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En uygun tedavi nedir? 

İki yada daha fazla bozukluk  
 birlikte gözlendiğinde 

Bozukluk ya da 
bozukluklardan  

hangisi  
tedavi edilmelidir 

 

Bozukluklar ya/yada   
ilaçlar  

arasında etkileşim  
olacak mı 

 

En uygun tedavi nedir 





Şizofreni komorbiditesi 

 
 

Psikiyatrik bozukluklar 

M
adde 

kullanım
ı 
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Şizofreni hastalarının  
yaklaşık yarısında 
 en az bir komorbid 

 psikiyatrik 
 yada medikal  

bir durum 
  

daha kötü 
prognoz 

yüksek morbidite 
oranları  

Yüksek mortalite 
 oranları 





şizofreni depresyon %60-81 %60-81 

Green ve ark. 2003,  

İşlevsellikte azalma,  
yetersiz iyileşme 

 intihar düşüncesi/davranışı 
Şizofrenlerin %10-15 i nde 

ölüme yol açan intihar   

• Madde kötüye kullanımı 
• Tıbbi durumlar  

• Kullanılan ilaçlar 
• Çevresel tepkiler 
• Negatif belirtiler 

• Antipsikotik yan etkisi 
(akatizi ve akinezi) 

• Olumsuz yaşam olayları 



•  Antidepresanlar şizofreninin alevli döneminde 
tedaviye cevabı geciktirebilir ve psikozu 
alevlendirme riskine sahip 

•  Ps ikozun ak t i f o lduğu ev rede hemen 
antidepresan başlanmamalı, yeterli doz ve 
sürede antipsikotik kullanımından emin olmalı 
(ayırıcı tanı için) 

•  inatçı ve şiddetli ise depresyon ve postpsikotik 
dönemde ve intihar düşünceleri varlığında 
başlanmalıdır (Siris ve ark. 1998) 

•  A k u t  f a z d a  a n t i p s i k o t i k  v e  T C A 
kombinasyonunda fayda görülmezken psikotik 
belirtiler yatıştığında olumlu sonuçlar bildirilmiş 
(Raedler ve ark. 2004) 

•  Psikososyal girişimler,  aile eğitimi, iletişim 
becerileri, davranışcı tedavi 



Yardımcı tedavi stratejisi Antipsikotik stratejisi 

Birinci sıra: SSRI  
(fluoksetin, sertralin, citalopram ve 
fluvoksamin) 
 
(eğer hasta klozapin tedavisinde ise 
SSRI ların plazma düzeyini  artırması 
yönünden takip) 
 
İkinci sıra: Trisiklik antidepresan 
 
mirtazapin, reboksetin ve venlafaksin)  

 
 

Antipsikotik dozunu azalt 
Eğer antidepresan ilavesi başarısız olursa tedavi rehberindeki 
sonraki basamağa geç 
 
 
İkinci kuşak antipsikotiklere geç  
•  Klozapin  
•  Risperidon  
• Olanzapin  
• Ketiapin 
• Ziprasidon  

  
Lityum 
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Alkol madde  
kullanımı şizofreni 

% 47 
(20-60) 

şizofrenili hastalarda 
 sigara içimi    % 57.5 
Üçok ve ark.2004 

 
 
 
 
 

           (Maguire GA, 2002, Hirayasu 2000) 

 
 
 

Eroin  
%3 

Kokain yada 
 amfetamin  

türevleri  
%5-20 

Esrar %15-25 
 

Alkol %30-50 

Nikotin %75-90 



•  Madde kullananların sosyal, ekonomik, sağlık ve psikiyatrik sorunları 
•  Semptomların alevlenmesi riskini artırır 
•  Nöroleptiklerin etkinliğini bozarak tedaviye uyumu azaltır ve madde 

kullanımı daha yüksek doz antipsikotik kullanımı ile ilişkili 
•  Başta akatizi ve geç diskinezi olmak üzere, antipsikotik tedavisinin 

yan etkilerine karşı duyarlılık artışı. 
•  Ailede önemli çatışmalara yol açması nedeniyle de strese karşı 

duyarlılığı yüksek olan şizofrenili bireyler için oldukça kötü etkiler 
yaratır 

•  Madde kullanımı aynı zamanda bilişsel işlevler üzerine olumsuz 
etkileriyle zaten bozulmuş olan  bilgi işleme işlevlerine  ek 
olumsuzluk  yükler 

