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Araştırma / Research

ÖZET
Antidepresan tedavi ile hipomanik/manik kayma gösteren bipolar bozukluk hastalarında 
sosyodemografik ve klinik özellikler 
Amaç: Bu çalışmanın amacı, antidepresan ilaçlarla tedavi sırasında hipomanik/manik kayma gözlenen bipolar 

bozukluk hastalarının sosyodemografik, ailesel, çocukluk çağı ve bazı klinik özelliklerinin saptanmasıdır. 

Yöntem: DSM-IV-TR’ye göre bipolar bozukluk tanısı konan 161 hasta çalışmaya alınmıştır. Çalışma, geriye dönük 

dosya tarama çalışmasıdır. Poliklinik ya da servis takipleri sırasında, antidepresan tedaviye bağlı olarak manik 

ya da hipomanik kayma gözlenen (n=41, %25.4) ve gözlenmeyen (n=120, %74.6) hastaların sosyodemografik, 

ailesel, çocukluk çağı ve bazı klinik özellikleri karşılaştırılmıştır. Hasta bilgileri, bipolar polikliniğimizde kullanılmakta 

olan Türkiye Psikiyatri Derneği Duygudurum Bozuklukları Çalışma Birimi’nin hasta kayıt formlarından elde 

edilmiştir. 

Bulgular: Kayma olan grupta hastalığın ilk dönemi daha sıklıkla depresif dönem olarak belirlendi. Kayma olan 

grupta çocukluk çağı özelliklerinden sezaryen doğum ve enürezis nokturna daha sıktı. Diğer özellikler 

açısından gruplar arasında fark saptanmadı. 

Tartışma ve Sonuç: Klinisyenler ilk dönemi depresif dönem olan hastalarda hipomanik/manik kayma açısından 

dikkatli olmalıdırlar. Diğer iki bulgumuz olan sezaryen doğum ve enürezis nokturna, etiyolojiye ışık tutabilecek 

yeni çalışmaların planlanması için ipuçları taşıması açısından önemli olabilir.

Anahtar kelimeler: Bipolar bozukluk, antidepresan tedavi, kayma

ABSTRACT
Sociodemographic and clinical features of antidepressant-induced hypomanic and manic 
switches in patients with bipolar disorder
Objective: The aim of this study was to identify sociodemographic, familial, childhood and various clinical 

characteristics of bipolar disorder patients in whom hypomanic/manic switches had been observed during 

treatment with antidepressant drugs.

Methods: One hundred sixty-one patients diagnosed with bipolar disorder on the basis of DSM-IV-TR were 

included. The study was a retrospective chart review. The sociodemographic, familial, childhood and various 

clinical characteristics of patients with manic or hypomanic switches (n=41, 25.4%) observed in association with 

antidepressant treatment during polyclinic or ward monitoring, or patients without switches (n=120, 74.6%) 

were compared. Patient data were obtained from Psychiatric Association of Turkey Mood Disorders Branch 

patient record forms.

Results: The first disease episode in the switch group was more commonly a depressive one. Cesarean birth 

and enuresis nocturna were more common childhood characteristics in the switch group. No difference was 

determined between the groups in terms of other characteristics.

Conclusion: Physicians should be careful in terms of hypomanic/manic switch in patients whose first episode 

is a depressive one. Our other two findings, cesarian birth and enuresis nocturna, may be significant in terms 

of suggesting clues for the planning of new studies illuminating the etiology.
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GİRİŞ

Bipolar bozukluğun depresif dönemlerinin tedavisi 
sırasında ortaya çıkan kayma olgusu sıklıkla ihmal 

