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ÖZET

Bipolar bozukluk, yineleyici mani ve depresyon dönemleri ile seyreden 
kronik bir hastalıktır. Bipolar depresyonda hızlı, etkili ve güvenilir 
tedavilere gereksinim vardır. Bipolar depresyon tedavisinde kullanılan 
standart tedavi yöntemleri ile bunu sağlamak güç görünmektedir. 
Uyku yoksunluğu, uyku faz kayması ve parlak ışık tedavisinin bir 
kombinasyonu olan üçlü kronoterapinin bipolar depresyonda hızlı ve 
kalıcı remisyon sağladığı gösterilmiştir. Biz bu yazıda, bipolar depresyon 
tanılı bir hastada standart tedavi yöntemlerine ek olarak üçlü kronoterapi 
uyguladığımız bir olguyu sunmayı ve bipolar depresyonda hızlı ve kalıcı 
yanıt almanın önemini ve gerekliliğini tartışmayı amaçladık.

Anahtar Sözcükler: Bipolar bozukluk, depresyon, kronoterapi, uyku 
yoksunluğu

SUMMARY

Triple Chronotherapy for Bipolar Depression: A Case Report

Bipolar disorder (BD) is a chronic disease with recurrent episodes of 
mania and depression. There is urgent need for rapid, effective, and 
safe treatments for bipolar depression which is difficult to treat using 
the current standard methods. Triple chronotherapy is a combination of 
sleep deprivation, sleep phase shift, and bright light therapy which has 
been shown to induce accelerated and sustained remissions in bipolar 
depression. In this report, we present a case of bipolar depression 
undergoing triple chronotherapy in addition to the standard treatment 
and discuss the importance of getting fast and sustained response in 
these cases.

Keywords: Bipolar disorder, depression, chronotherapy, sleep 
deprivation

GİRİŞ

Bipolar bozuklukta eşik altı depresif belirtilerle birlikte dep-
resif dönemlerin süresi diğer dönemlere göre daha uzundur 
(Kupka ve ark. 2007). Bipolar depresyonun klinik özellikleri-
nin de tedavisinin de unipolar depresyondan farklı olduğuna 
dair çok sayıda kanıt vardır. Depresyon, bipolar bozukluğun 
uzun süren ve tedavi edeni de zorlayan dönemi olmasına 
rağmen tedavisi ile ilgili veriler yetersizdir (Akiskal 2005). 
Bipolar bozukluğun depresif dönemi baskındır ve bilişsel, 
mesleki ve sosyal bozulma, psikiyatrik eş tanı, intihar ve ge-
nel sağlık sorunları nedeniyle artmış mortalite ile ilişkilidir 
(Novick ve ark. 2010).

Bipolar depresyonda tedavi seçeneklerinin sınırlı olduğu bi-
linmektedir. Antidepresan tedavi kullanımı yaygın olmakla 
birlikte etkinliğine dair yeterince kanıt bulunmamaktadır 

(Frye ve ark. 2014). Duygudurum ataklarını önlemede etkili 
olan lityum, valproik asit veya lamotrijin gibi duygudurum 
düzenleyici ilaçların depresif belirtiler üzerindeki etkileri için 
aylar geçmesi gerekmektedir ve genellikle bu tedaviler önem-
li kalıntı belirtilerin olduğu kısmi remisyonla sonuçlanmak-
tadır. Bu alanda fayda sağlayan psikofarmakolojik gelişme, 
ketiapin gibi atipik antipsikotik ilaçların kullanılmaya baş-
lanmasıdır. Ketiapinin bipolar depresyon akut tedavisinde 
plasebo ve standart antidepresanlardan belirgin üstün olduğu 
gösterilmiştir (Young ve ark. 2010). Ketiapin, klinik olarak 
etkili olduğu tespit edilmiş olmakla beraber, belirgin bir yan 
etki profiline sahip oluşu tolere edilebilirliğini ve kullanımını 
sınırlamaktadır. Bu yan etkiler hiperglisemi, diyabetes mel-
litus, kilo alımı, artmış kolesterol düzeyleri gibi metabolik 
değişiklikler ve ani ölüme yol açabilir kalp ritim bozuklukları-
dır (Schneeweiss ve Avorn 2009). Böylece, bipolar depresyon 
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için üç standart tedavi seçeneği hızlı etkinlik göstermeyişi, 
sınırlı tolere edilebilirliği ya da her ikisinden muzdariptir ve 
bu yönüyle daha hızlı etki gösteren ve ilişkili yan etki yükü 
olmayan tedavilerin geliştirilmesi için acil klinik ihtiyacı 
vurgulamaktadır.

