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ÖZ
İki uçlu bozukluk (İUB) için, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yaşam boyu
yaygınlığı İUB-I, IUB-II ve İUB eşik altı tipleri için %2,4 olarak bildirmektedir.
İUB tanılı birçok hasta için depresif dönemler manik dönemlere
oranla daha yaygındır. Çalışmalar tedavi altında olsalar bile depresif
duygudurumun yaşamın 2/3’ünde sürdüğünü göstermektedir. İlk hastalık
döneminin depresyon olması, İUB tanısını koymayı zorlaştırabilmektedir.
Doğru tanı ve tedavinin 6–8 yıl gecikebildiği, ergenlik döneminde
başlayan hastalıkta daha uzun sürebildiği bildirilmektedir. Başlangıçta
tek uçlu olarak tanı alan hastaların izlemde %40’nın İUB olarak tanı
aldığı bildirilmektedir. İUB depresif dönem tanısını destekleyen ve tek
uçlu depresyondan ayırt etmemizi sağlayan özellikler: 1) ailede İUB veya
psikoz öyküsü olması 2) özellikle depresif dönemle olan erken hastalık
başlangıcı 3) siklotimik mizaç özellikleri 4) 10 yıllık sürede 4 ya da daha

fazla depresif dönem 5) özellikle ajitasyon, öfke, uykusuzluk, sinirlilik
çok konuşma ya da diğer “karma” veya hipomanik özellikler ya da
psikotik belirtilerle giden depresyon 6) antidepresan tedavi sonrasında
karma belirtilerin ortaya çıkmasının getirdiği klinik “kötüleşme” 7)
intihar düşünceleri ve girişimleri 8) madde kötüye kullanımı 9) depresif
dönemde hipersomni ya da gün içinde fazla uyuma, aşırı yeme ve
psikomotor ajitasyonun eşlik etmesi olarak sıralanabilir. İUB depresif
dönem tedavisiyle ilgili olarak yapılan çalışma sayısı sınırlı olup, bilgiler
çoğunlukla çalışmalar içerisinden bu gruba ait verilerin derlenmesiyle ya
da tek uçlu depresyon tedavisinden elde edilen verilerle oluşturulmuştur.
Yazıda tedavi algoritmalarına göre İUB’de depresif dönemlerin akut ve
idame tedavilerinden bahsedilecektir.
Anahtar Kelimeler: Bipolar bozukluk I, bipolar bozukluk II, tedavi

ABSTRACT
The World Health Organization reported a lifetime prevalence of
2.4% for BD-I, BD-II and sub-threshold types of bipolar disorder (BD).
Depressive episodes are more common than manic episodes for many
BD patients. Studies show that depressive mood persists in 2/3 of life,
even if they are under treatment. It may be difficult to diagnose BD in
the event of depression in the first episode. The correct diagnosis and
the treatment can be delayed for 6–8 years, and even longer if disorder
starts in adolescence. It is reported that 40% of the patients who were
initially diagnosed as unipolar were later diagnosed as BD. The features
that enable us to diagnose BD depressive episode: 1) family history of BD
or psychosis 2) early onset with depression 3) cyclothymic temperament
characteristics 4) four or more depressive episodes in 10 years 5) agitation,

anger, insomnia, irritability, excessive talkativeness or other ‘mixed’ or
hypomanic features or psychotic symptoms during depressive episode,
6) clinical ‘worsening’ caused by the appearance of mixed symptoms
after AD treatment 7) suicidal thoughts and attempts 8) substance abuse
9) hypersomnia in the depressive episode or sleeping too much during
the day, overeating, psychomotor agitation. The number of studies
conducted on BD depressive treatment is limited, the information was
obtained by excluding this group from the studies or by compiling the
information obtained from the treatment of unipolar depression. In this
review, acute and maintenance treatment of the depressive episodes of
BD will be discussed according to the treatment algorithms.
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GİRİŞ
İkiuçlu bozukluk (İUB) belirgin kalıcı hasar ve ölüm riski de içeren ruhsal
bir hastalık olup toplum içinde yaygınlığı değişiklik göstermektedir.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yaşam boyu yaygınlığı İUB-I, IUB-II ve
İUB eşikaltı tipleri için %2,4 olarak bildirmektedir. İUB depresif dönem
için; DSM-5 kriterleri DSM-IV’ten farklılık göstermemiştir. Depresyon
tanısı en az 2 hafta süren çökkün duygudurum ve/veya anhedoni ile;
uyku, iştah/vücut ağırlığı, enerji, psikomotor aktivite değişiklikleri,
konsantrasyon azlığı, suçluluk ve değersizlik şeklinde düşünce içeriği ve
intihar düşüncelerinden en az 4’ünün bulunması sonucunda konur. İUB
tanılı birçok hasta için depresif uç, manik uca oranla daha yaygın olmakta
ve daha zor yaşanmakta, hastayı dermansız bırakmaktadır. Çalışmalar
İUB’de, hasta tedavi altında olsa bile depresif duygudurumun yaşamın
2/3’ünde sürdüğünü göstermektedir (1–4).

DSM-5, İUB depresif dönem için kaygılı sıkıntılı, karma özellikler gösteren,
hızlı döngülü, melankolik özellikler, atipik özellikler, duygudurumla-uyumlu
veya duygudurumla uyumlu olmayan psikotik özellikler, doğumla ilişkili
başlangıç (peripartum onset: doğum öncesi ya da sonrası başlangıç) ve
mevsimsel ilişkililik gösteren (4) olmak üzere birçok belirleyici içermektedir.
İUB’de eşikaltı depresif belirtiler tedaviye dirençli olmakta, bu durum
hastalarda işlev kaybının temel ve yaygın nedenini oluşturmaktadır, bu
nedenle dikkatli bir şekilde ele alınmalı ve mutlaka tedavi edilmelidir (5–9).
İUB’de yaşam kalitesinin ve psikososyal işlevselliğin araştırıldığı
çalışmalarda, bunu en fazla etkileyen faktörün depresif belirtiler (10–
12) olduğu bildirilmektedir. Daha uzun süreli hastalık dönemleri ya da
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erken başlangıç ve dolayısıyla uzun hastalık süresi (12, 13) ve nörobilişsel
işlevlerde azalma da bunu etkileyen diğer özelliklerdendir (14).

