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ÖZET

İki uçlu bozukluk hastalar ı yaşamlarını n üçte birini depresyonda geçirdikleri için depresif dönemler önemlidir.
İki uçlu depresyonun tedavisiyle ilgili yeterli çal ışma olmamasına karşın son dönem randomize kontrollü çal ışmalar ve doğal izlem çalışmaları ndan elde edilen yeni bilgiler, tedavilerin uygulama alanını genişletmi ştir. İki
uçlu depresyon tedavisindeki ana amaç, manik kaymay ı ve döngü h ızlanmasını önlemektir; bu durumda, manik
kayma riski nedeniyle antidepresan tedavi kontrendike olabilir. İki uçlu depresyonla ilgili akut tedavi k ılavuzları , duygudurum dengeleyicilerle tedaviyi vurgular. Sonuç olarak, akut iki uçlu depresyon tedavisinde en fazla
randomize kontrollü çal ışma lityumla yap ılm ıştır. Lamotrijinin de yeni çalışmalarda anlamlı etkinlik gösterdi ği
kanıtlanmış ve iki uçlu depresyonun tedavisinde önleyici olarak ruhsat al ınm ıştır.
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ABSTRACT

Treatment of Bipolar Depression

Depressive episodes are significant in bipolar illness since patients can spend up to one-third of their lives in
depression. Although the treatment of bipolar depression remains an understudied area, new data from randomized, controlled trials and naturalistic studies expanded the range of treatments avaliable. The main aim in the
treatment of bipolar depression is the prevention of the patient switching to mania and cycle acceleration, and
antidepressant therapy may be contraindicated because of the risk for switching. Guidelines for the acute treatment of the bipolar depression emphasize treatment with a mood stabilizer, of which lithium has been the most
thoroughly studied in randomized, controlled trials in acute bipolar depression. Lamotrigine had found significant ellicacy in recent studies as well and got FDA approval for its effect on preventing new episodes.
Key words: Bipolar depression, cycle acceleration, manic switch, mood stabilizers, novel antipsychotics, prophylactic treatment

GİRİŞ
İki uçlu bozukluğun toplumun yakla şık % 1 'ini
etkilediği tahmin edilmektedir. Hastalar manik
ve depresif durumlar aras ında değişimle giden

duydudurum dalgalanmaları yaşamaktadırlar
( 1,2). Genetik çal ışmalar, tek yumurta ikiz konkordans yüzdelerinin % 85'e kadar yükseldi ğini
ve iki uçlu bozukluğun önemli ölçüde kal ıtımsal
olduğunu göstermektedir (3). Toplumda iki uçlu
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durum olarak tan ımlanmamıştı . Yineleyen depresyonun değiş ik tiplerinin manik dönem öyküsü ile ayırt edilebildiği fikri gelişmeye başladıktan sonra, tek uçlu ve iki uçlu depresyonun benzerliği de sorgulandı. Araştırmacılar, kadınlarda
depresif dönemlerin maniden daha s ık olduğunu
ve iki uçlu bozuklu ğu olanların tek uçlu depresyonlulardan daha fazla depresif dönemi oldu ğunu öne sürdüler ( 8,9 ). İlk depresif dönem daha
fazla depresif yinelemeyle sonuçlanmakta ve bu
hastalarda hastal ık daha şiddetli seyretmektedir.
Dunner ve arkada şları tek uçlu yineleyen depresyonlu hastalarda % 5 iki uçlu bozukluk geli şme ihtimali olduğunu bildirmiştir. Sonraki çalışmalarda daha yüksek (% 20-40) dönü şüm riski
bildirilmiştir ( 1 0). Akiskal ve arkada şları tek uçlu depresyonun iki uçlu bozuklu ğa dönüşüm ön
görücülerinin; erken ba şlangıç, atipik özellikler
ve postpartum ba şlangıç veya manik kayma olduğunu bildirmiştir ( 11 ). Akiskal, duygudurum
dalgalanmas ı, gün içi değişim ve sosyal anksiyetenin iki uçlu bozukluğu, tek uçludan anlamlı
derecede ay ırt eden etkenler oldu ğunu ileri sürmüştür ( 12).

