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Bipolar Bozuklukta Psikiyatrik Eş Tanı Varlığında Tedavi
Treatment of Comorbid Psychiatric Disorders with Bipolar Disorder 

Kürşat ALTINBAŞ

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Mazhar Osman Duygudurum Merkezi, Konya, Türkiye

Life time psychiatric comorbidities of bipolar disorders are highly 
prevalent. Anxiety disorders, alcohol-substance use disorders, obsessive-
compulsive disorder and attention deficit and hyperactivity disorder are 
the most common comorbid psychiatric conditions in bipolar disorders. 
Psychiatric comorbidity of bipolar disorders is strongly associated with 
poor treatment response, higher recurrence of mood episodes, suicide 
attempts, rapid-cycling, worse general functioning and quality of life. 
Therefore, considering the huge impact of comorbidity on the bipolar 
disorder illness course, treatment is usually challenging. The primary 
aim of the treatment in psychiatric comorbidity of bipolar disorder 
should be mood stabilization and prevention of mood episodes. Then, 
first line treatment options recommended for the specific psychiatric 
disorders might be preferred for the treatment of bipolar disorder 

comorbidity. With this rationale, quetiapine can be listed as a first 
line treatment for anxiety disorders comorbidity in bipolar disorders 
while serotonergic antidepressants and olanzapine are recommended 
as second line options. For the treatment of alcohol-substance use 
disorders comorbidity, first line mood stabilizers such as valproate and 
lithium and new generation antipsychotic quetiapine seem to be the 
leading options. Serotonergic antidepressants for obsessive-compulsive 
disorder and stimulants for the attention-deficit hyperactivity disorders 
are the key treatment choices. However, both treatment agents might 
cause to manic switch and mood destabilitazion. Thus, clinicians should 
be aware of these complications when prescribing in bipolar disorders 
comorbidity.
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ABSTRACT

Bipolar bozuklukların diğer psikiyatrik bozukluklarla yaşam boyu eş 
tanısı oldukça yaygındır. Anksiyete bozuklukları, alkol-madde kullanım 
bozuklukları, obsesif-kompulsif bozukluk ve dikkat eksikliği hiperaktivite 
bozukluğu, bipolar bozukluk ile birlikte en sık görülen psikiyatrik 
tablolardır. Bipolar bozukluk; psikiyatrik eş tanı varlığında daha kötü 
tedavi yanıtı, daha sık duygudurum dönemleri, intihar girişimleri, hızlı 
döngülülük, daha kötü yaşam kalitesi ve işlevsellikle güçlü bir şekilde 
ilişkilidir. Bu nedenle, eş tanının bipolar bozukluk klinik seyri üzerine olan 
etkileri düşünüldüğünde, tedavi genellikle zordur. Bipolar bozukluğa eşlik 
eden psikiyatrik hastalık varlığında tedavinin asıl amacı duygudurumun 
dengelenmesi ve yeni ortaya çıkacak bipolar bozukluğa ilişkin hastalık 
dönemlerinden korunmak olmalıdır. Sonrasında, bipolar bozukluğa eşlik 
eden diğer özgül psikiyatrik hastalık için önerilen ilk sıra tedavi seçeneği 

tercih edilebilir. Bu mantıkla, ketiyapin bipolar bozuklukta anksiyete 
bozukluğu eş tanısında ilk sıra tedavi olarak sıralanabilirken, serotonerjik 
antidepresanlar ve olanzapin ikinci sırada önerilmektedir. Alkol-madde 
kullanım bozuklukları eş tanısının tedavisinde ise, lityum ve valproat 
gibi ilk sıra duygudurum dengeleyicileri ve yeni kuşak antipsikotiklerden 
ketiyapin önde gelen seçenekler olarak görünmektedir. Obsesif 
kompulsif bozukluk için serotonerjik antidepresanlar ve dikkat eksikliği 
hiperaktivite bozukluğu için stimülan ilaçlar temel tedavi seçenekleridir. 
Bununla beraber, her iki tedavi seçeneği de manik kayma ve duygudurum 
düzensizliğine neden olabilir. Bu nedenle, klinisyenlerin bu ajanları tercih 
ederken olası komplikasyonların farkında olmaları gerekir.
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Bipolar bozukluk (BB) yineleyici duygudurum dönemleri ile karakterize, 
yeterli tedavi edilemezse önemli yeti yitimine neden olabilecek kronik 
seyirli bir duygudurum bozukluğudur (1). BB olağan seyrinde yineleyen 
dönemler ve dönemler arası tam düzelme görülebilse de, yaşam kalitesini 
önemli derecede etkileyen sistemik bir hastalıktır (2). Tüm sistemleri 
etkiliyor olması, BB için eş tanıyı istisnadan öte bir kural haline getirmektedir. 
Nitekim ulusal ve uluslararası yazına bakıldığında yaşam boyu diğer tıbbi 
ya da psikiyatrik hastalık eş tanı oranlarının yaklaşık %90 dolaylarında 
olduğu görülmektedir (3,4). Dahası, BB tanılı hastaların yaklaşık yarısının, 
en az üç eş tanı nedeniyle tedavi gördüğü bildirilmektedir (5). 