Uyku yoksunluğunun antidepresan aktivitesi kırk yılı aşkın 
bir süredir kabul görmektedir (Pflug ve Tolle 1971). Depresif 
belirtilerin hızlı ve genellikle tam remisyonu tam uyku yok-
sunluğu uygulanan bir geceden sonra kaydedilmektedir. Bu 
dramatik remisyonlar genellikle geçicidir, toparlanma uyku-
sundan sonra ya da kısa süreli uyuklamalar sonrasında yerini 
relapslara bırakmaktadır (Sack ve ark. 1988). Son zamanlar-
da, Wu ve arkadaşlarının (2009) bulduğu üç kronoterapö-
tik müdahalenin yer aldığı bir paket (ilk gece toplam uyku 
yoksunluğu, ardından üç günlük uyku faz kayması ve üç gün 
boyunca sabahları parlak ışık tedavisi) -üçlü kronoterapi - 
bipolar depresyonda hızlı ve kalıcı remisyon sağlamıştır. Biz 
de bu yazımızda bipolar depresyon tanılı bir hastada mevcut 
psikofarmakolojik tedaviye ek olarak üçlü kronoterapi uy-
guladığımız bir olguyu sunmayı ve bu olgu ışığında bipolar 
depresyonda hızlı etki gösteren ve kalıcı yanıt sağlayan tedavi 
yöntemlerinin önemini tartışmayı amaçladık.

OLGU 

S.A., 58 yaşında erkek, boşanmış, üniversite mezunu, çalış-
mıyor, ailesiyle birlikte yaşıyor. Yaklaşık üç ay önce başlayan 
moral bozukluğu, isteksizlik, uyku düzensizliği, içe kapanma, 
hayattan zevk alamama, iş yapamama yakınmalarında son 
bir aydır artış olan hasta polikliniğimize başvurdu. Hastanın 
mevcut şikayetlerinin psikososyal stres etmeni sonrası başladı-
ğı öğrenildi. Bu süreçte son on aydır kullanmakta olduğu essi-
talopram 10 mg/gün, ketiapin 200 mg/gün ve valproat 1500 
mg/gün tedavisini düzenli olarak kullanmaya devam ettiğini 
belirtti. İlk şikayetlerinin 1997 yılında psikososyal stres etme-
ni sonrası depresif yakınmalar şeklinde başladığı bu dönemde 
trazodon tedavisinden fayda gördüğü ve iyileştiği, 2013 yılın-
da çok konuşma, hareketlilik, para harcama miktarında artış, 
cinsel istekte artış, özgüven artışı ve şüphecilik yakınmaları-
nın olduğu; bu dönemin yaklaşık bir yıl sürdüğü ve bu dö-
nemin ardından depresif yakınmalarının başladığı öğrenildi. 
Depresif dönemdeyken yaklaşık altı ay boyunca sertralin 200 
mg/gün tedavisi kullandığı ancak kısmen fayda gördüğü ve 
tedaviyi kendi isteğiyle bıraktığı öğrenildi. 2015 Mayıs ayın-
dan beri psikiyatri hekimi tarafından düzenli takipli olduğu ve 
bu tarihten itibaren bipolar bozukluk tanısıyla duygudurum 
düzenleyici tedavi kullandığı, 2015 Haziran ayında depresif 
yakınmalarında artış olması nedeniyle psikiyatri kliniğinde 
yatarak tedavi gördüğü ve halen kullanmakta olduğu ilaçların 
bu dönemde başlandığı öğrenildi. Taburculuk sonrası şikayet-
lerinin kısmen gerilediğini ancak çökkün duygudurumunun 
devam ettiğini belirtti. 