a

bozukluğun yanlış tanı yüzdesi de yüksek görünmektedir. Hirschfeld ve ark. taraf ından yapılmış bir çalış mada iki uçlu bozukluğu olan
hastaların yaklaşık % 70'ine daha önce yanl ış
tanı konulduğu bildirilmiştir (4,5 ). Tanı zorluğunun temel sebepleri, hipomanik hatta manik dönemlerin hastalar taraf ından anlatılmamas ı ve
özellikle hipomaninin ho şa giden bir durum olmasıdır. İki uçlu bozukluğ u olan hastalar ın
%50'den fazlas ında ilk hastal ık dönemleri depresyon olarak ya şanır ( 6 ) ve atipik depresyon
bulguları olan hiperfaji, hipersomni ve retardasyon iki uçlu depresyonda daha s ık gözlemlenebilir. Bir çalış mada, tek uçlu depresyon tan ılı
hastalann yakla şık % 50'sinin aynı zamanda iki
uçlu tip II bozukluk tan ı ölçütlerini karşıladığı
gösterilmiştir (7 )•
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İki uçlu bozukluk tanısı için mani bulgularının
varlığına ihtiyaç olduğ u halde, hastalar manik
dönemde olduklanndan 3 kat daha uzun zaman ı
depresif dönemde geçirirler ( 8 ). Manik dönemin
hızlı remisyonu ve subjektif renkli görünümüne
karşı n; depresif dönemdeki hastalar ın remisyona ulaşması iki kat daha uzun zaman alabilir ve
sonuç olarak ciddi sıkınt ı ve yetersizlikler ya şanabilir. İki uçlu bozukluğu olanların % 10'undan fazlasmı n depresif dönem içincleyken suisid
giriş iminde bulunmalan beklenir. Depresyonun
yarattığı sorunlara kar şın, daha çok hastal ığın
manik dönemine odaklanı lmıştır. Mani üzerinde
yoğunlaşılmasının bazı nedenleri hastal ığın gürültülü seyri yanında, tüm depresyonların aynı
olduğunun düş ünülmesi, yetersiz tedavi seçenekleri ve bugüne kadar ilaç endüstrisinin depresyona yeterli ilgi göstermemeleri olabilir.
Emil Kraepelin, izledi ği hastaların en az yarısında depresyonun maniden daha önce oldu ğunu
veya ardından maninin geldiğ ini gözlemiştir.
Kraepelin'in gözlemlerine kadar yineleyen duygudurum bozuklukları şizofreniden farkl ı bir

Tek uçlu Depresyonun İki Uçlu Depresyondan Ayrımı

Major depresif bozukluk kad ınlarda erkeklere
oranla 2 kat daha s ık görülürken; iki uçlu bozukluğun her iki cinste yayg ınlığı eşittir. İki uçlu
bozukluğun depresif dönemleriyle tek uçlu depresyonu birbirinden ayırmak için; klinik seyir,
hastalık öncesi ve yap ısal özellikler, ailede hastalık öyküsü, biyolojik veriler ve tedaviye yan ıt
göz önünde bulundurulmal ıdır. Bazı uzmanlar
yalnı zca manik dönemin duygudurum bozukluğu alt tiplerini belirledi ğini belirtmi şlerdir. Diğ erleri ise iki uçlu depresyonun tek uçlu depresyondan; artm ış psikoz prevalansı, erken başlangıç yaşı , daha belirgin psikomotor retardasyon
ile ayrıldığını vurgulamıştır ( 8 )•
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MacQueen ve ark., iki uçlu bozukluk depresif
dönem sayısının, hastaların işlevselliğinin ve
iyilik halinin en güçlü belirleyicisi olduğunu bilAltshuler ve ark. ise, kronik e şidirmiştir
kaltı depresif belirtilerin iki uçlu bozukluk hastalarında işlevsellikteki bozulmanın en güçlü
İki uçlu
öngörücüsü oldu ğunu bulmuştur
bozukluk hastalarında, tek uçludan daha az ajitasyon, anksiyete ve somatizasyon görülmekte
ve hastalık dönemleri görece k ısa, gün içi değişimi gösteren, duygudurum dalgalanmas ı ve derealizasyon sergilemektedir. Tek uçlu depresyon hastaları, suisid düşünceleri, aile öyküsünde
daha az depresyon ve retardasyon olan; uykusuzluğun olduğu, daha uzun süren şiddetli hastalık dönemlerine sahiptir. Lester iki uçlu hastaların, tek uçlu hastalardan daha fazla suisid giriIsometsa ve ark. da
şiminde bulunduğunu
kendine zaarasında
iki uçlu bozukluk hastaları
rar verici davran ışların daha yayg ın olduğunu
Sharma ve ark. tek uçlu hastabelirtmiştir
larda e şlik eden hastalık oranının 2 kat daha fazla olduğunu kanıtlamıştır
( 13 ).

