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ÖZET

SUMMARY

Amaç: Anksiyete ve duygulaným bozukluklarý arasýndaki
farklýlýklar daha net tanýmlanmakla birlikte iki bozukluðun ortak bir psikopatolojinin farklý klinik görünümleri
olduðuna yönelik tartýþmalar da artmýþtýr. Bu çalýþmada
depresyon ile anksiyete bozukluðunun hem taný hem de
belirti düzeyinde ortak ve farklý özelliklerinin araþtýrýlmasý
amaçlanmýþtýr. Yöntem: Çalýþmaya DSM-IV'e göre yapýlandýrýlmýþ klinik görüþme (SCID-I) ile depresyon ve/veya
anksiyete bozukluðu tanýsý alan 113 ardýþýk hasta alýndý.
Hastalar anksiyete bozukluðu, depresyon, karýþýk
anksiyete ve depresif bozukluk (KAD) epizodlarý olan üç
gruba ayrýldý. Özgeçmiþ ve sosyodemografik özellikleri
içeren bilgi formu, Hamilton Depresyon (HAM-D) ve
Anksiyete (HAM-A) ve iþlevselleðin genel deðerlendirmesi (ÝGD) uygulandý. Bulgular: Depresyon grubunda 15
(%13.3), anksiyete grubunda 48 (%42.5), karýþýk
anksiyete depresyon grubunda 50 hasta (%44.2) vardý.
Baþlangýç yaþý depresyon grubunda daha ileri yaþtaydý.
Anksiyete grubunda kýrsal, KAD grubunda kentsel
doðumlu oranlarý yüksekti. KAD grubundaki hastalarýn
%80'inde birincil anksiyete bozukluðu, %20'sinde birincil
depresyon epizodu saptandý. HAM-A psiþik puanlarý
anksiyete, korkular madde puanlarý depresyon grubunda
daha düþüktü. HAM-D depresif sendromun þiddeti ve
depresif belirti puanlarý açýsýndan üç grup arasýnda
anlamlý fark vardý. Sonuç: Bu çalýþmanýn sonuçlarý,
korkularýn anksiyete epizodlarý olanlarda daha sýklýkla
olduðunu, depresyon belirtilerinin gruplar arasý farklýlýkta öne çýktýðý, anksiyeteden depresyon epizodlarýna
doðru kronolojik bir geliþim olduðunu desteklemektedir.

Objectives: The differences among anxiety and mood
disorders have become more sharply defined but a larger debate has arisen about whether these two conditions
share a common psychopathology or not. We aimed to
investigate sociodemographic, common and different
features of depression and anxiety on both syndrome
and symptom levels. Method: 113 consecutive patients
diagnosed by Structured Clinical Interview for DSM-IV
(SCID-I) were recruited. Patients were divided into three
diagnostic groups: depression (n=15), anxiety (n=48)
and depression-anxiety disorder episodes (MAD) (n=50).
Symptomatology was assessed by Hamilton Depression
(HRSD) and Anxiety (HARS) Rating scale, global assessment of functionality scale (GAF) for functionality levels.
Results: There were 15 (%13.3) in depression, 48
(%42.5) in anxiety, 50 (%44.2) patients in MAD groups.
Onset age of the symptoms of the present diagnosis was
latest at depression group. The rural birth rates in anxiety, urban birth rate in MAD groups were more frequent.
In MAD group %80 of the patients had primer anxiety
disorder episode and %20 had primer depression
episode. HAM-A psychologic item scores in anxiety
group, fears item scores were lower in depression group.
There were significant difference between three groups
in terms of HAM-D depressive syndrom severity and
depressive items. Conclusion: The results of our study
suggest that fears were more frequent in anxiety group,
but depressive symptoms were predominant in the differences of the groups and anxiety may progress chronologically towards the depression.

Anahtar Sözcükler: Depresyon, anksiyete, semptomatoloji.