BB tanısına başka bir psikiyatrik hastalığın eşlik ettiği hastalar, daha erken 
hastalık başlangıç yaşına sahiptirler ve bu durum daha sık yineleme ile 
ilişkilidir (3). Benzer biçimde, ilk kez manik dönem yaşayan hastalara 
kıyasla tekrarlayan hastalık dönemleri olanlarda da daha yüksek oranda 
eş tanı görülmektedir (6). Bunun yanı sıra, eş tanılı BB hastalarında klinik 
belirti içerikleri daha çok karma belirtilerden oluşmakta ve intihar girişimi 
de daha yüksek oranda görülmektedir (7,8). Eş tanılı BB hastalarında 
tüm bu yüksek yaygınlık oranları ve seyir üzerine olumsuz etki dikkate 
alındığında, tedavi yanıtının da eş tanısı olmayanlara kıyasla daha kötü 
olacağını tahmin etmek güç olmayacaktır (6). 
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BB tanılı hastalarda en yaygın görülen psikiyatrik eş tanılar anksiyete 
bozuklukları, alkol-madde kullanım bozuklukları (AMKB), obsesif 
kompulsif bozukluk(OKB), dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu 
(DEHB), kişilik bozuklukları ve yeme bozukluklarıdır (6). Bu yazı içerisinde 
tüm bu alt başlıkların tanı ve tedavisine ilişkin kapsamlı bilgi vermek güç 
olacağından, sadece en yaygın görülen ilk dördü üzerinde durulacaktır.

BIPOLAR BOZUKLUK VE ANKSIYETE BOZUKLUĞU EŞ 
TANISINDA TEDAVI
Anksiyete bozuklukları hastalık grubu içerisinde en yaygın görülen 
panik bozukluk, sosyal anksiyete bozukluğu ve genelleşmiş anksiyete 
bozukluğunu dikkate aldığımızda, BB ile yaşam boyu birliktelik oranları 
neredeyse %90’ları bulmaktadır (9). BB tanılı hastalarda anksiyete 
bozukluğu eşlik ettiğinde; depresif dönemlerin şiddeti ve madde 
kullanım bozukluğu oranları daha fazla, tedavi yanıtı daha kötü ve intihar 
girişimlerinin daha fazla olduğu bilinmektedir (10). Anksiyete belirtilerinin 
BB hastalarında depresif dönemde daha sık görüldüğü düşünülse de 
ötimik dönemde de anksiyete bozuklukları oldukça yaygındır. BB tanılı 
ötimi dönemindeki kişilerde herhangi bir anksiyete bozukluğu görülme 
oranı %7-50 aralığında bildirilmiştir (11,12). Bu araştırmaların meta-
analizi sonucunda; ötimik dönemdeki BB tanılı hastaların %34,7’sinde, 
değerlendirme sırasında en az bir anksiyete bozukluğu tanısının da eşlik 
ettiği ve bipolar hastaların herhangi bir anksiyete bozukluğu açısından 
4,6 kat artmış risk taşıdıkları saptanmıştır (10). Anksiyete bozuklukları 
alt başlıklarına bakıldığında, en yüksek oranda genelleşmiş anksiyete 
bozukluğu (%11,6) görüldüğü bildirilmiştir (10). Bir başka meta-
analizde ise yaşam boyu herhangi bir anksiyete bozukluğu eş tanısının 
%40,5 olduğu ve en sık panik bozukluğunun (%18,1) BB’ye eşlik ettiği 
belirtilmiştir (9). BB ve anksiyete bozukluklarının yüksek birliktelik 
oranının, BB tanılı hastalarda klinik seyrin stresli yaşam biçimi ve olumsuz 
yaşam olaylarıyla ilişkili anksiyete gelişimini kolaylaştırmasına bağlı 
olduğu düşünülmektedir (13). Öte yandan, BB tanısı koyulmadan önce de 
yüksek oranda anksiyete bozuklukları saptanması ve hastaların ailelerinde 
de genel toplumdan daha fazla anksiyete bozukluğu görülmesi dikkate 
alındığında, ortak etyolojik yolakların sorumlu olabileceğini söylemek 
yanlış olmaz (14). 