( 14 ).

Duygudurum Dengeleyicileri
Tedavi kılavuzları ; iki uçlu depresyonun tedavisinde duygudurum dengeleyicilerinin önemini
Bunun nedeni, duyguduvurgulamaktadır
rum dengeleyicilerinin antidepresan etkiye sahip olduğuna inanılması ve bu ilaçların döngü
hızlanmas ı na ve manik kaymaya sebep olmamaSonuç olarak, akut iki uçlu depresyon
sıdır
tedavisinde en fazla randomize kontrollü çal ışLityum tedavisi s ıma lityumla yap ılmıştır
rası nda kan düzeyi <0,80 mmo1/1 olan hastalarda tedaviye imipramin veya paroksetin eklenmesi, plaseboyla kar şılaştırıldığı nda anlamlı yaSerum konsantrasyonu
rar sağlamamıştır
>0,80 olan hasta grubunda ise, paroksetin eklenmesinin plaseboya k ıyasla daha üstün antidepresan etkinlik gösterdiği görülmüştür. Hastaların
rastgele bir duygudurum dengeleyicisi veya paroksetin ile duygudurum dengeleyicisi kulland ığı bir çalış mada, iki tedavi grubu aras ında antidepresan etkinlik aç ısından anlamlı fark saptanmamış ; iki grupta da ba şlangıca göre anlamlı
Fakat baz ı çalışmadüzelme görülmü ştür
larda lityumun sürdürüm tedavisinde kullan ıldığı sırada depresif bulgular! kötüle ştirebildiği; ek
olarak karma ve hızl ı döngülü tip hastalarda ve
madde kullanımı yla ilişkili iki uçlu bozukluğun
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( 15 );

tir. İki uçlu bozukluk tedavisinde kullanılan ilaçlar için yeni bir s ınıflama geliştirilmiştir. Bu sınıflamaya göre, s ınıf A (above = yukarı kelimesine göndermeyle) ajanlar mani bulgulannm kontrolünde ve s ınıf B (below = aşağı kelimesine
göndermeyle) ajanlar ise, depresif bulgular ın
kontrolünde etkilidir (19,20). Lamotrijin ve antidepresanlar S ınıf B ajanlar olarak say ılırken; Lityum, valproat sodyum, olanzapin ise s ınıf A ajanlar sayılırlar ve manik duygudurum dengeleyicileri olarak s ınıflandırıhrlar. İki uçlu bozukluk için
uygun koruyucu tedavi seçimi s ınıf A ve sınıf B
ajanların kombinasyonundan oluş abilir.

( 16 ).

