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Bipolar bozukluk belli bir düzen olmaksızın tekrarlayan depresif, manik ya da
her ikisini de kapsayan karma (mikst) görünümlü ataklarla giden ve bunlar
arasında kişinin oldukça sağlıklı duygu durumu haline dönebildiği, kronik se-

yirli ve yaşam boyu sürebilen ataklarla seyreden bir duygulanım bozukluğunu ta-
nımlar.1 Yüksek morbidite ve özkıyım riski nedeni ile yüksek mortaliteye sahip
olduğu ve tahmin edilenden çok daha sık görüldüğü için önemli bir halk sağlığı so-
runudur. Hasta ve çevresindekilerin yaşamını olumsuz yönde etkiler ve belirgin yeti
yitimine neden olur.2

Bipolar bozukluğun yaygınlığı hangi tanı şemasına göre değerlendirildiği ve
hangi alt grupların dikkate alındığına bağlı olarak değişiklik gösterse de, bipolar bo-

Bipolar Bozukluğun Sürdürüm Tedavisi

ÖÖZZEETT  Bipolar bozukluk yineleme riski yüksek olan bir hastalıktır. Sürdürüm tedavisinin temel he-
defi depreşme ve yinelemenin önlenmesi, epizot sayılarının azaltılması, epizotların şiddetinin az-
altılması, epizotlarının süresinin kısaltılması, özkıyım girişimlerinin azaltılması, hastaların hastalık
öncesi işlevsellik düzeylerinin sürdürmesi ve eşik altı belirtilerin ortadan kaldırılmasıdır. Birçok
tedavi kılavuzu ilk manik epizot sonrasında sürdürüm tedavisine başlanmasını önermektedir. Sür-
dürüm tedavisinde başta lityum olmak üzere akut atak tedavisinde kullanılan birçok ilaç kullanıl-
maktadır. Gebelik ve emzirmede sürdürüm tedavisinin planlanmasında tedavide kullanılan ilaçların
teratojenik etkileri, gebelik esnasında tedavi edilmeyen bipolar bozukluğun hasta ve fetüse olan
olumsuz etkileri ve hastalığın yineleme riski göz önünde bulundurulmalıdır. Hastaların ilaç teda-
visini kabullenmesi, tedavi uyumunun artması ve stres ile baş edebilmelerinde psikoeğitim ve diğer
psikoterapotik müdahaleler gerekmektedir. 
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AABBSSTTRRAACCTT  Bipolar disorder is an illness that has increased risk of recurrence. Main goals of main-
tenance treatment are to prevent recurrence and deterioration, to decrease the number, severity and
duration of epizods, to control suicide attempts, to sustain the level of functioning as before the ill-
ness and to cure subthreshold symptoms. Several threatment guidelines recommend maintenance
treatment even after first episode. Several medications that can be used in acute episode including
lithium can also be used in maintenance treatment. Teratogenic side effects of medication, negative
effects of untreated disorder to both mother and fetus and risk of recurrence should be considered
while maintenance treatment in pregnancy and nursing. Psychoeducation and other psychothera-
peutic approaches should be considered for patients in context of treatment adaptation, therapeu-
tic alliance and coping strategies against stress. 
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zukluk I’in yaygınlığı %1,6 olarak saptanmıştır. Diğer bi-
polar bozukluk tipleri de dâhil edildiğinde bu rakam
%3’lere kadar yükselmektedir. Bipolar bozukluğun ka-
dınlarda görülme sıklığının erkeklere göre 1,5-2 kat daha
fazla olduğu bildirilmiştir. Yaşa göre yaşam boyu gö-
rülme sıklığına bakıldığında 18-64 yaş arasında nispeten
eşit dağılımın olduğu bildirilmiştir.3 Daha sonraki yıl-
larda yapılan çalışmalar bu verileri doğrular nitelikte-
dir.4

Hastalarda doğru tanı konması genellikle gecikir ve
başlangıçta doğru tanı konma şansı yaklaşık %20 kadar-
dır. Hastaların ortalama yarısının, hali hazırda almaları
gereken tedaviyi almadıkları dikkati çekmektedir. Doğru
tanı konamamasında rolü olan etkenler; hipomanik be-
lirtilerin tanınmaması, hastayı izlem periyodunun kısa
olması, aile öyküsünün alınmaması, eştanılılığın sık ol-
masıdır.5 Belirtilerin başlangıcından tanı konana kadar
ortalama yaklaşık 10 yıllık bir süre geçmektedir.6

