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ABSTRACT:
BEREAVEMENT MANIA AND ITS TREATMENT: A CASE
PRESENTATION

Yak›n bir aile üyesinin kayb›yla kiﬂinin manik episoda girmesi
literatürde cenaze töreni ya da yas manisi olarak isimlendirilmektedir. Bir psikojenik mani olan yas manisi, sevilen kiﬂinin
kayb›ndan çok k›sa süre sonra ortaya ç›kmaktad›r. Bu makalede eﬂinin as› yoluyla intihar etmesinin hemen ard›ndan manik
episoda giren ellibeﬂ yaﬂ›nda bir bayan hasta takdim edilmektedir. Hastada bipolar bozukluk öyküsü yoktu ve DSM IV manik episod ölçütlerini karﬂ›l›yordu. Hastan›n manik episodu ile
eﬂini yitirmesi aras›ndaki zamansal yak›nl›k, hastan›n özgeçmiﬂinde bir duygulan›m bozuklu¤u öyküsü bulunmamas› ve önceki zorlay›c› yaﬂam olaylar›na bu ﬂekilde bir tepki geliﬂtirmemiﬂ olmas› bize takdim etti¤imiz olgunun bir yas/cenaze töreni manisi ya da baﬂka bir deyiﬂle psikojenik mani oldu¤unu düﬂündürmektedir. Nitekim hasta ilaçs›z izlendi¤i yaklaﬂ›k bir y›ll›k süre içinde hastalanmam›ﬂt›r. Olas› yas tepkileri aras›nda
maninin de düﬂünülmesi gerekti¤i bu olgu bildiriminden anlaﬂ›lmaktad›r.

The outburst of manic episode after the death of a close family
member is termed as funeral or bereavement mania in the literature. Bereavement mania which is considered to be a kind
of psychogenic mania that emerges in a short time following
the death of a closed family member. In this article we present
a case of a 55 year old woman who had a manic episode
immediately after her husband’s suicide by hanging himself.
There was no history of bipolar disorder in the patient and the
DSM IV criteria for manic episode were met. Time proximity
between the death of the spouse and the outburst of the manic
episode, absence of the history of bipolar disorder and no such
a reaction towards other stressful life conditions in the history
of the patient makes us think that the case we presented is a
funeral / bereavement mania, or in other words a psychogenic
mania. Another proof for this is that there was no recurrence of
mania or an outburst of depressive episode even though the
patient was followed without medication for almost a year.
This case presentation demostrates that the clinicans should
have mania in mind amongst the possible grief reactions.
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G‹R‹ﬁ
lein maniyi bir kay›b›n gerçekli¤inin inkâr› olarak
tan›mlam›ﬂt›r (1). Bu görüﬂe göre yas durumlar›
çeliﬂkisel bir biçimde manik savunmaya yol açabilir.
Günümüzde ise psikojenik mani kavram› gözden düﬂmüﬂtür ve mani ile yas› iliﬂkilendiren vaka takdimlerine
daha az rastlanmaktad›r (2). Yay›nlanm›ﬂ vaka bildirimleri daha önce var olan bir duygulan›m bozuklu¤u
zemininde geliﬂen ‘manik yas’ durumlar›yla s›n›rl›d›r.
Böylesi durumlarda ise yas ile manik episod baﬂlang›c›
aras›ndaki zaman aral›¤› çok uzun oldu¤undan etiyolojik bir ba¤ kurmak zorlaﬂmaktad›r (2). Onishi ve ark (3)
bir akci¤er kanseri hastas›nda, yine akci¤er kanseri olan bir yak›n arkadaﬂ›n›n ölümünden dört gün sonra
ortaya ç›kan bir manik episod bildirmiﬂlerdir. Bu hastada bipolar hastal›k ve alkol kötüye kullan›m öyküsü
bulunmamas› ve ölümle manik episod aras›ndaki zamansal yak›nl›k, yas manisini düﬂündürmüﬂtür.