( 17 ).
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Tedavi

İki uçlu depresyonun tedavisiyle ilgili yeterli çalışma olmamasına karşın, son dönem randomize
kontrollü çalışmalar ve do ğal izlem çalışmalarından elde edilen yeni bilgiler, tedavilerin uygulama alanını genişletmiştir. İki uçlu depresyon tedavisindeki (a) var olan tedavi seçeneklerin başarı derecesi (b) tek ba şına kullanıldığında
duygudurum dengeleyicilerin etkinli ği (c) depresyon tedavisinde antidepresanlar ın etkisi (etkinlik, manik kaymaya sebep olma ve uzunlamasına seyri kötüle ştirme) ve farkl ı sınıf antidepresanlar aras ında bu etkilerin farklılığı (d)
manik kaymayı ve döngü hızlanmasını önlemede duygudurum dengeleyicilerinin rolü; kritik
Bu alanlarda son zamankonu başlıklarıdır
larda daha fazla veri elde edilebilir hale gelmi ş( 18 ).
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lityum tedavisine iyi yan ıt vermediği belirtilmiştir
Tedaviye dirençli iki uçlu depresyon
hastaları nda, akut depresyonda karbamazepinin
etkinliğ i 3 küçük plasebo kontrollü çal ışmayla
kanıtlanırken; valproat plaseboya göre anlaml ı
fark göstermemi ştir
Valproat ile karşılaştırıldığı nda lityum, intihardan korumada daha
büyük etkinliğe sahiptir
İki uçlu bozukluğun sürdürüm tedavisinde altın standart sayılan
lityum, manik depre şmeyi geciktirmede depresif depre şmeye göre daha etkili olabilir, ancak
valproat ve karbamazepinin depresyonu önlemedeki etkinliği için yeterli kan ıt yoktur
Randomize, plasebo kontrollü çal ışmalarda, lamotrijinin akut iki uçlu depresyonda manik kaymaya yol açmadan etkili olduğ u gösterilmiştir
(30,31 ). Lamortijin 2003 y ılında iki uçlu tip I bozukluğun sürdürüm tedavisinde Amerikan G ıda
ve ilaç Dairesi FDA'n ın onayını aldığı halde,
henüz akut depresyon tedavisinde onay almamıştı. Çalışmalarda lamotrijinin depresif dönemleri önlediği gösterilmiştir
Diğer duygudurum dengeleyicilerle tedavinin yetersiz kalabildiğ i bir alan olan iki uçlu depresyonda, lamotrijin yine de ilk s ırada akla gelmektedir
Çeşitli çal ışmalar lamotrijinin iki uçlu bozukluğ un uzun dönem sürdürüm tedavisinde oldu ğu
kadar akut iki uçlu depresyon tedavisinde de etkin olduğunu güçlü bir şekilde vurgulam ıştır.
Lamotrijinin duygudurum dengeleyici etkisinin
altında yatan mekanizma günümüzde tam olarak
bilinmemektedir, fakat son zamanlardaki çal ışmalar ilgi çekici bilgiler sunmaktad ır. Lamotrijin, lityuma benzer şekilde glutamat sal ınımını
inhibe etmektedir ama duygudurum dengeleyici
ve olası antidepresan etkisi için daha fazla ara ştırmaya ihtiyaç duyulmaktad ır
Ayrıca lamotrijinin bazolateral amigdalada GABA-A reseptörlerinin arac ılık ettiği sinaptik iletiyi presinaptik kalsiyum giri şi üzerinde direkt ya da indirekt bir etki yaparak bask ıladığı da belirtilmiştir

Antidepresanlar ve Manik Kayma Süreci

( 25 ).

( 26,27 ).

( 28 ).

( 34,35 ).
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( 29 ).

İki uçlu depresyonlu hastalarda manik kayma
riski nedeniyle, tek ba şına antidepresan tedavi
kontrendike olabilir. İki uçlu bozukluk hastalarının çoğunluğu sürdürüm tedavisinde en az iki
ilaç kullanırlar. Duygudurum dengeleyicinin tek
başına kullanılmasıyla yeterli antidepresan yan ıt
elde edemeyen hastalarda; s ıklıkla antidepresanlar tedaviye eklenmekte fakat, bunun da 'ünlü'
manik kayma sorununa neden oldu ğu iddia edilmektedir. Baz ı çalışmalar antidepresanla birlikte duygudurum dengeleyici kullanımının, manik
kayma riskini ortadan kald ırmadığını ancak bu
riski azalttığını göstermektedir
Öte yandan, manik kayma fenorneninin "Hastal ığın doğal seyri içinde bir evre mi?" yoksa ilaçlar ın neden olduğu "İndüklenmiş bir tablo mu?" oldu ğu
sorusunun yan ıtı bugün de bilinmemektedir.
Antidepresanlar aras ında monamin oksidaz inhibitörleri (MAOI), iki uçlu depresyonda daha
etkili oldukları için trisiklik ajanlara tercih edilirler. İki uçlu depresyon hastalarında tranilsipromin ve imipraminin karşılaştırıldığı bir çal ışmada, her iki tedavi grubunda da manik kayma
oranları yaklaşık % 25 ve tranilsipromin daha
etkili bulunmuştur
Bu çalışma bir tarafa b ırakılırsa, iki uçlu depresyonda bir antidepresanın veya antidepresan s ınıfının diğerleriyle karşılaştırıldığında daha etkili oldu ğunu gösteren
kontrollü veya aç ık çalışma yoktur. Amerika
Birleşik Devletleri'nde bupropion kullan ımı
yaygın olmasına rağmen, iki uçlu depresyonda
daha etkili olduğunu destekleyen pek fazla veri
bulunmamaktadır.