BB tanılı hastalarda yaşam boyu anksiyete bozukluğu oranlarının 
yüksekliği ve klinik seyir üzerine olumsuz etkisi tedavinin önemini daha 
da artırmaktadır. Anksiyete bozukluklarının tedavisinde ilk sıra seçenekler 
olan antidepresanların, BB’de manik kayma ve döngü hızlanmasını 
uyarma riskleri nedeniyle dikkatli kullanılması gerekmektedir. Anksiyete 
bozukluğu eş tanısı varlığında tedaviyi, mani-depresyon dönemleri 
ve ötimi olarak iki başlıkta ele almak daha doğru olacaktır. Nitekim 
duygudurum dönemine eşlik eden anksiyete belirtilerinin tedavisinde 
ağırlıklı olarak mani ya da depresyon tedavisinde etkililiği kanıtlanmış 
yeni kuşak antipsikotikler tercih edilmektedir. Bipolar bozukluğun 
depresif dönemine eşlik eden anksiyete belirtilerinde antidepresanlar da 
akla gelebilmekle birlikte, depresif dönemde etkililiklerine ilişkin tutarsız 
bilgiler kullanımını kısıtlayabilir. Öte yandan ketiyapin bipolar bozuklukta 
hem depresif belirtilerde hem de anksiyete belirtilerinde etkili bir seçenek 
olması nedeniyle öne çıkmaktadır (15). 

Bipolar bozukluğun ötimi döneminde anksiyete bozukluğu varlığında 
ise tedavide öncelik ötimi döneminin sürekliliği olmalıdır. Bu noktada 
randomize kontrollü çalışmaların azlığı tedavi ile ilgili net öneriler 
sunmayı zorlaştırmaktadır. 12 haftalık tek-kör bir pilot çalışmada; lityum 
ile ötimik dönemdeki bipolar bozukluk tanılı hastaların tedavisine 
olanzapin (ort. doz 7,7 mg/g) veya lamotrijin (ort. doz 96,7 mg/g) 
eklenmesi sonucunda, her iki ilacın da anksiyete belirtilerini azalttığı 
gösterilmiştir. Yine de, olanzapinin görece daha etkili olduğu belirtilmiştir 
(16). Bir başka randomize kontrollü çalışmada ise, BB tanılı hastalarda 
tedaviye risperidon (ort. doz 2,5 mg/g) eklenmesi, eşlik eden genelleşmiş 

anksiyete bozukluğu ya da panik bozukluğunun anksiyete belirtilerini 
azaltmada plasebodan farksız bulunmuştur (17). Ketiyapin ve valproik 
asitle ilişkili veriler tutarsız ve çelişkili gibi gözükmektedir. Ancak tedavi 
kılavuzlarından bazıları, özellikle genelleşmiş anksiyete bozukluğu ve 
panik bozukluğundaki etkililikleri nedeniyle ilk sıra seçenek olarak 
gabapentin ve ketiyapini önermektedir (18). Ayrıca bu hastalarda sadece 
farmakoterapinin değil, bilişsel davranışçı terapinin de etkili ve güvenli 
olduğunu akılda tutmakta yarar vardır (19).

Sonuç olarak, bipolar bozukluğun hastalık dönemlerine ya da ötimik 
dönemine anksiyete bozukluğu belirtileri sıklıkla eşlik etmekte ve hastalığın 
seyrini ve tedavisini olumsuz etkilemektedir. Tedavide döneme ve hastalığa 
özgü öneriler sunacak zenginlikte randomize kontrollü çalışmalar 
olmamakla birlikte, temel ilke ötiminin sağlanması ya da korunması 
olmalıdır. Farmakolojik tedaviden önce bilişsel davranışçı terapinin etkili 
ve güvenilir bir seçenek olduğu unutulmamalıdır. Farmakoljik tedavide ise 
akut dönemlerde hem mani-depresyon dönemlerinin hem de anksiyete 
belirtilerinin tedavisinde etkili seçenekleri öncelikle tercih etmekte yarar 
vardır. Ötimik dönemdeki anksiyete belirtilerinin tedavisinde olanzapin 
ve lamotrijinin etkili olduğu bildirilmiştir. Ketiyapin ve gabapentine ilişkin 
tutarsız bulgular olsa da özellikle genelleşmiş anksiyete bozukluğu ve 
panik bozukluğundaki etkililikleri nedeniyle bu ilaçları ilk sıra seçenek 
olarak öneren tedavi kılavuzları da bulunmaktadır. Antidepresanlardan 
özellikle manik kayma açısından daha güvenli olmaları nedeniyle seçici 
serotonin geri alım inhibitörlerinin (SSGİ) tercih edilmesinin daha uygun 
olduğu söylenebilir (Tablo 1).

