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ÖZET 

Bupropiyon seçici norepinefrin ve dopamin geri alım inhibitörüdür. 
Depresyon tedavisinin yanı sıra nikotin bağımlılığının tedavisinde de 
kullanılmaktadır. Diğer antidepresan tedavilere göre bipolar bozuklukta 
depresif dönemde kullanılan bupropiyonun manik ya da hipomanik 
kaymayı tetikleme riski daha düşüktür. Bu yazıda duygudurum 
düzenleyici tedaviye eklenen bupropiyon sonrası manik kayma 
gözlenen iki olgu sunulmuştur. Birincisi 43 yaşında kadın hastadır. 
Bipolar bozukluk depresif dönem tanısıyla kullanmakta olduğu lityum 
ve ketiapin tedavisine bupropiyon eklendikten sonra manik belirtiler 
ortaya çıkmıştır. Bupropiyon kesilerek ayaktan takibe alınmış ve hızlıca 
belirtileri kaybolmuştur. İkincisi 26 yaşında erkek hastadır. Bilinen 
bipolar bozukluk tanısı olan hasta depresif semptomları nedeniyle 
kullanmakta olduğu lityum ve valproat tedavisine bupropiyon 
eklendikten sonra psikotik özellikli manik belirtileri nedeniyle 
yatırılarak tedavi altına alınmıştır. Bupropiyon kesilip antipsikotik 
tedavi düzenlendikten kısa süre sonra belirtilerinde belirgin düzelme 
gözlenmiştir.

Anahtar Sözcükler: Bupropiyon, bipolar bozukluk, depresyon, mani

SUMMARY

Manic Shift Due to the Use of Bupropion in Bipolar Depression: 
Two Case Reports

Bupropion is a selective norepinephrine and dopamine reuptake 
inhibitor. It is used in the treatment of depression and nicotine 
addiction. When compared to the other antidepressants, bupropion has 
a relatively lower risk of triggering shift to hypomania or mania in bipolar 
depression treatment. Here we report two cases of bipolar depression 
patients with manic shift when bupropion was used as an adjunct to 
mood stabilizer treatment. The first was a 43-year old female patient. 
Manic symptoms occurred after bupropion was added to lithium and 
quetiapine treatment for bipolar disorder (BD) depressive episode. 
Her manic symptoms regressed rapidly after discontinuing bupropion 
treatment. The second patient was a 26-year old male on lithium and 
valproate therapy with a BD diagnosis. After bupropion was added to 
his treatment for depressive symptoms, psychotic mania ensued and he 
had to be admitted to the hospital. Significant improvement was noted 
shortly after bupropion was discontinued and antipsychotic treatment 
was initiated.

Keywords: Bupropion, bipolar disorder, depression, mania

Bupropiyon hem noradrenalin hem de dopamin üzerine çift 
etki gösteren tek antidepresandır. Noradrenalin ve dopamin 
gerialım inhibitörüdür. Bupropiyon ayrıca nikotinik asetil-
kolin reseptörlerinin yarışmasız inhibitörüdür. Antidepresan 
etkinliği yanında nikotin bağımlılığının tedavisinde de kulla-
nılmaktadır (Yüksel 2010). 

Tüm antidepresan sınıfları ile bipolar hastaların yaklaşık %20
-40’ında antidepresanların indüklediği manik kayma tespit 
edilmiştir (Goldberg ve Truman 2003). Diğer antidepresan-
lara kıyasla bupropiyonun manik kayma geliştirme riski daha 
düşüktür. Literatürde unipolar depresyonun bupropiyon ile 
tedavisi sırasında manik kaymaya neden olduğunu bildiren 
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olgular az sayıdadır (Giasson-Gariépy ve Jutras-Aswad 2013). 
Bipolar depresyon tedavisinde daha düşük hipomanik/manik 
kayma riski nedeniyle bupropiyon tercih edilmektedir (Post 
ve ark. 2006).

Bipolar depresyonda manik kayma potansiyeli düşük olduğu 
için tercih edilen bir antidepresan olan bupropiyon kullanımı 
sonrası manik kayma saptanan iki olgu aşağıda sunulmaktadır. 

