksaınine rastlanmadığı 

bildirilmektedirl0,29. Metabolitlerinden dokuz ta
nesinin yapısı, mass spektromelresi kullanılarak ay
dınlatılmıştır50. 

Sert jelatin kapsül formundaki radyoktif işaretli 

FLU'in oral uygulanmasını takiben 71 saat içinde id
rarda ortalama olarak% 94 radyoaktivite saptanmış 
olup bunun hemen tamamının metabolitlere ait 
olduğu kaydedilmiştir. Metabolitlerin (Şekil 7)50 
yaklaşık % 65'i ana bileşiğin alifatik metoksi gru
bunun oksidatif demetilasyonu, % 15'i primer amin 
grubunda degradasyon, % 20'si amin ve metoksi 
grubunun her ikisinin veya % lü'u etanol amin gru
bunun tamamen kalkması ile oluşmaktadırl0,50. 

FLU'in iki major metaboliti (B ve F; Şekil 7)50 ana bi
leşikle karşılaştırıldığında anlamlı olmayan far-

Şekil 7. Fluvoksamin'in insanlarda önerilen metabolik yolları51. 
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makolojik aktiviteye sahip olduğu, diğer me
tabolitlerin ise aktif olmadığı4,ıo,so,sı, SHT'ye selekti! 
antidepresan etkinin ana yapıya (2-
aminoetiloksimeter yapısına) bağlı olduğu kay
dedilmiştir. FLU'in sıçanlar, hamster ve köpekler 
için önerilen metabolik yolağınm insanlar için de 
benzer olduğu, fakat farelerde farklı olduğu bil
dirilmiştir52. 

Post-nala] depresyon (PND) nedeniyle antidepresan 
kullanma gereksinimi olan süt veren annelerde 
FLU'in sütle atılımı incelenmiş ve süte geçen FLU 
miktarının bebek için fazla bir risk oluşturmadığı 
ancak gerçek riskin de araşhrılması gerektiği kay
dedilmiştir53. 

ilaç Etkileşimleri 

FLU, diğer klasik antidepresanlarla major depresif 
episodlarm hızlı ve etkin bir biçimde tedavisini ger
çekleştirebilmek için kombine olarak kul
lamlmaktadır46. FLU'in kombine kullanımı du
rumunda ilaç etkileşmeleri ile ilgili çok az sayıda 
çalışma vardır. FLU'in çeşitli ilaçların me
tabolizmalarını etkilediği kaydedilmiştir54. Bu alan
da yapılan bir çalışmada FLU ile birlikte klo
mipramin, imipramin ya da amitriptilinin kullanımı 
sonucunda N-demetile sekonder amin me
tabolitlerinin azaldığı, bu bileşiklerin plazma dü
zeylerinin arthğı kaydedilmiştir. Bu durum FLU'in 
tersiyer aminlerin N-demetilasyonu ile etkileşmeye 
girdiğini gösterir; ancak ilaç etkileşme mekanizması 
belli değildir. Trisiklik antidepresanların (TAD) ok
sidatif degradasyonu için önemli hidroksilasyon re
aksiyonları değişimi henüz çalışılmamıştır. TAD ile 
kombine kullanımda FLU plazma düzeyi artışının, 
TAD'larla iki yönlü etkileşiminin sonucunda olduğu 
ileri sürülmektedir; bunlar N-demetilasyon ve hid
roksilasyondur43,55. N-demetilasyon FLU ile inhibe 
olmaktadır; hidroksilasyon etkileşmesi ise sadece 8-
hidroksiklomipramin oluşumu ile sınırlıdır. Bunu 
belirleyen görüşe dayanak, demetilasyon ve hid
roksilasyonun farklı enzimler ile katalize edil
mesidir. Sonuçta, ımıpramının aromatik 2-
hidroksilasyonu, amitriptilin ya da nortriptilinin ali
fatik 10. konum hidroksilasyonuna benzememekte
dir43. 
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FLU'in, tersiyer aminlerin N-demetilasyonu ve klo
mipraminin aromatik hidroksilasyonuna inhibitör 
etkisi, 5HT geri alım inhibitörlerinin istenmeyen 
yan etkilerinin belirlenmesi kadar kolay tahmin edi
lememiştir55. FLU'in N-demetilasyon inhibitör et
kisinin, karaciğer mikrozomlarmda N
demetilasyonu katalize eden sitokrom P450 en
zimleri üzerine olan çok patent inhibitör etkisinden 
kaynaklandığı kaydedilmektedir8. 