Tablo 1. Bipolar Bozukluk ve Anksiyete Bozukluğu Eş Tanısında Farmakolojik Tedavi 
Önerileri*

Öneri derecesi Farmakolojik Tedavi

İlk sıra1 Gabapentin2, Ketiyapin3

İkinci sıra
Divalproeks sodyum, lamotrijin, serotonerjik 
antidepresantlar4, olanzapin3, olanzapin-fluoksetin 
kombinasyonu3

Üçüncü sıra
Lityum, risperidon3, aripiprazol3, pregabalin, orta veya 
uzun etkili benzodiayzepinler5

*Schaffer ve arkadaşlarından (18) uyarlanmıştır. 
1Duygudurum dengelenmesi sağlandıktan sonra anksiyete belirtileri için kullanımı 
önerilir.
2Düşük kanıt düzeyine rağmen, özellikle anksiyete bozukluklarında deneyimlere dayalı 
olumlu risk-yarar profili nedeniyle ilk sırada önerilmektedir.
3Metabolik yan etki riski unutulmamalı ve yeni kuşak antipsikotik reçete edilen tüm 
hastalarda kilo ve metabolik belirteçlerin izlemi yapılmalıdır. 
4Antidepresan kullanımına ilişkin karar, primer anksiyete bozukluklarında ilacın 
etkinliği ve hastanın bilinen duygudurum dengeleme zorluğuna ilişkin klinik bilgiye 
göre yapılmalıdır. Özellikle Bipolar I bozukluk tanılı erişkin hastalar ve herhangi bir 
bipolar alt tipi tanılı genç hastalarda dikkatli olunmalıdır. Antidepresanların sadece 
yeterli anti-(hipo)manik tedavi ile duygudurum stabilizasyonu yapılan hastalarda 
kullanımı düşünülmelidir. Antidepresanlar arasında, seçici serotonin ve noradrenalin 
geri alım inhibitörleri, manik kayma açısından daha riskli olduğundan kullanımı 
sınırlandırılmalıdır. 
5Bağımlılık veya istismar riski yüksek hasta için benzodiazepin kullanıp 
kullanmama kararı,  tercih edilecek molekülün anksiyete bozukluğunda kısa ve 
uzun dönem anksiyolitik etkinlik verilerine göre yapılmalıdır. Klinik uygulamada 
benzodiyazepinlerle anksiyete belirtilerinin kısa süreli ve hızla yatıştırılabildiği 
bilinmektedir. Ancak klinisyenler zararlı kullanımın erken dönem fizyolojik veya 
psikolojik belirtilerini dikkatle izlemelidirler.

BIPOLAR BOZUKLUK VE ALKOL-MADDE KULLANIM 
BOZUKLUKLARI EŞ TANISINDA TEDAVI
BB tanılı kişilerde yaygın görülen bir diğer psikiyatrik eş tanıların başında 
alkol-madde kullanım bozuklukları gelmektedir. Amerika Birleşik 
Devletleri (ABD) verilerine göre hastaların yaklaşık yarısında en az bir 
alkol-madde kullanım bozukluğunun (AMKB) görüldüğü bildirilmektedir 
(20). Ülkemizde kapsamlı epidemiyolojik çalışmalar olmaması nedeniyle 
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BB hastalarında AMKB eş tanısına ilişkin veriler kısıtlıdır. Kesitsel bölgesel 
çalışmalardaki oranlar da uluslararası yazında bildirildiğinden daha 
düşüktür. Bu araştırmalarda yaşam boyu alkol kullanım oranı %32, madde 
kullanım oranları %14 bulunmuşken (21), ötimik BB hastalarında son 
12 ayda alkol kullanım bozukluğu %5,14 ve madde kullanım bozukluğu 
ise %4,11 oranında bulunmuştur (22). Yine bir başka çalışmada ise 
ötimik BB hastalarında güncel alkol bağımlılığı oranının %3,2 ve madde 
bağmlılığı oranının ise %4,9 olarak saptandığı bildirilmiştir (23). Ancak bu 
araştırmaların hepsi DSM-5’te değişen tanı ölçütleri ve sınıflandırmadan 
önce yapıldığından, bugünkü haliyle ülkemizde BB’ye eşlik eden 
AMKB’nin boyutsal sınıflandırılmasına yönelik yaygınlık-sıklık verilerine 
ihtiyaç vardır. Sonuçta BB tanısına eşlik eden AMKB oranı ne olursa olsun 
hastalık seyrini olumsuz etkilemektedir. AMKB eş tanısı varlığında BB 
tedavi yanıtı ve tedavi uyumu daha kötü, duygudurum dönemlerindeki 
belirti şiddetleri ve döngülenme daha fazla, yaşam kalitesi ve işlevsellik 
daha düşük düzeydedir (24). AMKB eş tanısında BB hastalarının özkıyım 
girişimi oranlarının daha yüksek olduğu da dikkate alındığında (25), 
tedavinin önemi bir kat daha artmaktadır.