SÜRDÜRÜM TEDAVİSİNİN HEDEFLERİ

Bipolar bozukluk yineleme riski yüksek olan bir hasta-
lıktır. Hastaların 1/3’ünde bir yıl içinde, 2/3’ünde beş yıl
içinde hastalık yineler. Buna ek olarak özkıyım riski,
hastalık dönemlerinde eşlik eden alkol ve madde kulla-
nımı ve dönemler sırasında kişinin yaşayabileceği ve
sonrasında ciddi rahatsızlıklar verebilecek olaylar nedeni
ile koruyucu tedavi gerekmektedir. Sürdürüm tedavisi-
nin temel hedefi depreşme ve yinelemenin önlenmesi,
atak sayısının azaltılması, atak şiddetinin azaltılması,
atak süresinin kısaltılması, özkıyım girişimlerinin az-
altılması, hastaların hastalık öncesi işlevsellik düzeyle-
rinin sürdürmesi ve eşik altı belirtilerin ortadan
kaldırılmasıdır.7

TEDAVİ KILAVUZLARINDA SÜRDÜRÜM TEDAVİSİ

Sürdürüm tedavisine kimlerin alınacağı ile ilgili nihai
kriterler henüz ortaya konmamıştır. Konu ile ilgili pek
çok farklı görüş söz konusudur. Buna rağmen birçok
tedavi kılavuzu ilk manik epizot sonrasında sürdürüm
tedavisine başlanmasını önermektedir.8-12 Bu tedavi kı-
lavuzlarını önermek kolay olsa da, pratikte uygulamak
oldukça zor olduğunu belirtmekte fayda var. Özellikle
ergenlik çağında veya genç erişkin döneminde ilk atak
ile karşı karşıya kalan hastalar hayatlarının bundan
sonraki döneminde epizodik bir şekilde tekrarlayacak
olan hastalığı kabullenmekte zorluk çekmektedirler.
Bu durumda bipolar hastalığın seyri ile ilgili psikoeği-
tim, ailenin tedaviye dâhil edilmesi ve yapılandırılmış

psikoterapilerin düzenli olarak uygulanmasının oldukça
yararlı olduğu bildirilmektedir.13

İlaç yan etkilerinin en aza indirgenmesi, tedavi
uyumunun yüksek tutulması ve hastanın tedavide kal-
ması için tedavinin polifarmasiden ziyade monoterapi
şeklinde olması tavsiye edilmektedir. Ne var ki, yapılan
çalışmalar sürdürüm tedavisinde polifarmasinin arttığını
göstermektedir. Bunun yanı sıra, kontrollü çalışmalarda
ekleme ve kombinasyon tedavilerinin uygulanması gi-
derek artmaktadır. Bu da, klinisyen ve hastaların mono-
terapi ile ilgili memnuniyetsizliklerine yansımaktadır.
Her ne kadar monoterapilerin plaseboya üstünlüğünü
gösteren çalışmalar olsa da, tek ilaç ile sürdürülen teda-
vilerde yineleme oranı oldukça yüksektir. Eğer tek bir
ilacın bazı etkileri varsa, iki ilacın tek bir ilaçtan daha
etkili, üç ilacın iki ilaçtan daha da etkili olduğu mantıklı
bir varsayımdır. Bu da, optimal tedaviyi düzenlerken
hastaya hiçbir etkisi olmayan birden fazla duygu durum
düzenleyicisinin aynı anda kullanımına sebep olmakta-
dır. Bu nedenle, klinisyen hastaya birden fazla ilaç yük-
lerken bu ilaçların hastaya olası etkilerini sürekli gözden
geçirmelidir. Manik/hipomanik atak veya depresif atağa
olan etkileri açısından sürdürüm tedavisinde kullanılan
ilaç ve ilaç kombinasyonları farklılık göstermektedir.
Aynı zamanda hastalar da baskın oldukları kutuplar açı-
sından birbirinden farklılık gösterirler. Hastalar manisi
baskın, depresyonu baskın veya herhangi bir baskınlığı
olmayan olarak tanımlanabilirler ve tedavi algoritmaları
bu farklı hasta profillerinde farklı olmalıdır.  Bu sebeple
planlanacak olan tedavi algoritmasında hastanın geçmiş
hastalık öyküsünün ayrıntılı bir şekilde alınması önem
arz etmektedir. Öte yandan hastaların belirli bazı ilaç-
lara olan hassasiyeti, yan etki geliştirmeleri ve iyi tolere
edebilmeleri de göz önünde bulundurulduğunda optimal
etkinin elde edilmesi için kişiye özel tedavilerin gelişti-
rilmesinin şart olduğu görülmektedir.  Netice itibarı ile
optimal tedavi sadece kanıta dayalı yaklaşımları değil,
aynı zamanda klinik tedavi kılavuzları, klinik gözlem ve
yeni tedavi yaklaşımları da göz önünde bulundurularak
planlanmalıdır.14