Key Words: Depression, anxiety, symptomatology.
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*Bu çalýþma, 14. Bahar sempozyumunda (13-17 Nisan 2010, Antalya) sözel bildiri olarak sunulmuþtur.
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GÝRÝÞ
Güncel tanýsal sýnýflandýrma sistemleri, anksiyete
ve depresif bozukluklarý ayrý kategorilerde deðerlendirmektedir. Psikopatoloji taný tarihinde ise bu
ayýrým 1990'lý yýllarýn baþýnda anksiyete bozukluklarýnýn ayrý bir grup olarak tanýmlanmasý ile olmuþtur (Fichter ve ark. 2010). Anksiyete ve depresyon
arasýndaki farklýlýklar süreç içerisinde daha net
tanýmlanmýþ olmakla birlikte iki bozukluk arasýndaki baðlantýlara yönelik tartýþmalar da giderek artmýþtýr (Silvertone ve von Studnitz 2003).
Anksiyete ve depresyon klinik özellikleri, patofizyoloji ve tedavideki farklýlýklarý nedeniyle ayrý
bozukluklar olarak düþünülürken, eþzamanlý
hastalýk ve ortak risk faktörleri yoluyla iliþkili
bulunmuþlardýr (Beesdo ve Ark. 2010). Son
dönemde yapýlan birçok klinik ve epidemiyolojik
çalýþma anksiyete bozukluklarý ve depresyonun sýklýkla eþ hastalýk olarak ortaya çýktýklarýný bulmuþtur
(Beesdo ve ark. 2010). Temelde bir anksiyete veya
depresif bozukluðu olan hastalarýn %55'inde
deðerlendirme sýrasýnda en az bir tane eþzamanlý
anksiyete veya depresif bozukluðu olduðu, yaþam
boyu tanýlara göre ise bu oranýn %76'ya çýktýðý
bildirilmiþtir (Brown ve Barlow 2009). Ayrýca eþzamanlý hastalýk durumu dýþýnda depresyon ve
anksiyete belirtilerinin eþik altý olarak birlikteliðinin karýþýk anksiyete ve depresyon bozukluðu
olarak DSM-V'de yer almasý önerilmektedir
(www.dsm5.org). Yine DSM'de yer almamakla birlikte alt tip olarak anksiyeteli depresyon tanýmlamasý önerilmektedir (Rao ve Zisook 2009).
Anksiyete ve depresyon ile iliþkili bu tanýmlamalarý
birbirinden ayýrt edecek yeterli veri bulunmamaktadýr (Silvertone ve von Studnitz 2003).
Anksiyete ve depresyonun hem taný hem de belirti
düzeyinde sýk birlikteliði üzerine yapýlan çalýþmalarda, bu iki bozukluk belirtilerinin birbirleri
üzerine de etkilerinin olduðu, anksiyete bozukluðu
belirtilerinin depresyon belirtilerinin geliþiminde
ve artmasýnda rol oynadýðý gösterilmiþ ve hatta
anksiyete bozukluðunun kendisi depresyon geliþimi
için bir risk faktörü olarak deðerlendirilmiþtir
(Fichter ve ark. 2010, Hale ve ark. 2009). Bu bilgiler, anksiyete ve depresyonun iki ayrý sendrom
mu olduðu yoksa ayný hastalýðýn farklý dýþavurumlarý mý olduðu sorusunu doðurmuþtur. Bazý çalýþKlinik Psikiyatri 2011;14:164-172