Şizofreni 
Alkol madde kullanım 

komorbiditesi 

 (Buckley 1998, Smith ve Hucker 1994, Swofford ve ark.2000)  



 Madde kötüye kullanımının tedavisine yönelmeden önce tanıyı 
kesinleştirmek, maddeden arınmayı sağlamak ve akut 
psikozun tedavisini uygulamak için yatarak bakım sağlanan 
bir süre geçmelidir 

Madde bağımlılığı şizofreni birlikteliği olan hastaların standart 
madde bağımlılığı tedavi programlarına uyum potansiyelleri 
kötüdür ve bu ek tanı konan hastaların tedavisinde özel 
yaklaşımlar geliştirilmelidir. 

 
Düşük yoğunluklu destekleyici grup terapileri 

(Smith ve Hucer 1994, Batel 2000) 



bilişsel  
rehabilitasyon 
 programları 

 problem çözme  
teknikleri 

sosyal beceri 
 eğitimi 

aile görüşmeleri 

motivasyonel  
görüşme, 

Düşük yoğunluklu 
Destekleyici 
Grup terapisi 

(Hellerstein ve ark. 2001, Barrowclough ve ark. 2001) 



Psikoterapi basamakları 

•  6-8 kişilik küçük gruplar 
•  Haftada 2 kez 60-90 dak. Süreli 
•  Bölüm 1: sosyal beceri eğitimi 
•  Bölüm  2: belirtiyle baş etme teknikleri 
•  Bölüm 3: Eğitim ve hedef belirleme 
•  Bölüm 4: Madde kullanımı ve relaps 

önleme eğitimi                  

Bellack&Blanchard, 1997  



•  Hastaların tedaviye ciddi uyumsuzlukları nedeniyle uzun süre etkili kas içi 
antipsikotikler (Soyka 2000) 

•  Klasik antipsikotiklerle yaygın olarak antikolinerjik ilaçların da birlikte 
kullanılması ve bu ilaçların kötüye kullanım potansiyelleri olması nedeniyle yeni 
kuşak atipik antipsikotikler madde kötüye kullanımı olan şizofrenlerde ilaç 
tedavisi seçeneklerinde öncelikle yer almalıdır  

     (Batel 2000) 
 
•  Klozapin madde bağımlılığında en ümit verici antipsikotik.  
      Klozapinin şizofrenili hastalarda madde kullanımını( nikotin,kokain, alkol, 

esrar) azalttığı  (Zimmet ve ark. 2000).  

•  Diğer atipik antipsikotiklerin (olanzapin, risperidon ve ketiyapin)  madde 
kötüye kullanımını azalttığına yönelik veriler   

     (Buckley 1998, Kavanagh ve ark. 2002 Littrell ve ark. 2001) .   

•  Stabil durumdaki, disforik madde kötüye kullanımı olan şizofren hastalarda 
nöroleptik ilaçlara ilave edilen antidepresanlar (desipramin) faydalı  

      (Siris ve ark. 1990)  
 



şizofreni 
Obsesif  Kompulsif  

Bozukluk 



şizofreni Obsesif kompulsif  
bozukluk %10-25 

Karno ve ark. 1988, Green ve ark. 2003 

Daha kötü  
Hastalık seyri 

Daha az işlevsellik 
Daha uzun süre 
 hastane yatışı 

Yönetsel yetilerde bozulma 

Kontaminasyon obsesyonu, el yıkama, sayma ve 
 kontrol kompulsiyonu en sık 

Şizofrenide okb komorbiditesi  % 9.6,  
Obsesif kompulsif semptomlar %31 
 En sıklıkla agresif obsesyonlar 
Obsesif kompulsif semptomları  
olanlarda öyküde intihar girişimi daha sık 
Üçok ve ark. 2006  
 



