
Abdullah AKPINAR, Gülin ÖZDAMAR ÜNAL, İnci Meltem ATAY, Duru GÜNDOĞAR, Ramazan ÖZÇANKAYA     
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Isparta, Türkiye

Vareniklin Kullanımı Sonrası İleri Yaş Başlangıçlı Mani: Bir Olgu Sunumu   
Late-life Onset Mania After Varenicline Use: A Case Report

Olgu Sunumu / Case Report

Ya z›fl ma Ad re si/Cor res pon den ce Ad dress
Dr. Abdullah Akpınar, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Isparta, Türkiye  

Tel.: +90 246 211 20 00 E-pos ta: abdakpinar@hotmail.com   Ge liş ta ri hi/Re cei ved: 27.12.2011  Ka bul ta ri hi/Ac cep ted: 13.04.2012       
© Nö rop si ki yat ri Ar şi vi Der gi si, Ga le nos Ya yı ne vi ta ra f›n dan ba s›l m›fl t›r. / © Arc hi ves of Neu ropsy chi atry, pub lis hed by Ga le nos Pub lis hing. 

ÖZET 
İleri yaşta başlayan manik epizot genellikle tıbbi hastalık ya da ilaç kullanımına ikincil 
sebeplerle ortaya çıkmaktadır. Vareniklin sigara bırakma tedavisinde kullanılan α4β2 
nikotinik reseptörlerin parsiyel agonistidir. Bu olguda daha önce psikiyatrik hastalık 
öyküsü bulunmayan 67 yaşındaki erkek hastada vareniklin kullanımı sonrası ilk kez 
ortaya çıkan manik epizot sunulmuştur. Vareniklin kullanımının yedinci gününde 
manik bulgular başladı. İlaç bırakılmasının birinci haftasında bulguların gerilememesi 
ile polikliniğimize başvuruldu. İlk ruhsal durum değerlendirmesinde Young Mani 
Değerlendirme Ölçeği (YMRS) 35/60 puan saptanmıştır. Hastane yatışının yirmi 
beşinci günü YMRS’nin 5/60 olması ile taburcu edildi. Vareniklin bipolar bozuklukta 
ve sağlıklı bireylerde manik epizoda yol açabilmektedir. Vareniklin tedavisi ile 
artan sayıda olguda ciddi psikiyatrik bozukluklar ortaya çıkmaktadır. Vareniklin 
tedavisine başlanmadan önce ve kullanımı sırasında ruhsal durum muayenelerinin 
değerlendirilmesi gerekli görünmektedir. (Nö rop si ki yat ri  Ar fli vi 2013; 50: 372-374)
Anah tar ke li me ler: Vareniklin, yaşlı , manik epizot, bipolar bozukluk, psikiyatri

Çıkar çatışması: Yazarlar bu makale ile ilgili olarak herhangi bir çıkar çatışması 
bildirmemişlerdir.

ABS TRACT
Late-life onset manic attacks generally occur secondary to general medical conditions 
or drug use. Varenicline is an α4β2  nicotinic acetylcholine receptor partial agonist, 
used for the cessation of smoking.  In this case report, we present a 67-year-old male 
patient with a new-onset manic episode following varenicline treatment. The patient’s 
manic symptoms started on the seventh day of varenicline treatment. His symptoms 
started on the 7th day of treatment. He was admitted to the psychiatric outpatient clinic 
since his symptoms did not improve despite discontinuing varenicline treatment. In the 
initial mental status examination, he scored 35/60 on the Young Mania Rating Scale 
(YMRS). On the twenty-fifth day of the hospitalization, the patient was discharged since 
his YMRS score improved  (5/60). Varenicline may cause manic episodes in patients 
with bipolar disorder and in healthy individuals. An increasing number of serious 
psychiatric disorders are being reported due to varenicline treatment. Mental state 
examination before and during varenicline treatment seems necessary.  (Arc hi ves of 
Neu ropsy chi atry 2013; 50: 372-374) 
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Giriş

Bipolar bozukluk en sık 18-44 yaşları arasında %1,4 oranında 
görülmektedir. Bununla birlikte ileri yaşta başlayan bipolar bozukluk 
olguları mevcuttur. Bu oran 45-64 yaş arasında %0,4 ve 65 yaş 
üstünde %0,1 olarak bildirilmiştir (1,2). İleri yaşta başlayan manik 
epizot daha yüksek oranda tıbbi hastalık ya da ilaç kullanımına ikincil 
sebeplerle ortaya çıkmaktadır (2,3).