( 29 ).

( 28 ).

( 32 ).

( 33 )

( 9 ).

Çelişkili sonuçlar olduğu halde, serotonin geri
alım inhibitörlerinin (SSRI) daha güvenli olduğuna ve trisiklik antidepresanlar ın (TSA) ise
manik kaymaya neden olabilece ğine inanılmaktadır
Diğer taraftan, şiddetli depresyonda
SSRI'nın etkinliği de sorgulandığı
iki
( 36-38 ).

( 39,40 ),
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uçlu depresyonun daha şiddetli olduğu gerçeği,
hekimlerin SSRI reçete etmelerini zorla ştırmaktadır. Bazı yeni çalışmalar TSA ve SSRI'n ın
duygudurum dengeleyicilerle birlikte kullanılması sırasında görülen manik kayma oranlann ın
eşit olduğunu bildirmekte, depresyonun şiddetinin ve kişisel manik kayma öyküsünün manik
kayma için asıl gösterge olduğunu ileri sürmektedir. Altshuler ve ark. uzun dönem antidepresan tedavisinin en az ından iki uçlu hastaların
küçük bir grubunda depresif depre şmeleri önlemede gerekliliğini sorgulamışlardır
(41 ).

Yeni Antipsikotikler

( 42,43 )

( 44 ).

( 29 ).

(25 ).
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( 46 ).

( 47 ).
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Birinci ve ikinci ku şak antipsikotikler baz ı ortak
özelliklere sahip olsalar da, yeni ku şak ilaçlar
daha iyi tolere edilmektedirler. Klasik antipsikotikler genellikle maniyi kontrol etmede kullanılmaktadır fakat depresyon veya disforiye neden olabilirler
Yeni ku şak antipsikotikler, klasik antipsikotiklerle kar şılaştırıldığında
daha az depresyona yol açan özellikleri ve daha
az ekstra piramidal yan etkileri nedeniyle akut
iki uçlu depresyon tedavisinde seçilebilecek
ilaçlardıır. Olanzapinin plaseboyla kar şılaştınldığı bir çalışmada; olanzapin, tedavinin ilk haftasında plasebodan anlaml ı derecede daha yüksek etkinliğe sahip bulunmu ş ve manik kayma
oranlan aras ında anlamlı fark saptanmam ıştır
Yayınlamamış çalışmalarda, olanzapinin
depresif yinelemeleri önlemedeki etkinli ği kanıtlanmamışken, manik yinelemeleri önlemedeki etkinliği gösterilmiştir
Son zamanlardaki
randomize, çift kör, plasebo kontrollü çal ışmalar, klozapin, olanzapin, ketiapin, risperidonun
hem monoterapi hem sürdürüm tedavisinde lityum ya da valproata ek olarak antidepresan ve
antimanik etkinlik gösterdi ğini bildirmiştir
Çalışmalar henüz tamamlanmam ış olsa da klozapin ile ziprasidon ve aripiprazol gibi yeni kuşaktan diğer antipsikotiklerin de antidepresan