Özgeçmişinde hipertansiyon, diyabet öyküsünün olduğu ve 
2008 yılında koroner by-pass operasyonu geçirdiği bilgisine 
ulaşıldı. Soygeçmişinde ağabeyinde alkol kullanım bozuklu-
ğu, ablasının oğlunda depresyon ve ablasında epilepsi öyküsü 
mevcuttu. Alkol ve madde kullanımı olmayan hastanın yakla-
şık 35 yıldır 1 paket/gün sigara kullanımı mevcuttu. Yapılan 
ruhsal durum muayenesinde öz bakımı azalmış, psikomo-
tor aktivitesi hafif düzeyde azalmış, konuşma miktar ve hızı 
azalmış, uykusu düzensiz, duygulanımı depresifti. Düşünce 
içeriğinde suçluluk, değersizlik düşünceleri ve ölümle ilgili 
düşünceler mevcuttu. Yatışında Hamilton Depresyon Ölçeği 
(HAM-D) puanı 18’di. Rutin biyokimya analizi, tiroid fonk-
siyon testleri, tam kan sayımında patoloji saptanmadı. Kranial 
Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) ve elektroensefa-
lografisi (EEG) normaldi. Essitalopram 10 mg/gün, ketiapin 
300 mg/gün ve valproat 1500 mg/gün tedavisi düzenlendi. 
Tam uyku yoksunluğu, uyku faz kayması ve parlak ışık te-
davisi planlandı. Triple kronoterapi boyunca hasta günlük 
HAM-D ve görsel analog skala (GAS) ve Epworth Uykululuk 
Skalası (EUS) ile takip edildi.

Tam uyku yoksunluğu sabah 09.00’dan bir sonraki gün saat 
18.00’e kadar (33 saat) uygulandı. Hasta uyku yoksunluğu 
gecesini ve takip eden günü klinikteki hemşire ve intörnle-
rin takibinde geçirdi. Parlak ışık tedavisi uyku yoksunluğunu 
takip eden gecenin sabahında başlandı. Parlak ışık tedavisin-
de 10.000 lüks gücünde ışık 30 dakika boyunca uygulandı. 
Sabahçılık akşamcılık ölçeğinden 65 puan alan hastanın foto-
terapisi saat 05.45’de olacak şekilde planlandı. Toplamda 15 
kez fototerapi uygulandı. Uyku faz kayması tam uyku yok-
sunluğunu takip eden gün başlandı. Hastanın yatış ve kalkış 
saatleri sırasıyla 1. gün 18.00-02.00, 2. gün 20.00-04.00 ve 
3. gün 22.00-06.00 saatleri olarak belirlendi. Uyku yoksun-
luğu tedavisi sonrasında 1. gün sonunda HAM-D puanı 8’e 
geriledi. İzleyen takiplerinde HAM-D puanı sırasıyla 6, 4 ve 
3 puan olarak belirlendi. Hastanın enerji, mutluluk, çökkün-
lük ve gerginlik düzeyleri GAS ile değerlendirilmiştir. Tedavi 
öncesinde GAS değerleri enerji 3,2 cm, mutluluk 2 cm, çök-
künlük 8,5 cm, gerginlik 5,2 cm olarak belirlendi. Birinci 
günün sonunda GAS değerleri enerji 5,7 cm, mutluluk 4,9 
cm, çökkünlük 3,4 cm ve gerginlik 1,4 cm idi. Taburculuk 
öncesi GAS değerleri enerji 9 cm, mutluluk 8,5 cm, çökkün-
lük 1 cm, gerginlik 2 cm idi. Başlangıçta EUS puanı 8 idi. 
Tedavinin 1. günü sonunda EUS puanı 10, izleyen takiplerde 
EUS puanı sırasıyla 5, 5 ve 4 puan olarak belirlendi. Tedavi 
boyunca hastada hafif baş ağrısı dışında yan etki görülmemiş-
tir. Parlak ışık tedavisinin yan etkisi olarak değerlendirilmiştir. 
Bir iki gün içinde baş ağrısı yakınması ek ilaç gerekmeden or-
tadan kalkmıştır. Valproik asit kan düzeyi 72,9 ug/ml olarak 
belirlendi. Triple kronoterapi sonrasında hastanın tedavisine 
lamotrijin 25 mg/gün eklendi ve 200 mg/güne titre edildi. 
Hasta kliniğimizde 3 hafta yatarak tedavi gördükten sonra 
valproat 1500 mg/gün, ketiapin 300 mg/gün, essitalopram 



222

10 mg/gün ve lamotrijin 200 mg/gün tedavisi ile remisyon-
da taburcu edildi. Taburculuk sırasında hastanın herhangi bir 
şikâyeti yoktu. HAM-D puanı 3 idi. Taburculuk sonrası has-
ta bir ay boyunca haftalık poliklinik takibi sonrasında aylık 
kontrollerine devam emiştir. Takipte olduğu 4 ay boyunca 
depresif belirtilerde yineleme görülmemiştir.