Tanısal Güçlükler
İUB’de, bazen ilk hastalık döneminin depresyon olması nedeniyle tek
uçlu depresif bozukluk tanısından uzaklaşmak ve İUB tanısı koymak
zor olabilmekte ve doğru tanı gecikebilmektedir. Bu konudaki yapılmış
araştırmalarda doğru tanı ve dolayısıyla tedavinin 6–8 yıl gecikebildiği
hatta ergenlik döneminde başlayan hastalıkta daha da uzun sürebildiği
saptanmıştır (15–18). Başlangıçta tek uçlu depresyon olarak tanı alan
hastaların %40’nın sonraki yıllarda İUB olarak tanı aldığı bildirilmektedir
(19). Bu bilinmezlik, depresif dönemin İUB’de en fazla görülen uç
olduğuna da işaret etmektedir. İUB’de hastalık başlangıcında depresif
dönemler kadar; kaygılı ya da karma özellikli dönemlerin de ileride
görülebilecek depresif dönemleri işaret ettiği bildirilmektedir (20).
İUB’si olan hastaların depresyonun belirtilerini fark edip bunlarla ilgili
yardım istemeleri zor olabilir. Klinik olarak geçerli olan duygudurumda
biraz yükselme, libido ve enerji artışı gibi hipomanik belirtiler, ki bunlar
hasta tarafından da tercih edilen durumlardır, hasta tarafından sıklıkla bir
başvuru nedeni olarak nitelendirilmediğinden tanı koymak zor olabilir.
Bu nedenle hastalık başlangıcında, tanının tam olarak konulamadığı
durumlarda, mutlaka bir aile üyesinden veya yakın arkadaştan bilgi
alınmalıdır (21).
İUB depresif dönem tanısı koymak ve bunu tek uçlu depresyondan ayırt
etmemizi sağlayan özellikler: 1) ailede İUB, psikoz, psikiyatrik hastalık
nedeniyle hastaneye yatış, hasta dilinde “sinir bozukluğu” şeklinde ifade
edilen hastalık öyküsü varlığı 2) özellikle depresif dönemle olan erken
hastalık başlangıcı 3) siklotimik mizaç özellikleri 4) 10 yıllık sürede dört
veya daha fazla depresif dönem 5) özellikle ajitasyon, öfke, uykusuzluk,
sinirlilik, çok konuşma ya da diğer “karma” veya hipomanik özellikler ya
da psikotik belirtilerle giden depresyon 6) antidepresan (AD) tedaviyle
kliniğe karma belirtilerin eklenmesiyle ortaya çıkan klinik “kötüleşme” 7)
intihar düşünceleri ve girişimleri 8) madde kötüye kullanımı 9) depresif
tabloda hipersomni ya da gün içinde fazla uyuma, aşırı yeme, psikomotor
ajitasyon gibi atipik özelliklerin varlığı olarak sıralanabilir.
İUB depresif dönem tanısı ile ayırıcı tanıda en fazla karışıklık yaratan
bozukluk yukarıda belirtildiği üzere tek uçlu depresif bozukluktur.
Hastaların geçmiş hipomanik/manik dönemlerini hatırlama olasılıkları
düşüktür ve bunların patolojik olduğunu kabul ettiklerine de pek
rastlamayız. Akut depresif dönemde hastanın içgörüsü ve hatırlaması,
konsantrasyon bozukluğu ve unutkanlık gibi bellek problemleri nedeniyle
bir miktar bozulmuş olabilir (22, 23).
İUB depresif dönem tanısı konulurken daha baştan, özellikle anksiyete
bozuklukları ve madde kullanım bozuklukları gibi diğer psikiyatrik
durumların birlikteliğine dikkat edilmelidir. Bu durumun yeti kaybı ve
genç hastalarda artmış intihar riskine yol açabileceği akılda tutulmalıdır.
Yaşlı hastalarda ise tanı koyarken daha çok tıbbi hastalıkların birliktelik
gösterebileceğine dikkat edilmelidir (20, 24).

Kaygılı Sıkıntılı Özellikler
DSM-5’te yer alan “kaygı ve sıkıntıyla birlikte” giden belirleyicisi, tek
uçlu, İUB ve ilişkili bozukluklarda birçok duygudurum bozukluğu
kriterleri arasında yer almayan ancak izlemde sorun yaratabilecek ve
gidişi kötüleştirebilecek ve bu nedenle tedaviyi planlamada değişiklikler
yaratabilen; geçmişte DSM-IV’ün “başka türlü adlandırılamayanlar”
bölümünde yer alan, duygudurum dönemleri içindeki örtülü olarak
yer almış anksiyete belirtilerine klinisyenlerin dikkatini çekebilmek için
konmuştur (25). Kaygı belirtileri; sıklıkla bir depresif dönem sırasında
görülebilir ve daha kalıcı depresif belirtiler ve artmış intihar düşüncesi
riskinin ön belirleyicisini oluşturabilir (26, 27).
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Karma Özellikler
DSM-IV’te karma dönem mani ve depresif dönem belirtilerinin aynı
anda bir hafta süreyle birlikte bulunması şeklinde tanımlanmıştı ve bu
klinik izlemde çok nadir bulunabilen bir durumu oluşturuyordu, ancak
bir duygudurum dönemine karşı dönemin belirtilerinin eşlik etmesi daha
sık gözlenen bir durumdu. DSM-5’te karma dönem tanı sisteminden
çıkartıldı ve manik, hipomanik ve depresif duygudurum içinde karma
özellikler olması bir belirleyici olarak tanımlandı. Bu belirleyiciye
göre karşı kutup ya da uçtaki listeden en az üç ve daha fazla belirtinin
dönem sırasında izlenmesi gerekiyordu. Manik dönem için örneğin
kaygı, suçluluk duygusu, kendisi hakkında olumsuz düşünme, ümitsizlik,
intihar düşüncesi ya da davranışı, anhedoni, yorgunluk ya da psikomotor
yavaşlama gibi belirtilerin mevcut tabloya eşlik etmesi gibi… (DSM-5).
İUB depresif dönemde hastaların birçoğunda eşikaltı hipomanik/manik
özelliklerin izlendiği ve bu durumun daha şiddetli depresif belirtiler,
yüksek oranda madde kullanımı ve kardiyovasküler hastalıkla birlikte
olduğu bildirilmektedir (2, 28).

İKI UÇLU DEPRESYON VE İŞLEVSELLIK
İUB’de depresif dönemlerin hastalık süresinin İUB-I için %72, İUB-II için
%81’ini oluşturduğu bildirilmektedir (28). Depresyonun İUB’de bu kadar
yüksek oranda izlenmesi, hastalıktaki işlev kaybı, azalmış akademik ve iş
başarısıyla birliktedir. Hastaların %30–40’ında çalışma yılları sürecinde
uzamış işsizlik dönemleri vardır (3). İUB işlevselliğinin ele alındığı
bir gözden geçirme yazısında, kişilerarası işlevselliğin manik dönem
sayısındansa depresif dönem sayısının artmasıyla belirlendiği, işlevselliğin
genel değerlendirilmesi ölçeğinde yine depresif haftaların işlevselliğin
azalmasını belirlediği, depresif dönemler iyileştiğinde özellikle sosyal
işlevselliğin düzeldiği bildirilmektedir. Yine ötimik dönemde izlenen
eşikaltı depresif belirtilerin işlevselliğin her alanında azalmaya neden
olduğu belirtilmektedir (9).

İKI UÇLU DEPRESYONDA İNTIHAR RISKI
İki uçlu bozuklukta intihar riski açısından depresif dönem önemlidir ve
hastalık sürecinde intihar girişimlerinin %70’inden fazlası bu dönemde
gerçekleşir (24, 29). Karma özellikler gösteren depresif dönemlerin ise
intihar girişimi ve ölüm açısından daha da riskli olduğu bildirilmiştir (30).
Hastalığın iyilik döneminde; hastayla beraber kriz dönemlerinde
uygulanmak üzere stratejiler belirlenmeli, kimden destek alınacağına
dair yazılı bir güvenlik planı oluşturulmalıdır. Bu hasta grubunda en fazla
intihar girişimi ilaçla zehirlenme yoluyla olmaktadır. Bu ilaçlardan da en
fazla kullanılanlar, tedavide etkinlikleri az olsa da öldürücü düzeyde alınan
opioid ve benzodiazepinlerdir (31). DSÖ tarafından bildirilen ortalama
yıllık intihar oranı tüm dünyada 15,4/100.000 olarak bildirilirken İUB için
bu oran %20 olarak bildirilmektedir (32, 33).
Tanısal açıdan baktığımızda intihar riski İUB-I ve İUB-II için eşit olup,
özellikle karma ve psikotik özellikler gösterenlerde riskin en yüksek olduğu,
bunu hastanede yatarak tedavi gören majör depresyon tanılı hastaların ve
sonrasında ayaktan tedavi gören orta şiddette depresif bozukluğu olan
hastaların takip ettiği bildirilmektedir. (33) Hastaneden çıktıktan sonraki
ilk günler intihar girişimi açısından en riskli dönemi oluşturmaktadır ve
bu dönemde hasta kısa süre içinde kontrole çağırılmalı, sık aralıklarla ve
dikkatli izlenmelidir. (34, 35)