OLGU 1

K.E., 43 yaşında kadın, ev hanımı, evli, ilkokul mezunu. 
6 yıldır bipolar bozukluk tanısı olan ve lityum 1200 mg/
gün (kan düzeyi 0,50 mmol/L), ketiapin XR 800 mg/gün 
tedavisini kullanan hasta depresif epizod tanısıyla Trakya 
Üniversitesi Tıp Fakültesi psikiyatri kliniğinde bir ay yatarak 
tedavi görmüştür. Hamilton depresyon derecelendirme ölçe-
ğinden 23 puan alan hastanın tedavisi lityum 1200 mg/gün, 
ketiapin XR 800 mg/gün ve bupropiyon XL 300 mg/gün ola-
rak düzenlenmiştir. Hasta tam remisyonda taburcu edilmiştir. 
Bupropiyon XL 300 mg/gün tedavisi başlandıktan 3 ay sonra 
hareketlilikte artış, çok konuşma, uyku miktarında azalma, 
aklına çok fazla fikir gelmesi, devamlı çocukluğundan bahset-
me yakınmalarıyla oğlu ile birlikte polikliniğe başvurdu. 

İlaç kullanımı düzenli olan ve serum lityum düzeyi 0,88 
mmol/L olan hastanın yapılan ruhsal durum muayenesinde 
yönelimi tam, istemsiz dikkati, konuşma miktarı ve hızı art-
mıştı. Duygudurumu öforik, düşünce içeriğinde grandiyöz 
fikirler mevcuttu. Algı muayenesi normaldi. Düşünce akışı 
hızlanmış ve çağrışımları dağınıktı. Psikomotor aktivite ar-
tışı ve uyku gereksiniminde azalma mevcuttu. Young Mani 
Derecelendirme Ölçeği’nden 19 puan alan hastada bupropi-
yon tedavisine bağlı manik kayma düşünülerek bupropiyon 
kesildi. Lityum ve mevcut antipsikotik tedavisine aynı doz-
da devam edildi. Hastanın özgeçmişinde ilk şikayetlerinin 
21 yaşında gebelik sonrası başladığı ve postpartum depres-
yon tanısıyla tedavi gördüğü, 2008 yılından bu yana psiki-
yatri kliniklerinde yatışlarının olduğu (5 depresyon dönemi, 
2 mani dönemi) öğrenildi. Nisan 2013 tarihinde bipolar 
bozukluk depresif dönem nedeniyle düzenlenen sertralin 
(50 mg/gün) tedavisi sonrası manik kayma öyküsü mev-
cuttu. Bilinen ek tıbbi hastalık öyküsü yoktu. Taburculuk 
sonrası kullandığı psikiyatrik ilaçlar dışında ek ilaç kulla-
nımı yoktu. Soygeçmişinde ruhsal bozukluk öyküsü yoktu. 
Hastane yatışına gerek olmadığına karar verilerek ayaktan 
takibe alındı. Bupropiyon tedavisi sonlandırıldıktan sonra 
haftalık poliklinik takiplerinde hastanın iki hafta içinde ma-
nik semptomlarının hızla gerilediği ve birinci ayın sonunda 
hastanın tüm belirtilerinin yatıştığı ve işlevselliğinin normal 
düzeyine döndüğü tespit edildi. Hasta halen ötimik olarak 
izlenmektedir.

OLGU 2

O.D., 26 yaşında erkek, işçi, bekar, lise mezunu. 8 yıldan beri 
bipolar bozukluk tanısıyla takip edilen hastanın daha önce iki 
kez psikotik özellikli manik atak nedeniyle Trakya Üniversitesi 
Tıp Fakültesi psikiyatri kliniğinde yatışı mevcut. Hastalığı bo-
yunca 2 kez depresyon atağı tarif eden hastanın bu atakları 
ayaktan tedavi edilmiş. Poliklinik takiplerinde ikinci depresif 
atağı için kullanmakta olduğu lityum 1500 mg/gün ve valp-
roat 1500 mg/gün (kan düzeyleri sırasıyla 0,69 mmol/L ve 
49,1ug/ml) tedavisine bupropiyon XL 150 mg/gün eklenmiş-
tir. Bupropiyon XL 150 mg/gün tedavisi başlandıktan bir bu-
çuk ay sonra dini uğraşılarda artış, sesler duyma, uyku mikta-
rında azalma, kendine güvende artış, sinirlilik, çok konuşma, 
para harcama miktarında artış yakınmalarıyla ailesi tarafından 
acil servise getirilmiştir. 