malar ayrý sendromlar olduðunu gösterirken, bazý
çalýþmalar ise iki bozukluðun temelde ortak bir
boyutunun olduðu görüþünü desteklemektedir ve
bu konudaki tartýþmalar halen devam etmektedir
(Hale ve ark. 2009, Özden ve Temizsu 2010).
Bu çalýþmadaki amacýmýz anksiyete ve depresyonun taný ve belirti düzeyinde ortak ve ayýrt edici
özelliklerini ortaya koyarak, hem klinik
pratiðimizde bu iki bozukluðu güvenilir bir þekilde
birbirinden nasýl ayýrt edebileceðimiz konusunda
bilgi edinmek, hem de birbirleri ile iliþkilerini güncel tartýþmalar doðrultusunda deðerlendirmektir.
Ayrýca sosyodemografik veriler üzerinden bu iki
bozukluk için ortak ve ayýrt edici risk faktörlerini
belirlemektir.
GEREÇ VE YÖNTEM
Örneklem
Çalýþmaya Ankara Yýldýrým Beyazýt Eðitim
Araþtýrma Hastanesi Etlik Psikiyatri Polikliniði’ne
ardýþýk olarak baþvuran, baþvuru sýrasýnda herhangi
bir psikotrop ilaç tedavisi almayan, DSM-IV'e göre
yapýlandýrýlmýþ klinik görüþme (SCID) ile depresif
ve/veya anksiyete bozukluðu tanýlarý alan, 20-70 yaþ
arasýnda deðiþen, 40 erkek 73 kadýn olmak üzere
toplam 113 hasta alýnmýþtýr. Araþtýrma için hastane
yerel etik kurulundan izin alýnmýþ, hastalar katýlým
için bilgilendirilmiþ onam vermiþtir.
Psikotik bozukluk, ikiuçlu duygudurum bozukluðu,
madde ya da alkol kullaným bozukluðu, genel týbbi
duruma baðlý psikiyatrik bozukluðu bulunanlar ve
testler nedeniyle okuma yazma bilmeyenler çalýþmaya alýnmamýþtýr.
Ýþlem
Poliklinik psikiyatristi tarafýndan özgeçmiþ,
soygeçmiþ bilgileri ve sosyodemografik özelliklerini
içeren bilgi formlarý doldurulmuþtur. SCID uygulandýktan sonra klinik belirti örüntüsünü belirlemek için Hamilton Anksiyete Derecelendirme
Ölçeði (HAM-A) ve Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeði (HAM-D) uygulanmýþtýr. Ýþlevsellik düzeyi, iþlevselleðin genel deðerlendirme ölçeði
(ÝGD) ile saptanmýþtýr.
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Ýstatistiksel analiz
Elde edilen tüm veriler sayýsal þekilde kodlanýp
SPSS 14.0 (Statistical Program for Social Sciences
release 14.0 standard version) programý ile deðerlendirildi. Veriler deðerlendirilirken tanýmlayýcý
istatistik yöntemleri, parametrik testler (ki kare
testi, iliþkisiz örneklemler için T testi) ve gerekli
durumlarda nonparametrik testler uygulandý. Ýstatistiksel anlamlýlýk düzeyi 0.05 olarak alýndý.
BULGULAR
Sosyodemografik veriler
DSM taný daðýlýmýna göre 23 Yaygýn Anksiyete
Bozukluðu (YAB) (%20.4), 21 Panik Bozukluk
(PB) (%18.6), 8 Sosyal Fobi (SF) (%7.1), 38 Majör
Depresif Bozukluk (MDB) (%33.6), 14 Obsesif
Kompulsif Bozukluk (OKB) (%12.4), 9 Travma
Sonrasý Stres Bozukluðu (TSSB) (%8.0) bulunmaktaydý.
SCID-I uygulamasý sonrasý belirlenen tanýlar
(þimdi ve daha önce geçirilmiþ olan epizotlar
dikkate alýnarak), sadece anksiyete bozukluðu epizodlarý olan anksiyete grubu, sadece depresyon epizodlarý olan depresyon grubu, anksiyete ve depresif
bozukluk epizotlarý olan karýþýk anksiyete depresyon grubu (KAD) olmak üzere üç grupta
sýnýflandýrýldý. Taný gruplarýna baktýðýmýzda;
depresyon grubunda 15 (%13.3), anksiyete grubunda 48 (%42.5), KAD grubunda 50 hasta (%44.2)
olduðu saptandý. Taný gruplarý içerisinde cinsiyetler
açýsýndan istatistiksel olarak anlamlý fark saptanmadý (x2=1.1, p=0.5).
Hasta grubunun yaþlarý 21 ile 67 arasýnda
deðiþmekte olup yaþ ortalamasý 38.9±10.24 idi.
Hastalarýn, þimdiki SCID-I tanýlarýna ait þikayetlerin baþlangýç yaþlarýna baktýðýmýzda, depresyon
grubunda diðer iki gruba göre istatistiksel açýdan
anlamlý düzeyde daha geç baþlangýç yaþý olduðu
belirlendi (F=6.6, p=0.002). Hastalýk gruplarý ilk
epizot baþlangýç yaþý açýsýndan deðerlendirildiðinde
ise gruplar arasýnda istatistiksel açýdan anlamlý bir
fark saptanmadý (F=1.6, p=0.2) (Tablo 1). KAD
grubundaki 50 hastanýn 40'ýnda (%80.0) önce
anksiyete bozukluðu epizodu baþlarken, 10 hastada
(%20.0) önce majör depresyon epizodu baþlamýþtý.
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Medeni durum, eðitim durumu, aile tipi, yerleþim
yeri, göç, sosyoekonomik düzey, alkol ve madde
kullanýmý açýsýndan istatistiksel olarak anlamlý fark
saptanmazken, doðum yeri açýsýndan anksiyete
grubunda kýrsal, KAD grubunda kentsel doðumlu
olma oranlarý yüksekti ve istatistiksel olarak anlamlýydý (x2=8.3 p=0.01) (Tablo 1). Çalýþma grubunun
%40.7'sinin (n=46) I. ve/veya II. derece akrabalarýnda psikiyatrik hastalýk öyküsü bulunmaktaydý. Tüm hastalarýn %17.7'sinin (n=20) I. ve/veya II.
derece akrabalarýnda alkol baðýmlýlýðý öyküsü mevcuttu.
Hasta gruplarýnýn klinik özellikler ve iþlevsellik
düzeyi açýsýndan deðerlendirilmesi:
Hasta gruplarý, iþlevsellik düzeyi açýsýndan tek
yönlü Anova testi ile deðerlendirildiðinde,
iþlevselleðin genel deðerlendirme (ÝGD) puanlarýnýn anksiyete bozukluðu grubunda ortalama
57.56±7.45 depresyon grubunda ortalama
55.20±5.82 KAD grubunda ortalama 57.14±7.06
bulundu, gruplar arasýnda istatistiksel açýdan
anlamlý farklýlýk saptanmadý (F=0.6, p=0.5).
Tüm hasta grubunda HAM-A puaný ortalamasý
19.00±6.88, anksiyete grubunda 17.52±7.46,
depresyon grubunda 19.67±5.56, KAD grubunda
20.22±6.48 bulundu. Anksiyete sendromunun þiddeti yönünden gruplar arasýnda istatistiksel farklýlýk
yoktu (F=2.0, p=0.1). HAM-A psiþik puanlarý tüm
hasta grubundaki 7.88±2.64 ortalamasý, KAD
grubundaki 8.70±2.38 ile depresyon grubundaki
8.07±2.37 ortalamalarýyla benzerken, anksiyete
grubunda 6.96±2.73 ile istatistiksel açýdan düþük
saptandý (F=5.2, p=0.007). HAM-A somatik puanlarý tüm hasta grubunda ortalama 11.10±5.07,
anksiyete grubunda 10.43±5.39, depresyon
grubunda 10.67±2.26, KAD grubunda 11.80±5.38
bulundu. Ýstatistiksel açýdan gruplar arasýnda
anlamlý farklýlýk saptanmadý (F=0.6, p=0.5).
HAM-A ölçeði madde puanlarýna baktýðýmýzda;
korkular anksiyete grubunda belirgin olarak yüksek
saptandý (F=5.7, p=0.004); yine bu grupta genitoüriner belirtiler açýsýndan anlamlý farklýlýk mevcuttu (F=5.2, p=0.007). Depresyon grubunda ise
depresif mizaç anlamlý olarak yüksekti (F=37.0,
p=0.001) ve uykusuzluk þiddeti daha fazlaydý
(F=8.5, p=0.001). Kognitif zayýflama en fazla
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Tablo 1. Grubun sosyodemografik verileri
Toplam