etkinliği olduğu iddia edilmektedir. Klozapin,
şizofreni hastalannda psikotik bulgularda etkili
olmasının yanı sıra depresif bulgularda ve saldırganlıkta da tedavi edici etkilere sahip olup;
bu hastalarda intihara e ğilimi azaltmaktadır
(45). Aripiprazol ise dopamin D2 ve serotonin
5-HT1A reseptörlerine parsiyel agonistik, 5HT2A reseptörlerine ise antagonistik etkisiyle
Tedafarklı bir etki mekanizmasına sahiptir
viye dirençli psikotik özellikli olmayan tek uçlu
depresyon hastalarında da antidepresan tedaviyi
güçlendirmek amaçl ı atipik antipsikotikler kullanılmaktadır. Barbee ve arkada şlarının yapmış
olduğu bir çalışmada; tedaviye dirençli tek uçlu
depresyonlularda aripiprazolün antidepresan tedaviyi güçlendirmede etkili olduğu saptanmıştır
Ziprasidon ile ilgili sonuçlar da benzerdir.
SSRI tedavisine dirençli depresyon hastalar ında
antidepresanlara eklendi ğinde etkili olduğu beAyrıca 1999-2003 yıllan aralirtilmektedir
sında ziprasidon tedavisiyle indüklenmi ş 11 hiAnpomani veya mani vakası bildirimiştir
cak literatürde hem ziprasidonun hem de aripiprazolün tek uçlu veya iki uçlu depresyonda etkinlikleriyle ilgili yeterli veri bulunmamaktad ır.
( 48 ).

(49).

Diğer Tedavi Seçenekleri
Olanzapin-Fluoksetin kombinasyonu (OFC)
kontrollü klinik bir çalışmada plaseboya üstün
bulunmuştur ve iki uçlu depresyon tedavisindeki etkinliği FDA tarafından onaylanm ıştır (50).
OFC aynı çalışmada olanzapin monoterapisine
de üstün bulunmuş tur. Bununla birlikte, fluoksetinin uzun yan ömrü ve aktif metaboliti nedeniyle OFC'nin manik kaymaya neden olabileceği endişeleri de vardır. İki uçlu depresyonun sürdürüm tedavisinde EKT'nin etkinli ğine ilişkin
çift kör kontrollü çal ışma olmadığı halde, iki uçlu depresyon tedavisinde EKT de seçenekler
Diğer alternaarasında ön sıralarda yer alır
tif yöntemleri dopamin agonistlerinin (pramipe( 14 ).
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xol) kullanımı (51 ), fototerapi, biliş sel terapi veya grup eğitimini içeren psikoterapi (52,53) ve
son zamanlarda omega-3 ya ğ asitlerinden oluşmaktadır (54). Ancak bunlardan hiçbirisinin akut
dönem tedavide kesin etkisi gösterilememi ştir.
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Manik kayma riskini azalttıkları ve olası depresif depreş me veya yinelemelere kar şı korudukları için, duygudurum dengeleyicileri iki uçlu
depresyonun tedavisinde kö şetaşlarıdır. Lityum,
olanzapin ve lamotrijinin ise antidepresan ve
koruyucu etkileri oldu ğunu öne sürmek için yeterli kanıt bulunmaktadır. Antidepresan monoterapisinin iki uçlu tip I bozukluğu olan hastalarda manik kaymay ı kolaylaştırma riski nedeniyle
göreceli olarak kontrendike olmas ı, iki uçlu
depresyonda atipik antipsikotiklerin antidepresan etkinliklerini de ara ştırma konusu haline getirmektedir. İki uçlu depresyonun uzun dönem
tedavisinde, depresif depre şme ve manik kayma
riski arasında denge kurmak için, "Bir hasta remisyondan sonra ne kadar süre daha antidepresanla sürdürüm tedavisine devam etmeli?" sorusu alda gelmektedir. İki uçlu depresyon tedavisinde önemli yaklaşımlar sıralandığı halde halen
yeterince tanı konulamadığından da söz edilmelidir; bu durum tan ısal duyarlılığı düzeltmek
için yeni eleme yöntemlerinin son zamanlardaki
hazırlığıyla geliştirilebilir (8).
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