KORUYUCU TEDAVİDE KULLANILAN İLAÇLAR

LİTYUM

Lityumun bipolar bozukluğun profilaktik tedavisindeki
etkinliği ile ilgili yayınlanan ilk makale 1967 yılında Ba-
astrup ve ark. tarafından kaleme alınmıştır.15 Yine aynı
sene aynı ekip tarafından lityumun koruyucu etkinli-
ğini gösteren ilk sistematik çalışma yapılmıştır. Bu ça-
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lışmada en az 2 atak geçirmiş 88 hastanın 6 yıl süren
izlem sonrasında lityum kullananlarda yıllık ortalama
atak sayısının %87 oranında azaldığı gösterilmiştir.16 O
günden bugüne lityum, bipolar bozukluğun sürdürüm
tedavisinde ilk akla gelen ilaç olma özelliğini sürdür-
meye devam etmektedir. Pek çok tedavi kılavuzu lit-
yumu birinci basamak ilaç olarak önermektedir. Günü-
müze dek yapılan birçok meta-analiz bunu destekler ni-
teliktedir.17-19 770 katılımcıyı kapsayan 5 randomize
kontrollü çalışmanın sistematik gözden geçirilmesi ne-
ticesinde manik depreşmeyi önlemede lityumun plase-
boya göre çok daha üstün olduğunu, depresif epizodun
önlenmesinde o denli etkili olmadığı gösterilmiştir.20

Hızlı döngülü bipolar bozuklukta lityumun koruyucu
etkisi hızlı döngülü olmayana göre çok daha zayıftır.
Diğer duygu durum düzenleyicilerine göre lityumun
daha az etkin olduğunu gösteren çok az sayıda sistema-
tik kanıt bulunmaktadır. Yapılan kontrollü bir çalış-
mada valproat ve lityumun hızlı döngülü bipolar
bozuklukta eşit oranda düşük koruyucu etkisinin olduğu
bildirilmiştir.21 Diğer etkilerden bağımsız olarak, lityu-
mun özkıyımı engelleyici etkileri de bulunmaktadır.22

Bipolar bozuklukta işlevsellik kaybı ve depreşme ile ya-
kından ilişkili önemli bir sorun da eşik altı belirtilerdir.
Lityumun sürdürüm tedavisinde hem manik hem de
depresif uca ait eşik altı belirtilere karşı etkili olduğunu
gösteren çalışmalar vardır.23

Uzun süreli lityum kullanımının sürdürüm tedavi-
sindeki etkinliği konusunda farklı görüşler mevcut. Za-
manla lityuma direnç geliştiğini bildirenlerin yanı sıra
lityumun kesilmesi sonrasında tekrar başlandığında di-
renç geliştiğini gösteren çalışmalar da mevcuttur. Etkin
lityum sürdürüm tedavisinin kesilmesinden sonra ortaya
çıkan ataklarda lityumun etkili olmadığını bildiren ol-
gular mevcuttur.24 Bunun aksine uzun süreli lityum kul-
lanımı neticesinde ilacın koruyucu etkinliğinde azalma
olmadığını bildiren çalışmalar da bulunmaktadır.25 Lit-
yum korumasının sonlandırılmasından 5 ay sonra hasta-
ların %50’sinde, 2 yılın sonunda ise %80’inde yineleme
olduğunu gösteren meta analizler mevcuttur.19 Çalışma-
lardan elde edilen verilere göre lityum sürdürüm teda-
visinin ne kadar sürmesi gerektiği ile ilgili bir görüş
birliği bulunmamaktadır. Bununla birlikte tedavi kıla-
vuzları sürdürüm tedavisinin en az 2 yıl sürmesi gerek-
tiğini önermektedirler.