Şizo-obsesiflerde 

•  Fenomenoloji: ş izofreni ve obsesif kompulsif 
bozukluğun     her ikisinin de tipik görünümü vardır 

 
•  Komorbidite: genel populasyondan 5 kez daha fazla 
 
•  Seyir: şizofreniden farklı: daha kötü sonuç 
 
•  Aile hikayesi: muhtemelen ailesel geçiş 
 
•  Beyin yapıları: şizofreni ve OKB de beklenen işlevsel   

değişimlere paralel 



Klozapin OKB belirtilerini 
alevlendirebilir 

•  Psikotik özellikli OKB:  SSGI 
                                     Dopamin blok? 
•  Şizofreni ve OKB: Haloperidol 
                                   Risperidon 
                                   Olanzapin 
                                   Ziprasidon?(5HT 1A) 



•  Klozapin tedavisine başlanmasıyla OKB belirtileri 
ortaya çıktıysa başka bir antipsikotiğe geçilebilir 

•  Ancak klozapin devamı zorunlu ise SSGİ 
(fluoksetin, sertralin) kullanılabilir, klozapin, 
klomipramin gibi yüksek oranda antikolinerjik, 
sedasyon ve hipotansiyon potansiyeli  olduğu için 
kombinasyondan kaçınılmalıdır  

•  Eş zamanlı kullanılan  SSGİ ler antipsikotik ilacın 
kan seviyesini artırarak akatiziyi alevlendirebilir 

•  Antiobsesyonel olarak kullanılan SSGİ ve 
klomipraminin her ikisi de psikotik semptomları 
alevlendirebilir, ajitasyona yol açabilir 

 (Siris ve ark. 1998) 
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şizofreni Anksiyete 
 bozukluğu 

 intihar riski,  kötü sosyal işlevsellik   relaps riskinde artış madde kullanımında artış Yatış süresinin uzaması 

• Madde kötüye kullanımı 
(kafein,nikotin) 

• Tıbbi durumlar 
(aritmi, hipoglisemi, hipotroidizm) 
• Antipsikotik yan etkisi (akatizi ) 

• Prodromal anksiyete 
• Durumsal anksiyete 

Panik Bozukluğu 
%47.5 

 
Sosyal anksiyete  

%13-39 
 

TSSB 
%43 

 
OKB 

%8-36 
 
 

Anksiyete Bozukluğu 
%67.1 

 
Obsesif Kompulsif 

Bozukluk  
%39 

 
Sosyal anksiyete  

%13.4 
Özgül fobi 

%9.7 
Altındağ ve Nebioğlu, 

2006 
 
 
 



Komorbid 
psikiyatrik 
bozukluk 

Yardımcı tedavi 
stratejisi 

Antipsikotik stratejisi 

panik Benzodiazepinler 
Propranolol 
Antidepresan 
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Yaygın Anksiyete 
Bozukluğu 

Benzodiazepinler 
Propranolol 
Antidepresan 

Antipsikotik dozunun azaltılması 
Tedavi rehberinde bir sonraki basamağa geçiş 
Klozapine geçiş 

Travma Sonrası 
Stres 
Bozukluğu 

Antidepresan 





Şizofreni + 
Kardiak hastalık 

Pulmoner hastalık 
Enfeksiyöz hastalık 

Hiperlipidemi 
Diabet 

hipogonadizm 
osteoporoz 

Kardiak hastalık 
 
Pulmoner 

hastalık                
Enfeksiyöz 
hastalık 

 
Hiperlipidemi 
                    

Diabet 
hipogonadizm 
      osteoporoz 

Şizofreni = 

Teşhis edilememiş yada tedavi  
edilmemiş fiziksel hastalıklar 

Recommendations for the Pharmacological Management of Schizophrenia  
 New York State Office of Mental Health,  2003 
 



genel tıbbi durum yada kullanılan ilaçlar 
 
•   şizofreni semptomlarını taklit edebilir  
•   şizofreni semptomlarını alevlendirebilir  
•   ilaç seçimini etkiler 

