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Bipolar Bozukluk Ömür Boyu Süren
Bir Hastalıktır
1. Ömür boyu idame tedavisi
2. Atak tedavisi
•
•
•
•
•

Çok fazla yan etki ve ilaç etkileşimi
Yavaş başlangıç ve sinyal belirtiler
Hastalığı kabul eden bilinçli hasta
Aile desteği
Seyrek ve yıkıcı olmayan ataklar

İdame Tedavi Nedir?
Akut Dönem

Devam Tedavisi

İki Ay

Akut Tedavi

İdame Tedavisi

İdame Tedavisi Neden Önemlidir?
Kötü Prognoz

Ötimik Dönem

Yeni Atak

Kalıntı belirti+Bilişsel defisit=İşlev Kaybı

Kötü Prognoz

Lityum Monoterapisi ile ilgili çalışmalar
• 4 adet plasebo kontrollü RCT (Birisi negatif)
bulunmaktadır. Pozitif çalışmalardan yalnızca
birisi hem depresif hem de manik epizodları
engellemekte başarılı bulmuştur. Miks epizod
ve hızlı döngülülük için veri yok

(Bowden et al 2000; Bowden et al 2003;

Calabrese et al 2003; Weisler et al 2011).

• Metaanaliz çalışmaları lityumun depresif
atakları engellemekte yetersiz olduğunu iddia
etmektedir
(Burgess et al. 2001; Geddes et al 2004; Severus et al 2014).

Diğer DDD’ler ile Monoterapi
• VPA ile gerçekleştirilen tek çalışma Lityum ile
konrollü bir RCT ile sınırlıdır (Bowden et al 2000).
• CBZ ile gerçekleştirilen küçük bir RCT ise
metadolojik sorunlar içermektedir (Okuma et al 1981).
CBZ’nin profilaktik etkisinin olmadığını iddia
eden bir metaanaliz vardır (Dardennes et al 1995).
• LGT ile yapılmış 3 RCT bulunmaktadır. Bu
çalışmalardan ikisi yalnızca depresif atağın
engellemesinde etkili olduğunu bulmuştur
(Bowden et 2003; Calabrase et al 2003).

Antipsikotikler ile Monoterapi
• OLZ: 3 çalışma ile manik ve depresif atak profilaksisinde etkili
olduğu tespit edilmiştir (Tohen et al 2006; Berwaerts et al 2012; Vieta et al 2012).
• Arip: 2 çalışma ile yalnızca manik epizodları engellediği tespit
edilmiştir (Keck et al 2006; Keck et al 2007)
• Ketiapin: Atak profilaksisinde lityuma eşit plasebodan üstün
(weisle et al 2011), index epizod depresyon olan hastalarda depresif
atak profilaksisinde etkili ama manik atakları engellemede
etkisiz (Young et al 2014)
• Paliperidon: Manik atak profilaksisinde etkili depresif de değil
(Berwaerts et l 2012)

• RLAI: Manik atak profilaksisinde etkili depresif de değil (Quiroz et al
2010; Vieta et al 2012)

Etkinlik Derecelendirmesi
1. Seviye: En az 2 plasebo kontrollü çalışma ile
desteklenmiş
2. Seviye: 1 plasebo kontrollü çalışma ile
desteklenmiş
3. Seviye: Plasebo kolunun olmadığı ya da
posthoc analizin yapılmadığı karşılaştırmalı
çalışma ile desteklenmiş
4. Seviye: Kötü kalitede RCT ile desteklenmiş
5. Seviye: Negatif sonuç

İdame Döneminin Monoterapi ile Tedavisi
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SONUÇ
• Li, Olz, Ketiapin, Aripiprazol, Paliperidon ve RLAI index
epizod manik ya da miks ise idamede manik atak
tekrarına engel olmaktadır.
• Olz ve ketiapin, depresif atakların engellenmesinde
etkilidir.
• Olz miks atak tedavisi ve tekrarında etkilidir (Tek ajan).
• CBZ ve VPA’nın etkinliği ile ilgili verinin bilimsel kalitesi
düşüktür.
• LTG depresif ataların engellenmesinde etkili, manik
atakların engellenmesinde etkisizdir.

İdamede Kombinasyon ve Ekleme
Tedavileri
• Ketiapin, RLAI, Aripip veya ziprasidon+DDD tek
başına DDD’den daha iyi
(Vieta et al 2008; Suppes et al: 2009; Bowden et al 2010;

Woo et al 2011)

.

• DDD+Ketiapin hızlı döngülüde etkili

(Vieta et al 2008)

• DDD+OLZ tek başına DDD’ye göre bazı
üstünlükler gösteriyor ama kilo artışı ile
ilişkilendirilmiş
.
(Tohen et al 2004)

İdame Döneminde Kombinasyon Tedavileri
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Metaanaliz Sonuçları
• Atipikler, DDD’lerden idamede daha
etkilidirler ancak daha fazla yan etkiye yol
açarlar
• Monoterapi atak profilaksisini
sağlamakta yetersiz kalmaktadır, yalnızca
ketiapin+Li ya da VPA bu riski
azaltmaktadır
(Vasquez et al. 2015)

(Vieta et al 2011).