edilen bir konudur (1). Özgül bir tanı kategorisinde yer 
almaz. Akiskal ve arkadaşları (2) bu tabloyu bipolar 
bozukluk tip III olarak değerlendirmektedir. Kayma, 
hastalığın doğal bir süreci olabileceği gibi, ilaçlara bağlı 
da olabilir. Dolayısıyla, kendiliğinden ve tedaviye bağlı 
olmak üzere iki tip kaymadan bahsedilir. Her iki tip kay-
ma olgusuna ait tanı kriterleri hakkında görüş birliği 
yoktur (3,4). Altshuler ve arkadaşlarına (5) göre ilaca 
bağlı kayma, antidepresan tedavinin başlamasından iti-
baren ilk 8 hafta içinde ortaya çıkmalı ve hastalık görü-
nümünde daha önceden gözlenmemiş bir değişiklik 
olmalıdır. Henry ve Demotes-Mainard (6), ek olarak, 
depresif ve kayma dönemleri arasında ötimik bir döne-
min olmaması, ilacın kesilmesinden sonra düzelme 
görülmesi ve hızlı döngülü hastaların dışlanması gerek-
tiğini bildirmektedirler. Farklı klinik özelliklere bağlı 
farklı kayma tipleri olabileceği ve kayma olgusunun 
bazı biyolojik faktörlerle ilişkili olabileceği ileri sürül-
mektedir (7,8). Bipolar bozuklukta antidepresan teda-
viyle hastaların %15-49’unda kayma görülür (3,9-14). 
Tüm antidepresanlar kaymaya neden olabilir (5,15-20). 
Duygudurum düzenleyici kullanmak koruyucudur 
(3,12,13,16,21,22).
 Bir çok çalışmada kayma olgusu ile cinsiyet arasında 
ilişki saptanmamıştır (13,15,21,23,24). Sadece bir çalış-
mada kadınlarda daha fazla kayma görüldüğü bildiril-
miştir (25). Yaş açısından bulgular çelişkilidir 
(13,15,21,24). Kayma olan hastalarda saptanan bulgu-
lar; erken hastalık başlangıç yaşı, kısa hastalık süresi, 
ilk dönemin depresif dönem olması, sık hastane yatı-
şı, kayma öyküsü, karma dönem, ajitasyon, psikomo-
tor retardasyon, atipik özellikler, siklotimik ya da 
hipertimik mizaç, serotonin gen polimorfizmi ve TSH 
düşüklüğüdür (7,9,11-13,16,21,23-26,29,31-33). Hızlı 
döngü, bipolar tipi, eş madde kullanım bozukluğu, 
kayma öncesi manik ve depresif dönem sayısı ile ilgili 
bulgular çelişkilidir (9,11-13,15,21,23,24,32,34,36). 
 Bu çalışmada, antidepresan tedavi ile hipomanik/
manik kayma gösteren bipolar bozukluk hastalarının 
sosyodemografik, ailesel, çocukluk çağı ve klinik 

özelliklerinin araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmamız, 
bu konu ile ilgili olarak çocukluk çağı özelliklerinin araş-
tırıldığı ilk çalışmadır.

