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ÖZET 

Amaç: Duloksetin çifte etki mekanizmasına sahip (seçici serotonin ve norepinefrin geri alım inhibitörü) bir 
antidepresandır. Araştırmalar, duloksetin için önerilen kan düzeyini 20-80 ng/mL olarak vermektedir. Bu 
çalışmada 30-90 mg/gün dozlarında kullanılmış olan oral duloksetinin farmakokinetiğinin incelenmesi amaçlan-
mıştır. 

Yöntem: Ayaktan izlenen depresyon hastalarında kararlı düzeye ulaşmış olan duloksetin kan düzeyleri sıvı 
kromatografi-kütle spektroskopi  tekniği ile ölçülmüştür. Hastalar 30-90 mg/gün oral duloksetini günde tek doz 
olarak kullanmaktaydı. Hastaların klinik iyileşmesi ve ilacı tolere etmelerine göre, duloksetin dozları esnek biçimde 
klinisyence ayarlanmıştı. Çalışma grubunda 60 kadın ve 53 erkek bulunmaktaydı. Duloksetinin kan düzeyleri 
tedavinin 7.-180. Günleri arasında bir dönemde, son ilaç dozundan 24 saat sonra ölçüldü. 

Bulgular: Sigara içenlerde günlük duloksetin dozu daha yüksekken, duloksetinin kan düzeylerinde sigara 
içmeyenlere göre farklılık saptanmadı. Vücut ağırlığı ve yaşın duloksetinin farmakokinetik parametrelerine etkisi 
gözlenmedi. 

Sonuç: Araştırma sonuçlarına göre duloksetin kan düzeyi ile klinik yanıtı ilişkili değildir. Ancak sigara içenler 
içmeyenlere göre daha yüksek dozlara gereksinme duymaktadır.  

Anahtar sözcükler: Duloksetin, kan düzeyi, klinik yanıt, sigara içme 
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FACTORS RELATED TO THERAPEUTIC DRUG LEVELS 
OF DULOXETIN IN MAJOR DEPRESSION 

ABSTRACT 

Introduction: Duloxetine is a dual acting antidepressant (selective serotonin and norepinephrine reuptake inhi-
bitor). Existing data suggest that the advisable therapeutic serum level of duloxetine ranges between 20 and 80 
ng/mL. This study aimed to evaluate pharmacokinetics of oral duloxetine used in a dose range of 30-90 mg/day.   
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Methods: In a naturalistic setting we determined duloxetine serum levels within a steady state in a sample of 
depressive outpatients by liquid chromatography mass spectrometry (LC/MS). Patients received flexible duloxe-
tine doses of 30-90 mg once daily, with dose changes made based on clinical improvement and tolerability. The 
study population consisted of 60 females and 53 males. Plasma duloxetine levels were assayed on the 7th-180th 
day of treatment, 24 hour after the last dose.   

Results: Smokers showed a considerably higher dosage of duloxetine, but their serum level of duloxetine was 
not differed from nonsmoking group. Body weight and age did not significantly affect duloxetine pharmacokinetic 
parameters. 

Conclusion: This research suggests that therapeutic response is not associated with serum levels of duloxetine. 
However, compared to nonsmokers, smokers require higher doses. 

Key words: duloxetine, serum level, clinical response, smoking 
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GİRİŞ 

Duloksetin, majör depresyon, yaygın anksiyete 
bozukluğu, diyabetik nöropatik ağrı ve fibro-
myalji tedavisinde başarılı kullanımı bildirilen, 
serotonin ve norepinefrin gerialım inhibitö-
rüdür.1,2 Duloksetin kimyasal yapısı [N-metil-3-
(1-naphthalenyloxy)-3-(2-thienyl) propaminhid-
roklorid] Şekil 1’de gösterilmiştir. Duloksetin 
öncelikle sitokrom P450 izoenzim CYP1A2 ve 
daha az olarak CYP2D6 tarafından metabolize 
edilir.3 Fluvoksamin gibi CYP1A2 inhibitörleri 
duloksetinin kan düzeyini artırır. Bu nedenle 
duloksetin ile CYP1A2 inhibitörleri bir arada 
dikkatli kullanılmalıdır.4  

      Diğer taraftan, sigara içme CYP1A2 indük-
siyonundan dolayı, serum duloksetin düzeyinde 
düşmeye neden olur. Sigara içenlerde optimal 
serum düzeyi elde etmek için daha yüksek doz 

duloksetin kullanmak gereklidir.5 Sigara içen-
lerde, çift etkili olarak aktivasyon gösteren bir 
antidepresan ilaç olmasına rağmen, duloksetin 
remisyon oranlarını artırmayabilir. Araştırma-
larda, sigara içenlerde duloksetin kan düze-
yinde %30 oranında düşme bildirilmiştir.1 Sigara 
içmeden başka, cinsiyet, yaş, etnik köken, 
sitokrom P450 2D6 genotipi, hepatik ve renal 
işlevlerin duloksetin serum düzeyini etkilediği 
bildirilmiştir.6  

