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Uwpw.

Tarihi gelişimi içinde bipolar bozukluk önce şizofreniden, sonra unipolar bozukluk-
tan ayrışmış, ardından depresif fenomenolojinin öne çıktığı bipolar bozukluk tip-II’nin 
tanımlanması gerçekleşmiştir. Her ne kadar, tip II’nin tip I’in ya da unipolar bozukluğun 
farklı seyreden bir görünüşü olup olmadığı ile ilgili tartışmalar sürmekteyse de, kanıtlar 
bu tipin ayrı bir tanı kategorisi olarak DSM-IV’den başlayarak sını/andırmalarda yer 
almasını sağlayacak yeterliliğe ulaşmıştır. Nitekim, sonradan tanımlanmaya çalışılan tip 
III-IV-V-VI aynı şekilde farklı tanı kategorileri olarak resmen kabul görmemiştir. 

Bipolar bozukluk halen dünyada yeti yitimine neden olan ilk 10 hastalık içerisinde 
yer almaktadır. Bipolar bozukluğun yaşam boyu görülme oranı %1 olarak kabul edilse de 
bipolar spektrumun % 3-4’lere kadar çıkabildiği konusunda veriler mevcuttur. Bipolar 
bozukluklar içinde bipolar tip-II, %90 oranında depresyon ile seyrettiği için daha sık at-
lanabilmekte ve bu grup hastalar sıklıkla uygun tedavi alamayabilmektedirler. Kronik sey-
irli gidişi, tedavide kendine has özellikler taşıması ve ayırıcı tanıda kişilik bozukluklarının 
bulunması bipolar bozukluk tip II’nin kendine özgü biçimde incelenmesini gerekli 
kılmaktadır. Öte yandan, bu konuda yazılmış az sayıda kaynak kitap bulunmaktadır. 
Bu nedenle bipolar tip-II bozukluk konusunda yeterli kaynağa ulaşılabilir olması 
bozukluğun tanı ve tedavisine önemli katkılar sağlayacaktır. Bu düşünce ile yola çıkarak 
Türkiye Psikiyatri Derneği Duygudurum Bozuklukları Çalışma Birimi olarak bipolar bo-
zukluk tip-II konusunda kapsamlı bir kitap yazılmasının yararlı olacağını düşündük ve 
bu düşüncemizi dernek yönetimi ile paylaştığımızda destek bulduk. Bu kitap, bu konuda 
Türkçe yayınlanmış ilk telif kaynak olma özelliği taşımaktadır.

Kitapta, bipolar tip-II bozukluğun tanımı ve tanı konulma sürecinden başlayarak, 
sıklık ve yaygınlığı, klinik gidişi, işlevselliğe olan etkisi, eştanısı, nörobiyolojisi, tedavi 
süreci, psikososyal ve bilişsel davranışçı tedaviler ile ilgili ayrıntılı ve en yeni bilgileri bula-
bileceksiniz. Bu nedenle öncelikle özverili ve dikkatli çalışmaları ile kitabın hazırlanmasına 
katkı sağlayan bölüm yazarlarına en içten teşekkürlerimizi iletmek isteriz. 

Bu kitabın ortaya oluşmasında her basamakta destek olan Türkiye Psikiyatri Derneği 
yönetim kurulu ve ilgili tüm birimlere de ayrıca teşekkür etmek isteriz. Son olarak da bu 
tür eserlerin ortaya çıkma sürecinde zamanlarından çalmak zorunda olduğumuz başta 
ailelerimiz olmak üzere tüm sevdiklerimize destekleri konusunda teşekkür ederiz. 