 GEREÇ VE YÖNTEM

 Bu çalışma, Ocak 2006 - Ocak 2009 tarihleri arasında 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri 
Anabilim Dalı Duygudurum Bozuklukları Birimine baş-
vuran tüm bipolar hastaların dahil edildiği bir dosya tara-
ma çalışmasıdır. Bipolar bozukluk tanısı, DSM-IV tanı 
kriterlerine göre konmuştur. Üç yıllık süreç içinde, dep-
resif dönem için kullanılan antidepresan tedavi sırasında 
en az bir kez hipomanik ya da manik kayma gösteren 
hastalar ile bu süreç boyunca depresif dönemleri sırasın-
da antidepresan tedavi ile hipomanik ya da manik kay-
ma göstermeyen hastaların sosyodemografik ve klinik 
verileri karşılaştırılmıştır. Literatürde antidepresan tedavi 
ile ortaya çıkan manik ya da hipomanik kayma için kri-
terler üzerinde (özellikle süre açısından) görüş birliği 
yoktur. Çeşitli çalışmalarda, antidepresan tedavi başlan-
dıktan sonraki ilk 6, 8, 12 hafta içinde ortaya çıkan, dep-
resyondan mani ya da hipomaniye direkt geçiş gösteren, 
kaymadan önce depresif dönemi remisyona girmemiş 
olan ve daha önceden kendiliğinden kayma gözlenme-
yen hastalar değerlendirmeye alınmıştır (2,5,6,23,24). 
Çalışmamızda, süre olarak, Altshuler ve arkadaşlarının 
(5) önerileri doğrultusunda, ilk 8 hafta içinde depresif 
dönemden direkt olarak hipomanik ya da manik döne-
me geçen hastalar değerlendirmeye alınmıştır. Ayrıca 
çalışmamızda, Henry ve Demotes-Mainard’ın (6) depre-
sif dönem ve kayma dönemi arasında ötimik bir döne-
min olmaması ölçütü dikkate alınmıştır. Daha önceden 
kendiliğinden kayma gözlenen hastalar çalışmaya alın-
mamıştır. Tüm hastalarımız antidepresan tedaviye bağlı 
kayma ortaya çıkmadan önce bipolar bozukluk tip I ya 
da II tanısı almıştır. Toplam 161 bipolar hastanın 41’inde 
(%25.4) kayma saptanırken, kalan 120’sinde (%74.6) 
kayma saptanmamıştır. Duygudurum bozuklukları biri-
mimizde, Türkiye Psikiyatri Derneği’nin Duygudurum 
Bozuklukları Çalışma Birimi’nin duygudurum bozuk-
lukları hasta kayıt, ilk dönem değerlendirme, koruyucu 
sağaltım öncesi ve sonrası dönem özellikleri takip tedavi 
ve zaman akış çizelgesi formları kullanılmaktadır (37). 
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Hastaların sosyodemografik ve klinik verileri bu formlar 
aracılığıyla elde edilmiştir. Cinsiyet, yaş, öğrenim yılı, 
çalışma durumu, çocuk sayısı, sosyoekonomik seviye, 
yerleşim yeri gibi sosyodemografik veriler; kardeş sayısı, 
birlikte yaşadığı kişiler, birinci ve ikinci derede akrabalar-
da psikiyatrik hastalık varlığı, sosyal destek gibi aile özel-
likleri; doğum ve doğum sonrası özellikleri, çocukluk 
çağı psikiyatrik bozukluk öyküsü, çocukluk çağı akade-
mik ve sosyal işlevsellik, çocukluk çağı kötüye kullanımı 
gibi çocukluk çağı özellikleri; hastalık başlangıç yaşı, ilk 
hastalık dönemi, bipolar bozukluk tipi, ilk dönem öncesi 
yaşam olayı, ilk dönem şiddeti, ilk dönem pospartum 
özellik, ortalama dönem sayısı (toplam, manik, hipoma-
nik, karma, depresif), mevsimsel özellik, hızlı döngü, 
hastane yatışı ve özkıyım girişimi gibi klinik özellikler 
belirlenmiş ve iki grup arasında karşılaştırma yapılmıştır.

 İstatistiksel Analiz

 Kategorik verilerin karşılaştırılmasında ki-kare testi 
kullanıldı. Beklenen değerlerin 5’ten küçük olması duru-
munda Fisher ki-kare testi kullanıldı. Ölçümle elde 

edilen verilerin normal dağılıma uyup uymadığı 
Kolmogorov-Simirnov testi uygulanarak değerlendiril-
di. Normal dağılıma uygunluk sağlandığı için ölçümle 
elde edilen verilerin karşılaştırılmasında Student-t testi 
kullanıldı. Sayımla elde edilen veriler yüzde olarak, 
ölçümle elde edilen veriler ortalama ± standart sapma 
olarak gösterildi. Grup karşılaştırmalarında, kayma olan 
grubun lehine anlamlılık saptanan ilk dönemin çökkün-
lük dönemi olması, sezaryen doğum ve enürezis nok-
turna gibi değişkenler bağımsız değişken olarak kabul 
edilip, lojistik regresyon analizine alındı. Tüm analizler-
de anlamlılık sınırı 0.95 (p<0.05) kabul edildi.