Anksiyete

Depresyon KAD

N

%

N

%

N

%

N

%

113

100

48

42.5

15

13.3

50

44.2

Ýstatistik

Baþvuru yaþý

38.85±10.24

39.46±10.42

45.77±11.77

36.79±8.19

F=3.0, p=0.05, b>c

Ýlk hastalýk yaþý

26.44±12.33

26.73±11.44

31.27±13.46

24.72±12.65

F=1.6, p=0.2

Erkek

39

34.5

16

33.3

7

46.7

16

32.0

X2 = 1.1, p=0.5

Kadýn

74

65.5

32

66,7

8

53.3

34

68.0

Bekar

21

18.6

7

14.6

1

6.7

13

26.0

Evli

82

72.6

36

75.0

13

86.7

33

66.0

Dul-Boþanmýþ

10

8.8

5

10.4

1

6.7

4

8.8

Ýlkokul

39

34.5

17

35.4

8

61.5

14

28.0

Ortaokul

27

23.9

12

25.0

2

7.7

13

26.0

Lise

31

27.4

14

29.2

3

23.1

14

28.0

Yüksekokul

16

14.2

5

10.4

2

7.7

9

18.0

Çalýþmayan

66

58.4

30

62.5

7

46.7

29

58.0

Çalýþan

38

33.6

14

29.2

4

26.7

20

40.0

Emekli

9

8.0

4

8.3

4

26.7

1

2.0

Kýrsal

52

46

29

60.4

6

40.0

17

34.0

Kentsel

61

54

19

39.6

9

60.0

33

66.0

Kýrsal

10

8.9

5

10.4

1

6.7

4

8.0

Kentsel

103

91.1

43

89.6

14

93.3

46

92.0

Yok

74

65.5

27

56.3

13

86.7

34

68.0

Var

39

34.5

21

43.8

2

13.3

16

32.0

Cinsiyet

Medeni Durum
X2 = 4.0, p=0.4

Eðitim
X2 = 4.3, p=0.6

Meslek
X2 = 5.4, p=0.5

Doðum yeri
X2 = 8.3, p=0.01

Yerleþim yeri
X2 = 0.4, p=0.9

Göç
X2 = 4.9, p=0.08

a=anksiyete, b=depresyon, c= KAD

KAD grubunda, en az ise anksiyete grubunda mevcuttu (F=5.9, p=0.004). Diðer HAM-A ölçeði
belirtileri olan anksiyeteli mizaç, gerilim duygusu,
somatik belirtiler, kardiyovasküler belirtiler, solunum belirtiler, gastrointestinal belirtiler,
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otonomik belirtiler ve görüþme sýrasýndaki
anksiyete düzeyi tüm gruplarda benzerdi (Tablo 2).
Depresif sendromun þiddeti açýsýndan, HAM-D
ölçeði puanlarý tüm hasta grubunda ortalama
17.96±8.35, anksiyete grubunda 12.98±5.35,
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Tablo 2. HAM-A puanlarý açýsýndan taný gruplarýnýn karþýlaþtýrýlmasý
HAM-A