İki Uçlu Depresyon Tedavisinde Genel Değerlendirme
İUB’de birincil tedavi amacı, hastanın iyileşmesinin sağlanması, bunun
sürdürülmesi, yinelemenin önlenmesi ve işlevselliğin tümden yerine
gelmesi olmalıdır. Akut dönemin tedavisi için seçim yapılırken uzun
dönemli idame tedavisi de göz önünde bulundurulmalıdır. Uzun dönemli
tedavi ve akut dönem etkinlik için güvenli bir ilaç seçilmeli ve yan etkilere
dikkat edilmelidir (36).
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İki uçlu bozukluk depresif dönem tanısını koyduktan sonra yapılması
gereken değerlendirmenin başında klinik değerlendirme gelir. Bu
dönemde depresif belirtilerin şiddetinin, psikotik belirtilerin eşlik
edip etmediğinin, kendine zarar verme ya da intihar düşüncelerinin
ve intihar girişimi niyetinin mutlaka araştırılması, geçmiş tedavi
uyumunun belirlenmesi, sosyal desteğinin ne kadar uygun olduğunun
değerlendirilmesi, hem hastalık süresince ve hem de o sıradaki depresif
dönemdeki psikososyal işlev kaybının belirlenmesi gerekmektedir.
Bu dönemde yine yapılması gereken laboratuvar tetkikleri; tam kan sayımı,
açlık kan şekeri (AKŞ), lipid profili (TG, VLDL, HDL, LDL), Elektrolitler, Ca,
karaciğer, böbrek ve tiroid foksiyon testleri, 40 yaş üzerindeki hastalarda
EKG, üreme çağındaki kadın hastalar için gebelik testi, madde kullanım
bozukluğu şüphesi varsa üriner toksikoloji testleridir. Tedavi başlanmadan
önce alkol/madde kullanımına bağlı belirtiler, hastanın kullandığı diğer
ilaçlara ve diğer tıbbi durumlara bağlı ortaya çıkabilecek belirtilerin
depresyonla ayırıcı tanısı yapılmalıdır. Geçmiş duygudurum dönemlerinin
ayrıntılı öyküsü, bu dönemlerde uygulanan ve fayda görülen tedaviler ve
bunlara bağlı yan etkiler mutlaka kaydedilmelidir. Depresif dönem öncesi
kesilen ilacın olup olmadığı ve belirtilerin bu kesilmeye bağlı olarak
ortaya çıkıp çıkmadığı araştırılmalıdır. Tetkik sonuçlarına göre hasta için
en uygun ve güvenli tedavi seçimi belirlenmelidir. (37–40)

İUB Depresif Dönem Akut Tedavisi
İki uçlu depresyon tedavisine yönelik olarak yapılan çalışma sayısı sınırlı
olup bu konudaki bilgiler ya önceki çalışmalar içerisinden elde edilen
bu gruba ilişkin verilere ya da tek uçlu depresyon tedavisinden elde
edilen bilgilere dayanmaktadır. (37–40) Elimizdeki bu kısıtlı bilgi daha
çok İUB-I için geçerli olup, İUB-II depresif dönem için tedavi belirsizlik
taşımaktadır. İUB-II için AD kullanımı hipomani, karma durumlar
veya hızlı döngülülük için risk oluşturmaktadır. Yine İUB’de tek uçlu
depresyondan farklı olarak bilişsel davranışçı terapiler (BDT) ile ilgili
olumsuz sonuçlar yer almaktadır (37–40).
CANMAT’ta (Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments and
International Society for Bipolar Disorders guidelines) (2018) İUB depresif

Erten. İkiuçlu Depresyonun Akut ve İdame Dönem Tedavisi

dönem için ketiyapin, lurasidon +lityum/valproik asit, Lityum, lamotrijin,
lurasidon+lamotrijin önerilirken (38), BAP’da (British Association for
Psychopharmacology guidelines-2016) akut İUB depresif dönem
tedavisinde ilk sırada ketiyapin, lurasidon veya olanzapin önerilmektedir
(39). Diğer yandan NIH’de (National Institute for Health and Care Excellence
guidelines -2018) olanzapin+fluoksetin veya ketiyapin önerilirken,
WFSBP’de (World Federation of Societies of Biological Psychiatry-2010)
yalnızca ketiyapin ilk sırada yer almaktadır (37, 41). Bu arada RANZCP’de
(the Royal Australian and New Zealand College of Psychiatrists-2015)
ketiyapin, lurasidon, olanzapin, Lityum, lamotrijin, Valproik asid İUB
depresif dönem tedavisinde ilk sırada yer almaktadır (40). Çift-kör
randomize kontrollü çalışmaların analizi sonucunda ketiyapinin İUB
depresif dönemde plaseboya göre kaygı/anksiyete belirtilerinin tedavisinde
daha etkili olduğu, yine olanzapin+fluoksetin kombinasyonunun da etkin
bir tedavi olarak değerlendirildiği bildirilmiştir (42, 43).
Yine bir analiz çalışmasında tek uçlu depresyonda, depresif belirtiler
kadar anksiyete belirtilerinde de lurosidonun etkili olduğu bildirilmiştir
(44). Valproik asit, risperidon ve lamotrijinin kaygı giderici etkilerinin
sınırlı olduğu görülmektedir (45).
Karma özellikler gösteren İUB depresif dönem için güvenilir bir tedavinin
henüz açıkça etkili bulunmadığı bildirilmekte ve bu grup hastada
atipik AP’lerin tedavinin başlangıç aşamasında kullanılması gerektiği
bildirilmektedir (46). Yine bu grup hastalarda asenapinin, lurasidonun
ve olanzapin+fluoksetin kombinasyonunun etkili olduğu bildirilmektedir
(47). ISBD görev grubu karma özellikler gösteren İUB depresif dönem
hastalarında AD kullanımını önermemektedir (48).
Tedavi algoritmalarına göre İUB depresif dönemin akut dönem tedavisi
Tablo 1’de gösterilmiştir.