 BULGULAR

 Çalışmamızda, hastaların 41’inde (%25.4) kayma 
saptanmıştır. Kaymaya neden olan antidepresanların 
isim, sayı ve kaymaya neden oldukları zamanki dozları 
şöyledir: Sertralin (n=10, üçü 50 mg, dördü 100 mg, 
üçü 200 mg dozda), fluoksetin (n=9, sekizi 20 mg, biri 
30 mg dozda), venlafaksin (n=6, dördü 75 mg, biri 150 
mg dozda), klomipramin (n=3, üçü de 75 mg dozda), 

Tablo 1: Grupların sosyodemografik özelliklerinin karşılaştırılması

Kayma (-) (n=120) Kayma (+) (n=41) İstatistik değer

n % n % χ2/t p

Cinsiyet
Kadın 79 65.8 32 78.0

1.60 AD
Erkek 41 34.2 9 22.0

Yaş ort±SS 38.43±13.31 38.32±14.47 0.04 AD
Toplam öğrenim yılı±SS 10.01±4.28 10.93±4.18 -1.19 AD
Çalışabilirlik

Çalışıyor/öğrenci 49 40.8 14 34.1

1.35 AD
İşsiz 17 14.2 6 14.6
Çalışamıyor 5 4.2 2 4.2
Emekli 13 10.8 7 17.1
Ev kadını 36 30.0 12 30.0

Medeni durum  
Evli 60 50.0 23 56.1

0.24 AD
Evli değil 60 50.0 18 43.9

Çocuk sayısı 1.37±1.67 1.44±1.47 0.25 AD
Sosyo-ekonomik durum

Alt 11 9.2 1 2.4
2.02 ADOrta 104 86.7 38 92.7

Üst 5 4.2 2 4.9
Yerleşim yeri 

Kent 80 66.7 34 82.9

4.23 ADKasaba 23 19.3 5 12.2

Köy 17 14.2 2 4.9

χ2: Ki kare testi, t: Student t testi, AD: Anlamlı değil
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fluvoksamin (n=3, ikisi 50, biri 100 mg dozda),  parok-
setin (n=2, ikisi de 20 mg dozda), sitalopram (n=2,      
biri 20, biri 30 mg dozda), mirtazapin (n=2, biri 15,      
biri 30 mg dozda), essitalopram (n=2, biri 10, biri 20 mg 
dozda), mianserin (n=1, 30 mg dozda), imipramin (n=1, 
25 mg dozda). İki hasta dışında, hastalar kayma olduğu 
zamanda duygurum düzenleyici kullanmaktaydılar 
(Valproik asit, [n=16], lityum [n=16], lamotrijin [n=4], 
karbamazepin [n=1], valproik asit+lityum kombinasyo-
nu, [n=2]). Antidepresan başlandıktan sonra kaymanın 
ortaya çıkış süresi 2.56±1.57 hafta (min: 0.5, maks: 6) 
olarak saptandı.
 Gruplar arasında cinsiyet, yaş, öğrenim yılı, çalışma 
durumu, çocuk sayısı, sosyoekonomik seviye, yerleşim 
yeri gibi sosyodemografik özellikler açısından fark yoktu 
(p>0.05) (Tablo 1). Benzer şekilde, kardeş sayısı, birlikte 

yaşadığı kişiler, birinci ve ikinci derecede akrabalarda 
psikiyatrik hastalık varlığı ve sosyal destek gibi aile özel-
likleri açısından da gruplar arasında fark yoktu (p>0.05) 
(Tablo 2). Kayma olan grupta, çocukluk çağı özelliklerin-
den sezaryen doğum (p=0.027) ve enürezis nokturna 
(p=0.034) daha fazlaydı. Diğer çocukluk çağı özellikle-
rinden doğum sonrası özellikleri (morarma, sarılık, febril 
nöbet), çocukluk çağı psikiyatrik bozukluk öyküsü 
[Dikkat eksikliiği hiperaktivite bozukluğu (DEHB), ayrı-
lık anksiyetesi], çocukluk çağı akademik ve sosyal işlev-
sellik, çocukluk çağı kötüye kullanımı açısından gruplar 
arasında fark yoktu (p>0.05) (Tablo 3). Kayma olan 
grupta daha sıklıkla ilk dönem depresif dönemdi 
(p<0.001). Bipolar bozukluk tipi, ilk dönem öncesi 
yaşam olayı, ilk dönem şiddeti, ilk dönem pospartum 
özellik, ortalama dönem sayısı (toplam, manik, 