BB ve AMKB eş tanısında tedavi akut, idame ve sürdürüm olarak 
basamaklandırılabilir. Akut dönem tedavisinde temel amaç BB hastalık 
döneminin düzeltilerek duygudurum stabilizasyonun sağlanması, hastanın 
AMKB tedavi katılımının sağlanarak alkol-maddeden arındırılmasıdır. 
İdame ve sürdürüm dönemlerinde ise; akut dönemde sağlanan iyiliğin 
güçlendirilmesi, ayıklığın sürdürülmesine ilişkin önlemlerin alınarak 
BB ve AMKB’nin her ikisinin de yinelemesinin engellenmesi hedeflenir 
(26). BB’de hem akut hem de uzun dönem korumada tedavide en 
etkili seçeneklerin başında gelen lityum ile AMKB eş tanısı varlığında 
yapılmış kontrollü ve açık çalışmalarda, özelikle alkol kullanımı ve 
depresyon dönemi varlığında lityumun etkili olduğu gösterilmiştir 
(26). Ancak lityumun madde kullanım bozukluklarında etkililiğine 
ilişkin kanıtlar kısıtlıdır (26). Sadece altı haftalık bir kontrollü çalışmada 
madde kullanımı sıklığını azaltarak işlevselliği artırdığı gösterilmiştir 
(27). Öte yandan, BB tedavisinde diğer önemli tedavi seçeneklerinden 
antieplieptik ajanlarla ilgili lityuma kıyasla daha fazla çalışma vardır. 
Valproat ile yapılmış 6-8 hafta aralığında dört izlem çalışmasının iki 
tanesinde, hem duygudurum belirtilerini hem de AMKB belirtilerini 
azaltmada etkili olduğu gösterilmiştir (28). Yine valproat ile yapılmış 
tek randomize kontrollü çalışmada da alkol kullanılan gün sayısında 
anlamlı azalma tespit edilmişken (29); bir başka çalışmada hızlı döngülü 
BB hastalarında madde kullanımı üzerine etkisi incelenmiş, lityum ve 
valproat kombinasyonu lityum monoterapiden farksız bulunmuştur (30). 
Bir diğer duygudurum dengeleyici antiepileptik ajan olan karbamazepin 
ile yapılmış araştırmalarda; karbamazepin, özellikle alkol yoksunluğunu 
kontrol etmede lorazepama benzer etkinlikte bulunmuşken, madde 
(kokain) kullanım bozukluğunda etkisiz bulunmuştur (26). BB’de özellikle 
depresif yinelemeleri engellemede etkililiği gösterilmiş olan lamotrijin 
ile yapılmış dört çalışmanın üçünde (üçü de açık etiketli), 300-400 mg/g 
dozlarında lamotrijinin, duygudurm belirtilerinde ve alkol ya da kokain 
aşermesinde azalma yaptığı ortaya konmuştur (28). Lamotrijinle yapılmış 
tek randomize kontrollü çalışmada ise 12 hafta sonunda, 400 mg/g 
dozuna madde kullanımı üzerine anlamlı etkisi olmadığı anlaşılmıştır (28). 
Bunun yanında, BB’de yaygın kullanılmayan okskarbazepin ve topiramat 
ile yapılan randomize kontrollü çalışmalarda, alkol kullanım bozukluğu eş 
tanısında etkili olmadıkları saptanmıştır (31,32).

Özellikle son dekatta BB akut ve koruma dönemi tedavisinde ilk sıralara 
yerleşmeye başlayan yeni kuşak antipsikotikler, AMKB eş tanısında da 

öne çıkmaya başlamıştır. Bu moleküllerin başında ketiyapin, olanzapin 
ve aripiprazol gelmektedir. Bu ilaçlardan en çok çalışılmış olan ketiyapin 
olup 8-20 hafta süreli sekiz araştırmada AMKB eş tanısında etkililiği 
değerlendirilmiştir (26,28). Beş randomize kontrollü çalışmanın 
dördünde ketiyapinin madde kullanımı ve duygudurum belirtileri üzerine 
etkisi gösterilememiştir. Ancak bir çalışmada 20 haftalık tedavi sonunda 
hem risperidon hem de ketiyapinin duygudurum belirtilerini, madde 
kullanımını ve aşermeyi azaltıcı etkisinin plasebodan üstün olduğu 
gösterilmiştir (26,28). Ketiyapin ile yapılmış üç açık etiketli çalışmanın 
ikisinde alkol kullanım bozukluğu eş tanısında hem duygudurum belirtileri 
hem alkol kullanımı üzerine etkisi gösterilmişken, bir çalışmada kokain 
kullanımı üzerine etkisiz bulunmuştur (26,28). Aripiprazol ile yapılan bir 
araştırmada ise, duygudurum belirtileri ve aşermeyi azalttığı gösterilmiş 
ancak alkol/kokain kullanımı üzerine etkisiz bulunmuştur. Olanzapinin 
ise, hem duygudurum hem AMKB belirtilerini azaltmakta etkili olduğu 
gösterilmiştir (26,28).