Lityumun koruyucu etkisi doz bağımlıdır. Öte yan-
dan yüksek serum lityum düzeyinin yüksek yan etki ve
düşük hasta uyumuyla ilişki olduğu da unutulmamalı-
dır.26

VALPROAT

1966 yılından beri bipolar bozukluğun tedavisinde sınırlı
olarak kullanılan valproat ile ilgili çalışmalar lityumun
koruyucu etkisinin sorgulanmaya başlaması ile hız ka-
zanmıştır. Bipolar bozukluğun sürdürüm tedavisinde
valproat yaygın olarak kullanılmasına karşın Birleşik
Devletler Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından manik
ve karma tip atakların kontrol altına alınmasında onay-
lanmış ancak sürdürüm tedavisi için henüz onaylanma-
mıştır. Koruyucu etkinliğini ortaya koymak için yapılan
çalışmalardan çok farklı sonuçlar elde edilmiştir. 12 aylık
takibin değerlendirildiği bir çift kör randomize plasebo
kontrollü çalışmada valproatın herhangi bir atağı önle-
yici etkisinin plasebo ve lityumdan farksız olduğunu bil-
dirilmiştir.17 Calabrase ve arka.nın yaptıkları bir
çalışmada valproatın tek başına ya da lityum ile kombine
edildiğinde hızlı döngülü olgularda da etkin olduğu bil-
dirilmiştir.27 Öte yandan Cohrane gözden geçirmesinde
plasebo ve lityuma kıyasla valproatın bipolar bozukluk
sürdürüm tedavisinde etkililiği ve kabul edilebilirliğinin
herhangi bir güven derecesinde olmadığı sonucuna va-
rılmıştır.28 Bipolar bozukluk I’de lityum, valproat ve lit-
yum+valproatın kombine tedavilerinin önleyici
etkinliklerinin karşılaştırıldığı bir çalışmada lityum ve
kombine tedavinin valproata göre daha etkin olduğu
gösterilmiştir.29 Valproatın yan etki profili değerlendiri-
diğinde ise çocuk ergen ve yaşlılarda rahatlıkla kullanı-
labileceği bildirilmektedir.30

LAMOTRİJİN

2003 yılında lamotrijin FDA tarafından bipolar bozuk-
luğun tedavisinde onaylanmıştır. Lamotrijinin bipolar
depresyonu etkin bir şekilde önlediğini gösteren çalış-
malar mevcuttur. Calabrase ve ark.nın 2003 ve 2006 yıl-
larında yaptıkları çalışmalarda bipolar bozukluğu olan
hastalarda lamotrijinin daha çok depresif ataklar, lityu-
mun ise daha çok manik ataklar için koruyucu olduğu
gösterilmiştir.31,32

KARBAMAZEPİN VE OKSKARBAZEPİN

Karbamazepinin bipolar bozukluğun tedavisinde 30
yıldan fazla bir süre kullanılmasına karşın sürdürüm
tedavisindeki etkinliği yeterince anlaşılamamıştır.
1981 yılında 22 hastanın incelendiği bir çalışmada kar-
bamazepin kullanan hastaların %60’ının, plasebo kulla-
nan hastaların ise %22,2’sinin tedaviye iyi yanıt verdiği
saptanmış.33 Lityuma yanıt vermeyen, hızlı döngülü ve
disforik manili hastalarda karbamazepinin etkinliği ol-
duğu gösterilmiştir.34
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Okskarbazepin, karbamazepinin analoğu olup, daha
az yan etki ve daha az ilaç etkileşimine sahiptir. Oks-
karbazepinin sürdürüm tedavisindeki etkisini araştıran
bir çalışmada lityum tedavisinde olan 55 ötimik bipolar
hastanın tedavisine ek ilaç olarak 1 yıl boyunca plasebo
veya okskarbazepin eklenmiş, yineleme oranı ve yinele-
meye kadar geçen süre açısından bakıldığında istatistik-
sel olarak herhangi bir fark bulunamamıştır. Öte yandan
lityum ve okskarbazepini birlikte kullanan hastalarda
dürtüsellik skorlarının daha düşük olduğu gösterilmiş-
tir.35