Anksiyete

Depresyon

KAD

Ýstatistik

ORT±SS

ORT±SS

ORT±SS

Anksiyeteli mizaç

1.96±0.80

1.53±1.06

1.96±0.78

F=1.7, p=0.2

Gerilim

1.50±0.77

2.00±0.66

1.62±0.73

F= 2.4, p=0.1

Korkular

1.65±0.96

0.73±1.10

1.48±0.86

F=5.7, p=0.004

a>b

Uykusuzluk

1.48±1.07

2.73±0.46

1.92±1.07

F=8.5, p=0.001

c<b

Kognitif zayýflama

1.19±0.82

1.67±0.48

1.92±0.69

F=5.9, p=0.004

a<c

Depresif mizaç

0.67±0.75

2.53±0.52

1.86±1.03

F=37.0, p=0.001

a<c<b

Somatik belirtiler

1.27±0.84

1.53±0.99

1.38±0.81

F=0.6, p=0.5

Kardiyovasküler belirtiler

1.52±0.90

1.07±0.88

1.30±0.79

F= 2.1, p=0.1

Solunum belirtileri

1.27±0.94

1.13±0.64

1.18±0.69

F=0.2, p=0.8

Gastrointestinal belirtiler

1.17±0.88

1.27±1.03

1.26±0.85

F=0.05,p=0.1

Genitoüriner belirtiler

0.90±0.72

1.40±0.63

1.40±0.95

F=5.2, p=0.007

Otonomik belirtiler

1.40±1.03

1.00±0.85

1.40±0.70

F= 1.4, p=0.2

Görüþme anksiyete düzeyi

1.40±0.82

1.07±0.70

1.42±0.78

F= 1.4, p=0.2

HAM-A-Psiþik

6.96±2.73

8.07±2.37

8.70±2.38

F=5.2, p=0.007

HAM-A-Somatik

10.43±5.39

10.67±2.26

11.80±5.38

F=0.6, p=0.5

HAM-A-Toplam

17.52±7.46

19.67±5.56

20.22±6.48

F=2.0, p=0.1

a< b,c

a<b,c

a=anksiyete, b=depresyon, c= KAD

depresyon grubunda 26.53±4.41, KAD grubunda
20.18±8.64 bulundu; üç grup istatistiksel açýdan
anlamlý düzeyde farklýydý (F=25.0, p=0.001).
HAM-D ölçeði belirti puanlarý açýsýndan deðerlendirdiðimizde depresif duygudurum 2.73±0.58
puan ile depresyon grubunda en yüksekti ve üç
grup arasýnda istatistiksel olarak anlamlý farklýlýk
mevcuttu (F= 58.1, p= 0.001). Erken uyanma
(F=22.0, p= 0.001), suçluluk duygularý (F=16.1,
p=0.001), motor retardasyon (F=27.7, p=0.001)
madde puanlarý açýsýndan da üç grup arasýnda istatistiksel olarak anlamlý farklýlýk mevcuttu.
Motivasyon eksikliði, cinsel ilgi kaybý, somatik
belirtiler, intihar düþünceleri madde puanlarý
açýsýndan anksiyete ve depresyon grubu arasýnda,
orta uykusuzluk ve kilo kaybý madde puanlarý
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açýsýndan depresyon ve KAD grubu arasýnda, enerji kaybý ve içgörü madde puanlarý açýsýndan ise
anksiyete ve KAD grubu arasýnda istatistiksel
olarak anlamlý farklýlýk saptandý. HAM-D ölçeðinin
erken uykusuzluk, ruhsal anksiyete, bedensel
anksiyete, hipokondriasis ve ajitasyon madde puanlarýnda üç grup arasýnda istatistiksel anlamlýlýk
yoktu (Tablo 3).
TARTIÞMA
Bu çalýþmadaki amacýmýz anksiyete ve depresyon
arasýnda hem sosyodemografik özellikler açýsýndan
hem de taný ve belirti düzeyinde ortak ve farklý
özelliklerin belirlenerek güncel tartýþmalar açýsýnda
ele alýnmasýdýr. Anksiyete ve depresyon arasýndaki
iliþkide risk faktörlerine yönelik yapýlan çalýþmalar
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Tablo 3. HAM-D puanlarý açýsýndan taný gruplarýnýn karþýlaþtýrýlmasý
HAMD