AMKB’de onaylı olup BB tedavisinde yeri olmayan naltrekston, akamprosat 
ve disülfiram ile yapılmış araştırma sayısı kısıtlıdır. Naltrekson ile yapılmış 
iki araştırmanın birinde BB hastalarında alkol kullanım miktarını 
azalttığı bildirilmişken, diğerinde fark bulunmamıştır (26,28). Alkol 
kullanım bozukluğu hastalarında disülfiramın etkinliğini değerlendiren 
bir araştırmada ayık geçirilen gün sayısı açısından, plasebodan üstün 
naltreksona benzer bulunmuştur. Akamprosat ekleme tedavisinin alkol 
kullanım bozukluğu olan bipolar bozukluk tanılı hastalarda  etkisini 
değerlendiren bir başka araştırmada ise, akamprosatın plasebodan farksız 
bulunduğu bildirilmiştir (26,28). Yine de AMKB tedavisindeki etkililikleri 
dikkate alınarak BB tedavisine ekleme tedavisi olarak kullanılabileceği 
akılda tutulmalıdır. Sonuç olarak BB ve AMKB birlikteliğinde akut ve koruma 
dönem tedavisinde valproat ve yeni kuşak antipsikotiklerden ketiyapin öne 
çıkan seçenekler arasında sayılabilir. Yukarıda özetlenen diğer duygudurum 
dengeleyici, antipsikotik veya AMKB tedavisinde onaylı seçeneklere ilişkin 
kanıtlar daha az olsa da uygun hastalarda kullanılabileceği düşünülmelidir. 
Farmakolojik tedavinin her aşamasında motivasyonel görüşme teknikleri, 
bilişsel davranışçı terapi ve psikososyal destek müdahaleleri tedavinin 
olmazsa olmazı olup iyilik halini artırmaktadır (26,28).

BIPOLAR BOZUKLUK VE OBSESIF KOMPULSIF 
BOZUKLUK EŞ TANISINDA TEDAVI
BB tanılı hastalarda yaygın görülen bir diğer hastalık OKB’dir. OKB 
dönemsel hastalık seyri ve tekrarlayıcı doğası ile klinik seyir açısından 
BB’ye benzer olup dönemler örtüştüğünde klinisyenler için tanı ve 
tedavi süreci zorlaşmaktadır. BB hastalarında OKB görülme yaygınlığı 
klinik ve epidemiyolojik araştırmalarda %1,5-62 gibi geniş bir aralıkta 
bildirilmiştir (33,34). Güncel bir sistematik derleme ve meta-analizde ise 
bipolar bozukluk hastalarında OKB’nin yaşam boyu yaygınlığı %10,9 ve 
kesitsel yaygınlığı ise %11,2 olarak hesaplanmıştır (35). Bipolar bozukluk 
alt tipine göre oranın değişmediği ancak yaşla birlikte yaşam boyu OKB 
eşlik etme oranının küçük bir oranda azalabileceği belirtilmiştir (35). Her 
ne kadar alt tipler arası fark olmadığı saptanmış olsa da manik hastalarda 
OKB yaygınlığının daha az olduğuna ilişkin bulgular da vardır (9). BB 
ve OKB’nin yaşam boyu ve kesitsel birlikte görülme yaygınlığının ortak 
genetik ve çocukluk çağı travmatik yaşam olayları gibi çevresel etkenlere 
bağlı olduğu iddia edilmektedir (36,37). Genetik ve çevresel etkenlerin 
birlikte limbik ve kortikal ağlardaki farklı nörobiyolojik yolaklar aracılığıyla 
stres duyarlılığını artırarak belirtilere neden olduğu düşünülmektedir (38). 

Tablo 2. Bipolar Bozukluk ve Alkol-Madde Kullanım Bozukluğu  Eş Tanısında Farmakolojik Tedavi Önerileri

Öneri Düzeyi Depresyon Mani Ötimi
1. sıra öneriler Lityum Ketiyapin Valproat Valproat Ketiyapin Valproat, Valproat+Naltrekson Valproat+Disülfiram

2. sıra öneriler Lamotrijin Olanzapin Aripiprazol Lityum Karbamazepin Lityum Karbamazepin Akamprosat 
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BB tanılı bireylerin bazılarında, mani ve depresyon dönemleri sırasında 
obsesif-kompulsif belirtilerin ortaya çıktığı görülmektedir. Sıklıkla 
mani/hipomani döneminde silikleşen belirtiler depresif dönemde 
alevlenmektedir (39). OKB belirtileri akut duygudurum dönemlerine eşlik 
edip etmemesinden bağımsız olarak BB klinik seyri üzerine olumsuz etki 
göstermektedir. BB ve OKB birlikteliğinde, daha sık depresif yinelemeler 
ve intihar riskinde artış, tedavi yanıtında azalma ve sosyal ve mesleki 
işlevsellikte belirgin bozulma görülmektedir (40). Hastalık seyrini 
kötüleştiren etkenlerden bir tanesi de, OKB tedavisinde ilk sıra seçenek 
olarak kullanılan antidepresanların BB hastalarında manik kaymayı 
indüklemesi ve döngü hızlanmasına neden olması olabilir. 