İUB Depresif Dönem Akut Tedavisinde Kullanılan İlaçlar
Lityum
İUB tedavisinde lityumun temel bir tedavi olarak çok uzun yıllardır
kullanıldığı ve bazı tedavi algoritmalarında ilk sıra tedavi olarak yer aldığı
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Kanada Duygudurum ve Anksiyete (CANMAT) ve Uluslararası İki Uçlu Bozukluk (İUB) Topluluğu (ISBD) 2018: İUB olan hastalar için Tedavi
Kılavuzu
- İlk sıra: (a) ketiyapin; (b) lurasidon + lityum/valproat; (c) lityum; (d) lamotrijin; (e) lurasidon; (e) lamotrijin (ekleme tedavi)
- İkinci sıra: (a) valproat; (b) SSRI / bupropion + antimanik / antipsikotik; (c) EKT; (d) Kariprazin; (e) olanzapin + fluoksetin
- Üçüncü sıra: (Alfabetik sırayla, ekleme tedavisi olarak)
(a) aripiprazol; (b) armodafinil; (c) asenapine; (d) karbamazepin; (e) eikozapentaenoik asit
(EPA) ;(f) ketamin (IV); (g) ışık terapisi ± total uyku deprivasyonu; (h) levotiroksin; (i) modafinil (ekleme tedavi); ( j) N-asetilsistein; (k) olanzapin; (l)
pramipeksol (m) yineleyici transmanyetik uyarım (rTMS); (n) SNRI/MAOI
İngiliz Psikofarmakoloji Birliği (British Association for Psychopharmacology) 2016
- Uzun dönem koruyucu tedavi almayan hastalar için: (a) ketiyapin; (b) lurasidon; (c) olanzapin
- lamotrijin + duygudurum dengeleyici/mani yinelemesini önlemek üzere antipsikotik
- Eğer antidepresan tedavi düşünülüyorsa birlikte antimanik / antipsikotikle birlikte verin, özellikle mani öyküsü olan hastalarda tercih edin. Olanzapin +
fluoksetin tedavi kombinasyonu olarak seçilebilir.
- Eğer depresif belirtiler daha az şiddetliyse lityum tercih edilmeli
- Tedaviye dirençli, yüksek intihar riski , psikozda, depresyon nedeniyle yemeyen/içmeyen ve gebelik dönemi şiddetli olgularda EKT tercih edilmelidir.
- Bilişsel davranışçı terapi, aile odaklı terapi/kişilerarası ritim terapisinin tedaviye eklenmesi düşünülebilir.
Uluslararası Nöro-psikofarmakoloji Heyeti (International College of Neuro-Psychopharmacology-CINP) Erişkin İUB tedavi kılavuzu: 2017
- İlk sıra: ketiyapin / lurasidon. Tedaviye ek olarak ve hastanın tercihine ya da uygunluğuna göre eklenebilir.
- İkinci adım: (a) olanzapin ± fluoksetin; (b) duygudurum dengeleyici + lurasidon, modafinil /pramipeksol; (c) lityum + lamotrijin; (d) Varolan tedaviye
essitalopram veya fluoksetin eklenmesi
- Üçüncü adım: (a)valproat, aripiprazol, imipramin, fenelzin, karbamazepin veya lamotrijin monoterapisi; (b) lityum+ L-sülpirid
- Dördüncü adım: (a) tranilsipramin/ lityum monoterapi (b) venlafaksin + antimanik; (c) armodafinil veya IV ketamin+ duygudurum dengeleyici; (d)
Lityum + fluoksetin/ lamotrijin; (e) duygudurum dengeleyici + levotiroksin (L-T4); (f) lityum + okskarbazepin
- Beşinci adım: EKT veya klinisyenin ya da hastanın deneyimine göre çeşitli ilaç kombinasyonları
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görülmektedir (38, 39) ancak aslında İUB’de depresif dönemde test
edilmemiştir. Ketiyapinin birincil ilaç olarak araştırıldığı bir çalışmada
lityumun plaseboya oranla tedavide bir fark yaratmadığı ancak bu
çalışmada ortalama lityum düzeylerinin 0,65 meq/lt olduğu, hastaların
da %35’inde bu oranın daha da düşük olduğu, lityumun idame depresif
dönemleri önlemede daha yüksek (0,8–1,2 meq/lt) dozlarda etki ettiği
belirtilmektedir (49).
Bunun yanında lityumun İUB depresif dönemin yinelemesini önlemede
ve hipomani/manik dönemin ve karma dönemin ortaya çıkmasını
azaltmada koruyucu etkisi olduğu (39, 50–52), bunun da ötesinde
lityumun intihar riskini azalttığı bilinmektedir (53, 54).
Antikonvülzanlar
Lamotrijin (LMT): Lamotrijinin akut İUB depresif dönemdeki etkinliği
kesinleştirilememiştir. Plasebo karşılaştırmalı bir çalışmada İUB depresif
dönemde yararlı olduğu bildirilmiştir ve bir başka çalışmada da benzer
sonuç bulunmuştur (55). Lamotrijinin İUB’nin depresif döneminin
yinelemesini önlemede, uzun dönemli koruyucu tedavisinde FDA (US
Food and Drug Administration: Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi) onayı
bulunmaktadır (20, 56). CEQUEL çalışmasında ketiyapin alan İUB
hastalarına tedaviye Lamotrijin eklenerek plaseboyla karşılaştırılmış,
erken dönemde depresif belirtiler üzerinde ve bir yıllık izlemde iyileşme
üzerinde önemli yararları olduğu bildirilmiştir (57). Lamotrijinin Lityuma
eklenmesiyle İUB depresif dönem tedavisinde etkili olduğunu bildiren
bir çalışma bulunmaktadır. Lamotrijin dozunun tedavi başlangıcında
dermatolojik yan etki riskini azaltmak amaçlı yavaşça yükseltilmesinin
gerektiği, Valproik asit ile birlikte kullanıldığında LMT dozunun %50
azaltılmasının önerildiği unutulmamalıdır (58).
Valproik Asit: Dört küçük örneklemli çalışmada akut İUB depresif dönem
tedavisinde etkili olabileceği bildirilmişse de İU depresyonun akut ya da
uzun dönemli tedavisinde FDA tarafından onaylanmamıştır. Ayrıca üreme
çağındaki kadın hastalarda kullanımında, yeni doğanda teratojenik risk
oluşturma riski nedeniyle, dikkatli olunmalıdır (59).
Antidepresanlar
Antidepresanların depresif dönemlerin tedavisinde kullanılması ve İUB
depresif dönemin klinik bulgularının görece tek uçlu depresif dönemin
özelliklerine benzemesi, AD’lerin yıllarca İUB depresif dönem tedavisinde
tek başına kullanılmalarına yol açmıştır (60). Bununla birlikte zaman
içinde AD tedavinin İUB depresif dönemde kullanımının özellikle IUBI’de olası tehlikeli bir ajitasyon ya da maniye yol açabileceği ile ilgili bir
kanı oluşmuştur (61, 62). Bu tür risklerin uzun süreli izlemde İUB için
DMÖ (depresyon-mani-ötimi) gidiş paternine sahip hastalarda MDÖ
(mani-depresyon-ötimi) gidiş paternine sahip hastalara göre daha fazla
görüldüğü belirtilmektedir (63). Bununla birlikte kendiliğinden kayma
ile AD’ye bağlı kaymayı (13,8 %[12,2–15,3] karşın 15,3 %[14,5–16,1])
İUB’de ayırt edebilmek zor olabilir, bu anlamda kayma oranları benzer
görünmektedir (64).
Tedavide AD’lara duygudurum düzenleyici ya da antipsikotik ilaç
eklenmesiyle kaymadan kaçınabileceği düşünülmüşse de bu çerçevede
yapılmış randomize karşılaştırmalı çalışmalar sınırlıdır (60, 64). Kısa süreli
AD kullanımının, duygudurum dengeleyici (DDD) ile birlikte kullanılsın ya
da kullanılmasın, yeni manik dönem oluşumu riski açısından plaseboyla
karşılaştırıldığında çok az riskli olduğu belirtilmiştir (63). Bununla beraber
DDD’nin kullanılmadığı ancak tedaviye AD eklendiği durumlarda
İUB’de kayma riskinin dokuz aylık izlemde 2,8 kat daha fazla olduğu
belirtilmektedir (65). Bütün bunlar, AD’lerin İUB’de kullanımının son
derece dikkatli yapılması gerektiği, mümkünse kısa süreyle kullanılmaları,
doz artırımının yavaşça olması gerektiği, hipomani açısından yakından
izleminin uygun olduğu ve etkin bir DDD ile birlikte kullanılması
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gerektiği ile ilgili ortak klinik görüş oluşturmaktadır. İUB-I’de trisiklik
antidepresan (TSA) ve serotonon-noradrenalin geri alım inhibitörü
(Serotonin Norepinephrine Reuptake Inhibitor– SNRI) kullanımından
özellikle geçmişte manik döneme kayma öyküsü olan ya da AD kullanımı
olmadan da hızlı döngülenmenin olduğu ve karma özellikler gösteren
hastalarda kaçınmak ya da çok dikkatlice kullanmak gerekmektedir (64,
66). Tedavi kılavuzlarında AD tedavinin (mümkünse serotonin geri alım
inhibitörü-SSRI veya bupropion) Lityum/Valproik aside veya AAP’ye
eklenmesi, ekleme tedavisi altında 2. sırada önerilmektedir (38). Bir
meta analiz çalışması düşük bir etkinlik gücü bildirmesine rağmen bunu
desteklemektedir (65, 66). Eğer mutlaka kullanmak gerekiyorsa hasta
ve yakınları duygudurum değişiklikleri ve hızlı döngülenme konusunda
eğitilmeli, böyle bir durum ortaya çıktığında AD tedavi kesilmelidir. Sonuç
olarak İUB tedavisinde AD monoterapisi önerilmemektedir (48).
Atipik Antipsikotikler (AAP)
AAP’ler arasında kariprazin, lurasidon, olanzapin+fluoksetin ve ketiyapin
FDA tarafından İUB’de depresif dönemlerin akut dönem tedavisinde
onaylanan ilaçlardır (53, 67, 68). Bu ilaçların içinden sadece ketiyapinin
yıllar içinde birçok çalışmada plasebo karşısında üstünlüğü gösterilmiş,
300 mg/gün ve 600 mg/gün için benzer sonuçlar elde edilse de FDA 300
mg/gün’ü tedavi dozu olarak kabul etmiştir (69). Olanzapin-fluoksetin
kombinasyonu plaseboya karşı üstünken tek başına olanzapinin daha
az etkili olduğu bulunmuştur (70). Olanzapin ve ketiyapinin her ikisi de
antimanik etkiye sahiptir ve manik kayma riski plaseboya göre beklendiği
üzere daha az bulunmuştur (68). Akut İUB depresif dönem tedavisindeki
etkileri orta düzeyde bulunan bu ilaçların, uzun dönemli koruyucu etkilerini
anlayabilmek için daha ileri çalışmalar gerekmektedir. Etkin dozdaki
antipsikotiklerin aşırı sedasyon ve akatizi gibi yan etkileri olabilir (71).
Yine kilo alımı, tip-2 DM, hiperlipidemi ve hipertansiyon gibi metabolik
sendromun diğer bileşenleri izlemde göz önünde bulundurulmalıdır (20,
72). Bu tip yan etkiler AAP’lerin, İUB depresif dönemin uzun dönemli
tedavisindeki olası yerini sınırlandırmaktadır. Özetle; kariprazin, lurasidon,
ketiyapin ve olanzapin– fluoksetin kombinasyonu İUB depresif dönemin
tedavisinde bazı riskleriyle birlikte etkili olan ilaçlardır (73).
Aripiprazol monoterapisiyle (5–30 mg/gün) yapılan sekiz haftalık,
randomize, çift-kör plasebo kontrollü iki benzer desenli çalışmada,
aripiprazol monoterapisi plasebodan üstün bulunmamıştır (74).
Brekspiprazol: Serotonin ve dopamin reseptör modülatörüdür.
Serotonin 5-HT2A ve α1A adrenerjik reseptörler için sub-nanomolar
güçte bir antagonist ve serotonin 5-HT1A ve dopamin D2 reseptörleri
için parsiyel agonisttir. Sekiz haftalık açık etiketli bir çalışmada 4 mg/gün
olarak kullanılan brekspiprazolün olumlu etki sağladığı bildirilmektedir.
Yine bu çalışmada sekiz hafta sonunda yaşam kalitesinde artış ve bilişsel
işlevlerde düzelme sağladığı bildirilmektedir (75).