Yapılan ruhsal durum muayenesinde yönelimi tam, istemsiz 
dikkati, konuşma hızı ve miktarı artmıştı. Duygudurumunda 
öfori, zaman zaman irritabilite, düşünce içeriğinde grandiyöz 
ve mistik hezeyanları mevcuttu. Algı muayenesi normaldi. 
Düşünce akışı hızlanmış, fikir uçuşmaları ve basınçlı ko-
nuşması mevcuttu. Uyku gereksiniminde azalma, psikomo-
tor aktivitede artış saptandı. Öz geçmişinde bilinen ek tıbbi 
hastalık öyküsü yoktu ve kullandığı psikiyatrik ilaçlar dışında 
ek ilaç kullanımı yoktu. Soygeçmişinde ruhsal bozukluk öy-
küsü yoktu. Hasta bipolar bozukluk psikotik özellikli mani 
atağı tanısıyla servise yatırıldı. Young Mani Derecelendirme 
Ölçeği’nden 34 puan alan hastada bupropiyon tedavisine 
bağlı manik kayma düşünülerek bupropiyon tedavisi kesildi. 
Mevcut lityum ve valproat tedavisine olanzapin 20 mg/gün 
eklendi. İki hafta sonra belirtilerinde azalma gözlenen hasta-
nın olanzapin dozu 15 mg/güne düşürüldü. Klinik olarak psi-
kotik özellikli manik atak tablosu yatışan hasta 4 haftalık yatış 
sonrası olanzapin 10 mg/gün, lityum 1200 mg/gün ve valpro-
at 1500 mg/gün tedavisi ile taburcu edildi. Hasta taburculuk 
sonrası düzenli poliklinik takiplerini sürdürdü ve olanzapin 
tedavisinin azaltılarak kesilmesine, lityum ve valproat ile sür-
dürüm tedavisine devam etmesine karar verildi. Hasta halen 
ötimik olarak izlenmektedir.

TARTIŞMA

Bipolar bozuklukta antidepresan ilaç kullanımı manik kayma 
için potansiyel bir risktir. Ailede bipolar bozukluk öyküsü-
nün olması, daha önce antidepresan kullanımı sonucu gelişen 
manik kayma ve çoklu antidepresan kullanımının manik kay-
ma riskinde artış ile ilişkili olduğu gösterilmiştir (Goldberg 
ve Truman 2003). İlk olgu geçmişte sertralin tedavisine bağlı 
manik kayma öyküsüne sahiptir. Hasta daha önceki manik 
kayma öyküsü nedeniyle antidepresan kullanımı açısından 
risklidir. Bu nedenle daha düşük kayma riskine sahip bir anti-
depresan olan bupropiyon tercih edilmiştir.
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Bipolar depresyon dönemi tedavisinde ilk seçenek tedaviler 
arasında duygudurum düzenleyici ilaca görece daha az kay-
ma riski bulunan bir antidepresan eklenmesi bulunmakta-
dır (Vahip ve Aydemir 2010). Peet ve arkadaşlarının (1994) 
meta-analizinde bipolar hastalarda trisiklik antidepresan kul-
lanımı sonucu manik kayma riski seçici serotonin geri alım 
inhibitörlerine (SSRI) göre yüksek bulunmuştur. Bipolar 
depresyon tedavisinde venlafaksin, sertralin ve bupropiyonun 
karşılaştırıldığı bir çalışmada manik/hipomanik kayma açı-
sından venlafaksinin yüksek riskli, bupropiyonun ise düşük 
riskli olduğu saptanmıştır (Leverich ve ark. 2006). Bipolar 
depresif hastaların katıldığı bir araştırmada hipomani ya da 
maniye kayma riski bupropiyon ve sertraline göre venlafak-
sinde yüksek saptanmıştır. Klinisyenlerin bipolar depresyon 
tedavisinde antidepresan tercih ederken venlafaksinin manik 
kayma riskinin yüksek olduğunu dikkate alarak seçim yap-
maları önerilmiştir (Post ve ark 2006). Post ve arkadaşlarının 
(2001) bupropiyon, sertralin ve venlafaksin ile yaptıkları ça-
lışmada akut tedavi sırasında manik/hipomanik kayma oranı 
%14 olarak gözlenmiştir. Bupropiyonun bipolar depresyonda 
duygudurum kaymalarını diğer antidepresanlara kıyasla daha 
az sıklıkla tetiklediği öngörülerek her iki olguda da antidep-
resan olarak duygudurum düzenleyici tedaviye bupropiyon 
eklenmesi uygun bulunmuştur.