Recommendations for the Pharmacological Management of Schizophrenia  
 New York State Office of Mental Health,  2003 



Şizofreni ve 

•  Kardiyovasküler hastalık 
•  Kanser 
•  Epilepsi 
•  Otoimmün bozukluklar 

McKee ve ark.1986, Mukherjee ve ark. 1996 



Şizofrenide kullanılan ilaçlar ve 
Metabolik sendrom  

 HİPERGLİSEMİ 
Klozapin, olanzapin, haloperidol 
 
DİSLİPİDEMİ 
Klozapin ve olanzapin daha az da ketiapin ve risperidon 
 (ziprasidon, amisulpirid ve aripiprazol çok az yada yok) 
 
İNSÜLİN DİRENCİ 
Klozapin(%40) olanzapin (%33) risperidon(%16) haloperidol (%12) 
 
 

(Henderson ve ark. 2000, Koller 2001,2003, Yazıcı ve ark. 1998, Atmaca ve ark.2003, Melkerson ve ark.2001) 



•  Özellikle ilk 3 ayda AKŞ,  lipid düzeyleri  ve kan basıncı 
yakın takip edilmeli 

•  Sonra yıllık takip(riskli grupta ise daha sık) 
•  Kilo alımı metabolik sendrom konusunda bilgilendirme, 

gerekirse hipoglisemik ilaçlar, yarar zarar oranına göre 
başka grup antipsikotik,  

•  Kilo artışına sebep olabilecek atipik ve valproik asit gibi 
kombinasyonlardan kaçınılmalı 

•  Artmış diabet riski olan  aşırı kilolu yada obez bireylere 
tedavi öncesi eğitim başlanmalı ve hastanın komorbid 
durumu göz önüne alınarak tedavi seçilmelidir 





Bipolar Bozuklukta  
Komorbiditenin Özellikleri 

•  Yaş: ergenler>erişkinler>yaşlılar 
•  Cinsiyet: kadın>erkek 
•  Tipoloji: BII>BI 
•  Epizod: karışık, hızlı döngülü>diğerleri 



Daha kötü  
sonlanım 

Lityum 
 tedavisine 

 daha az  
cevap 

Depresyonla 
 başlangıc 

İntihar oranında 
 artış 

Birinci derece  
akrabalarda 
Daha fazla 

 madde  
kullanımı 

Hızlı döngü 

Belirtilerin  
daha erken 

 yaşta 
  başlaması 

Zaman içinde  
epizodların 

 daha  şiddettli 
olması 

Bipolar  
komorbiditesi 

(McElroy ve ark. 2001, Vieta ve ark. 2001, Leverich ve ark. 2003, Tohen ve ark. 2004)  



Krishnan: Psychosom Med, Volume 67(1).January/February 2005.1-8 
 



Bipolar 
Bozukluk 

Anksiyete  
Bozuklukları 



Krishnan, KRR, 2005 

       %71  
    (49–92)  

 
ANKSİYETE 

BOZUKLUKLAR
I 

%39 
  Travma sonrası 
Stres bozukluğu 

%47 
Sosyal fobi 

% 11   
 (3–21) 

Panik  
Bozukluğu 

        Panik 
 bozukluk 

%5.7 

Özgül fobi 
%12.8 

obsesif kompulsif  
bozukluk 

12.8% 

Yaşam boyu en az bir komorbid 
hastalık %27 
( Altındağ ve ark.2006)  

sosyal fobi  
% 20 

Basit fobi 
%26 

Obsesif kompulsif 
 bozukluk 

%39 

Bipolar I bozuklukta  
Yaşam boyu en az bir komorbid 
hastalık %61.4  
(Tamam ve Özpoyraz 2002) 