Ali Bozkurt, 
E. Timuçin Oral
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Mani ve melankolinin bu hastalığa yakalanan kişilerde birbirini izlediği yüz-
yıllardır bilinmesine rağmen, ayrı hastalıklar mı, yoksa aynı hastalığın parçaları 
mı olduğu tartışmaları yakın zamana kadar devam etti. Falret 1864’te bunların 
ayrı bir hastalık olmayıp, birbirinin içine geçmiş birbirini takip ettiğini düşüne-
rek  La folie circulaire tanımlamasını yaptı. Sonraki yüzyılda, Alman psikiyatrlar, 
nozoloji ve psikopatolojiye katkıları ile affektif bozukluk kavramını ve alt tipleri 
tanımladılar. Kahlbaum (1882) siklotimiyi ve psikotik belirtilerin olmadığı mani-
yi, Mendel (1881) ise bipolar tip-II bozukluğun temeli  olan hipomaniyi tarif etti. 
Emil Kraepelin psikiyatrik hastalıkları sınıflarken manik depresif hastalık kavramı-
nı, hastalığın klinik gidişi ve ölçütleri tanımlayarak geliştirdi. Bugün kullandığı-
mız bipolar bozukluk kavramına en yakın tarifi yapmasına rağmen, Kraepelin ayrı 
bir depresyon olmadığını, tüm affektif bozuklukların manik depresif hastalığın 
bir parçası olduğunu iddia etmişti. Daha sonraki yıllarda ise, manik depresif has-
talığa karma psikozların ve siklotiminin de eklenmesi gerektiği düşünüldü. Kleist, 
Kraepelin’in bakışına farklı bir biyolojik yaklaşım getirip psikozların hiperkinetik 
ve akinetik hareketlerini incelemiş, unipolar depresyonun, manik depresif has-
talıktan farklı olabileceğini ileri sürerek sikloid psikozların alt tipleri üzerinde 
çalışmaya başlamıştır (1911). Kleist’in öğrencisi Neele terminolojiyi netleştirerek 
unipolar bozukluk ve bipolar bozukluk terimlerini kullanmıştır (1949). Kleist’in 
bir diğer öğrencisi Leonhard (1957) ise, bipolar bozukluğu, depresyondan net 
biçimde ayırmış, silkoid psikozları detaylandırmış, sikloid psikozu diğer psikoz-
lardan ayırmıştır. Bu çalışmalar, 1980’de DSM sistemine giren bipolar bozuklu-
ğun temelini belirlemiş oldu. 1966’da önce bipolar bozuklukta aile öyküsünün 
önemini vurgulayan çalışmalar, sonra da unipolar ve bipolar bozuklukları karşı-
laştıran çalışmalar yayımlandı; Angst ve Perris gibi araştırmacılar monopolar ve 
bipolar depresyon kavramlarını kullandılar.  

1978’de Amerikan Psikiyatrisinde tanı yaklaşımı geliştirme çabaları ve 
Araştırma Tanı Ölçütleri (Research Diagnostic Critera = RDC) kullanılmasıyla: 
i) hipomani ile birlikte olan bipolar depresyon, ii) mani ile birlikte olan bipolar 
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depresyon ve iii) Majör depresif bozukluk kavramları gündeme geldi (Spitzer ve 
ark. 1978).  İki yıl sonra, bu kavramlar Amerikan Psikiyatri Birliği’nin oluştur-
duğu DSM-III sınıflandırmasına da bu şekilde girdi (APA 1980). Fakat sonraki 
yıllarda unipolar depresyon ve bipolar depresyonu birbirinden ayıran yeterli ge-
netik, psikopatolojik, laboratuvar testi ve tedavi yanıtı kanıtı olmadığı konusu 
epeyce tartışıldı (Taylor ve Abrams 2006). Bugün polariteye göre unipolar ve 
bipolar depresyon tanımı, kesin olarak yapılamasa da bipolar bozukluk tek başına 
çalışılmayı ve detaylandırmayı hak eden, bipolar spektrum ve polarite indeksi 
gibi kavramlarla tanımlanma araştırmaları devam eden bir bozukluktur. 