BB ve OKB birlikteliğinde tedavideki temel amaç manik kayma ve döngü 
hızlanmasına neden olmadan, BB tanılı hastanın duygudurumunun 
dengelenmesi ve obsesif kompulsif belirtilerin kontrol altına alınmasıdır. 
OKB tedavisinde yaygın kullanılan seçici serotonin geri alım inhibitörlerinin 
(SSGİ) bipolar bozuklukta kullanımı görece güvenli olsa da duygudurum 
dengeleyici olmaksızın kullanılmamalıdır (40). Eğer hasta manik dönemde 
değilse ve geçmişte kayma öyküsü yoksa en uygun tedavi, hali hazırda 
ötiminin sağlandığı tedaviye SSGİ eklenmesidir (40). SSGİ ilaçlar arasında 
olası manik kayma riskini de gözeterek uzun yarılanma ömürlü (örn; 
fluoksetin) ajanlar tercih edilirken daha dikkatli olunmalıdır. Ayrıca lityum 
ile SSGİ kullanımında paroksetinin lityum düzeyini artırdığına yönelik 
bildirimler olmakla birlikte sertralin ve fluvoksamin görece güvenli 
gözükmektedir (41). Fluvoksaminin sitokrom enzimlerinden CYP1A2 ve 
CYP2C19’un güçlü inhibitörü olduğu da akılda tutularak antiepileptik 
olan duygudurum dengeleyicilerle birlikte dikkatli kullanılmalıdır (41). 
Sitalopram ve essitalopram ise hem etkililik hem manik kayma açısından 
güvenli diğer seçeneklerdir (40,41). Ancak eğer hastanın antidepresan 
ile manik kayma öyküsü ya da eşik altı/üstü manik belirtileri varsa yeni 
kuşak antipsikotikler (YKA) tedaviye eklenebilir (40,41). YKA ilaçlardan 
özellikle klozapin ve kısmen olanzapin ile obsesif-kompulsif belirtilerde 
alevlenme bildirilmiş olduğundan dikkatli kullanılması önerilmektedir 
(41). YKA ilaçların OKB’nin güçlendirme tedavisinde etkili olmasının yanı 
sıra, duygudurum dengeleyici etkilerinin de gösterilmiş olması, BB ve 
OKB birlikteliğinde öncelikli tercih edilmelerini sağlamaktadır (40,41). 
Eğer YKA ile tedavi tercih edilecekse; ketiyapin, risperidon ve aripiprazol 
ile olumlu bildirimler olması nedeniyle bu ilaçlar kullanılabilir (40,41). Her 
ne kadar uluslararası tedavi kılavuzlarında haloperidol ve pimozid gibi 
birinci kuşak antipsikotiklerin kullanılabileceği belirtilse de (40) bipolar 
bozukluk hastalarının ekstrapiramidal semptomlara (EPS) yatkınlığı ve bu 
ilaçların duygudurum üzerine olası depresyona yol açıcı etkileri dikkate 
alındığında ilk sırada tercih edilmemektedir.

Sonuç olarak bipolar bozukluk tanılı hastaların önemli bir bölümünde 
OKB tanısı bulunmakta ve hastalık seyrini olumsuz etkilemektedir. 
Tedavide duygudurum dengelenmesi öncelikli olmalı ve sonrasında 
uygun hastalarda tercihen SSGİ ya da YKA ilaçların tedaviye eklenmesi 
önerilmektedir. Günümüze kadar yapılan araştırmalarda SSGİ ilaçlardan 
sertralin, sitalopram, essitalopram ve YKA ilaçlardan ise ketiyapin, 
risperidon, aripiprazol öne çıkan seçenekler olarak bildirilmektedir.