KORUYUCU TEDAVİDE ANTİPSİKOTİKLER

OLANZAPİN

Bipolar bozukluğun sürdürüm tedavisinde kullanılan an-
tipsikotik ilaçların arasında en fazla olanzapin ile araş-
tırma yapılmıştır. Tohen ve ark.nın yaptıkları randomize
plasebo kontrollü bir çalışmada 48 hafta sonra olanzapin
kullanan grupta depreşme plasebo grubundan anlamlı
derecede düşük bulunmuştur. Olanzapin manik, dep-
resif ve karma atakları önlemede de plasebodan daha
üstündür.36 Diğer duygu durum düzenleyicileri ile kar-
şılaştırma çalışmalarında olanzapinin manik ve karma
atakların önlenmesinde lityumdan üstün, depresif atak-
ların önlenmesinde ise lityum ile eşit etkili olduğu bu-
lunmuştur.37 İlaç valproat ile karşılaştırıldığında ise
manik atakları önlemede valproata benzer etki göster-
diği saptanmıştır.38 Lityum veya valproat tedavisinde
olan hastalara olanzapin eklendiğinde seyri olumlu et-
kilediği ve özkıyım riskini azalttığı gösterilmiştir.39

Manik atakların daha baskın olduğu hastalarda daha ya-
rarlı olduğu bildirilmektedir.40

ARİPİPRAZOL

Keck ve ark.nın bipolar bozukluk I’i olan hastalarda ari-
piprazol monoterapisini değerlendirdikleri bir çalışmada
hastaları 100 hafta izlemişler ve aripiprazolün manik
depreşmeleri önleyici etkisinin olduğu, ancak depresif
atakların önlenmesinde plasebodan farksız olduğunu tes-
pit edilmiştir.41 Bir diğer randomize kontrollü bir çalış-
mada, lityum veya valproat tedavisine yanıt vermeyen
hastalara aripiprazol eklenmiş, önleyici etkinin lityumla
kombine edildiğinde olduğu tespit edilmiştir.42

KETİYAPİN

Weisler ve ark.nın yaptıkları randomize plasebo kont-
rollü bir çalışmada ketiyapin plasebo ve lityum ile kar-
şılaştırılmış ve ketiyapin kullanan grupta plasebo

gurubuna göre yinelemeye kadar geçen sürenin daha
uzun olduğu tespit edilmiştir.43 Ketiyapinin lityum ve
valproata ekleme çalışmalarında olumlu etkisinin oldu-
ğunu bildiren çalışmalar mevcuttur. Bu çalışmalarda ke-
tiyapinin bir duygudurum düzenleyicisine eklendiğinde
manik ve depresif atak yinelenmesinin önlenmesinde
plasebodan daha üstün olduğu gösterilmiştir.44,45

RİSPERİDON

Sürdürüm tedavisinde risperidonun etkinliğini araştıran
az sayıda çalışma bulunmaktadır. Bununla birlikte Mac-
fadden ve ark. yaptıkarı randomize çift-kör plasebo kont-
rollü bir çalışmada risperidonun depo formunun mevcut
tedaviye eklenmesinin yineleme oranlarını plaseboya göre
önemli ölçüde düşürdüğünü göstermişlerdir.46 

DİĞER ANTİPSİKOTİKLER

Diğer atipsikotiklerin koruyucu tedavide tek başlarına
etkili olduğunu gösteren çalışmalar halen bulunmamak-
tadır. Ancak, duygudurum düzenleyicileri ile birlikte
kullanımları ile ilgili bazı çalışmalar söz konusudur.47

GEBELİK VE EMZİRME DÖNEMİNDE 
KORUYUCU TEDAVİ 

Bipolar bozuklukta kullanılan ilaçların fetüs üzerindeki
olumsuz etkileri anlaşıldıkça, gebelik döneminde bu has-
talığın tedavisi giderek daha da zorlaşmıştır. Her ne
kadar bazı araştırmacılar gebeliğin bipolar bozukluk üze-
rine koruyucu bir etkisinin olduğunu savunsa da, bu
konu hala tartışılmaktadır. En azından gebelik, bipolar
bozukluğu olan her kadın için koruyucu olmamaktadır.48

Bir yandan tedavide kullanılan ilaçların teratojenik et-
kileri, diğer taraftan gebelik esnasında tedavi edilmeyen
bipolar bozukluğun hasta ve fetüse olan olumsuz etki-
leri bu hususta karar vermenin ne denli zor olduğunu
ortaya koymaktadır. 