Özellikle bipolar bozukluğun, unipolar depresyondan ayrımında güçlü kli-
nik ve nörobiyolojik bilimsel kanıt saptanamaması, bu alanda çalışanları bipolar 
spektrum kavramını kullanmaya yöneltti (Ghaemi ve ark. 2004). Spektrum mo-
deli, DSM kategorik sistemine göre sıklıkla majör depresyon ve bipolar bozukluk 
arasında olgular görülmesine ve bunların net bir tanıya yöneltilememesine bir al-
ternatif olmuştur. Şekil 1’de de görüldüğü gibi bipolar spektrumunda, bozukluk 
bir kutupta, depresyon diğer uçtadır ve bu iki uç arasında klinik görünüm olarak 
tanımlayıcı yöntemlerin tanı koymakta zorlandığı hastalar bulunur. Tanımlayıcı 
modelde hipomani varsa, bipolar tip-II, yoksa major depresyon tanısı konurken, 
spektrum modelinde doğal kesme noktaları bulunmaksızın değişik derecelerde 
bipolarite vardır. Pek de yeni sayılmayan bu modeli, yani DSM kategorik sistemi-
ne göre sınıflanamayan ara formları, Akiskal ve Mallya “silik (soft) bipolar” olarak 
tarif etmişti (1987).

-gmkn"30

 

 

DSM-IV’ün bipolar tip-II bozukluğu net olarak tanımlama çabası, uygula-
mada da epey eleştiri almaktaydı. Bu eleştirilere bakacak olursak, bipolar tip-I 
ve tip-II bozukluk ayırımını mani ya da hipomani varlığına göre belirlemektedir. 
Burada mani ve hipomaniyi ayıran noktalar: a) mani belirtilerini en az 7, hipo-
maninin 4 gün devam etmesi  b) manide işlevselliğin belirgin olarak bozulma-
sı, hipomanide bozulmaması c) psikotik belirtilerin manide zorunlu olmasa da 
bulunması ama hipomanide bulunmaması d) sürenin yeterli olmaması halinde 
hastane yatışı gerekiyorsa, psikotik belirtiler varsa ve işlevsellik bozuluyorsa hipo-
mani yerine mani tanısı konuluyor olmasıdır. 

ctvcp"jkrqocpk1ocpk
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Görüldüğü gibi psikotik belirtiler yoksa, mani ve hipomani ayırımını belir-
tilerin süresi, işlevsellikte bozulma ve hastane yatışı belirler. Ama bu noktalar 
da bütün olgularda net olmayabilir. Burada işlevselliğin kişinin sosyoekonomik 
durumuna ve yakınmasına göre değiştiği düşünülürse, yine tanı karmaşası yaşa-
nır. Ayrıca hipomaninin geriye dönük olarak sorgulanmasının güçlüğü de tanı 
koymayı epey zorlaştıracaktır. Çeşitli çalışmalarda, 1-3 gün süren ve süre ölçütü 
dışında DSM-IV hipomani ölçütlerini karşılayan özellikteki duygudurum dal-
galanmalarının, hipomani dönemleri ile benzer özellikler taşıdığı bildirilmiştir 
(Angst ve ark. 2003; Benazzi ve Akiskal, 2006; Tully ve Parker, 2007).

Bu tartışmalara rağmen, DSM-IV, bipolar tip-II bozukluğu yeni bir tanı ka-
tegorisi olarak kabul ederek bu alanda önemli bir değişiklik getirmiştir. Bipolar 
tip-II bozukluğun DSM-IV tanı kategorisinde yer alması, unipolar depresyon ve 
bipolar bozukluk spektrumu arasındaki oranın (1/6), bipolar bozukluk lehinde 
artması (1/3) ile sonuçlanmıştır. Daha fazla bipolar bozukluk tanılı hasta ortaya 
çıkması, daha fazla duygudurum dengeleyicisi kullanan hasta sayısını da berabe-
rinde getirmiştir. Bu noktada atipik antipsikotiklerin ve duygudurum dengeleyi-
cilerin pazarda artan yer alma çabalarının etkisi de görülmektedir. Bir çalışmada 

“fazladan” tanı konan bipolar hastaların sayısının, tanısı atlanan bipolar hastalar-
dan 3 kat daha fazla olduğu saptanmıştır (Zimmerman ve ark.2010 ).