Anksiyete

Depresyon

KAD

Ýstatistik

ORT±SS

ORT±SS

ORT±SS

Depresif duygudurum

0.52±0.58

2.73±0.58

1.68±0.10

F=58.1, p=0.001

a<c<b

Motivasyon eksikliði

0.72±0.71

2.00±0.38

1.58±1.05

F=18.3, p=0.001

a<b

Cinsel ilgi kaybý

0.69±0.88

1.60±0.37

1.28±0.90

F=8.5, p=0.001

a<b

Somatik belirtiler

0.42±0.68

1.00±0.65

0.80±0.81

F= 4.6, p=0.01

a<b

Erken uykusuzluk

1.15±0.87

1.47±0.74

1.30±0.84

F=0.9, p=0.4

Orta uykusuzluk

0.75±0.84

1.60±0.63

1.14±0.67

F=9.0, p=0.001

c<b

Erken uyanma

0.11±0.31

1.20±0.77

0.72±0.88

F=22.0, p=0.001

a<c<b

Enerji kaybý

0.98±0.64

1.80±0.56

1.56±0.58

F=18.6, p=0.001

a<c

Suçluluk duygularý

0.21±0.58

1.33±0.62

0.92±0.92

F=16.1, p=0.001

a<c<b

Ýntihar

0.42±0.82

1.53±1.06

1.20±1.10

F=9.1, p=0.001

a<b

Ruhsal anksiyete

2.35±1.21

2.27±1.09

2.30±0.99

F= 0.09, p=0.9

Bedensel anksiyete

1.96±1.17

2.13±1.06

2.16±0.91

F=0.5, p=0.6

Hipokondriyazis

0.85±0.82

1.07±0.88

0.72±.083

F=0.3, p=0.8

Ýçgörü

0.10±0.37

0.53±0.64

0.32±0.51

F=5.4, p=0.006

a<c

Retardasyon

0.17±0.38

1.33±0.62

0.88±0.87

F=27.7, p=0.001

a<c<b

Ajitasyon

1.25±0.89

1.07±0.8

1.22±0.86

F=0.2, p=0.8

Kilo kaybý

0.33±0.6

1.07±0.80

0.64±0.80

F=6.9, p=0.001

c<b

Toplam Puanlarý

12.98±5.35

26.53±4.41

20.18±8.64

F=25.0, p=0.001

a<c<b

a=anksiyete, b=depresyon, c= KAD

depresyon ve anksiyete bozukluklarýn altta yatan
ayný psikopatolojinin farklý görünümleri olabileceðini yansýtmaktadýr (Kendler ve ark. 2007),
(King-Kallimanis ve ark. 2009, Demirkan ve ark.
2010). Genetik ve ikiz çalýþmalarý bu bozukluklarýn
paylaþýlmýþ genetik ortak bir temellerinin olduðu
görüþünü desteklemektedir. Çevresel risk faktörleri ise bu iki bozuklukta daha zayýf iliþki göstermektedir, bu da çevresel faktörlerin daha çok altta
yatan psikopatolojinin hangi görünümde ortaya
çýkacaðýný etkiledikleri yorumuyla açýklanmýþtýr
(Kendler ve ark. 2007, King-Kallimanis ve ark.
2009, Demirkan ve ark. 2010). Bizim çalýþmamýzda
ise hasta gruplarýnda medeni durum, eðitim durumu, aile tipi, yerleþim yeri, göç, sosyoekonomik
düzey ve alkol ve madde kullanýmý açýsýndan istatistiksel olarak anlamlý fark saptanmadý. Sadece
doðum yeri açýsýndan anksiyete grubunda kýrsal,
Klinik Psikiyatri 2011;14:164-172