Diğer Tedaviler
Modafinil: Modafinil düşük düzeyde dopamin transportunu inhibe
eder. Duygudurum düzenleyici+AD kombinasyonuna ekleyerek yapılmış
altı haftalık plasebo kontrollü bir çalışmada belirgin anlamda yanıt ve
iyileşme izlenmiştir (76).
Pramipeksol: D2/D3 reseptör agonistidir, iki küçük ölçekli, altı haftalık
randomize kontrollü çalışmada duygudurum dengeleyicilere eklenerek
İUB depresif dönem tedavisinde kullanılmış ve plaseboya oranla daha iyi
yanıt alınmıştır (77, 78).
Ketamin: Glutamat reseptörlerinde N-metil-D-aspartat (NMDA)
reseptörleri üzerinde antagonist etkisi vardır. Ek olarak, ketamin ve onun
aktif S-enantiomeri (esketamin), noradrenalin ve serotoninin taşınmasını
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inhibe ederek hızlı bir şekilde depresif belirtilerin giderilmesinde ve
intihar düşüncelerinin kısa sürede ortadan kaldırılmasında etkilidir.
İUB depresif dönem hastalarında da etki gösterdiği bildirilmektedir
ancak bu hasta grubunda intihar davranışı üzerine olan etkisi halen tam
belirlenememiştir (79). Rasemik veya s-ketamin tedavisinin durdurulması
sonrası aksi klinik yanıtların olabileceğine dair endişeler bulunmaktadır.
Ketaminin sadece hastane koşullarında ve anesteziyolojiyle birlikte
uygulanması gerekliliği kullanımında zorluk oluşturmaktadır, bu yüzden
intranazal uygulanımı üzerine çalışmalar devam etmektedir. Yan etkileri
arasında baş dönmesi, bulanık görme, huzursuzluk, bulantı veya kusma
ve baş ağrısı yer almaktadır. Yan etkilerin genellikle geçici ve orta şiddette
olduğu bildirilmektedir. Tekrarlayıcı olarak intravenöz kullanımın toksik
etkilere yol açacağı, kan basıncını arttırabileceği geçici psikomimetik
etkilere yol açabileceği ancak kalıcı psikotik belirtiler ya da duygudurum
dalgalanmasına neden olmayacağı bildirilmektedir (80, 81).
Riluzol: Glutamat salınımını durdurur. Glutamat geri alımını ve AMPA
(α-amino-3-hidroksi-5-metil-4-izoksazolpropiyonik asit) değiş tokuşunu
kolaylaştırır. Na bağlı voltaj kanallarını durdurur. 8 haftalık açık bir
çalışmada 14 İUB tanılı, orta şiddette depresyonu olan hastada, lityuma
ekleme tedavisinde etkili bulunmuşken, monoterapi olarak kullanıldığı,
sekiz haftalık plasebo karşılaştırmalı bir çalışmada etkin bulunmadığı için
tedaviye son verilmiştir (82, 83).
N-asetil sistein: Beyinde glutatyon düzeylerini arttırarak oksidatif stresin
ve inflamasyonun azaltılmasında etkili olduğu bildirilmektedir. Yirmi dört
haftalık çok merkezli randomize kontrollü bir çalışmada, idame dönemde,
her zamanki tedaviye eklendiğinde plaseboya oranla Montgomery ve
Asberg Depresyon Değerlendirme Ölçeği (MADRS) skorlarında belirgin
düzelme görüldüğü bildirilmiştir (38, 84).
İUB’nin birçok tıbbi durumla birlikteliğinin olduğu gözlemi üzerine,
multisistem anti-inflamatuar bir hastalık olduğu öne sürülmüş ve antiinflamatuar ilaçlar tedavide ekleme olarak uygulanmıştır. Bunlar arasında
nonsteroid anti-inflamatuar ilaçlar, omega-3 doymamış yağ asitleri,
N-asetil sistein ve pioglitazonun belirgin antidepresan etki gösterdiği öne
sürülmektedir (38, 85)
Selekoksib: İUB depresif dönemde olan hastaların yer aldığı, sekiz
haftalık plasebo-kontrollü bir çalışmada siklooksijenaz-2 inhibitörü olan
selekoksib, essitalopram tedavisine eklenmiş ve plaseboya oranla oldukça
iyi yanıt alınmıştır (86).
T3: Tiroid hormonları beyinde serotonin, katekolamin ve dopamin
sistemlerinin fonksiyonunu etkiler. Karşılaştırmalı bir çalışmada İUB
depresif alt-grubunda tedaviye eklendiğinde bir hafta sonra kontrol
grubuna göre depresyon şiddetinde belirgin azalma görülmüştür (87).
Elektrokonvülsif Tedavi (EKT): EKT’nin İUB depresif dönemde özellikle
tedaviye dirençli olgularda intihar riski olan durumlarda yaşam kurtarıcı
olduğu, EKT sonrası antidepresan yanıtını %68’e çıktığı bildirilmektedir
(88). Akut dönemde tedaviye direnç varsa, yüksek intihar riski, psikotik
belirtiler görülüyorsa; şiddetli ve retarde depresyonda, hastanın yemediği
ve içmediği durumlarda EKT tedavisine başvurulabilir (39).
Diğer yöntemlerden transmanyetik stimulasyon, vagal sinir uyarımı
ve derin beyin uyarımı tedaviye dirençli depresyon olgularında
araştırılmaktadır.
Farmakolojik olmayan diğer tedaviler arasında yoğun-ışık terapisi ve uyku
deprivasyonu İUB depresif dönemde test edilmesi gereken olası adaylar
arasında yer almaktadır (89). Vagal-sinir uyarımı FDA tarafından tedaviye
dirençli hem tek uçlu hem de iki uçlu depresyon olgularında bir ölçüde
manik kayma riski olmasına rağmen önerilmektedir (90).
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İUB depresif dönem için genellikle psikoterapi tedaviye ekleme
anlamında önerilmektedir. Bunlar arasında kognitif davranışçı terapiler,
aile odaklı psikoterapiler ve kişilerarası sosyal ritim terapisi yer almaktadır
(39). Bu çalışmalardaki başlıca kısıtlılık uzun dönemli tedavilere hastaların
kendi isteğiyle başvurması, İUB örnekleminin tamamına sonuçların
yansıtılamaması olmaktadır.