Vareniklin sigara bırakma tedavisinde kullanılan α4β2 nikotinik 
reseptörlerin parsiyel agonistidir (4). Vareniklin kullanımında;  depresif 
duygudurum, uyku bozukluğu, intihar, ajitasyon, saldırganlık, psikotik 
ve manik bulgular tespit edilmiştir (4,5,6). 2009 yılında Amerikan Gıda 
ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından Vareniklinin ciddi nöropsikiyatrik 
bulgulara yol açabileceği belirtilmiştir (6). Şizofreni, bipolar bozukluk, 

majör depresif bozukluk öyküsü olanlarda hastalığın seyrinde 
alevlenmelere sebep olabileceği vurgulanmıştır (7,8,9,10). 

Bu olguda daha önce psikiyatrik hastalık öyküsü bulunmayan 67 
yaşındaki erkek hastada vareniklin kullanımı sonrası ilk kez ortaya 
çıkan manik epizot sunulmuştur.

Olgu

Bay S, 67 yaşında, lise mezunu, emekli, 45 yıllık evli, iki çocukludur. 
On beş gün önce sigara bırakmak için başvurduğu Kanser Erken 
Teşhis ve Tarama Merkezinde (KETEM) ilk üç gün 0,5 mg/gün, 
sonraki dört gün 1 mg/gün vareniklin kullanımıyla birlikte yedinci 
günde başlayan aşırı derecede neşeli ruh hali, hareketlilik, enerji 
artışı, libido artışı, uyumama, engellenmeye çalışıldığında irritabilite, 
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logore, grandiyosite, geleceğe yönelik plan ve projelerinde artış 
olan hastanın son bir haftadır vareniklin kullanımını bırakmasına 
rağmen mevcut şikayetlerinde gerileme olmaması sebebiyle 
polikliniğe başvuruldu. Özgeçmişinde kırk yıldır günde bir paket sigara 
tüketimi ve sekiz yıldır Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı (KOAH) 
tanısı ile Salbutamol, Budesonid, Teofilinin nadiren ve düzensiz 
kullanımı mevcuttu. Son iki aydır ek ilaç kullanımı yoktu. Daha önce 
geçirilmiş psikiyatrik hastalık, alkol ve madde kötüye kullanımı, 
kafa travması, bilinç bulanıklığı, unutkanlık, idrar, gayta inkontinansı 
öyküsü bulunmamaktaydı. Soygeçmişinde özellik yoktu. Ruhsal 
durum muayenesinde dış görünümünde hafif derecede dağınıklık, 
hareketlilik, konuşma miktarında artış, dikkat çelinebilirliği, labil 
duygudurum, öforik duygulanım, düşünce üretiminde artış, grandiyöz 
hezeyan, uyku miktarında azalma (günde 2 saat), libido artışı mevcuttu 
ve içgörüsünde; herhangi bir davranış değişikliği olduğunu inkar 
etmekteydi. YMRS ve Standardize Mini Mental Test (SMMT) ölçekleri 
uygulandı (11,12). İlk ruhsal durum değerlendirmesinde YMRS; 35/60 
puan ve SMMT; 25/30 puandı. DSM-IV-TR tanı kriterlerine göre ilaç 
kullanımına bağlı duygudurum bozukluğu, manik özellikler gösteren 
tanısı ile psikiyatri servisine yatışı yapıldı. Tıbbi; etyolojiye yönelik 
araştırmalar yapıldı. Hastanın nörolojik muayene dahil ayrıntılı 
sistemik muayenesi yapıldı ve normal olarak değerlendirildi. Tam kan 
sayımı, böbrek fonksiyon testleri, karaciğer fonksiyon testleri, kan 
şekeri, serum elektrolitleri, tiroid fonksiyon testleri, serum vitamin 
B12, folik asit düzeyleri normal sınırlardaydı. Beyin manyetik rezonans 
görüntülemesinde yaşla uyumlu kortikal atrofi saptandı. Mevcut 
verilerle hasta vareniklin kullanımı sonrası ortaya çıkan duygudurum 
bozukluğu, manik özellikler gösteren olarak değerlendirildi. Na 
valproat + valproik asit 750 mg (Valproat düzeyi 89 ug/ml), olanzapin 
30 mg ve ketiapin 300 mg tedavisi sonucunda; hastane yatışının yirmi 
beşinci gününde bulgularının gerilemesi ve YMRS’nin 5/60 olması ile 
taburcu edildi.