Gebelik ve emzirme döneminde sürdürüm tedavisi
üzerine yapılan gözden geçirme çalışmalarında, duygu-
durum düzenleyicilerin gebelik ve emzirme dönemin-
deki koruyucu etkilerinin müphem olduğunu ortaya
konmuştur. Lamotrijin ve okskarbazepin ile ilgili sınırlı
bilgi mevcut olup teratojeniteyi açıkça arttırdığına dair
kanıt sunmamaktadır. Olanzapinin metabolik kompli-
kasyonların artması ile ilişkili olabileceği gösterilmiştir.
Risperidon ve ketiyapin ile ilgili bilgiler herhangi bir
yorum yapmak için halen yeterli olamamaktadır. Em-
zirme döneminde bu ilaçların güvenilirliği ile ilgili lite-
ratür bilgileri de oldukça sınırlıdır.49,50
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Bipolar bozukluğa yönelik sürdürüm tedavisi
devam eden ve gebelik planlayan kadınların doktorları
ile sıkı bir işbirliği içinde olmaları gerektiği öneril-
mektedir. Teratojenik etkileri yüksek olan duygudu-
rum düzenleyiciler ve diğer tüm psikotrop ilaçların
kesilmesi gerekebilir. Bu ilaçların ani kesilmesi hastalı-
ğın alevlenmesine, özellikle antiepileptik etkileri olan
duygudurum düzenleyicilerin ani kesilmesi epileptik bir
nöbete sebebiyet verebilir. Gebelik durumunda bipolar
bozukluk hastası yüksek riskli bir gebe olarak kabul edil-
meli ve yakın takibi yapılmalıdır. Tedavi planı hastaya
göre özelleştirilmeli ve doğum sonrası sürdürüm tedavi-
sinin gerekliliği mutlaka değerlendirilmelidir.51

İngiliz Ulusal Sağlık ve Klinik Uygulama Enstitüsü
(National Institute for Health and Clinical Excellence)
gebeliği planlayan kadınların lityum, valproat, karba-
mazepin ve lamotrijini kesmelerini ve gerekiyorsa an-
tipsikotikler gibi alternatif ilaçların kullanımına
geçilmesini önermektedir. Antipsikotik kullanan kadın-
lara, bu ilaçların kullanımına bağlı artabilecek prolaktin
kan seviyesinin hamile kalma olasılığını düşürebileceği
bilgisinin verilmesi önerilmektedir. Lityum kullanan ka-
dınlarda, hastalığın yineleme riski düşük ise kademeli
olarak lityumun azaltılıp kesilmesi önerilmektedir. Yi-
neleme riski yüksek ise, kademeli olarak antipsikotik
ilaca geçilmesi, emzirmeyi düşünmüyorsa ve geçmiş te-
davi öyküsünde lityuma yanıtı diğer ilaçlara göre daha
iyi ise lityumun kesilmesi ve gebeliğin ikinci trimeste-
rinde yeniden başlanması veya olası tüm riskler etraflıca
müzakere edildikten sonra lityum ile devam edilmesi
önerilmektedir. Gebelik boyunca lityum kullanan ka-
dınların 36. haftaya kadar her dört haftada bir, 36. haf-
tadan sonra haftada bir ve doğumdan önceki 24 saat
içinde lityum kan seviyesine bakılmalıdır. Gebenin ye-
terli miktarda sıvı tüketiyor olduğu takip edilmeli ve
Doğum esnasında lityum kan seviyesinin terapötik ara-
lıkta olması sağlanmalıdır. 