Bu olgularda öncelikli olarak ele alınması gereken bipolar bo-
zukluğun doğal seyri içinde gelişen manik/hipomanik dönemin 
ayırıcı tanısının yapılmasının güç olabileceğidir. Antidepresan 
kullanımına bağlı gelişen manik/hipomanik kaymanın tedavi-
nin ilk haftalarında daha fazla olduğu bildirilmektedir (Wada 
ve ark. 2006). Belirtilerin başlangıcı ilk olguda bupropiyon 
eklenmesinden yaklaşık 3 ay sonra ikinci olguda ise 1,5 ay 
sonradır. Her iki olgu da düzenli poliklinik takibi olan, sosyal 
desteği ve ilaç uyumu iyi olan ayrıca duygudurum dengeleyici 
ilaçların kan düzeyleri koruyucu aralıkta olan hastalardır. İlk 
olgu bupropiyon kesilerek ayaktan takibe alınmış, ikinci olgu 
ise hastaneye yatırılarak bupropiyon kesilmiş ve antipsikotik 
ilaç başlanmıştır. İlk olguda ek ilaç gereksinimi olmadan kısa 
sürede düzelme görülmüştür. İlk olgunun diğer manik atakları 
incelendiğinde şimdiki manik atağından farklı olarak psikotik 
özellikli olduğu, hastanede uzun süreli yatarak tedavi gördüğü, 
bu süreçte antipsikotik ilaç kullanıldığı tespit edilmiştir. İkinci 
olgunun da benzer şekilde manik belirtilerinde hızla düzelme 
gözlenmiştir. İkinci olgunun önceki manik ataklarının psiko-
tik özellikler taşıdığı, uzun süreli yatarak tedavi sonrasında iki-
li duygudurum düzenleyici tedavi ile remisyona girdiği tespit 
edilmiştir. Bu durum bizi her iki olguda görülen manik belir-
tilerin kendiliğinden ortaya çıkan manik dönemler olarak yo-
rumlanmasından uzaklaştırmaktadır. 

Bipolar depresyonun tedavisinde antidepresanların duygu-
durum düzenleyici ilaçlarla eş zamanlı kullanımının tek ba-
şına antidepresan kullanımına göre manik/hipomanik kayma 
riskini değerlendiren çalışmalarda farklı sonuçlar mevcuttur. 

Antidepresan tedavi ile birlikte lityum kullanımının manik 
ya da hipomanik kaymayı azaltmada etkili olduğu ancak val-
poratın tedaviye eklenmesinin fark yaratmadığı görülmüştür 
(Henry ve ark. 2001). Bir başka çalışmada ise manik ya da 
hipomanik kayma riski açısından antidepresan tedaviye lit-
yum ya da valproat tedavisinin eşlik etmesinin anlamlı fark 
yaratmadığı saptanmıştır (Goldberg ve Whiteside 2002). 
Bottlender ve arkadaşlarının (2001) derlemesinde valproat 
ya da lityum kullanan depresif dönemdeki bipolar hastaların 
tedavilerine trisiklik antidepresan eklenmesi durumunda duy-
gudurum düzenleyici kullanılmamasına kıyasla manik ya da 
hipomanik kayma riskinin azaldığı ancak SSRI ya da MAO 
inhibitörleri gibi diğer antidepresan sınıflarının kullanıldığı 
hastalarda ek olarak duygudurum düzenleyicinin tedavide 
bulunup bulunmamasının manik kayma riski açısından an-
lamlı fark yaratmadığı gözlenmiştir. Duygudurum düzenle-
yici tedavi altındayken depresif atak nedeniyle tedavilerine 
bupropiyon eklenen hastalarda mani ya da hipomaniye kay-
ma riskinin artmadığı gösterilmiştir (Sachs ve ark. 2007, Salvi 
ve ark. 2008). Uzun süreli antidepresan tedavinin özellikle bi-
polar bozukluk-II hastalarında manik/hipomanik kayma ris-
kinde belirgin artış olmadan yeni depresif atakların gelişimini 
azalttığı bildirilmiştir. Antidepresan monoterapisinde duy-
gudurum düzenleyici monoterapisine kıyasla görülen artmış 
afektik kayma riski duygudurum düzenleyici ilaçların manik/
hipomanik atakları azaltıcı yöndeki koruyucu etkisiyle ilişkili 
bulunmuştur (Liu ve ark. 2017). Ancak her iki olguda da ko-
ruma tedavisi altındayken ve kan düzeyleri koruyucu aralıkta 
iken tedavilerine bupropiyon eklenmesi sonrasında manik 
kayma gözlenmiştir. 