Tartışma

Literatürde 50 yaş ve üzerinde başlayan bipolar bozukluk olguları 
geç başlangıçlı olarak adlandırılmaktadır. Bipolar bozukluk sıklığı 
45-64 yaş arasında %0,4 ve 65 yaş üstünde %0,1 düzeyindedir (1,2). 
Geç başlangıçlı bipolar bozukluk vakaları aile öyküsünün sıklıkla 
negatif olması, daha fazla psikotik özellik göstermesi, daha fazla 
nörolojik eş tanı, çeşitli tıbbı durumlar ve ilaç kullanınımının daha sık 
eşlik etmesi ile gençlerdekinden ayrıldığı bildirilmiştir (3). Bu olguda 
da aile öyküsü negatiftir. Grandiyöz hezeyan eşlik etmektedir. Tıbbı 
hastalık olarak KOAH eşlik etmektedir. İlaç (vareniklin) kullanımına 
bağlı manik epizot ortaya çıkmıştır. 

İleri yaşta başlayan manik epizot daha yüksek oranda tıbbi hastalık 
ya da ilaç kullanımına ikincil sebeplerle ortaya çıkmaktadır (2,3). Bu 
olguda; ileri yaşta ilk manik epizoda sebep olabilecek; herhangi bir 
tıbbi hastalıklar saptanmamıştır. Manik epizodun vareniklin kullanımı 
ile ilişkili olduğu saptanmıştır.

Vareniklin α4β2 nikotinik asetilkolin reseptörlerin parsiyel 
agonistidir. Mezolimbik alanda dopamin salınımına yol açarlar 
(6). Araştırmalarda α7 nikotinik asetilkolin reseptörlerinin tam 
agonisti olduğu gösterilmiştir (4). Rollema ve ark. tarafından yapılan 
araştırmada fare yüzme deneyinde Vareniklinin α4β2 nikotinik 

reseptörlere parsiyel agonist bağlanması ile antidepresan etkinlik 
gösterebileceği tespit edilmiştir (13). Bipolar bozukluk ile dopamin 
ilişkisi bildirilmiştir (14). Vareniklinin bipolar bozuklukta ve bu olguda 
olduğu gibi sağlıklı bir bireyde manik epizoda yol açması; hem 
dopamin salınımına yol açması hem de olası antidepresan etkililiği 
sebebiyle olabileceğini düşündürmektedir.

Vareniklinin bipolar hastalarında manik epizoda sebep 
olduğu gösterilmiştir (15,16,17). Vareniklin kullanımı sonrasında 
bir şizoaffektif bozukluk olgusunda karma epizot tespit edilmiştir 
(18). Daha önce psikiyatrik hastalık öyküsü bulunmayan bir vakada 
vareniklin kullanımı sırasında mani gelişimi tespit edilmiştir (19). 
Francois ve ark. tarafından sunulan bu olguda 65 yaşında erkek 
hastanın, ilk hafta vareniklin kullanımı sonrasında grandiyöz, 
paranoid hezeyanlar, insomnia, logore, ajitasyon yakınmalarının 
başladığı, ilaç kullanımın son bir haftadır kesilmesine rağmen 
şikayetlerinin devam ettiği belirtilmiştir. Bulgular ve klinik 
başlangıç açısından vakamızla benzerlik göstermekte olup bu 
vakada hastalığın şiddeti ile ilgili bilgi verilmemiştir. Francois 
ve ark. tarafından bildirilen olgu sunumunda bulguların 
farmakoterapi ile birlikte bir haftada gerilemesi saptanmıştır. 
Bu vakada ise vareniklin kesimi ardından bir hafta manik 
bulguların gerilememesi, duygudurum ve antipsikotik tedavisi 
ile üçüncü haftanın sonunda semptomların ancak gerilemesi ile 
ayrışmaktadır. Pubmed ve Psikiyatri dizini veri taraması ile bu 
olgu; uluslar arası alanda ikinci, Türkiye’de yayınlanan ilk vaka 
niteliği taşımaktadır.

Vareniklin kullanımı ile manik epizot belirtilerinden başka 
(15,16,17,18,19) depresif duygudurum, uyku bozukluğu, intihar, 
ajitasyon, saldırganlık, psikotik reaksiyonlar tespit edilmiştir 
(4,5,6,7,8,9,10). 2009 yılında FDA yayınladığı raporla Vareniklinin 
ciddi nöropsikiyatrik semptomlara yol açabileceğini bildirmiştir; 
şizofreni, bipolar bozukluk ve majör depresif bozukluk öyküsü olan 
hastalarda önceden var olan psikiyatrik hastalıklarda kötüleşme ile 
karşılaşılabileceğini vurgulanmıştır (6). 