TARTIŞMA

Bipolar bozukluğun depresif dönemi, yüksek morbidite ve 
mortalite oranları ve artmış intihar riski ile hastalığın ciddi 
bir bileşenidir (Wulsin ve ark. 1999). Bipolar depresyon için 
hızlı etkili ve sürdürülebilir bir tedavinin geliştirilmesi uzun 
süredir hedeflenmektedir. Geleneksel tedaviler ile yanıt için 
genellikle 2-8 hafta gerekir ancak bu süre boyunca intihar 
riski ve belirtilerin şiddeti devam eder (Machado-Vieira ve 
ark. 2008). Bipolar bozuklukta melatonin sekresyonu ve sir-
kadiyen ritm anormallikleri olduğu bildirilmiştir (Plante ve 
Winkelman 2008). Duygudurum bozukluklarında sirkadiyen 
ritmin düzenlenmesinin semptomları hızla iyileştirdiği bilin-
mektedir (Bunney ve Potkin 2008). Dünya çapında 1700’den 
fazla hastanın katıldığı 60’dan fazla çalışmada belirtildiği gibi 
uyku yoksunluğu 24-48 saat içinde hastaların %40-60’ında 
depresif semptomları azaltmak için kullanılan en yaygın kro-
noterapötik müdahaledir (Benedetti ve ark. 2007). 

Depresyon tedavisinde kronoterapötik yaklaşımları benimse-
menin yararı birkaç derlemenin konusudur ve uyku yoksun-
luğu yanıtı geçici olmasına rağmen, eşlik eden ilaçlar (örneğin 
selektif serotonin geri alım inhibitörleri ve lityum), parlak ışık 
ve uyku faz kayması gibi sirkadiyen ritme olan müdahaleler 
sonucu etkisi sürdürülebilmektedir (Machado-Vieira ve ark. 
2008, Benedetti ve ark. 2007). Bizim olgumuz da yaklaşık 
10 aydır antidepresan tedavi kullanmaktaydı. Ancak halen şi-
kayetleri devam eden ve hızlı yanıt almak istediğimiz hastaya 
üçlü kronoterapi tedavisi düzenledik.

Çalışmalarda hem unipolar hem de bipolar depresyonda top-
lam uyku yoksunluğu ile hızlı bir antidepresan yanıt görüldü-
ğü bildirilmiştir (Benedetti ve ark. 2007, Wirz-Justice ve ark. 
2005). Bununla birlikte bu tekniğin klinik kullanımı yanıtın 
tipik olarak uyku sonrası hızla geri dönmesi nedeniyle sınırlı-
dır. Uyku yoksunluğuna farmakoterapi, uyku faz kayması ve 
parlak ışık tedavisi eklenmesinin depresyonun nüks etmesini 
önlemede etkinliğe sahip olduğu gösterilmiştir (Wu ve ark. 
2009, Echizenya ve ark. 2013). Bizim tedavi protokolümüzde 
de tam uyku yoksunluğu sonrasında uyku faz kayması uygu-
lanmış ve 15 gün buyunca parlak ışık tedavisi uygulanmıştır. 
Böylece tam uyku yoksunluğu sonrası toparlanma uykusu 
ile semptomların hızla tekrar kötüleşmesinin önüne geçmiş 
olduk. 

Üçlü kronoterapi adı verilen kombine toplam uyku yoksun-
luğu, uyku faz kayması ve parlak ışık tedavisinin, eşlik eden 

farmakoterapi ile birlikte depresif belirtilerde 9 hafta boyunca 
hızlı bir iyileşme sağladığını bildirmiştir (Echizenya ve ark. 
2013). Üçlü kronoterapi erken cesaret verici sonuçları göz 
önünde tutulursa az yan etkiye sahip oluşu, kolay uygulana-
bilir tekniği ve ucuz oluşu ile ideale yakın bir yataklı tedavi 
yöntemi gibi görünmektedir. Erken vadede elde edilen cesaret 
verici sonuçlara rağmen sadece bir yayında özkıyım riski yük-
sek bipolar depresyon hastalarının dahil edildiği hastalarda 
üçlü kronoterapi yöntemi tedavide kullanılmıştır. Bu çalışma-
da, lityum tedavisine ek olarak üç gecelik uyku yoksunluğu 
ve beraberinde üç günlük parlak ışık terapi seanslarını içe-
ren kronoterapinin biraz farklı bir varyasyonu kullanılmıştır 
(Benedetti ve ark. 2014). Uyku yoksunluğu tedavisi ile dep-
resyonda hızlı bir düzelme sağlanmakta ancak terapötik etki, 
uyku yoksunluğu tedavisinin uygulandığı günün sonuna ka-
dar sürmektedir. Takip eden gece uykusu ya da kısa uyuklama 
sonrasında ise ilaç kullanmayan hastaların %80’inde relaps 
görülmüştür (Giedke ve Schwarzler 2002). Uyku yoksunlu-
ğu tedavisine genel ilgisizliğin nedeninin, toparlanma uyku-
su sonrasında ortaya çıkan relapsların olduğu bildirilmiştir 
(Wirz-Justice ve van den Hoofdakker 1999). Diğer yandan 
bizim olgumuzda uyku yoksunluğu yerine üçlü kronoterapi 
uygulaması ve bu tedavinin psikofarmakolojik ilaçlarla birlik-
te uygulanması bu sorunu etkili bir şekilde ortadan kaldırabi-
leceğini düşünmekteyiz. 