      İlaç serum düzeyi monitorizasyonu, psiki-
yatri hastalarının tedavisinde güvenli uygulama 
ve tedavi sonuçların optimizasyonunda önemli 
yer tutar. Var olan veriler, duloksetinin tedavisel 
kan düzeyi için 20 ile 80 ng/mL aralığını öner-
mektedir. 

Şekil 1. Duloksetinin kimyasal yapısı 
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      Bu geriye dönük çalışmada 30-90 mg/gün 
doz aralığında kullanılan duloksetinin serum 
düzeyini etkileyen etkenlerin değerlendirilmesi 

ve duloksetinin kan düzeyi ile klinik etkinliğin 
korelasyonunun incelenmesi amaçlanmıştır.   

YÖNTEM 

Çalışmaya Ocak 2010 ve Temmuz 2012 tarih-
leri arasında Nöropsikiyatri İstanbul Hastane-
si’nde ayaktan tedavi görmekte olan ve dulok-
setin kullanan 113 hasta alınmıştır. Hastaların 
verileri geriye dönük olarak incelenmiştir. Sıvı 
kromatografi-kütle spektrometri (LC/MS) ile 
duloksetin kullanmakta olan hastaların ilaç 
serum düzeyleri ölçülmüştür. Hastalar klinik 
iyileşme düzeyleri ve ilaç yan etkilerini tolere 

edebilmelerine göre, hekim tarafından uygun 
görülen 30-90 mg/gün esnek dozda duloksetin 
kullanmaktaydı. Çalışma grubu, DSM-IV’e göre 
majör depresif nöbet tanısı konmuş olan ve 
duloksetin serum düzeyini etkileyecek başka 
ilaç kullanmayan hastalardan oluşmaktaydı. 
Serum duloksetin düzeyleri tedavinin 7.-180. 
gününde, son dozdan 24 saat sonra ölçüldü. 

BULGULAR 

Çalışma grubu, 47 kadın ve 30 erkekten oluş-
maktaydı. Grubun yaş ortalaması 38.1±13.5 yıl, 
aralığı 19-62 yıl olarak bulundu. Çalışma 
grubunda 43 kişi (%55.8) sigara içmemekte, 34 
kişi (%44.2) sigara içmekteydi. 

      Çalışma grubunda, ortalama duloksetin 
dozu 54 mg/gün, ortalama tedavisel kan düzeyi 
24.7 ng/ml olarak bulundu. Vücut ağırlığı ve 
yaşın duloksetinin serum düzeyini etkilemediği 
saptandı.  

      Kadın ve erkek hastaların kullanmakta 
oldukları duloksetin dozları arasında anlamlı 
farklılık saptanmadı. Cinsiyete göre duloksetin 
serum düzeyleri istatistiksel olarak anlamlı fark-
lılık göstermemekteydi.  

      Sigara içenlerde kullanılan ilaç dozu anlamlı 
olarak daha yüksekti. Ancak sigara içen ve 
içmeyen grupların ilaç serum düzeyleri arasında 
anlamlı fark bulunmadı. Sigara içme ile günlük 
duloksetin dozunun ilişkisi Tablo 1’de verilmiştir. 

      Duloksetini 30 mg/gün, 60 mg/gün ve 90 
mg/gün dozlarında kullanan gruplar arasında, 
serum düzeyinin terapötik düzeyi yakalaması 
veya altında kalması oranlarında farklılık sap-
tanmadı. Her üç doz grubunda hastaların yakla-
şık %50’sinin kan düzeylerinin, terapötik sınırın 
altında kaldığı saptandı. Kullanılan ilaç dozu ile 
ölçülen ilaç serum düzeyinin ilişkisi Tablo 2’de 
verilmiştir. 