Planlanmamış gebelikte gebelik en kısa zamanda
teyit edilmelidir. Valproat, karbamazepin ve lamotrijin
kullanımı varsa kesilmelidir. Gebelik ilk trimesterde tes-
pit edildi ise ve anne adayı stabil ise lityum 4 hafta içinde
azaltılarak kesilmeli ve fetüsün olası kardiyak riskleri
hakkında bilgilendirilmelidir. Gebelik boyunca lityum
kullanımı devam edecekse yine 36. haftaya kadar her
dört haftada bir, 36. haftadan sonra haftada bir ve do-
ğumdan önceki 24 saat içinde lityum kan seviyesine ba-
kılmalıdır. Sürdürüm tedavisi için antipsikotik ilaç
kullanımı önerilmelidir. Yenidoğan bebek ayrıntılı pe-
diyatrik değerlendirmeye alınmalı, anne ve bebek için

sosyal ve tıbbi destek sağlanmalıdır. Psikotrop ilaç kul-
lanan ve emzirmek isteyen kadınların bu durumda em-
zirmenin risk ve yararları hakkında bilgilendirilmeleri
gerekir. Lityum, benzodaizepin veya lamotrijin kullanı-
mından kaçınmaları, sürdürüm tedavisi için antipsiko-
tiklerin (klozapin hariç) tercih edilmesi önerilmiş olma-
lıdır.52

KORUYUCU TEDAVİDE 
PSİKOTERAPİLERİN ROLÜ

Her ne kadar bipolar bozukluğun sürdürüm tedavisinde
ilaç tedavisi esas tedavi şekli gibi görünüyor olsa da, has-
taların ilaç tedavisini kabullenmesi için hastalıklarının
doğasını anlaması, semtpomlarını tanıması için psikoe-
ğitim şarttır. Psikososyal tedavilerin arasında grup psi-
koeğitimi, kişilerarası sosyal uyum terapileri, aile odaklı
terapiler ve bilişsel davranışçı terapilerin etkili olduğunu
gösteren çalışmalar mevcuttur. Colom ve ark.nın yap-
tıkları çalışmada standart farmakolojik tedaviye ek ola-
rak yapılan 21 haftalık grup psikoeğitim programının
hem hipo/manik hem de depresif epizodların yineleme-
sini önemli ölçüde azalttığını gösterilmiştir.53

Bilişsel davranışçı terapinin yineleme üzerindeki
etkisini araştıran 2 yıllık izlem çalışmasında, hastaların
bipolar ataklarının daha kısa sürdüğü, öte yandan ilk bir
yıldan sonra yinelemeyi azaltmada önemli bir etkisinin
olmadığı gösterilmiştir.54

Milkovich’in yaptığı gözden geçirmede tedavi
uyumu ve duygu durum belirtilerini erken dönemde ta-
nınması üzerinde duran yaklaşımların manik ataklar
üzerine daha etkili olduğunu, bilişsel ve kişilerarası baş
etme stratejiler üzerinde duran yaklaşımlarının ise dep-
resif ataklar üzerine daha etkili olduğunu gösterilmiş-
tir.55 

SONUÇ

Yineleme riski yüksek olan bipolar bozukluğun özkıyım
riski, hastalık dönemlerinde eşlik eden alkol ve madde
kullanımı ve dönemler sırasında kişinin yaşayabileceği
ve sonrasında ciddi rahatsızlıklar verebilecek olaylar ne-
deni ile koruyucu tedavisi gerekmektedir.  Sürdürüm te-
davisi sadece kanıta dayalı yaklaşımları değil, aynı
zamanda klinik tedavi kılavuzları, klinik gözlem ve yeni
tedavi yaklaşımları da göz önünde bulundurularak ki-
şiye özel olarak geliştirilmelidir. Lityum, bipolar bozuk-
luğun sürdürüm tedavisinde ilk akla gelen ilaç olma
özelliğini sürdürmeye devam etmektedir. Valproat, kar-
bamazepin ve okskarbazepinin sürdürüm tedavisindeki
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etkinliği yeterince anlaşılamamıştır. Lamotrijinin mani-
nin sürdürüm tedavisindeki etkinliği tartışmalıdır. Son
yıllarda atipik antipsikotiklerin maninin sürdürüm te-
davisinde kullanımı giderek artmaktadır. Kadın hasta-
larda gebelik kararı, olası tüm riskler göz önünde
bulundurularak hasta ve doktorunun ortak vermesi ge-

reken bir karardır. Gebelik esnasında ilaç kullanımı ola-
caksa, ilaçların olası teratojenik etkileri hakkında hasta
ayrıntılı olarak bilgilendirilmelidir. Grup psikoeğitimi,
kişilerarası sosyal uyum terapileri, aile odaklı terapiler
ve bilişsel davranışçı terapi hem manik hem de depresif
atakların yinelemesini önemli ölçüde azaltmaktadır.
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