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ÖZET
Amaç: Bu çal ışmada faktör analizi temel al ı narak maninin fenomenolojik alt tipleri incelenmi ştir.

a

Yöntem: Çal ışma kapsam ı na DSM-IV SCID l' e göre iki uçlu duygudurum bozuklu ğu (şimdiki epizod-mani-mikst)
tanısı konan, ardışık 75 hastadan oluşturulmuştur. Sosyodemografik ve klinik özellikleri de ğerlendiren yarı yapılandırılmış soru formu, Young Mani Derecelendirme Ölçe ğ i, Montgomery-Asberg Depresyon Derecelendirme
Ölçeğ i, Pozitif Belirtileri Derecelendirme ölçe ği ve Klinik Global De ğerlendirme Ölçeği ile değerlendirilmişlerdir. Genel tı bbi duruma bağlı duygudurum bozuklu ğu olanlar, alkol-madde kullanımına bağlı duygudurum bozuklu ğ u olanlar, nörolojik hastalığı olanlar, mental retardasyonu olanlar, okuma yazma bilmeyenler çalışma dışı bırakı lm ışlardı r. Hastalara hastalık şiddetini değerlendirmek üzere YMDÖ, PANSS, MADRS ve CGI ölçekleri

verilmiştir.
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Sonuç: Çalışmam ızda literatürdeki araştırma bulgularıyla uyumlu olarak maninin klasik görünümünün d ışında
disforik, psikomotor h ızlanma ve psikoz alt tiplerin daha yüksek oranda saptanm ış olduğu bulunmuştur.
Anahtar kelimeler: Temperament, mizaç özellikleri, maninin fenomenolipik alt tipleri
Düşünen Adam; 2004, I7(2):76-81

ABSTRACT

Objective: In this study by using factör analizing method we search for phenomenologic subtypes of mania.
Method: In this study we included 75 patient according to who meat the chriterias of DSM IV bipolar disease
(new episod-mania-mixt) by using SCID-I. Half sttuctured question form used to work on social demographical&clinical sign, YMDÖ, PANSS, MADRS, CGI.
In this study we excluded patient who has mania due to general medical condition, mania because of alcohol and
drug abuse, nörological diseased patients, MR-patients& patient who is not educated in order to deside the level
of disease we use YMDÖ, PANSS, MADRS, CGI.
Conclusion: In our study; according to literature, more than clasical view of mania disforia, high PMA, psikosis
subtypes were found high amount.
Key words: Temperament, phenomenologic subtypes of mania
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GIRIŞ

Manik sendromun klinik alt tiplerinin tan ımı Kraepelin'e (1921) dek uzanmaktad ır. Kraepelin, taşkın
duygudurum, psikomotor ajitasyon ve grandiosite gibi maninin çekirdek bulgulann ın yanısıra psikotik,
depresif ve labil özelliklerin de yüksek oranda bulunduğunu vurgulamıştır.

Dilsaver ve arkadaşlan (1999) yatırılarak tedavi altına alınmış olan 105 hastadan olu şan grupta 4 ortogonal faktör bulmu şlardır. Bunlan sırasıyla depresif durum kümesi, uyku bozukluğu kümesi, manik aktivasyon kümesi ve irritabilite-paranoya kümesi olarak
saptamışlardır.
Bu çalışmada faktör analizi temel al ınarak maninin
fenomenolojik alt tipleri incelenmi ştir.
GEREÇ ve YÖNTEM
Örneklem

Bu çalışmanın örneklemi, Bakırköy Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel
Psikiyatri Birimlerinde A ğustos 2002 ile Şubat 2002
tarihleri aras ında yatınlarak tedavi görmekte olan,
DSM-IV tanı ölçütlerine göre (Amerikan Psikiyatri
Birliği 1994) iki uçlu duygudurum bozuklu ğu (şimdiki epizod-mani-mikst) tanısı konan, ard ışık 75 hastadan oluşturulmuştur.

a

Kraepelin, manik ve depresif durumlar aras ında bir
devamlılık bulunduğunu öngörmüş, bu görüşünü klinik gözlemler, uzunlamas ına gidiş ve aile öyküsüne
dayanarak ondokuzuncu yüzy ıl sonlarında ortaya atmıştır. Hastal ığı depresyonla ba şlayan bir çok hastanın daha sonra maniye döndü ğünü veya tersinin geçerli olduğunu, bazı depresyonlu hastalar ın hipomaniye varan derecede kayma gösterdi ğini ancak daha
ileri gitmediğini, bazılarının ise mani veya a ğır depresyon göstermeden siklik (döngüsel) gidi ş gösterdiğini, öte yandan manik depresif hastalarla benzer mizaç özellikleri gösterdiklerini ortaya koymu ştur. Daha önemlisi birçok hastada mani ve depresyonun aynı epizod içinde karışık bir halde bulundu ğunu öne
sürmüştür.