K

Yasla ilgili özel bir psikiyatrik durum; cenaze töreni manisi (funeral mania) olarak adland›r›lan, yak›n aileden birisinin ölümünü izleyen bir hafta içinde manik
episod geliﬂmesi durumudur (4). Pek çok vakada hasta aile üyesinin ölümüyle baﬂa ç›kamaz ve yitirilen kiﬂinin hala hayatta oldu¤una dair kal›c› bir sanr› vakalar›n yaklaﬂ›k yar›s›nda görülebilir. Bu hastalar›n bir k›sm›nda bipolar duygulan›m bozuklu¤u öyküsü vard›r
(5). Ambelas (6) manik hastal›k öncesinde en yayg›n
tetikleyicilerden birisinin yas oldu¤unu bulmuﬂtur. Yazar›n inceledi¤i vakalarda hastane yat›ﬂ› yas›n ilk haftas›nda gerçekleﬂmiﬂtir. Ancak bu beﬂ vakan›n üçü daha
önceden bipolar bozukluk tan›s›yla izlendi¤i için kay›plar›n daha çok tetikleyici etken oldu¤u, etiyolojik bir iliﬂkinin kurulamayaca¤› söylenebilir. Krishnan ve ark
(5) sevdikleri kiﬂileri yitirdikten sonra maniye giren üç
vaka bildirmiﬂlerdir. Bu vakalarda sevilen kiﬂinin kayb›yla baﬂa ç›kamama sonucu gerçeklikten kaç›ﬂ, ortak
payda olarak bulunmuﬂtur. Berlin ve ark (7) ise lityum

Karadeniz Teknik Üniversitesi T›p Fakültesi, Psikiyatri AD
Vak›f Gureba E¤itim Hastanesi Psikiyatri Klini¤i

1
2

Yaz›ﬂma Adresi / Address reprint requests to: Doç. Dr. Kemal Sayar, KTÜ T›p Fak. Farabi Hastanesi Psikiyatri Klini¤i Trabzon Türkiye
E-Mail : mkemalsayar@superonline.com, kemalsayar@hotmail.com
Kabul tarihi / Acceptation date: 03.02.2002

Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, Cilt: 12, Say›: 1, 2002 / Bulletin of Clinical Psychopharmacology, Vol: 12, N.: 1, 2002

23

Yas S›ras›nda Görülen Mani ve Tedavisi:

koruyucu tedavisi alt›nda olmas›na ra¤men annesinin
ölümünden hemen sonra maniye giren bir hasta bildirmiﬂtir. Rosenman ve Tayler (8) kocas›n›n ölümünü izleyen günlerde maniye giren 28 yaﬂ›nda bir bayan hastay› bildirmiﬂlerdir. Bu hastada geçirilmiﬂ bir depresyon öyküsü vard›r. Hollander ve Geldin (4) o¤lunun ölümünden sonra maniye giren ve bipolar bozukluk öyküsü bulunmayan 44 yaﬂ›nda bir bayan hasta bildirmiﬂlerdir. Bu vakan›n hikayesinde de eﬂinin ölümünü
izleyen y›llarda bir depresif episodun varl›¤› dikkati
çekmektedir. Singh ve ark (9) yirmi y›ll›k agresyon ve
hiperaktivite öyküsü olan ‘zihinsel özürlü’ bir kiﬂide olas›l›kla yineleyici maninin bir görünümü olan yas sonras› mani tarif etmiﬂlerdir. Retrospektif bir incelemede
Rickarby (10) dört vaka bildirmiﬂtir, ama yasla mani
baﬂlang›c› aras›ndaki süre 12 y›la kadar ç›kabildi¤inden bu vakalar için nedensel bir iliﬂki kurmak zor
görünmektedir. Morgan ve ark (2) eﬂini kanser nedeniyle yitirdikten sonra psikotik maniye giren 37 yaﬂ›nda bir bayan hasta bildirmiﬂlerdir. Bu hastan›n özgeçmiﬂinde ne manik ne de depresif episod öyküsü vard›r.
Biz bu makalede yas manisi olarak de¤erlendirdi¤imiz bir olguyu ve tedavisini bildirmek ve tart›ﬂmak istiyoruz. Yasla manik episod aras›ndaki etiyolojik ba¤›n
belirgin oldu¤u olgu bildirimlerinin çok s›n›rl› say›da olmas› nedeniyle, tart›ﬂaca¤›m›z olgunun manik episodun yaﬂam olaylar›yla iliﬂkisi konusunda bize yeni
fikirler verece¤ini düﬂünüyoruz.
OLGU
55 yaﬂ›nda dul bayan hasta aﬂ›r› konuﬂma, aﬂ›r› hareketlilik, uykusuzluk yak›nmalar›yla ayaktan tedavi biriminde görüldü. Al›nan öyküde hastan›n eﬂinin iki gün
önce as› yoluyla intihar etti¤i ö¤renildi. Hastan›n 30
yaﬂ›ndaki o¤lu zaten üç ayd›r major depresyon tan›s›yla birinci yazar taraf›ndan izlenmekteydi. Ailenin ticari
faaliyeti yaklaﬂ›k alt› ay kadar once bankalara olan kredi borçlar›n›n ödenememesi üzerine darbo¤aza girmiﬂti. Yo¤un ekonomik s›k›nt›lar ve borçlar›n ödenemiyor
oluﬂu hastam›z›n eﬂini s›k›nt›ya sokmuﬂ ve bir sabah iﬂ
yerinde kendini asm›ﬂ olarak bulunmuﬂtu. Bu haber
kendisine ulaﬂt›r›ld›¤›nda hastam›z önce tepki vermemiﬂ ancak akﬂama dogru çok konuﬂmaya, anlams›z
sözler etmeye, ‘çocukça davranmaya’, aﬂ›r› ve durmaks›z›n hareket etmeye baﬂlam›ﬂt›. Hasta izleyen iki
geceyi uykusuz geçirmiﬂ, yüksek sesle ve durmaks›z›n
konuﬂmuﬂ, dikkatini bir konu üzerinde toplamakta
güçlük çekmiﬂ, cevresindekilerin yad›rgad›¤› bir canl›l›k
ve hareketlilik göstermiﬂti. Ruhsal muayenesinde d›ﬂavuran davran›ﬂlar›nda bir etkinlik art›ﬂ›, konuﬂmas›nda
h›zlanma, dikkatinde çelinebilirlik, duygudurumunda
yükselme, duygulan›m›nda labilite ve iritabilite, düﬂünce ak›ﬂ›nda fikir uçuﬂmas› dikkat çekiyordu. ‹çgörüsü
yoktu. Ruhsal muayenede herhangi bir psikotik ö¤e
saptanmad›. Soy ve öz geçmiﬂinde bir ruhsal rahats›zl›k öyküsü yoktu. O¤lu ailece yaﬂad›klar› ekonomik s›k›nt›yla baﬂlayan bir depresyon geçirmiﬂ ve ilaç teda-
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visiyle tamamen düzelmiﬂti. Premorbid kiﬂili¤i uyumlu,
sessiz ve ailesine karﬂ› koruyucu olarak tarif ediliyordu.
Sosyal iliﬂkileri canl›yd›, akraba ve komﬂular›yla s›k s›k
görüﬂüyordu.
Hastan›n ayaktan takibinin zor olaca¤› düﬂünülerek
hastaya, aﬂ›r› etkinli¤ini ve iritabilitesini kontrol alt›na
almak icin zuklopentikzol 50 mg IM enjeksiyon yap›ld› ve ay›r›c› tan› amac›yla Vak›f Gureba E¤itim Hastanesi (VGEH) psikiyatri klini¤ine yat›r›ld›. Hastaya
VGEH psikiyatri klini¤inde geç baﬂlang›çl› manik episod ön tan›s›yla klorpromazin 300 mg/gün, lityum
karbonat 900mg/gün tedavisi baﬂland›. Hastam›zda
organisiteyi araﬂt›rmak amac›yla yapt›r›lan EEG, beyin
tomografisi ve MR tetkikleri herhangi bir patoloji göstermedi. Kan kimyas›nda da patolojik bir durum dikkati çekmedi. Hastan›n etkinlik art›ﬂ›nda ilk iki hafta
boyunca verilen tedaviye ra¤men bir azalma olmad›.
Gece yar›s› uyanan hasta anlams›z baz› etkinliklerle
(örne¤in o¤lu için çamaﬂ›r y›kamas› gerekti¤ini söylüyordu) di¤er hastalar› da rahats›z ediyor, sabaha kadar
uyumuyordu. Eﬂinin ölümüyle ilgili sorular duygudurumunu birden de¤iﬂtiriyor, birden ba¤›rarak a¤lamaya
baﬂl›yordu. Hastan›n yatt›¤› süre içinde benlik sayg›s›nda bir artma gözlenmedi. ‹laç tedavisinden beklenen
sonucun al›namamas› üzerine elektrokonvülzif tedavi
(EKT)’ye geçildi. Yedi seansl›k EKT sonras›nda hastan›n psikomotor aktivasyonu ve konuﬂma h›z› normale
döndü, uyku ve dikkati düzeldi. Kocas›n›n ölümüyle ilgili olarak konuﬂmaya baﬂlad›. Hasta yasa ba¤l› psikojenik mani olarak de¤erlendirildi ve ilaçs›z izleme al›nd›.
Taburcu edildikten alt› ay sonra hastan›n durumu iyiydi, izleyen aylarda da iyilik halinin sürdü¤ü o¤lu taraf›ndan telefonla haber verildi.
TARTIﬁMA
Hastam›z DSM-IV manik episod ölçütlerini bir
madde kötüye kullan›m öyküsü bulunmaks›z›n karﬂ›lamaktad›r. Bir hafta boyunca duygudurumu yükselmiﬂ
ve huzursuzdu (irritable). Bu süre boyunca hastan›n konuﬂmas› bas›nçl› ve h›zlanm›ﬂt›, psikomotor ajitasyonu,
amaca yönelik etkinli¤inde art›ﬂ, düﬂünce ak›ﬂ›nda belirgin bir h›zlanma vard›. Dikkati kolayl›kla çelinebilir
durumdayd›. Hastan›n özgeçmiﬂinde belirgin bir duygulan›m bozuklu¤u öyküsü yoktu, o¤lu d›ﬂ›nda birinci
derece akrabalar›nda da duygulan›m bozuklu¤u öyküsü bulunmuyordu. Hastam›z›n davran›ﬂ› sosyal iﬂlevselli¤ini belirgin ölçüde bozuyordu. Hastam›zda grandiyöz sanr›lar ya da varsan›lar yoktu.
Manik episod eﬂinin ölüm haberini ald›ktan k›sa bir
süre sonra ortaya ç›km›ﬂt›. Hastam›z daha önceki zorlay›c› yaﬂam olaylar›na karﬂ› benzeri bir tepki geliﬂtirmemiﬂti.
Manik episodun eﬂinin kayb›n›n hemen ard›ndan
ortaya ç›kmas› bu olguda cenaze töreni ya da yas manisi olarak adland›r›lan durumu düﬂündürmektedir.
Hastan›n eﬂinin ölümünü kabullenmedi¤i ve patolojik
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bir yas tepkisi verdi¤i düﬂünülebilir. Psikodinamik aç›klamaya göre mani kimi zamanlarda kiﬂiyi depresyonun
y›k›c› etkilerinden koruyan ve kiﬂinin çevresel zorlayanlara uyum sa¤lamas› için zaman kazand›ran bir savunmad›r (1). Manik savunma yoluyla kiﬂi yas› inkâr, öfori ve maniye dönüﬂtürebilir. Bildirdi¤imiz olguda hastan›n eﬂinin ölümü ve ölme biçimi, onun için çok yaralay›c›d›r. Bu yüzden manik bir durum bu örseleyici olay›n duygusal olarak daha az ac› vermesini sa¤layacak
bir kalkan iﬂlevi görebilir. Manik savunmalar bir ‘kap›’
iﬂlevi göstererek kiﬂinin iç gerçekli¤in ac› verecek anlam›ndan kaç›nmas›na yard›m ederler. Toder-Goldin
(11) yas süreci içindeki ergenlerde manik savunmalar›n
önemini tart›ﬂm›ﬂ ve manik savunmalar›n bu yaﬂ grubunda yasla baﬂa ç›kmak için bir güç kayna¤› oluﬂturabilece¤ini öne sürmüﬂtür. Hastam›z taburcu edildikten
sonra ilaçs›z izlenmesine ra¤men alt› ayl›k izleminde
herhangi bir depresif episod geliﬂtirmemiﬂtir. Bu bulgu
yak›n tarihli iki olgu bildirimi ile benzerlik göstermektedir. Her iki bildirimde de hasta manik durum geçtikten
sonra depresyona girmemiﬂtir (2,3).