Kayma fenomeninin nörobiyolojisini açıklayan net bir tanım-
lama bulunmamaktadır. Nörobiyolojik sorunlar, uyku yok-
sunluğu, ilaçlar gibi birçok etmen duygudurum kaymalarıyla 
ilişkili gibi görünmektedir. Katekolamin düzeyindeki anor-
mallikler, hipotalamik pituiter adrenal eksen hiperaktivitesi, 
sirkadyen ritm bozuklukları bunların başlıcalarıdır. Bipolar 
bozuklukta ise uyku yoksunluğu, kortikosteroid ve dopami-
nerjik ilaçlar duygudurum kaymalarını tetikleyebilmektedir. 
(Salvadore ve ark. 2010)

Literatürde bupropiyonun neden olduğu mani mevcuttur. 
Unipolar depresyon tedavisi amacıyla bupropion başlanan 
ve hipomanik/manik kayma gelişen birkaç vaka sunulmuş-
tur (Hussain ve Butt 2008, Bittman ve Young 1991, Masand 
ve Stern 1993). Bipolar depresyon tedavisinde bupropiyon 
tedavisi sırasında manik kayma bildirilen klinik çalışmalar 
da mevcuttur (Fogelson ve ark. 1992, Erfurth ve ark. 2002, 
Sachs ve ark. 2000). Fogelson ve arkadaşlarının (1992) ça-
lışmasında 11 hastanın 6’sında bupropiyonun kesilmesini 
gerektirecek manik/hipomanik atak gözlenmiştir. Bulgular 
bupropiyonun depresif bipolar hastalarda manik atakları hız-
landıran diğer antidepresanlarla aynı riski taşıyabileceği şek-
linde yorumlanmıştır. Bupropiyonun diğer antidepresanlara 
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kıyasla görece daha düşük riskli bulunmasını, önerilen günlük 
en yüksek dozun üzerine çıkılmaması ile ilişkili olabileceğini 
savunan yayınlara (Goren ve Levin 2000) rağmen bizim her 
iki olgumuzun da günlük bupropiyon dozu en yüksek dozun 
altında olmasına karşın manik kayma ortaya çıkmıştır. İlk 
olguda 300 mg/gün dozunda kayma ortaya çıkarken ikinci 
olguda 150 mg/gün dozunda psikotik özellikli manik kayma 
ortaya çıkmıştır. 

Yakın tarihli bir meta-analizde daha önceki verilerden fark-
lı olarak bupropiyonun diğer antidepresanlara göre manik/
hipomanik kayma risk oranı daha düşük bulunmamıştır. 
Bu meta-analiz sonucunda klinisyenlerin bipolar bozukluk-
ta mevcut klinik uygulama kılavuzlarının aksine bupropiyon 
reçete ederken olası faz kayma riskini akıllarında tutmalarının 
önemi vurgulanmıştır (Li ve ark. 2016). Bu iki olgu bipolar 
depresyon tedavisi sırasında bupropiyon tercih edildiği takdir-
de nadir ancak önemli bir durum olan manik kayma riskine 
dikkat çekmek amacıyla sunulmuştur. Mani/ hipomani kay-
ma riski düşük bile olsa bipolar depresif dönemdeki hastalar-
da antidepresan seçerken dikkatli olmak ve olası kayma riskini 
akılda tutarak sık klinik takibin önemi vurgulanmaktadır.
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