%10 
(2-21) 

Obsesif Kompulsif 
Bozukluk 



Krishnan, KRR, 2005, Birmaher ve ark.2002, Masi ve ark. 2001, MacQueen ve ark. 2003  

Bipolar Bozukluk  
Anksiyete Bozukluğu 

komorbiditesi 

Anksiyete bozukluğu 
 bipolar bozukluk için 

 bir risk faktörü 

 
Anksiyete bozukluklu  

kişilerde 
 farmakolojik 

 olarak tetiklenen 
 hipomani  
daha çok  

Bipolar bozukluklu  
hastalarda  

inatçı eşikaltı belirtiler  
daha yüksek oranda  

Anksiyete ve  
Yeme Bozukluğu 

 ile komorbid  



 

Krishnan, KRR, 2005, Keck PE Jr, 2006, Brunette ve ark. 2003  

                       

SSRI lara dirençli 
 obsesif kompulsif  

bozuklukta 
 risperidon, olanzapin, 

 ve ketyapin ilavesi 

Panik  
bozuklukta 
 valproat 

 

 
Pregabalin 

 Yaygın 
 Anksiyete 

 Bozukluğunun  
tedavisinde 

  

 
pregabalin  ve  

gabapentin  
 sosyal  

anksiyete  
bozukluğunda 

 

• Bipolar hastalarda anksiyete bozukluğu ve madde kulanımının  genellikle birlikte olduğu 
gözönünde tutulmalı 
 
• Bipolar bozukluklarda anksiyete komorbiditesi varlığında öncelikli hedef duygudurm 
dengelenmesi ve birlikte olan anksiyete bozukluğuna da etkili olacak bir timoleptik ajanın 
seçilmesi olmalı  
 
• önce bilişsel davranışçı yaklaşım yada  duygudurum dengeleyiciler yeterli olmazsa  
anksiyete için kullanılacak ve mani tetiklemesi yapmayacak bir anksiyete giderici ilaç 
(trisiklik yerine SSRI) (bupropion ve sertralin daha güvenli venlafaksin hızlı döngülülerde 
özellikle daha fazla manik kaymaya neden olmuş) 
 



Bipolar anksiyete bozukluğu 
komorbiditesinde atipik antipsikotikler 

•  Olanzapin hem tek başına hem de fluoksetin kombinasyonu ile bipolar 
depresyon da anksiyetede önemli iyileşme yapmış (Tohen ve ark. 2003) 

 
•  Ketyapin monoterapisi (300 ve 600 mg/g) bipolar I ve II depresyonda 

anksiyoz mood ve gerginlik gibi anksiyetenin ana belirtilerini 
iyileştirmiş (Lydiard ve ark. 2006) 

 
•  Atipikler primer anksiyete bozukluğunda da etkili bulunmuş 
•  Olanzapin ve ketyapin sosyal anksiyete bozukluğunda etkili (Barnett ve 

ark. 2002, Schutters ve ark.2005) 
 
•  Lamotrijin hızlı döngülü bipolar bozukluk anksiyete 

komorbiditesinde  etkili ve manik kayma yönünden 
antidepresanlardan güvenli ancak valproat kombinasyonunda 
lamotrijin düzeyleri artarak Stevens Jhonson Sendromuna yol 
açabilir 



Madde  
       Kullanım  
              Bozuklukları 

Bipolar 
       Bozukluk 



Krishnan, KRR, 2005 

      Madde kullanımı        
    %56       
(34–60) 

           Alkol             
 % 49    

(30–60) 
 

 
          

       Diğer ilaç 
 % 44    

  (14–60) 
 
 

 
 