DSM-5 öncesi çalışma grubunda hipomani eşiğini düşürmek için 2 yol öne-
rildi; 1. En az 4 gün olan sürenin 2 güne çekilmesi 2. Öforik ya da iritabl duygu-
durum zorunlu olmadan, yükselmiş enerjinin ölçüt olarak yeterli kabul edilmesi. 
Bu değişiklik daha fazla tanı koymaya neden olacak ve olasılıkla eşik altı hipoma-
ni belirtileri bulunan major depresyonu olan hastalarda daha çok atipik antipsi-
kotik ve duygudurum dengeleyici tedavisi uygulanabilecekti. Oysa, şu ana kadar 
eşikaltı hipomani belirtileri olan major depresyon hastalarının, hangi tedaviye 
daha iyi yanıt verdiğine dair kanıta literatürde rastlanmadığı iddia edilmektedir 
(Strakowski ve ark. 2011; Frances ve Jones 2012). Bu gibi tartışmalar ve çekince-
ler sonrasında DSM-5’te, hipomani dönemi süre ölçütü olan “en az 4 gün” ifadesi 
değişmedi, fakat “aktivite ve enerji yükselmesi” ifadesi A ölçütünde yükselmiş 
duygudurumun yanına ilave edildi. Bipolar bozuklukta, karma dönemin kaldı-
rılarak, mani, hipomani ve major depresyon dönemleri için “karma” özelliklerin 
gidiş belirleyicisi olarak yer alması da DSM-5’teki bipolar bozukluğun yeni özel-
liği oldu. Karma özelliklerle giden hipomani kavramı bu sayede daha sık tarif 
edilecek.

Yukarıda bahsedilen bu tanı koyma güçlüklerine karşı, tarama amaçlı kul-
lanılan testler yararlı olabilir. Bunlardan en sık kullanılanlar, Duygudurum 
Bozuklukları Anketi (Mood Disorders Questionnaire = MDQ) (Hirchfield ve ark. 
2000, Konuk ve ark. 2007) ile Hipomani Soru Listesi’dir (Hypomania Check List 
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= HCL-32) (Angst ve ark. 2005). Bu testler major depresyon hastalarına verildi-
ğinde, bipolar özellikleri yakalama konusunda katkı sağlayabilirler. 

Sonuç olarak, bipolar bozukluk tip-II, geçerli bir tanı olmakla birlikte, hipo-
mani tanısı sırasında aşırı tanı konulan ya da tanısı atlanan olgular bulunmakta-
dır. Bu nedenle tanımlayıcı sınıflandırmalar bu tür olgular için yeterli olmamakta, 
boyutsal yaklaşım ve bipolar spektrum kavramlarını kullanmak bu olguları daha 
iyi anlamamıza neden olacaktır. Bipolar bozukluk tip-II vakalarının nörobiyolo-
jisini açıklamaya yönelik araştırmalar da, şüphesiz tanı ve tanımlamada en çok 
katkı sağlayacak gelecek hedefleri olacaktır.
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Bipolar bozukluk yeti yitimine neden olan önemli hastalıklardan birisidir. Özellikle 
hakkında daha az bilgi sahibi olunan bipolar tip-II, daha çok depresyonla seyrettiği için 
kolaylıkla atlanabilen, uygun tedavi şansı elde edemediği için de yeti yitimi olasılığının daha 
fazla olduğu alt tipi oluşturmaktadır. Öte yandan, bu konuda yazılmış çok az sayıda kaynak 
kitap bulunmaktadır. Yalnızca yeterince tanınamıyor olması değil, kronik gidişi, tedavide 
kendine has özellikleri, kişilik bozukluklardan ayırıcı tanısının güçlüğü de bipolar tip II’nin 
bağımsız biçimde ve ayrıntılı olarak incelenmesini gerektirmektedir. Türkiye Psikiyatri 
Derneği Duygudurum Bozuklukları Çalışma Birimi tarafından hazırlanan bu kitap Türkçe 
yayınlanmış ilk telif kaynaktır. Kitapta, bipolar bozukluk tip-II’nin tanımı ve tanı konulma 
sürecinden başlayarak, sıklığı ve yaygınlığı, klinik gidişi, işlevselliğe olan etkisi, eştanısı, 
nörobiyolojisi, tedavi süreci, psikososyal tedavisi ve nihayet bilişsel davranışçı tedavisi 
hakkında ayrıntılı ve en yeni bilgileri bulabileceksiniz.
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