KAD grubunda kentsel doðumlu olma oranlarý
istatistiki olarak yüksekti. I. ve/veya II. derece akrabalarýnda psikiyatrik hastalýk öyküsü oranýnýn
%40.7 olmasý da daha önceki çalýþmalarda verilen
oranlarla uyumludur (Milne ve ark. 2009, Husain
ve ark. 2009). Anksiyete bozukluklarýnýn kendisi de
depresyon için bir risk faktörü olarak deðerlendirilmiþtir. Bu görüþün bir nedeni anksiyete
bozukluklarýnýn depresyona göre daha erken
yaþlarda baþlamasý, diðer bir nedeni ise majör
depresyon epizodlarý öncesinde büyük oranda
birincil bir anksiyete bozukluðunun olmasýdýr.
Kronolojik olarak anksiyeteden depresyon epizodlarýna doðru bir geçiþ öne sürülmüþtür (Fichter ve
ark. 2010, Silvertone ve von Studnitz 2003, Bittner
ve ark. 2004, Wittchen ve ark. 2003, Bittner ve ark.
2007, Beesdo ve ark. 2007). Bizim çalýþmamýzda da
her üç grubu deðerlendirdiðimizde, hastalarýn
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þimdiki epizod baþlangýç yaþlarý, KAD grubunda en
düþük, anksiyete grubu arada bir deðer alýrken en
yüksek yaþ ortalamasý depresyon grubunda bulundu. Birincil/ikincil tanýlar ayrýmýný yaptýðýmýzda,
KAD grubunda %80 oranýnda önce bir anksiyete
bozukluðu, %20 oranýnda önce depresif epizodun
baþladýðý saptanmýþtýr. Bu bulgular da anksiyeteden
depresyona doðru kronolojik bir geliþimi ve/veya
anksiyetenin depresyon için bir risk faktörü olduðu
görüþlerini destekler niteliktedir.
Majör depresyon hasta grubunda, anksiyete belirtilerinin daha yüksek oranda bulunduðu ve
anksiyeteli mizaçtan anksiyetenin biliþsel ve
bedensel belirtilerine kadar tüm belirtilerinin
bulunabileceði bildirilmektedir (Hamilton 1983,
Stahl 1993). Anksiyete ve depresyonun ortak ve
farklý belirtilerini araþtýrmak üzere yapýlan çalýþmalarda, depresyonun ayýrt edici özellikleri olarak
depresif duygudurum, suçluluk duygularý, suisid,
motivasyon eksikliði, erken uyanma, retardasyon
ile diðer vejetatif bulgular bulunmuþtur (Clark ve
Watson 1991, Grunhaus ve ark. 1994, Küey ve ark.
1996, Unick ve ark. 2009). Orsel ve ark. tarafýndan
kliniðimizde yapýlan depresyon alt tipleri çalýþmasýnda sabah erken uyanma, reaktivitenin olmamasý, suçluluk duygularý, suisid fikri ve psikomotor
bozukluklarýn depresyon þiddetiyle baðlantýlý
olarak boyutsal þekilde klinik tabloya eþlik ettiði
saptanmýþtýr (Orsel ve ark. 2010). Hastalarýn yaklaþýk olarak %95'inde anksiyeteli duygudurum,
gerginlik hissi ve bedensel anksiyete belirtileri de
bulunmaktadýr (Hamilton 1983, Hamilton 1989).
Çalýþmamýzda da depresif duygudurum, suçluluk
duygularý, suisid düþünceleri, motivasyon eksikliði,
erken uyanma, retardasyon, cinsel ilgi kaybý,
somatik belirtilerde depresif grupta daha fazla
bozulma bulunmuþtur. Depresyon belirtileri açýsýndan bakýldýðýnda, depresif duygudurum, erken
uyanma, suçluluk duygularý ve retardasyon her üç
grupta istatistiksel açýdan anlamlý farklýlýk göstermiþ, en fazla depresyon grubunda en az anksiyete
grubunda bozulma görülmüþtür.
Anksiyetenin belirleyici özellikleri ise anksiyeteli
duygudurum, gerginlik hissi ve somatik anksiyete
belirtileri olarak bildirilmektedir (Clark ve Watson
1991, Grunhaus ve ark. 1994, Küey ve ark. 1996,
Orsel ve ark. 2010). Anksiyeteye %80 oranýnda
depresif duygudurum ve uyku bozukluklarý eþlik
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etmekte, diðer depresif belirtilere ise daha az oranlarda rastlanmaktadýr (Hamilton 1983). Bizim
çalýþmamýzda da benzer bir biçimde major depresyon grubu depresif belirti toplam puanlarý,
anksiyete grubundan anlamlý biçimde yüksekken,
anksiyete grubu depresif puanlarý her iki gruptan
daha düþük bulunmuþtur. Anksiyete belirtilerinin
özellikle psiþik puanlarýnýn depresif bozukluk
içeren gruplarda, anksiyete bozukluðu grubuna