Alkol 
%12.7 

Nikotin 
 %60 

Özpoyraz ve ark. 2005 

Bipolar  hastaların % 55.1 i  
Kontrol grubunun % 47.3 ü 
sigara içiyor 
Üçok ve ark.2004 
 



Krishnan 2005, Keller ve ark. 1986 

Daha önce 
 alkol bağımlılığı 

 öyküsü 
Depresif atak 
 riskini 4 kat  

artırıyor 

Alkol kullanımı 
 olan kadın  bipolarlarda  

depresif semptomlar  
daha ağır 

 
 

Mani ve alkol  ile  
İmpulsivite,  

şiddet davranışı ve 
 duygudurum  
oynamaları  
daha fazla 

 

Daha fazla   
intihar girişimi 

ve  
intihar 

İyileşme 
 süresinin  
uzaması 

Karaciğer  
hastalığını da  

içeren 
 tıbbi bozuklukların  

Prevalansında 
artış 

Karışık ve  
hızlı döngülü 

 mani oranlarında 
 artış 

Bipolar bozukluk 
ve 

Madde kullanımı 
 komorbiditesi 



Ayırıcı tanı 
•  Madde kullanımı bipolar bozukluklu hastalarda yüksek 

oranda görüldüğünden rutin idrar taraması yapılmalı ve 
madde kullanımına dair iyi bir öykü alınmalı 

•  Madde kullanımı kokain yada metamfetamin gibi 
maddelerin entoksikasyonu  maniyi taklit edebilir ve 
yanlış teşhise sebep olabilir 



•  Duygudurum dengeleyiciler   
•  Benzodiazepinler 
•  Atipik antipsikotikler 

•  Psikofarmakoloj i i le kombine bi l işsel 
davranışçı terapi ve psikoeğitim faydalı 

 

(Longoria ve ark. 2004, Brown ve ark. 2002, 2005, Baldessarini ve ark. 2003, Goldberg 1999, 
Goodwin, 2006, Guadrazi, 2006 Vieta, 2005) 



•  Madde bağımlılığı lityum tedavisine zayıf cevabın prediktörü 
 
•  Madde kullanımı olanlarda mikst ve hızlı döngü daha fazla 

dolayısıyla da antikonvülzanlara (valproat gibi) daha iyi cevaplı 
 
•  Karbamazepin ve valproat Bipolar Mani ve Madde Kullanım 

Bozukluğunda relaps ve yoksunlukta etkili ancak çoğu kez tek 
başına yetersiz ve benzodiazepin gereksinimi olmakta bu 
durumda  diğer GABA ajanları kullanılabilir hem duygudurum 
dengeleyicilere cevabı artırır hem de madde bağımlılığında 
farmakoterapi yapar 

 
•  Lamotrijin hızlı döngülü bipolar bozukluk madde kullanım 

komorbiditesinde  etkili ve manik kayma yönünden 
a n t i d e p r e s a n l a r d a n g ü v e n l i a n c a k v a l p r o a t i l e 
kombinasyonunda lamotrijin düzeyini artırarak Stevens 
Jhonson Sendromuna yol açabilir 

Salloum and Thase ,2000, Malcolm 2002, Krishnan 2005 



 

   

• Madde kullanımı ve bipolar depresyonun tedavisinde  
antidepresanların tek başına değil de duygudurum dengeleyici  
tedavisinden sonra kullanımını öneriliyor (Salloum and Thase 
2000).  
• Depresyonlu madde bağımlılarında SSRI lar ile GABA 
ilaçlarını kombine etmek ümit verici. Gabapentin in 
bipolarlarda ve belki depresif madde bağımlılarında 
kullanılabileceği (Sokolski et al 1999).  
• Topiramate özellikle alkolizmde etkili (Johnson et al 2003).  
• Naltrexon  alkol ve opiat bağımlılığında onay almış ve bipolar 
madde bozukluklu hastalarda (özellikle depresyonda) 
kullanılabilir  (Marchesi et al 1995; O’Malley 1996; Sernyak et al1998).   
• Naltrexon aynı zamanda komorbid depresyon ve madde 
bağımlılığında etkili bulunmuş (Salloum and Thase 2000; Salloum et al 
1998).  
• DEHB ve bipolar adolesanlarda pemolin GABA erjik aktivitesi ve düşük 
kötüye kullanım potansiyeli nedeniyle madde bağımlılığında da 
kullanılabilir ancak karaciğer toksisitesi kullanımını kısıtlayan faktör 