Işık tedavisi ile ilgili önceki klinik araştırmalar daha çok mev-
simsel duygulanım bozukluğu üzerine odaklanmıştır. Ancak, 
ışık terapisi diğer duygudurum bozuklukları, özellikle bipolar 
depresyon ve majör depresif bozukluk tedavisindeki yeri dik-
kat çekmektedir. Bipolar depresyon veya majör depresyon için 
ışık tedavisi etkinliği üzerine çalışmaların çoğunda tam uyku 
yoksunluğu veya psikotrop maddeler ile ışık tedavisi kombi-
ne edilmiştir (Benedetti ve ark. 2014). Mevsimsel olmayan 
depresyonda ışık tedavisinin %12-35 arasında net bir fayda 
sağladığını ve standart tedavilerle birlikte uygulamanın siner-
jistik etkili olduğunu bildirilmiştir (Kripke 1998). Yamada ve 
arkadaşları (1995) parlak ışık tedavisinin mevsimsel olmayan 
depresyonda, depresyonun şiddetini anlamlı şekilde azalttı-
ğını bildirmiştir. Ayrıca olgumuzda 10.000 lüks gücündeki 
parlak ışık tedavisinin kullanılmış olması ve 15 gün boyun-
ca uygulanmış olması olası yetersiz tedavi sorununu ortadan 
kaldırmıştır. 

Parlak ışık tedavisi intihar davranışı ile ve olası maniye geçiş 
ile ilişkilendirilmiştir (Praschak-Rieder ve ark. 1997, Chan ve 
ark. 1994). Bipolar bozuklukta ışık tedavisinin yerinin araştı-
rıldığı bir meta-analizde bipolar depresyonda hastalık şiddeti-
nin ilaç ya da tam uyku yoksunluğu ile ışık terapisinin kom-
binasyonu sonucunda önemli ölçüde azaldığı gösterilmiştir. 
Ayrıca ışık tedavisi ile güçlendirme sonucu belirti şiddetinde 
ışık tedavisi eklenmeyen tedavilere göre anlamlı azalış sap-
tanmıştır (Tseng ve ark. 2016). Uyku yoksunluğu tedavisiyle 
bipolar depresyonu ve mevsimsel duygudurum bozukluğu 
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olanlarda daha yüksek bir mani geçişi bildirilmektedir ancak 
hastamızın klinikteki izlemi sırasında herhangi bir hipomani 
veya mani belirtisine rastlanmamıştır.

Üçlü kronoterapi uygulaması sonrasında olgumuzun HAM-D 
puanlarındaki azalma depresyondaki hızlı düzelmeyi yansıtı-
yordu. Sonuç olarak bipolar depresyonda üçlü kronoterapi 
ile birlikte uygulanan psikofarmakolojik tedavi, sadece uyku 
yoksunluğu uygulaması sonrasında oluşabilecek relapsları ön-
lemede etkili olabilir. Erken tedavi yanıtı istenen olgularda, 
düşük yan etki profili ile birlikte üçlü kronoterapi, bir kom-
binasyon alternatifi ve güçlendirme tedavisi seçeneği olabilir. 
Olgumuzda üçlü kronoterapi sonucunda 48 saat gibi erken 
bir sürede depresif belirtilerde belirgin bir azalma olduğunu 
saptadık. Adjuvan kronoterapi sonucu gözlenen hızlı yanıt 
bipolar depresyon tedavisi için önemlidir. Kronoterapi anti-
depresan yanıtı hızlandırmak, güçlendirmek ve yanıtın sürdü-
rülmesini sağlamada güvenli ve invaziv olmayan bir yöntem 
sunmaktadır. 

KAYNAKLAR

Akiskal HS (2005) The dark side of bipolarity: detecting bipolar depression in its 
pleomorphic expressions. J Affect Disord 84: 07–15.