FLU'in warfarin ve propranalol ile aralarında et
kileşme olduğu sağlıklı gönüllülerde yapılan ça
lışmalar sonucunda ortaya konmuştur2. 

FLU'in karbamazepin ile etkileşmesi, Bonnet ve 
ark.ları56 tarafından incelenmiş, FLU ilavesinden 
soma plazma karbamazepin düzeyinin arthğı kay
dedilıniştir. FLU ile kombine edilıneden önce plaz
ma düzeyi 7.3 µg/mL iken kombine edildikten 
sonra 12.4 µg/mL düzeye ulaşmıştır. Bu durumu 
oluşturacak olası mekanizmanın, FLU /TAD et
kileşiminin hepatik demetilasyonun inhibisyonuna 
bağlı olabileceği ileri sürülınektedir. 

Spina ve ark.ları43 tarafından gönüllülerde FLU'in, 
imipramin ve desipraminin farınakokinetiği üzerine 
etkileri araştırılmıştır. FLU'in imipramin ile kom
bine kullanımında plazma ımıpramin kon
santrasyonunun arttığı görülınüştür. Kinetik pa
rametreler Tablo 3'de verilmiştir. 

Tablo 3. İmipramin'in 50 mg tek oral dozda kontrol 
süresi içinde ve fluvoksamin ile birlikte uy
gulanmasından sonra farınakokinetik pa
rametreleri (ortalama±SD, n=6)43. 

Parametre Kontrol Fluvoksamin p 

Cmox (nmol/L) 79.8±25.6 181±32 <0.0001 

tmax (saat) 4.7±1.6 5.3±2.1 NS 
t112(saat) 22.8±6.4 40.5±5.0 <O.Ol 

AUC 
(nmol/L.saat) 2.22±4.74 8.06±1.80 <0.001 

CL (L/ saat/kg) 1.02±0.19 0.28±0.06 <0.0001 

Vd (L/kg) 32.8±7.9 17.6±3.5 <O.Ol 

NS: anlamlı değil. 

İmipramin yarılanma ömrü 22.8±6.4'den 40.5±5.0 
saate (p<0,0001) uzamış, oral klerensi (CL) ise 1.02 
±0.18 L/saat/kg'dan 0.28±0.06 L/saat/kg (p<O.Ol)'a 

azalınış, dağılına hacmi 32.8±7.9 L/kg'dan 17.6±3.5 
L/kg (p<O.Ol)'e azalınıştır. 

Desipramin ile kombine kullanımda kaydedilen far
makokinetik parametreler Tablo 4'de özetlenmiştir. 
FLU uygulandıktan sonra desipramin 
farınakokinetiğinde gözlenen farklılık anlamlı de
ğildir43. 

Tablo 4. Desipramin'in 100 mg tek oral dozda kont
rol süresi içinde ve fluvoksamin ile birlikte 
uygulanmasından sonra farmakokinetik 
parametreleri (ortalama ±SD, n=6)43. 

Kontrol Fluvoksamin p 

Cm'"' (nmol/L) 121±40 126±39 NS 
lmax (saat) 4.7±1.6 6.7±2.1 NS 
lı;ı(saat) 27.5±6.6 30.2±5.7 NS 
AUC 
(nmol/L.saat) 4.53±1.48 5.17±1.10 NS 
CL (L/saat/kg) 1.12±0.37 0.93±0.20 NS 
Vd (L/kg) 43.1±11.9 40.0±11.1 NS 
NS: Anlamlı değil 

Maskall ve Lam57 tarafından yapılan diğer bir ça
lışmada imipraminin FLU ile kombine kul
lanımında, FLU'in, plazma imipramin düzeyini %40 
oranında arttırdığını, 200 mg/ gün olan imipramin 
dozunun 150 mg/gün'e düşürüldüğünü kay
detmişlerdir. 

Van der Meersch-Mougeot ve Diquet30, diazepamla 
kombine kullanımın FLU'in, farınakokinetik veya 
farmakodinamik profiline etkisinin olup olınadığıru 
sıçanlarda denetlemişlerdir. Zamana karşı kon
santrasyonun logaritmasının grafiği Şekil 8'de gös-
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Şekil 8. Fluvoksamin'in 4 mg/kg dozda (O) veya flu
voksamin+diazepam'in (1 mg/kg) (x) dozda uy
gulanmasından sonra ortalama plazma fluvoksamin 
konsantrasyonlan30, 
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terilmiştir. FLU ve FLU+diazepam kullanımı so
nucunda ölçülen AUC değerleri sırasıyla 5279 ve 
7381 ng.dak/mL olduğu ve AUC değerindeki bu ar
tışın bazı araştırrnacıların58·59 değerlendirmelerini 
desteklediği belirtilmiştir. 