göre istatistiksel açýdan anlamlý düzeyde yüksek
olup, somatik puanlarýn anlamlý bir farklýlýk oluþturmamasý literatürdeki anksiyete bozukluklarýnda
depresyonun biliþsel belirtilerinin daha nadir
olarak görüldüðü, depresyonlu olgularda ise diðer
belirtilerle birlikte anksiyetenin biliþsel belirtilerinin daha yüksek oranda görüldüðü þeklindeki
bulgularla uyumludur (Kaya ve Ünal 2001).
Anksiyete ve depresyonun hem taný hem de belirti
düzeyindeki sýk birlikteliði nedeniyle temelde ortak
bir boyutunun olduðu hipotezi birçok çalýþmada
deðerlendirilmiþ, mevcut kategorik tanýsal sistemin
yetersiz olduðu öne sürülerek farklý boyutsal
modeller oluþturulmuþtur (Brown ve Barlow 2009,
Andrews ve ark. 2008). Bu taný gruplar arasýnda
farklýlýklardan çok ortaklýklarýn olmasý, kategorik
yaklaþým kadar boyutsal yaklaþým açýsýndan da
deðerlendirilmeyi gerekli kýlmaktadýr. Boyutsal
model olarak önerilen iki faktörlü duygudurum
modelinde negatif affekt, korku, öfke, üzüntü,
suçluluk gibi özgül olumsuz duygulanýmlarý; pozitif
affekt ise mutluluk, ilgili olma, heyecanlý olma,
rahatlýk gibi olumlu duygulanýmlarý yansýtmaktadýr.
Bu modele göre negatif affektivite depresyon ve
anksiyetede ortak ama özgül olmayan bir faktörken, düþük pozitif affektivite (anhedoni gibi)
depresyona özgül olup anksiyete ve depresyonu
birbirinden ayýrmaktadýr. Clark ve Watson, göreceli
olarak anksiyeteye özgül olan psikolojik aþýrý
uyarýlmayý iki-faktörlü modele ekleyerek üç faktörlü modeli oluþturmuþlardýr (Hale ve ark. 2009,
Veen ve ark. 2010, Tully ve ark. 2009, Watson ve
ark. 2008). Diðer yandan anksiyöz uyarýlmýþlýðýn
anksiyete bozukluklarýnýn bir karakteristiði olarak
görülmediði
modeller
de
bulunmaktadýr
(Prenoveau ve ark. 2010, Simms ve ark. 2008).
Bizim çalýþmamýzda elde edilen bulgularý, sadece
anksiyete ve depresyon gruplarýndaki ortak ve
özgül belirtiler açýsýndan deðerlendirdiðimizde,
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"korkular" anksiyete grubunda depresyon grubuna
göre anlamlý düzeyde yüksekti.
Çalýþmamýzýn kýsýtlýlýklarý olarak, boyutsal modellerin araþtýrýldýðý çalýþmalardaki faktör analizlerinin örneklem grubunun sayý azlýðý nedeniyle
kullanýlamamasýdýr. Polikliniðe baþvuran hastalar
çalýþmaya alýnmýþtýr, belirti þiddetleri açýsýndan bir
yanlýlýk oluþturabilir. Bu konuda yapýlan çalýþmalarda zaman zaman YAB grubu, hem anksiyete
hem depresif bozukluklarla yüksek komorbidite
nedeniyle, dýþlanmakta ya da ayrý bir grup olarak
alýndýðý gözlenmektedir (Beesdo ve ark. 2010),
tarafýndan yapýlan 10 yýllýk uzun süreli bir çalýþmada, YAB gidiþi ve klinik özellikleri açýsýndan
anksiyete bozukluklarý grubunda yer almýþtýr. Ýki
nedenle anksiyete ve depresif bozukluklarý iki ana
küme olarak aldýk. Birincisi mevcut taný sistemlerinde bu þekilde yer almasý; ikincisi yukarýda da
belirtilen YAB'nin son çalýþmalarda anksiyete
bozukluklarý grubunda yer almasýný destekleyen
verilerdir.

yonun sendromal düzeyde bir spektrum içinde yer
alan, birbirinden az ya da çok farklý ve bazen birlikte olan, genellikle anksiyeteden depresyona doðru
kronolojik bir geliþimin izlendiði sendromlar
olduðu yönündeki literatür bulgularýný desteklemektedir. Fakat anksiyeteden depresyona doðru
tek yönlü bir geliþimin olmadýðýný, depresyonun da
anksiyete geliþiminde rol oynadýðýný öne süren
çalýþmalar (Fichter ve ark. 2010, Beesdo ve ark.
201) ile boyutsal modellerin geçerliliðini desteklemeyen çalýþmalarý (Hale ve ark. 2009, Angold ve
Costello 2009, Gurley ve ark. 1996) göz önüne
aldýðýmýzda, iç içe geçmiþ bu sendromlar arasýndaki iliþkinin daha iyi anlaþýlabilmesi için daha büyük
hasta gruplarýnda yapýlacak izleme çalýþmalarýna
ihtiyaç olduðunu düþünmekteyiz.
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