İdamede Tedavi Önerileri
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Tedavi Klavuzlarının Karşılaştırılması
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İdame Tedavisine Başlarken
1.
2.
3.
4.

Hangi tip ataklar daha baskın
Psikotik belirti var mı
Hızlı başlangıç ya da miks epizod varlığı
Hızlı döngülülük varmı

CINP Tedavi Klavuzu İdame Tedavi Önerisi
Basamak

1.

2.

3.

4.

5.

Baskın olarak Depresif
uçluluk gösteren ya da
Baskın uçluluk
göstermeyen hastalar

Ketiapin ya da
Olanzapin
monoterapisi

Fluoksetin ya da
Lamotrijin ekle

N-acetylcystein ekle

Eğer depresif ataklar hala engellenemiyorsa
idame tedavisinde etkinliğinin kanıtlanıp
kanıtlanmadığına bakmadan akut bipolar
depresyonda etkin bir ajan ekle. Venlafaksin
ya da li+LTG düşünülebilir.

. 1-4. basamaklardaki denenmemiş
herhangi bir kombinasyonu düşün
.İdame EKT
.Hekimin kişisel deneyimine ya da
anektodal bilgiye dayanan her çeşit
kombinayonu dene

Baskın olarak Manik
uçluluk gösteren
hastalar

Lityum, aripiprazol,
olanzapin,
paliperidon,
ketiapin, ya da
risperidon (RLAI
dahil) ile başla

. 1. basamak tercihine
Lityum ekle
. Li+CBZ
. Ketiapin+ Li ya da
VPA

Eğer manik ataklar
hala engellenemiyorsa mevcut
tedaviye RLAI ekle,
eğer hala yol alınamadıysa NAC ekle

Eğer manik ataklar hala engellenemiyorsa
idame tedavisinde etkinliğinin kanıtlanıp
kanıtlanmadığına bakmadan akut maniye
etkili bir ajan ekle. Haloperidol ya da Li+LTG
yi düşün

IPSRT hekimin uygun görmesi
durumunda mevcut tedaviye
eklenebilir. IPSRT kesinlikle monoterapi
olarak uygulanamaz.

Mixt ataklar sıksa

Olanzapin ya da
Aripirazol+DDD

Hızlı döngülülük

Lityum monoterapisi

Tüm vakalarda

VPA, CBZ ya da LTG
ekle

VPA, CBZ ya da LTG
ekle
KDT ya da psikoeğitim hekimin klinik değerlendirmesi ya da hastanın uygunluğu veya ihtiyaçları doğrultusunda mevcut tedavisine eklenebilir. KDT ya da
psikoeğitim asla monoterapi olarak değerlendirilmemelidir.

Asla yapılmayacaklar
DDD+ memantine ya da perfenazin
Aripiprazol+LTG ya da VPA
LTG+VPA
Li+imipramin ya da okskarbazapin
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• Oldukça ufak bir hasta grubu ile
gerçekleştirilen ve bir ön çalışma
olan bu araştırmada, hastaların
yalnızca depo antipsikotik ile 12
ay takibi sonucu atak sıklığının
1.3+/-0.4’den 0.2+/-0.4’e
düştüğü görülmüştür.

Hızlı Döngülü BB Hastalarının
Klozapin ile İdamesi
• 13 HD’li hastanın 1 yıl
boyunca Klozapin ile takip
sonuçları incelenmiştir.
• 2 hasta bu bir yıllık sürede
yalnızca klozapin ile takip
edilirken, 2 hasta ikili
DDD+KZP, 9 hastada tekli
DDD+KZP kullanmıştır.
• Ortalama Klozapin dozu 180
mg/gün (25-600) olarak
tespit edilmiştir.

Klozapin
Öncesi

Klozapin
Sonrası

P

Depresyonda
geçirilen
ortanca gün

14 (0-45)

0 (0-35)

(p<0.001)

Manide
geçirilen
ortanca gün

35 (14-60)

0 (0-10)

(p<0.001)

Depresif atak
ortanca sayısı

5 (2-11)

0 (0-2)

(p<0.001)

Manik atak
ortanca sayısı

11 (3-21)

0 (0-1)

(p<0.001)

Hastaneye
yatış

5 (1-14)

0 (0-3)

(p<0.001)

Özkıyım
girişimi sayısı

1 (0-11)

0 (0-1)

(p<0.001)

İDAME TEDAVİSİ
Yan etkiler
Damgalanma
Hastalığı
Kabul

Psikoeğitim
Aile

İlaca Uyum
%30 uyumsuzluk

-

+

Psikofarmakoloji

İyi Prognoz
Atak sıklığı,
Hospitalizayon ve
suisid azalır

BB tedavisinin karışık olduğu açıktır
BB bozukluk tedavisi; dibi tutmasın homojen
karışsın ve taşmasın diye sürekli karıştırılan, tuzu
ve biberi dengeli olsun diye sık sık kontrol edilen
bir çorbaya benzemektedir. Yani ciddi bir
deneyim ve bilgiye gereksinim duyulmaktadır.
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