Benedetti F, Barbini B, Colombo C ve ark. (2007) Chronotherapeutics in a 
psychiatric ward. Sleep Med Rev 11: 509 –22.

Benedetti F, Riccaboni R, Locatelli C ve ark. (2014) Rapid treatment response 
of suicidal symptoms to lithium, sleep deprivation, and light therapy 
(chronotherapeutics) in drug-resistant bipolar depression. J Clin Psychiatry 
75:133-40.

Bunney JN, Potkin SG (2008) Circadian abnormalities, molecular clock genes 
and chronobiological treatments in depression. Br Med Bull 86: 23–32.

Chan PK, Lam RW, Perry KF (1994) Mania precipitated by light therapy for 
patients with SAD. J Clin Psychiatry 55:454.

Echizenya M, Suda H, Takeshima M ve ark. (2013) Total sleep deprivation 
followed by sleep phase advance and bright light therapy in drug-resistant 
mood disorders. J Affect Disord 144: 28-33.

Frye MA, Prieto ML, Bobo WV ve ark. (2014) Current landscape, unmet needs, 
and future directions for treatment of bipolar depression. J Affect Disord 
169: 17-23.

Giedke H, Schwarzler F (2002) Therapeutic use of sleep deprivation in 
depression. Sleep Med Rev 6: 361-77.

Kripke DF (1998) Light treatment for nonseasonal depression: speed, efficacy, 
and combined treatment. J Affect Disord 49: 109-17.

Kupka RW, Altshuler LL, Nolen WA ve ark. (2007) Three times more days 
depressed than manic or hypomanic in both bipolar I and bipolar II 
disorder. Bipolar Disord 9: 531–35.

Machado-Vieira R, Salvadore G, Luckenbaugh DA ve ark. (2008) Rapid onset 
of antidepressant action: A new paradigm in the research and treatment of 
major depressive disorder. J Clin Psychiatry 69: 946 –58.

Novick DM, Swartz HA, Frank E (2010) Suicide attempts in bipolar I and 
bipolar II disorder: A review and meta-analysis of the evidence. Bipolar 
Disord 12: 1–9.

Pflug B, Tolle R (1971). Therapy of endogenous depressions using sleep 
deprivation. Practical and theoretical consequences. Nervenarzt 42: 117–24. 

Plante DT, Winkelman JW (2008) Sleep disturbance in bipolar disorder: 
therapeutic implications. Am J Psychiatry 165:830–43.

Praschak-Rieder N, Neumeister A, Hesselmann B ve ark. (1997) Suicidal 
tendencies as a complication of light therapy for seasonal affective disorder: 
a report of three cases. J Clin Psychiatry 58: 389-92.

Sack DA, Duncan W, Rosenthal NE ve ark. (1988) The timing and duration of 
sleep in partial sleep deprivation therapy of depression. Acta Psychiatr Scand 
77: 219–24.

Schneeweiss S, Avorn J (2009) Antipsychotic agents and sudden cardiac death—
How should we manage the risk? N Engl J Med 360: 294–6. 

Tseng PT, Chen YW, Tu KY ve ark. (2016) Light therapy in the treatment 
of patients with bipolar depression: A meta-analytic study. Eur 
Neuropsychopharmacol 26:1037-47. 

Wirz-Justice A, Benedetti F, Berger M ve ark. (2005) Chronotherapeutics (light 
and wake therapy) in affective disorders. Psychol Med 35: 939–44.

Wirz-Justice A, van den Hoofdakker RH (1999) Sleep deprivation in depression: 
what do we know, where do we go? Biol Psychiatry 46: 445-53.

Wu JC, Kelsoe JR, Schachat C ve ark. (2009) Rapid and sustained antidepressant 
response with sleep deprivation and chronotherapy in bipolar disorder. Biol 
Psychiatry 66: 298–301.

Wulsin LR, Vaillant GE, Wells VE (1999) A systematic review of the mortality of 
depression. Psychosom Med 61: 6 –17.

Yamada N, Martin-Iverson MT, Daimon K ve ark. (1995) Clinical and 
chronobiological effects of light therapy on nonseasonal affective disorders. 
Biol Psychiatry 37: 866-73.

Young AH, McElroy SL, Bauer M ve ark. (2010) A double-blind, placebo-
controlled study of quetiapine and lithium mono-therapy in adults in the 
acute phase of bipolar depression (EMBOLDEN I). J Clin Psychiatry 71: 
150–62.