Vareniklin kullanımı ile artan sayıda olguda ciddi psikiyatrik 
bozukluklar ortaya çıkmaktadır ya da var olan psikiyatrik hastalıklarda 
alevlenme veya kötüleşme olabilmektedir. Bundan dolayı vareniklin 
ile psikiyatrik bulgular ilişkisi dikkatle ele alınmalıdır. Vareniklin 
kullanacak sigara bağımlılığı hastalarının mevcut psikiyatrik durumu, 
geçmiş psikiyatrik ve aile öyküsü değerlendirilmelidir. Vareniklin 
tedavisine başlanmadan önce ve kullanımı esnasında izlemlerde 
ruhsal durum muayenelerinin değerlendirilmesi gerekli görünmektedir. 
Olası psikiyatrik bulgular yan etkilerine karşı hastaların ve ailelerinin 
bilgilendirilmesi gerekmektedir.

Kaynaklar
1. Van Gerpen MW, Johnson JE, Winstead DK. Mania in the geriatric patient 

population: a review of the literature. Am J Geriatr Psychiatry 1999; 
7:188-202.

2. Wylie ME, Mulsant BH, Pollock BG, Sweet RA, Zubenko GS, Begley AE, 
Gregor M, Frank E, Reynolds CF 3rd, Kupfer DJ. Age at onset in geriatric 
bipolar disorder. Effects on clinical presentation and treatment 
outcomes in an inpatient sample. Am J Geriatr Psychiatry 1999; 7:77-83.

3. Almeida OP, Fenner S. Bipolar disorder: similarities and differences 
between patients with illness onset before and after 65years of age. Int 
Psychogeriatr 2002; 14:311-322.



374 Nö rop si ki yat ri Ar fli vi 2013; 50: 372-374
Arc hi ves of Neu ropsy chi atry 2013; 50: 372-374

Akpınar ve ark.
İleri Yaşta Vareniklin Kullanımı Sonrası İlk Manik Epizot: Bir Olgu Sunumu   

4. Kaur K, Kaushal S, Chopra SC. Varenicline for smoking cessation: a 
review of the literature. Curr Ther Res Clin Exp 2009;70:35-54.

5. http//chantix.com/side-effects-safety-info.aspx. Chantix (Varenicline) 
tablets. Important Safety Information. Erişim tarihi Aralık 25, 2011.

6. http://www.fda.gov/Drugs/Drugsafety/PublicHealthAdvisories/ 
UCM051136. Food and Drug Administration. Important Information on 
Chantix ( Varenicline). Erişim tarihi Aralık 25, 2011.

7. Lyon G J. Possible varenicline-induced paranoia and irritability in a 
patient with major depressive disorder, borderline personality disorder, 
and methamphetamine abuse in remission. J Clin Psychopharmacol 
2008; 28:720-721.

8. Freedman R. Exacerbation of schizophrenia by varenicline. Am J 
Psychiatry 2007;164:1269.

9. Pumariega AJ, Nelson R, Rotenberg L. Varenicline-induced mixed mood 
and psychotic episode in a patient with a past history of depression. 
CNS Spectrums 2008; 13:511-514.

10. Popkin MK. Exacerbation of recurrent depression as a result of 
treatment with varenicline. Am J Psychiatry 2008; 165:774.

11. Karadağ F, Oral T, Yalçın FA Ertken E. Young Mani Derecelendirme 
Ölçeğinin Türkiye’deGeçerlik ve Güvenilirliği. Türk Psikiyatri Dergisi 
2001; 13:107-114.

12. Güngen C, Ertan T, Eker E, Yaşar R, Engin F. Standardize Mini Mental 
Test’in Türk Toplumunda Hafif Demans Tanısında Geçerlik ve 
Güvenilirliği. Turk Psikiyatri Dergisi 2002; 13:273-281.

13. Rollema H, Guanowsky V, Mineur YS, Shrikhande A, Coe JW, Seymour 
PA, Picciotto MR. Varenicline has antidepressant-like activity in the 
forced swim test and augments sertraline’s effect. Eur J Pharmacol 
2009; 605:114-116.

14.  Cousins DA, Butts K, Young AH. The role of dopamine in bipolar 
disorder. Bipolar Disord 2009; 11:787-806.

15. Alhatem F, Black JE. Varenicline-induced mania in a bipolar patient. 
Clin Neuropharmacol 2009; 32:117-118.

16. Kohen I, Kremen N. Varenicline-induced manic episode in a patient 
with bipolar disorder. Am J Psychiatry 2007; 164:1269-1270.

17. Morstad AE, Kutscher EC, Kennedy WK, Carnahan RM. Hypomania 
with agitation associated with varenicline use in bipolar II disorder. 
Ann Pharmacother 2008; 42:288-289.

18. Liu ME, Tsai SJ, Yang ST. Varenicline-induced mixed mood and 
psychotic episode in a patient with Schizoaffective Disorder. CNS 
Spectrums 2009; 14:346.

19. Francois D, Odom A, Kotbi N. A case of late-life onset mania during 
Varenicline assisted smoking cessation. Int J Geriatr Psychiatry 2011; 
26:658-659.