İki Uçlu Bozukluk Depresif Dönem İdame Tedavisi
İdame dönemi tedavisinde ilaç seçerken, ilaca hasta ve hasta yakınıyla
birlikte karar vermek gerekir. Bu sırada geçmiş ve hala kullanılmakta
olan ilaca yanıt, yan etkiler, uzunlamasına izlemde hangi duygudurum
döneminin baskın olduğu ve prognozu etkileyebilecek klinik özellikler
dikkate alınmalıdır. Lityumun, depresif belirtilerin eşlik etmediği öforik
manide, Mani-Depresyon-Ötimi şeklinde hastalık seyri olan hastalarda,
daha az sayıda duygudurum epizodu olanlarda, ailede İUB öyküsü ve
Lityuma iyi yanıtı olanlarda öncelikle seçilmesi önerilmektedir (91, 92).
Valproat; klasik manide ve disforik özellikler gösteren manide, çoklu
duygudurum dönemleri olanlarda, irritabl, disforik ya da karma özellikler
gösterenlerde ve/veya eşlik eden madde kullanımı ve kafa travması
öyküsü olanlarda önerilmektedir (92, 93). Üreme çağındaki kadınlarda
teratojenik olası yan etkileri nedeniyle dikkatle kullanılmalıdır.
İdame döneminde genellikle, kılavuzlarda daha aşağıdaki seçenekler
içinde yer alsa bile, önceki duygudurum döneminde yanıt alınan ilaç ile
tedaviye devam edilmesi önerilmektedir (40, 41). İlaç Lityum, ketiyapin
ya da bunların ikili kombinasyonu gibi ilk sıra seçeneklerden ise devam
edilmesi ya da daha önceki yanıt/yanıtsızlık durumuna göre, hangi
duygudurum dönemi baskınsa ona göre seçim yapılması önerilmektedir.
Diğer kılavuzlarda idame yerine uzun süreli tedavi olarak idame dönemini
de içine alan tedavi protokollerinden bahsedilmektedir (41). Tedavideki
amacın yeni duygudurum dönemlerini önlemek ve aralıklı tedavi
yerine sürekli olarak ilacın kullanılması olması gerektiği belirtilmektedir.
Yapılmış randomize kontrollü çalışmalar sonucunda lityum, ketiyapin,
risperidonun uzun etkili intramusküler formu ve valproatın farklı etkinlik
düzeyinde manik dönemin ortaya çıkışını önlediği bildirilmektedir.
Lamotrijin, lityum ve ketiyapinin depresif dönemin ortaya çıkışını
önlemede etkili olduğu bildirilmektedir. Son dönemde lurasidon için de
benzer öneride bulunulduğu görülmektedir. Bu dönemdeki tedavilerle
ilgili güçlü kanıtlardan biri de, lityumun idame döneminde akut dönemde
yeterli yanıt oluşturmayan hastalarda dahi koruyucu olduğu üzerinedir.
Bütün bu çalışmaların çoğu İUB-I hastalarında yapılmıştır. Akut bir
stresör, uykusuzluk ya da kaygı durumunda dopamin antagonist/parsiyel
agonistlerinin kısa süreli olarak tedaviye eklenmesi önerilmektedir.
Çift-kör kontrollü, doğal çalışmalar ve hastaneye yatış süreleri
incelendiğinde başlangıç tedavisi olarak lityumun seçilmesi
önerilmektedir. Tercih sırası olarak sırasıyla lityum > valproat > olanzapin
> lamotrijin > ketiyapin önerilmektedir. Yine lityum hem manik, hem
depresif hem de karma dönemlerin tedavisinde, intihar önleyici etkisi ile
diğer ilaçlara göre daha etkili bulunmuştur. İdame dönemi için 0,6–0,8
mmol/L önerilmektedir.
Doğal izlem çalışmalarında, valproatın da uzun dönemli tedavide
duygudurum dengeleyici olarak yer alabileceği belirtilmektedir.
Lamotrijinin İUB-I idame tedavisinde antimanik özellikli bir ajanla birlikte
kullanılması önerilmektedir. Eğer bir hasta monoterapiye yanıt vermez
ve eşikaltı depresif belirtiler ya da duygudurum dönemleri yeniden
ortaya çıkar ise ilaçların uzun dönemli birlikte kullanımı gerekmektedir.
Depresif dönemler ön plandaysa lityum, lamotrijin, ketiyapin, lurasidon
veya olanzapinin birlikte kullanımı önerilmektedir. Antidepresanların tam
iyileşme belirtileri görüldükten en az 12 hafta sonra yavaşça azaltılarak
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kesilmesi, kesilme sonrası depresif belirtiler ortaya çıkıyorsa daha uzun
dönemli bir tedaviye geçilmesi de öneriler arasındadır (40, 41).
İdame EKT, akut dönemde EKT’ye iyi yanıt veren ancak oral tedaviye yanıt
alınamamış hastalarda göz önünde bulundurulabilir (41).
İdame döneminde planlanması gereken bir başka müdahale de
psikoeğitimin tedaviye dâhil edilmesidir. Psikoeğitim geniş anlamda
hastalığın doğası, tedavisi ve hastalıkla nasıl başa çıkılacağıyla ilgili olarak
hasta ve ailesine bilgi verilmesidir. Var olan psikoeğitim modelleri içinde
depresyon ve manik dönemin erken dönem belirtilerinin farkına varılması,
süregiden stres oluşturucu durumları yönetme, sorun çözme becerilerini
geliştirme, hastalığın inkâr edilmesini önleme, tedaviye uyumu sağlama,
düzenli ve sağlıklı bir yaşam için gerekenlerin (örnek: uyku-uyanıklık
döngüsünün düzenlenmesi, alkol-madde kullanımının, kafein ya da diğer
uyarıcıların azaltılması gibi, ) uygulanması yer almaktadır. Temel hedef; hasta
için başa çıkma becerilerinin kişiselleştirilmesi ve geliştirilmesi olmalıdır.
Psikoeğitim bireysel ya da grup eğitimi olarak yüz yüze planlanabilir. Son
dönemde çevrimiçi uygulamalar da tedavide yer almaktadır (40).