Tablo 2: Grupların aile özelliklerinin karşılaştırılması

Kayma (-) (n=120) Kayma (+) (n=41) İstatistik değer

n % n % χ2/t p

Kardeş sayısı 3.11±1.99 3.44±2.02 -0.92 AD

Birlikte yaşadığı kişiler
Ana-baba 33 27.5 9 22.0

 4.42 AD

Eş-çocuk 53 44.2 23 56.1
Ana-baba-eş-çocuk 20 16.7 3 7.3
Kardeş 6 5.0 3 7.3
Partner 2 1.7 0 0.0
Tek 6 5.0 3 7.3

Birinci derecede akrabada 
psikiyatrik bozukluk 

Yok 72 60.0 20 48.8
1.15 AD

Var 48 40.0 21 51.2
Birinci derece akrabalarda 
psikiyatrik tanı dağılımı

Bipolar 30 25.0 8 19.5 0.25 AD

Unipolar 6 5.0 4 9.8 0.51 AD

Şizofreni 4 3.3 4 9.8 1.48 AD

Diğer 8 6.7 5 12.2 0.62 AD
İkinci derecede akrabada 
psikiyatrik bozukluk

Yok 93 77.5 29 70.7
0.44 AD

Var 27 22.5 12 29.3
İkinci derece akrabalarda 
psikiyatrik tanı dağılımı

Bipolar 11 9.2 3 7.3 <0.001 AD

Unipolar 7 5.8 3 7.3 <0.001 AD

Şizofreni 6 5.0 3 7.3 0.03 AD

Diğer 3 2.5 3 7.3 0.86 AD

Sosyal destek 
Var 108 90.0 32 78.0

5.19 ADYok 4 3.3 5 12.2
Yetersiz 8 6.7 4 9.8

χ2: Ki kare testi, t: Student t testi, AD: Anlamlı değil
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hipomanik, karma, depresif), mevsimsel özellik, hızlı 
döngü, hastane yatışı ve özkıyım girişimi gibi diğer kli-
nik özellikler açısından gruplar arasında fark yoktu 
(p>0.05) (Tablo 4). Lojistik regresyon analizi sonucunda 
kayma riskini ilk dönemin depresif dönem olması 4.9 
kat, enürezis nokturna öyküsü 5.4 kat ve sezaryen 
doğum 8.1 kat artırmaktaydı (p>0.05) (Tablo 5).

 TARTIŞMA

 Çalışmamızda kayma olan ve olmayan gruplar ara-
sında tüm sosyodemografik değişkenler (yaş, cinsiyet, 
medeni durum, sosyoekonomik seviye, çocuk sayısı, 
toplam öğrenim yılı, yerleşim yeri, çalışma durumu) açı-
sından fark saptanmamıştır. Literatürde kayma olan gru-
bun daha genç (24), veya daha yaşlı (21) olduğunu savu-
nan birer çalışmanın yanı sıra, yaş açısından fark bulma-
yan iki çalışma vardır (13,15). Bizim çalışmamız fark bul-
mayan çalışmaları desteklemektedir. Literatürde kadın 

cinsiyetinin kayma olan grupta daha fazla olduğunu 
savunan bir çalışma (25) dışında, çoğu çalışmada bizim 
çalışmamızla da uyumlu olarak, cinsiyet açısından fark 
saptanmamıştır (13,15,21,23,24). Yine bizim çalışma-
mızla uyumlu olarak, Saatçioğlu ve arkadaşları (23), 
medeni durum, eğitim seviyesi ve sosyoekonomik sevi-
ye açısından fark saptamamışlardır. Literatüre ek olarak, 
çalışmamızda gruplar arasında çocuk sayısı ve yerleşim 
yeri açısından da fark saptanmamıştır. Tüm bu sonuçlar 
göz önüne alındığında, antidepresan ilaçlara bağlı kay-
ma olan ve olmayan bipolar hastaların sosyodemografik 
özelliklerinin birbirinden farklı olmadığı ileri sürülebilir.
 Çalışmamızda gruplar arasında kardeş sayısı, birlikte 
yaşanılan aile üyeleri, birinci ve ikinci derece akrabalarda 
psikiyatrik hastalık ve sosyal destek açısından fark sap-
tanmamıştır. Bir çalışma (7), kayma olan grupta birinci 
derece akrabalarda daha fazla bipolar bozukluk aile 
öyküsü olduğunu, diğer bir çalışma (24) ise bizim çalış-
mamızla uyumlu olarak, bipolar aile öyküsü açısından 