Hastam›z›n daha önceki yaﬂam olaylar›na benzeri
bir tepki vermemiﬂ olmas› yas›n hasta için özgül bir durum oluﬂturdu¤unu göstermektedir. ‹laç tedavisine ilk
elde cevap al›namamas› da hastan›n yaﬂad›klar›n› sindirme, yeni gerçekli¤ine uyum sa¤lama için bir süreye gereksindi¤i, manik savunman›n bu amaca hizmet
etti¤i biçiminde yorumlanabilir. Hastan›n o¤lunda geliﬂen major depresyon da ailenin yaﬂad›¤› parasal s›k›nt›yla yak›ndan ilgilidir ve genetik bir yüklülü¤e ba¤l› de¤ildir. Hastan›n manik episodu ile eﬂini yitirmesi aras›ndaki zamansal yak›nl›k, hastan›n özgeçmiﬂinde bir
duygulan›m bozuklu¤u öyküsü bulunmamas› ve önceki
zorlay›c› yaﬂam olaylar›na bu ﬂekilde bir tepki geliﬂtirmemiﬂ olmas› bize bildirdi¤imiz olgunun bir yas/cenaze töreni manisi ya da baﬂka bir deyiﬂle psikojenik mani oldu¤unu düﬂündürmektedir.
Olas› yas tepkileri aras›nda maninin de düﬂünülmesi gerekti¤i bu olgu bildiriminden anlaﬂ›lmaktad›r. Dünya literatüründe çok az say›da olgunun bildirildi¤i bu
durumun tan›nmas›, ülkemizde de benzeri durumlar›n
do¤ru anlaﬂ›lmas›na hizmet edecektir.
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