Tablo 1. Sigara içimi ile günlük duloksetin dozunun ilişkisi 
_____________________________________________________________________________ 

             Kullanılan duloksetin dozu 
30 mg/gün            60 mg/gün             90 mg/gün  

Sigara                           Sayı        %            Sayı        %            Sayı        % 
_____________________________________________________________________________

İçmiyor   7 46.7 36 60.0   0   0 

İçiyor 
    <1/2 paket/gün            3 20.0 10 16.7   0   0 
    1/2-1 paket/gün            3  20.0   9  15.0   0   0 
    >1 paket/gün               2  13.3   5   8.3   2  100.0 

Toplam 15  100.0 60  100.0   2  100.0 
_____________________________________________________________________________ 

p=0.01 
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Tablo 2. Kullanılan ilaç dozu ile, ölçülen ilaç kan düzeyinin ilişkisi 
_________________________________________________________________________________ 

İlaç kan düzeyi sonucu 
 Düşük (<20 ng/ml)   Normal (20-80 ng/ml)   Yüksek(>80 ng/ml) 

Duloksetin dozu        Sayı     %                  Sayı     %                  Sayı     %   
_________________________________________________________________________________ 

30 mg/gün 10 23.3   5  15.2   0   0 

60 mg/gün 32  74.4 27 81.8   1  100.0 

90 mg/gün   1   2.3   1   3.0   0   0 

Toplam 43  100.0 33  100.0   1  100.0 
_________________________________________________________________________________ 

p=0.89 

      Araştırmada depresyon belirtilerinin puan-
lanması yapılmadı. Ancak kan düzeyi ölçül-
dükten sonra mevcut dozun sürdürülmesine 
karar verilmiş olması, kullanılmakta olan dozla 
“klinik iyilik hali”nin sağlanmış olduğu biçiminde 
değerlendirildi. Ölçümden sonra doz değişimi 

yapılmayanların, yani “klinik iyilik hali” göste-
renlerin %84.5’i 60 mg/gün duloksetin kullan-
maktaydı. “Klinik iyilik hali” gösterenlerin 
%74.4’ünün duloksetin serum düzeyi ise tera-
pötik aralıktaydı.  

SONUÇ 

Cinsiyet, yaş ve vücut ağırlığının duloksetin 
serum düzeyi veya kullanılmakta olan günlük 
duloksetin dozu üzerine istatistiksel olarak 
anlamlı bir etkisinin olmadığı sonucuna ulaşıldı. 
Sigara içenlerde ise, kullanılmakta olan ilacın 
dozu anlamlı biçimde daha yüksekti. Ancak 
tedavisel kan düzeyi izlenmesi ile uygun doz 
ayarlamasının yapılmış olması nedeniyle, siga-
ra içenlerin ve içmeyenlerin duloksetin kan 
düzeyleri arasında farklılık izlenmedi. Bu bulgu, 
literatürde daha önce bildirilmiş olan sigara 
içme ile duloksetin serum düzeyinin azalması 
sonucu ile ters gibi görünse de, hekimin teda-
visel kan düzeyi ölçümü ile uygun doz ayar-
lamasını yapmış olması bu sonucu doğurmuş-
tur. Sigara içenlerde duloksetin dozları daha 
yüksek tutulmalı veya ilaç kan düzeyi ölçümü ile 
doz ayarlaması yapılmalıdır.  

      Bu çalışmanın sonuçlarına göre, sigara 
içmeyenlerde duloksetinin serum düzeyi ölçümü 
herhangi bir avantaj sağlamamaktadır. Farklı 
dozlarda duloksetin kullanan hasta gruplarının 
hiç birisinde, duloksetin serum düzeyi ile hasta-
nın “klinik iyilik hali” arasında ilişki saptanma-
mıştır. Duloksetin kan düzeyi ölçümü, sigara 

içen hastalarda doz ayarlaması ve beklenmedik 
yan etki gözlenen hastalarda toksisitenin 
saptanması amacı ile kullanılabilir.  

      Çalışmanın kısıtlılıkları arasında geriye 
dönük bir çalışma olması dolayısıyla klinik 
global iyileşmenin değerlendirilmesinin klinik 
ölçeklerle yapılamaması sayılabilir. Bunun 
yerine serum düzeyi ölçümünün ardından heki-
min yaptığı hamle “ilaca aynı dozda devam 
edilmesi”, duloksetin dozunun artırılması”, 
“duloksetin dozunun azaltılması”, “güçlendirme 
amaçlı ilaç eklenmesi” veya “duloksetinin kesi-
lerek başka ilaca geçilmesi” maddelerinden 
birisinin seçimi şeklinde kaydedilmiştir. Hekimin, 
ilacın aynı dozda sürdürülmesine karar vermiş 
olması, ilacın yeterli klinik etkinlik göstermesi ve 
ilaçtan yararlanma ve/veya bu doza yanıt olarak 
öngörülmüştür. 

      Benzer parametreleri inceleyen bir çalış-
manın başka antidepresanlarla ve ileriye dönük 
olarak doğrudan klinik iyileşme ile ilişkisinin de 
araştırılarak yapılması, anlamlı sonuçlar vere-
bilecektir.  
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