BIPOLAR BOZUKLUK VE DIKKAT EKSIKLIĞI 
HIPERAKTIVITE BOZUKLUĞU EŞ TANISINDA 
TEDAVI
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) çocukluk çağı başlangıçlı 
nörogelişimsel bir bozukluk olup olguların yaklaşık üçte ikisinin erişkinlik 
döneminde de belirtiler yaşadığı bildirilmektedir (42). Dikkat eksikliği, 
impulsivite ve hiperaktivite belirti kümeleri DEHB ile BB’de ortak olup 
bu örtüşme zaman zaman tanısal ayrım yapmayı güçleştirmektedir 
(43). DEHB’nin çocukluk çağında ve BB’ye kıyasla daha erken yaşlarda 
başlaması nedeniyle öncelikli tanı gibi düşünülse de çocukluk çağında 
DEHB tanısının atlanması nedeniyle BB tanısından sonra da DEHB 

tanısının konulabildiği gözlenmektedir (44). Ancak, temel ayrım klinik 
seyre göre yapılmaktadır; BB döngüsel seyir gösterirken DEHB süreğen 
belirtilerin olduğu bir klinik durumdur. Erişkinlik çağında BB ve DEHB 
eş tanısını değerlendiren araştırmalarda, BB tanılı hastalarda DEHB eş 
tanısınıngörülme yaygınlığı %20’leri bulmakta ve ergenlik döneminde ise, 
bu oranlar çok daha yüksek saptanmaktadır (45-48). Oranların geniş bir 
aralıkta bildirilmesi, kullanılan ölçme araçları ve araştırma desenlerine 
bağlı gözükmektedir. Görülme yaygınlığındaki değişkenliğe karşın, BB ve 
DEHB eş tanısında klinik seyrin daha kötü olduğu farklı araştırmalarda 
oldukça tutarlı bir biçimde bildirilmiştir. DEHB eş tanısı BB’de daha erken 
hastalık başlangıç yaşı, daha fazla depresif ve karma belirtili dönem, 
daha fazla alkol-madde kullanım oranları ve kötü tedavi yanıtı ile ilişkili 
bulunmuştur (49-51). 

DEHB tedavisinde en yaygın kullanılan ilk sıra tedavi seçeneklerinden 
olan stimülan ilaçların BB’de manik kayma ve döngü hızlanmasına neden 
olma riskleri tedavideki en önemli kısıtlayıcı etkenlerdendir. Bu nedenle 
BB ve DEHB eş tanılı hastalarda tedavide ilk kural duygudurumun 
dengelenmesidir. BB depresif dönemde stimülan ilaçların depresyon 
belirtilerini düzeltmede etkili olabileceği dikkate alındığında, hem DEHB 
hem BB depresif dönem tedavisi stimülan ilaçlar ile yapılabilir. Ancak yine 
de akut depresif dönem sonrası stimülan kullanımının BB uzunlamasına 
seyrinde olası etkilerine yönelik yeterince veri bulunmamaktadır (52). Öte 
yandan, akut mani döneminde stimülan kullanılmasının manik-psikotik 
belirtileri alevlendirme riski nedeniyle, bu dönemde çok daha dikkatli 
olunmasında yarar vardır (53,54). Bu noktada tedavi kılavuzları, kısıtlı 
kanıtları uzman görüşü ile harmanlayarak getirdikleri önerilerle  klinik 
uygulamaya ışık tutabilir. Kanada Duygudurum ve Tedavi Ağı (CANMAT) 
kılavuzu BB ve DEHB birlikteliğinde kullanılabilecek tedavileri kanıta 
göre sıraladığında; metilfenidat ve amfetamini ilk iki sıraya yerleştirmiştir 
(55). Daha sonraki sıralarda bupropion ve atomoksetin yer alırken; BDT, 
venlafaksin, modafinil gibi seçenekleri kanıt sıralamasında aşağılarda 
listelenmiştir (55). Sonuç olarak; tüm bu bilgiler gözden geçirildiğinde, 
BB ve DEHB birlikteliğinde duygudurum dengeleyici tedavi olmaksızın 
stimülan ilaçlar kullanılmamalıdır (52). Duygudurum dengelenmesi 
sonrası yakın klinik izlem ile kanıt düzeyi yukarıdan aşağıya sıralanan 
tedavi seçenekleri kullanılabilir. Ancak bu alanda özellikle stimülan 
kullanımının BB klinik seyrine etkisini değerlendiren uzun dönem izlem 
çalışmalarına ihtiyaç olduğu açıktır.

SONUÇ
BB, diğer psikiyatrik hastalıkların yüksek oranlarda eşlik ettiği, ciddi 
düzeyde yeti yitimine neden olan kronik seyirli bir hastalıktır. En yaygın 
görülen psikiyatrik eş tanılar anksiyete bozuklukları, alkol-madde 
kullanım bozuklukları, obsesif kompulsif bozukluk ve dikkat eksikliği 
hiperkativite bozukluğu olup, tümü BB klinik seyrini ve tedavi yanıtını 
kötüleştirmektedir. Tüm eş tanılı durumların tedavisinde ortak temel kural 
BB tanılı hastalarda akut dönemde duygudurumu dengelerken, izlemde 
kayma ve döngü hızlanmasından korumaktır. Bu temel kural çerçevesinde 
BB tanısına eşlik eden diğer psikiyatrik hastalığın tedavisindeki seçenekler 
kullanılabilir.
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