FLU'in, CYP1A2 ve CYP3A4 enzim sistemleri üze
rindeki inhibitör etkisine bağlı olarak, me
tabolizmalarında bu enzimlerin rol oynadığı kafein, 
teofilin, arninofilin, astemizol, sisaprid ve ter
fenadin, kinidin gibi ilaçlarla birlikte kul
lanılmaması önerilmektedir60,fü Ayrıca muh
temelen bu enzim sistemi ile metabolize olan 
tiyoridazin ve benzerlerinin FLU ile birlikte kul
lanımında klinisyenlerin dikkatli davrarunaları öne: 
rilmektedir62. 

Opiat bağımlılarının sübstitüsyon tedavisinde yasal 
veya bazı bağımlılarca yasa dışı kullanılan me
tadonun ilaç etkileşmelerinin çokluğu ve tok
sikomanlar için tehlike göstermesi, metadanonun 
farmakokinetik ve metabolizmasını etkileyen' bi
leşiklerin incelemeye alırunasını gerektirmiştir. Op
timal tedavi için gerekli dozun altında veya üstünde 
bir metadon plazma miktarını önlemek amacıyla ya
pılan bir çalışmada, beş vakada, Flu
voksamin+metadon kullanımı sonucunda iki va
kada plazma metadon miktarının % 20, diğer üç 
vakada ise % 40 - % 100 arasında artış tesbit edil
miştir63. 

Fluvoksamin SSRI ve CYP1A2, CYP2D6 gibi hepatik 
sitokrom P450 inhibitörü bir bileşik olarak uzun 
veya kısa süreli kullanımı ile sabah erken saatlerde 
melatonin serum konsantrasyonunda artış sağ

ladığı, ancak diğer SSRI '!erinden paroksetin ve flu
oksetin ile aynı etkinin söz konusu olmadığı so
nuçlarından yola çıkılarak fluvoksamin+melatonin 
birlikte oral kullanımının melatonin bi
yoyararlanımını önemli ölçüde artırdığı sap
tarunıştır64. 

Klozapin ile birlikte FLU kullanılmasının, şizofrenik 
hastalarda, klozapin metabolizmasına etkisi ile me
tabolitlerin serum konsantrasyonlarını artırdığı, klo
zapin tedavisinin daha iyi tolere edilebildiği, ancak 
kombine tedavi kullanımının avantaj olup olmadığı 
için daha detaylı çalışmalara gerek olduğu bil
dirilmiştir65. 

54 

FLU'in takrini metabolize eden CYP1A2 enzimini in
hibe edici etkisi nedeniyle takrinin monohidroksi 
metabolitinin oluşumunu ve bu metabolitin he
patotoksik etkisini önleyebileceği belirtilmektedir66. 

SONUÇ 

Fluvoksamin, serotoninin nöronal geri alınımını spe
sifik olarak inhibe eden ve arilalkil ketonların 2-
aminoetiloksimeterleri olarak adlandırılan yeni ge
liştirilmiş ikinci kuşak antidepresan serisinden bir 
ilaçtır. Depresyon, obsesif-kompulsif ve panik gibi 
psikiyatrik bozukluklarda, bulirniyada, agresyon ve 
travma sonrası streste ve güncel olarak alkol ve ilaç 
bağımlılığında kullanılmaktadır. İyi tolere edi
lebilen, yan etkileri trisiklik antidepresanlardan 
daha az olan ve her yaş grubunda güvenle kul
lanılabilen alternatif bir antidepresandır. Doz aşı

mında bile düşük toksisite görülmesine rağmen, yan 
etkilerin minimuma indirilmesi yönünden iyi bir 
doz rejimi uygularunası gerekmektedir. Genel ola
rak etkili dozu 100 mg/ gün olmakla birlikte, te
daviye 50 mg/ gün ile başlanıp 300 mg/ gün'e kadar 
çıkılabileceği, 100 mg üstü dozların bölünerek alın
ması ve tedavinin birden kesilmemesi öne
rilmektedir. 

Fluvoksaminin kan plazma ve serumundan rutin 
olarak saptarunasına uygun olan hızlı HPLC yön
temi ile otomatik kolon değiştirme HPLC ve CZE 
yönteminin son yıllarda geliştirilebilmiş olmasından 
dolayı farmakokinetik ve biyoyararlarum bilgileri 
henüz yeterli düzeyde değildir. Bu konuda yeni ça
lışmaların yapılmasına gereksinim duyulmaktadır. 
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