Bipolar bozukluk  
ve 

Kişilik bozukluğu 
%40 

(20-59)  

Obsesif  
Kompulsif 
%17 

Narsistik 
  %8 
 

Borderline 
   %7 

Bipolar  
Bozukluk 

   %38 



Daha uzun süre  
hastanede yatış 

Daha az sosyal destek 

İlaç tedavisine  
daha az uyum 

Daha fazla 
 psikiyatrik 

 ilaç kullanımı 
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karma ve  
depresif özellikler 

daha  sık 

İş sahibi olma  
oranında düşüklük 

Daha kötü seyir 

Bipolar bozukluk 
 kişilik bozukluğu 

komorbiditesi 



Üçok ve ark. 1998 

•  Bipolar hastaların % 47.7 ve kontrollerin  
%15.5 inde  en az bir kişilik bozukluğu 
vardı 

•  obsesif-kompulsif, paranoid, histrionik ve  
sınırda kişilik bozuklukları bipolar 
hastalarda anlamlı olarak daha fazlaydı 
intihar girişimleri de kişilik bozukluğu olan 
grupta anlamlı olarak daha fazlaydı  



Kesebir ve ark. 2005 

Bipolar bozukluğu olan grupta  
•  Hipertimik mizaç erkeklerde fazla ve bu 

grupta manik kayma daha sık  
•  Sinirli(irritabl) grupta psikotik özellik daha 

sık 
•  Komorbid durumlar en fazla siklotimik 

mizaçlı grupta (en sık alkol kullanım 
bozukluğu) 



•  Bipolarlardaki affektif instabilite, impulsivite, 
antidepresanlarla disinhibisyon ve genetik 
yüklülük hem bipolar II hem de borderline kişilik 
bozukluğuyla paylaşılan ortak özellikler, bu 
nedenle kafa karıştırıcı 

•  En sık görülen borderline kişilik bozukluğu (45 to 
65%) , bunu histrionikler izliyor - Karar vermek 
için ötimik dönem göz önüne alınmalı (Bajaj ve Tyrer 
2005) 



•  Grup psiko eğitimi faydalı 
•  Lamotrijin, komorbid borderline kişilik 

bozukluğunda  etkili bulunmuş(%40) 



Medikal hastalıklar 

Bipolar Bozukluk 



Komorbid   medikal 
durum 

Ortalama  
Komorbidite 
oranı 

Migren  % 28 
Aşırıkilo % 58 
Obezite % 21 
Tip II diabet  % 10 
Hipotroidi % 9 

Krishnan, KRR, 2005 



•  Aşırı kilo durumunda ziprasidon, aripiprazol ve topiramat 
•   kendisinde yada ailesinde diabet, yüksek lipid seviyesi 

ve obezite öyküsü olanlarda atipikleri birinci tedavide 
kullanmaktan kaçınmak riski azaltabilir 

•  Valproat ve lityum kilo artışına yol açabilir, lamotrijin kilo 
artışına yol açmaz 

•  Topiramat psikotroplara bağlı kilo alımını ve ötimik 
dönemdeki tıkınırcasına yeme semptomlarını azaltabilir 
ancak bipolar bozuklukta henüz etkinliği onaylanmamış 
ve ayrıca bilişsel zayıflık, depresyon ve parestezi gibi 
yan etkileri kullanımını kısıtlar 

•  Yeme bozukluğunda topiramat 