Tablo 3: Grupların çocukluk çağı özelliklerinin karşılaştırılması

Kayma (-) (n=120) Kayma (+) (n=41)

n % n % χ2 p

Doğum 

Sezaryen 4 3.3 6 14.6 * 0.018

Doğum sonrası

Morarma 16 13.3 2 4.9 1.43 AD

Sarılık 15 12.5 8 19.5 0.72 AD

Febril nöbet 14 11.7 2 4.9 0.91 AD

Çocukluk çağı psikiyatrik 
bozukluk

DEHB 6 5.0 0 0.0 0.96 AD

Enürezis nokturna 6 5.0 7 17.1 * 0.022

Ayrılık anksiyetesi 7 5.8 2 4.9 <0.01 AD

Çocukluk çağı akademik 
işlevsellik

Zayıf 9 7.5 4 9.8

2.23 AD
Orta 57 47.5 24 58.5

İyi 42 35.0 10 24.4

Çok iyi 12 10.0 3 7.3

Çocukluk çağı sosyal işlevsellik

Zayıf 6 5.0 3 7.3

1.53 AD
Orta 52 43.3 21 51.2

İyi 47 39.2 12 29.3

Çok iyi 15 12.5 5 12.2

Çocuklukta kötüye kullanım 

Cinsel 16 13.3 3 7.3 0.56 AD

Fiziksel 36 70.0 15 36.6 0.35 AD

Duygusal 39 32.5 18 43.9 1.27 AD

χ2: Ki kare test, AD: Anlamlı değil, *Beklenen değerler 5’in altında olduğunda Fischer’in ki-kare testi kullanılmıştır, DEHB: Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu



127

Sarısoy G, Pazvantoğlu O. 

Düşünen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, Volume 26, Number 2, June 2013

fark olmadığını savunmaktadır. Nasrallah ve arkadaşları 
(26), kayma olan hastaların birinci derece akrabalarında 
daha fazla psikiyatrik hastalık, Saatçioğlu ve arkadaşları 
(23) ise, daha fazla majör depresif bozukluk görüldüğünü 

bildirmektedirler. Bizim çalışmamızın bulguları, bu iki 
çalışmanın bulguları ile çelişmektedir. Bizim çalışmamız-
da, birinci derece akrabalarda genel olarak psikiyatrik 
bozukluk sıklığı, özel olarak ise bipolar, ünipolar ve 

Tablo 4: Grupların bipolar bozukluk ile ilgili bazı klinik özelliklerinin karşılaştırılması

Kayma (-) (n=120) Kayma (+) (n=41) İstatistik değer

n % n % χ2/t p

Hastalık başlangıç yaşı 3.11±1.99 3.44±2.02 -0.92 AD

İlk dönem 

Yükselme (mani+karma+hipomani) 87 72.5 17 41.5
11.55 <0.001

Çökkünlük (depresyon) 33 27.5 24 58.5

Bipolar tipi

I 105 87.5 15 12.5
<0.01 AD

II 36 87.8 5 12.2

İlk dönemde yaşam olayı

Var 98 81.7 22 18.3
0.38 AD

Yok 31 75.6 10 24.4

İlk dönem şiddeti

Hafif 8 6.7 2 4.9

1.41 ADOrta 46 38.3 20 48.8

Şiddetli 66 55.0 19 46.3

İlk dönem postpartum özellik 
(n=111)