İKI UÇLU II BOZUKLUĞU (İUB-II) – DEPRESIF DÖNEM
İUB-II, İUB-I’den farklı olup tanısı bir veya daha fazla hipomani ve bir
veya daha fazla depresif dönemin olması ve herhangi bir manik dönemin
olmaması ile konur. Hipomani için DSM-5 tanı kriterleri mani için olan
kriterlere benzer olup, bu belirtilerin bireyin kişisel özelliklerinden farklı
olması, tamamen diğerleri tarafından dışarıdan fark edilmesi ve en az dört
gün ardışık olarak devam etmesi şeklindedir. Maninin tersine işlevsellikte
belirgin derecede bozulma ve hastaneye yatış gerekmez ve psikotik
öğeler içermemektedir. DSM-5 ile karma özellikler de tabloya eklenmiştir.
İUB-II tanısı alan hastalar süreçte genelde aynı şekilde izlenirler ancak bir
grup hastada hastalığın erken döneminde İUB-I’e geçiş görülebilir (94).
Hipomani maniden klinik anlamda daha az şiddetliyse de İUB-II, İUB-I ile
karşılaştırıldığında ekonomik yük 4 kat fazla olabilmektedir (95). Bunun da
sebebi İUB-II hastalarının, süre olarak İUB-I hastaları kadar semptomatik
olmalarıdır. Duygudurum belirtilerinin de genelde depresif dönem olarak
görüldüğü bilinmekte, depresif dönemin hipomanik döneme oranının
39:1 olduğu bildirilmektedir (96). İUB-II ve İUB-I hastalarında intihar
girişimi ve tamamlanmış intihar oranı benzer olup, İUB-II hastalarının
üçte biri hastalık süresince intihar girişiminde bulunmakta, yirmi beşte biri
de intihar sonucu ölmektedir. İUB’de depresif dönem sıklıkla şiddetlidir;
bilişsel bozulmalarla seyreden, hastanın psikomotor aktivitesini azaltan
ve kardiyovasküler hastalık ve intihar sonucu ölüme yol açabilen bir
süreçtir. Hipomanik dönemler bazı hastalar için keyifli olsa da kadınların
üçte ikisinde ve erkeklerin %40’ında tabloya disforik özellikler eşlik
etmekte, hastalar kaygılı, ajite, irritabl ve baskı altında hissetmekte ve
bundan hoşlanmamaktadırlar (97).
İUB-II’nin tedavisi İUB-I’e oranla daha az çalışılmıştır, bunun nedeni
hastalığın daha uzun süreli ve daha az şiddetli olarak görülmesinden
kaynaklanabilir. Ayrıca birçok çalışmada İUB-II ve İUB-I hastalar birlikte
çalışmaya dâhil edilmiştir ve sonuçlar ayrılarak açıklanmamıştır. Bu
da iki bozukluk arasında tedaviye yanıt anlamında klinik anlamada
farklılık olup olmadığını belirlemede zorluk oluşturur. Bu nedenle birçok
çalışmada İUB-II ve İUB-I bozuklukta duygudurum dengeleyicilerin ve
antipsikotiklere yanıtın benzer olduğu belirtilirken bu durumun böyle
olmadığını bildiren çalışmalar da bulunmaktadır (98).
Örneğin yapılan çalışmada hasta grubunun yarısını İUB-II hastaları
oluşturmuyorsa, çalışmanın sonucu İUB-II hastaları için uzman görüşü
olarak olarak belirtilmemektedir (38). Metodolojik olarak büyük
örneklemli klinik çalışmaların olmaması kanıta dayalı tedavi rehberleri
için tartışmalı durumlar ortaya koymaktadır. İUB-II hastaları için, İUB-I
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hastalarına göre ilk sıra tedavi önerileri için yüksek kanıt düzeyinde daha
az tedavi önerisi bulunmaktadır. Bu nedenle bu konudaki bilgiler daha
çok klinik deneyime dayanmakta, bazı var olan çalışmalardaki verilerin
daha detaylı derlenmesi gerekmektedir. Ve yine İUB-II’nin tüm dönemleri
için yeterli güçte çalışmalara gerek duyulmaktadır (40).

İUB-II Depresif Dönemin Akut Tedavisi
İUB-II depresif dönemin tedavisinde ilk önerilen ilaç ketiyapindir. Beş
benzer çalışmanın bir araya getirilmesi sonucunda plasebodan daha ekili
olduğu ve İUB-I ve İUB-II’de depresif dönemde eşit düzeyde etkili olduğu
bildirilmiştir. Bu çalışmalarda İUB-II hastalarında daha az etki gösterdiği
belirtilse de İUB-II hastalarının sayısal oranı bu çalışmalarda oldukça
azdır, bu da sonuç olarak İUB-II için istatistiksel gücü azaltmaktadır (99).
İUB-II hastalarında depresif dönemde ikinci sırada önerilen ilaç
olarak lityum (0,8–1,2 mEq/L düzeyinde) gelmektedir. Lityum, İUB-II
hastalarında depresif dönemde plasebo kontrollü bir çalışmada etkisiz
bulunmuştur (100, 101). Lityumun ikinci sıraya düşmesinin sebebi
olarak 16 haftalık çift kör bir çalışmada lityumun sertralin kadar etkili
olduğunun, yine altı hafta süren lamotrijin çalışmasında, lamotrijine
benzer etkide olduğunun bildirilmesidir. Bu çalışmalarda plasebo kolu
bulunmamaktadır. (96, 102, 103)
On iki haftalık randomize kontrollü bir çalışmada ise lityum,
venlafaksinden daha az etkili bulunmuştur (104). Bir meta-analiz
çalışmasında İUB-I, İUB-II ve tek uçlu depresyon hastalarında AD’ye bağlı
duygudurumda yükselmeler incelenmiş İUB-II’de bu oranın düşük olduğu
ya da hipomani düzeyinde kaldığı görülmüştür (61). Bütün AD’lere
ait İUB-II akut depresif dönemde yapılmış çalışma bulunmadığından
AD kullanımı sertralin, bupropion ve venlafaksinle sınırlandırılmıştır.
Fluoksetin daha alt sırada yer almaktadır. ISBD görev grubu İUB-II için
monoterapide AD kullanılabileceğini, ancak öyküde hızlı döngülülük ya
da manik kayma varsa duygudurum dengeleyicilerle birlikte kullanılması
gerektiğini bildirmektedir (48).
Lamotrijin de İUB-II hastalarında depresif dönemde ikinci sırada
önerilmektedir. Bir meta analiz çalışmasında etkisiz bulunmuşken, tekkör randomize kontrollü bir çalışmada İUB-II hastalarında, daha uzun
sürede (16 hafta), daha yüksek dozlarda (300 mg/gün) lityum kadar etkili
bulunmuştur (100). İki büyük randomize kontrollü çalışma ve 12 haftalık
açık etiketli bir çalışmada tedaviye lamotrijin eklendiğinde iyi yanıt
alındığı belirtilmekte ancak bu çalışmalardaki hastalar tüm duygudurum
bozukluğu hastalarını kapsamakta, İUB-II hastaları ayrı olarak ele
alınmamaktadır (49, 58).
EKT özellikle tedaviye dirençli hastalarda ve hızlı yanıtın gerektiği
durumlarda, ikinci sırada önerilmektedir (105).
Üçüncü sırada Valproat monoterapisi, depresyonun ön planda olduğu
hastalarda ise fluoksetin, transilpromin veya ziprasidon önerilmektedir
(38). Yine İUB-I’de olduğu gibi agomelatin, bupropion, N-asetilsistein,
pramipeksol ve tiroid hormonu eklenebileceği bildirilmektedir. Diğer
tedavi kılavuzlarında İUB-II için ayrı bir bölüm açılmamış, İUB-II-için
tedaviler İUB depresif dönem içinde anlatılmıştır (37, 40, 41).