Var 2 2.5 1 3.2
<0.01 AD

Yok 78 97.5 30 96.8

İlk dönem psikotik özellik

Var 66 55.0 54 45.0
0.61 AD

Yok 19 46.3 22 53.7

Kayma öncesi 

Ortalama dönem sayısı (toplam) 5.56±5.24 6.39±6.48 -0.83 AD

Manik dönem sayısı 2.32±2.49 2.66±3.64 -0.67 AD

Depresif dönem sayısı 2.87±5.98 3.39±5.81 -0.48 AD

Hipomanik dönem sayısı 0.83±2.24 0.49±1.24 0.94 AD

Karma dönem sayısı 0.02±0.16 0.06±0.25 1.00 AD

Mevsimsel özellik

Var 37 30.8 11 26.8
0.08 AD

Yok 83 69.2 30 73.2

Hızlı döngü

Var 3 2.5 2 4.9
0.06 AD

Yok 117 97.5 39 95.1

Hastane yatışı 1.10±2.15 1.22±1.72 -0.32 A.D

Özkıyım girişimi

Var 30 25.0 11 26.8
<0.01 AD

Yok 90 75.0 30 73.2

χ2: Ki kare test, AD: Anlamlı değil

Tablo 5: Bipolar bozuklukta hipomanik/manik kaymayı yordayan değişkenlerin belirlenmesi (lojistik regresyon 
analizi sonuçları)

B SE Wald df p Exp (B)

İlk dönemin çökkünlük dönemi olması 1.61 0.47 14.88 1 <0.001 5.00

Enürezis nokturna 1.66 0.65  6.49 1 0.011 5.42

Sezaryen doğum 2.10 0.74  8.20 1 0.004 8.19
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şizofrenik bozukluk sıklığı açısından fark saptanmamış-
tır. Bu konuyu aydınlatmak için daha fazla çalışmaya 
ihtiyaç vardır. 
 Literatürde antidepresan ilaçlara bağlı kayma olan 
bipolar bozukluk hastalarında çocukluk çağı özellikleri-
nin araştırıldığı bir çalışmaya rastlanmamıştır. 
Çalışmamızda, kayma olan grupta sezaryen doğum ve 
enürezis nokturna daha fazla saptanmıştır. Lojistik reg-
resyon analizi sonucunda, sezaryen doğum riskinin 8.1 
kat, enürezis nokturna riskinin 5.4 kat arttığı bulunmuş-
tur. Ancak bu sonuçların, çalışmamızdaki hasta sayısı-
nın düşük olması nedeniyle, etki gücü hesaplanmış 
daha fazla sayıda hasta üzerinde yapılacak çalışmalarla 
desteklenmesi gereklidir. Morarma, sarılık, febril nöbet 
gibi doğum sonrası özellikler, diğer çocukluk çağı hasta-
lıklarından olan DEHB ve ayrılık anksiyetesi, akademik 
ve sosyal işlevsellik, cinsel, fiziksel ve duygusal kötüye 
kullanım açısından gruplar arasında fark saptanmamış-
tır. Enürezis nokturna, genellikle genetik yatkınlığı olan 
çocuklarda görülen (bazen erişkinlik döneminde de 
sürebilen) gelişimsel bir bozukluktur. Lei ve arkadaşları 
(38) bu hastalıkta prefrontal korteks devrelerinde, 
Bosson ve arkadaşları (39) retinal-hipotalamik-kortikal 
yolakta matürasyon gecikmesi ya da yokluğu olabilece-
ğini iddia etmektedirler. Hallioğlu ve arkadaşları (40), 
EEG’de sol dominant temporal ve bilateral frontal lobda 
alfa aktivitesinde azalma, sağ temporal bölgede delta 
aktivitesinde artma ortaya çıktığını ve bu bulguların ilgi-
li beyin bölgelerinde serebral matürasyon eksikliğini 
gösterdiğini bildirmektedirler. Freitag ve arkadaşları 
(41), pozitif aile öyküsü olan enüretik çocukların merke-
zi sinir sisteminde daha fazla matürasyon gecikmesi 
olduğunu bildirmektedirler. Sezaryen doğumun beyin 
matürasyonu ve nörogelişim üzerine olumsuz etkisi 
olup olmadığı açık değildir. Ancak beyin matürasyonu, 
sezaryen dönemi olan 37-40. haftalar arasında da devam 
eder. Bu dönemde, özellikle nöronlar arası bağlantılarda 
ve uzanımlarda artma ve dendritik farklılaşma ve miye-
linizasyon devam eder (42). Enürezis nokturna ve sezer-
yan doğum sonucu oluşması muhtemel beyin matüras-
yonu gecikmesinin erişkin dönemde de devam edip 
etmediği açık değildir. Literatürde bu konuyla ilgili çalış-
maya rastlanmamıştır. Salvadore ve arkadaşları (8) kate-
kolamin seviyelerinde anomalilerin, reseptör sonrası 

duyarlılıktaki artışın, nörotropik ve nöroplastik faktörle-
rin üst ayarlanımlarının, HPA ekseni ve döngüsel ritm 
anomalilerinin, uyku baskılanmasının kayma olgusu ile 
ilişkili olabileceğini ileri sürmektedirler. Beyin matüras-
yonundaki gecikmeye bağlı hücresel düzeydeki olası 
anomalilerin bahsedilen sistemler üzerine etkisi olup 
olmadığı ve kayma olgusu ile olası ilişkisi gelecekteki 
çalışmalar açısından ilgi çekici olabilir.
 Çalışmamızda, kayma olan grupta ilk dönemin daha 
sıklıkla depresif dönem olduğu saptanmıştır. Lojistik reg-
resyon analizi sonucu ilk dönemin depresif dönem 
olması kayma riskini 4.9 kat artırmaktadır. Bu bulgumuz 
literatürdeki diğer çalışmaların sonuçlarıyla uyumludur 
(21,27,28). Literatürde kayma olan grupta hastalığın 
daha erken yaşta başladığı bildirilmektedir (9,12,16,26). 
Çalışmamızda, kayma olan grubun yaş ortalaması daha 
yüksek olmasına rağmen, bu istatistiksel açıdan anlamlı 
değildi. Literatürde hızlı döngü (21,23,24,32) bipolar tipi 
(9,11,13,21,24,32,34), kayma öncesi manik dönem (11-
13,15,21,24) ve depresif dönem sayısı (15,23) ile ilgili 
bulgular çelişkilidir. Çalışmamızda hızlı döngü, bipolar 
tipi, kayma öncesi manik ve depresif dönem sayısı açı-
sından gruplar arasında fark saptanmamıştır. Bu konu-
larla ilgili daha büyük gruplarla yapılacak çalışmalara 
ihtiyaç vardır. Çalışmamızda, gruplar arasında mevsim-
sel özellik ve özkıyım girişimi açısından fark saptanma-
mıştır. Bu bulgular literatür ile uyumludur (21,23). 
Truman ve arkadaşları (24), kayma olan grupta daha faz-
la hastane yatışı olduğunu bildirmektedirler. Biz ise has-
tane yatışı açısından gruplar arasında fark saptamadık. 
Literatüre ek olarak, çalışmamızda ilk dönem öncesi 
yaşam olayı, ilk dönem şiddeti, ilk dönemde postpartum 
özellik ve ilk dönemde psikotik özellik açısından gruplar 
arasında fark saptanmamıştır. Yukarıdaki sonuçlar toplu-
ca gözden geçirildiğinde, kayma saptanan bipolar hasta-
larda en tutarlı iki klinik bulgunun, erken hastalık başlan-
gıç yaşı ve ilk dönemin depresif dönem olması göze 
çarpmaktadır.
 Sonuç olarak, klinisyenler ilk dönemi depresif 
dönem olan hastalarda hipomanik/manik kayma açısın-
dan dikkatli olmalıdırlar. Diğer iki bulgumuz (sezaryen 
doğum ve enürezis nokturna), etiyolojiye ışık tutabile-
cek yeni çalışmaların planlanması için ipuçları taşıması 
açısından önemli olabilir.
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 Çalışmamızın birçok kısıtlılığı bulunmaktadır. 
Toplum merkezli bir çalışma değildir; üçüncü basamak 
sağlık merkezine başvuran hastalar üzerinde yapılmıştır. 
İleriye dönük veri toplama tarzında bir çalışma 

olmaması, kayıt tarama biçiminde güvenirliği görece 
düşük bir yöntemin kullanılmış olması, anlamlı veri 
elde etmek açısından denek sayısının güç analizine göre 
belirlenmemiş olması diğer önemli kısıtlılıklarıdır.
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