İUB-II Depresif Dönemin İdame Tedavisi
İUB-I’de olduğu gibi idame tedavisinin amacı hastalığın yinelemesini
önlemek, eşikaltı belirtileri iyileştirmek ve yaşam kalitesini arttırmak
olmalıdır. Bu dönem için ketiyapin 1. sırada, lamotrijin ve lityum ikinci
sırada önerilmektedir. Ketiyapinle ilgili yapılan iki ayrı 52 haftalık idame
dönemi çalışmasında depresif dönemde ketiyapin ile iyileşme sağlanan
İUB-II hastaları sonrasında ketiyapin monoterapisi ya da plasebo olarak
iki kola ayrılmıştır. Ketiyapin monoterapisinde kalanlarda herhangi bir
duygudurum döneminin ya da depresif dönemin yinelemesi anlamlı
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düzeyde daha geç olmuştur. Ketiyapinin, idame tedavisinde İUB-I
kadar İUB-II’de de etkili olduğu bildirilmektedir. İzlemde herhangi bir
duygudurum döneminin gelişme riskini %42, depresyon dönemini %48
ve manik dönem gelişme riskini %30 azalttığı bildirilmektedir (106). Altı ay
takip süresi içeren bir çalışmada hastaların hâlihazırdaki tedavisine sırayla
lityum ya da ketiyapin eklenmiş, her iki ilaç da yinelemeyi önlemede
ölçüde etkili bulunmuştur (107).
Uzun dönemli doğal izlem çalışması sonuçları lityum için bazı veriler
sağlamıştır. Altı yıllık bir çalışmada herhangi bir İUB-I ve İUB-II tanılı
hastada (bunların %39’unu İUB-II tanılı hastalar oluşturmaktadır), lityum
kullanmadan önceki döneme göre; lityumun hipomani/mani gelişimini
%61, depresyon ortaya çıkışını %53 oranında azalttığı bulunmuştur (108).
Altı aylık, randomize plasebo kontrollü bir çalışmada, lamotrijin İUB-I ve
İUB-II tanılı, hızlı döngülülük gösteren hastalarda kullanılmış, post hoc
analizlerde İUB-II grubundaki hastaların kiniklerinin daha stabil seyrettiği
ve yeni bir duygudurum döneminin gelişmediği bildirilirken, İUB-I’de
plasebodan farklı bulunmadığı bildirilmiştir (109).
Altı ay süreli randomize kontrollü bir çalışmada, İUB-II’nin akut
döneminde venlafaksin ya da lityuma hipomanik kayma olmadan yanıt
verenler için, venlafaksinle tedavi görenlerde depresyonun yineleme
oranı daha düşük bulunmuştur. Yine her iki grup için venlafaksine olan
yanıtın daha kalıcı ve uzun süreli olduğu bildirilmektedir. Her iki grupta
da izlemde hipomanik dönem gözlenmemiştir (110).
Fluoksetinle yapılan 50 haftalık randomize kontrollü bir çalışmada,
fluoksetin kullananlarda depresyona giriş süresinin lityum veya
plasebodan anlamlı derecede uzun olduğu bulunmuştur (111). Yine
altı aylık plasebo karşılaştırmalı küçük bir çalışmada, plaseboyla
karşılaştırıldığında fluoksetinle yineleme oranının daha düşük olduğu
bildirilmektedir (112).
Valproatın, karbamazepinin, essitalopramın ve diğer antidepresanların ve
risperidonun 3. sıra seçenekler arasında yer almaktadırlar (38).

SONUÇ
İUB depresif dönemle ilgili olarak ilk önemli durum, İUB hastalarının
erken dönemde doğru tanınması ve tedavisinin dikkatlice yapılabilmesi
gerektiğidir. Hastaların çoğunda ilk dönem depresyondur ve tek uçlu
bozukluk tanısıyla hastalar AD monoterapisi almakta, yanlış tedavi
edilmektedirler (113).
Birçok İUB tanılı hastaya bir çeşit kişilik bozukluğu tanısı konabilmekte
ve yine sıklıkla bu hastalar uzun süre uygunsuz bir şekilde psikoterapi ve
AD tedavi alabilmektedirler. Tedavideki başka bir sorun da sıklıkla 2-3
çeşit ilaçla tedavinin her aşamasında etkinlik sağlanabilmiş olması ve
hiçbirinin uzun dönemli tedavide yeterli oranda hastada tam iyileşmeyi
sağlayamamış olmasıdır. Tüm hastalık sürecine bakıldığında hastalık
dönemleri hastalığın çok az bir süresini oluştururken, eşikaltı veya tam
bir klinik sendrom oluşturmayan belirtiler belirgin yeti yitimine ve yüke
neden olmaktadır (1, 114). Birçok yazar tedavilerin daha çok belirtilerin
azalmasını sağladığını ancak yeti yitiminin tamamen ortadan kalkması ve
tamamen iyileşme gibi hedeflere ulaşmayı sağlayamadığını belirtmektedir
(115, 116). Bu durum özellikle İUB depresif dönem için geçerlidir. Buradaki
tedaviye dirençli zihinsel süreç intihar açısından yüksek risk oluşturmakta
ve işlevsellikte uzun süreli kayba neden olmaktadır (116).
AD tedavilerin kısa süreli “güvenli” kullanımı hala tartışmalıdır ve uzun
dönemli kullanımları ile ilgili hala yeterli veri olmadığından, disforik ve
karma belirtiler tabloya eklendiğinde kullanılmasından kaçınılmalıdır.
AAP’lerin İUB depresif dönem tedavisinde kısa sürede etki gösterdikleri
bildirilirken, lityum ve lamotrijinin daha uzun süreli koruyucu etkilerinden
bahsedilmekte ancak kısa dönemli tedavide yeterince araştırılmadıkları
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görülmektedir. Diğer antikonvülzanların iki uçlu depresyon tedavisindeki
kısa veya uzun dönem etkinliklerine dair çok az kanıt bulunmaktadır.
Bütün bunlar göz önüne alındığında İUB’nin tek uçlu bozukluğa göre
daha az araştırıldığı ve standart AD’lerin güvenilirlik ve tolere edilebilirlik
açısından İUB tedavisindeki yerinin tartışmalı olduğunu belirtebiliriz.
Tüm bunlara ek olarak İUB depresif dönemde kullanılan hemen tüm
tedavilerin metabolik veya nörolojik yan etkileri de bulunmaktadır (20).
Bu nedenlerle İUB depresif dönemin tek uçlu depresif dönemlerden
ayrımına yönelik stratejilere ve tedaviye yönelik uzun dönemli
koruyuculukları kanıtlanmış, morbidite ve mortaliteyi azaltıcı yeni etkin
ajanlara ihtiyaç duyulmaktadır.
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