Sönmez, Erk ıran, Cengiz, Alantar, Çelik, Yaman
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ÇALIŞMADA KULLANILAN ÖLÇEKLER:

Maninin faktör analizine dayal ı fenomenolojik alt
tiplerini belirlemeye yönelik ilk çal ışmalar, az sayıda
olgu içeren örneklemlere sahiptiler (Beigel ve
Murphy 1971, Loudon ve ark. 1977, Double 1990).
Bununla birlikte Beigel ve Murphy (1971), 30 olgu
ile gerçekle ştirdikleri çal ışmalarında maninin birbirinden farklı iki görünümü olduğunu, paranoid-destrüktif ve kabarmış-grandiöz tiplere aynlabilece ğini
belirtmişlerdir. Double (1990) 81 olgudan olu şan örneklemde maninin faktör boyutlar ını araştırdığı çalışmada duygudurum kabarmas ı ve saldırganlık olarak iki ana boyut bulmu ştur.

1. Yazar tarafından geliştirilmiş, olguların sosyodemografik ve klinik özelliklerini değerlendiren yarı
yapılandırılmış soru formu
2. DSM-IV Eksen I Bozuklukları İçin Yapılandınlmış Klinik Görüşme (SCID-I)
3. Young Mani Derecelendirme Ölçeği
4. Montgomery-asberg Depresyon derecelendirme
Ölçeği
5. Pozitif Belirtileri Derecelendirme Ölçe ği
6. Klinik Global Izlenim Ölçeği

Cassidy ve arkadaşları (1998) standart olmayan 20
maddeli bir derecelendirme ölçe ği ile manik belirtilerin faktör analizini yapt ıkları araştırmada 204 manik, 33 mikst yatan hastada 5 ortogonal faktör saptamışlardır. İlk ve en güçlü faktörün depresif duygudurum, dengesizlik, suçluluk düşünceleri, anksiyete ve
intihar düşünce ve eylemleri ile belirli disfori kümesi olduğunu; diğer faktörlerin s ırası ile psikomotor
hızlanma, psikoz, zevk veren etkinliklere aşırı katılma ve irritabl sald ırganlık olduğunu belirtmişlerdir.

Olgular, kliniğe kabul edildiklerinden sonraki ilk 3
gün içinde, tamlan SCID-I duygudurum modülü ile
kesinleştirildikten sonra yazar taraf ından geli ştirilmiş olan sosyodemografik ve klinik özellikleri değerlendiren yar ı yapılandınlmış soru formu, Young
Mani Derecelendirme Ölçe ği, Montgomery-Asberg
Depresyon Derecelendirme Ölçe ği, Pozitif Belirtileri
Derecelendirme ölçe ği ve Klinik Global De ğerlendirme Ölçeği ile değerlendirilmişlerdir. Genel tıbbi
duruma bağlı duygudurum bozuklu ğu olanlar, alkolmadde kullanımına bağlı duygudurum bozukluğu

işlem
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olanlar, nörolojik hastal ığı olanlar, mental retardasyonu olanlar, okuma yazma bilmeyenler çal ışma dışı
bırakılmış lardı r. Hastalara hastal ık şiddetini değerlendirmek üzere YMDÖ, PANSS, MADRS ve CGI
ölçekleri verilmiştir.

Sönmez, Erk ıran, Cengiz, Alantar, Çelik, Yaman

Tablo 1. Çal ışmaya alınan olguların şimdiki epizod dağılımları.
Toplam
Şimdiki epizod

Manik epizod

Sayı
31
Yüzde 43.1 %

istatistiksel analiz

Mikst epizod

Sayı
3
Yüzde 4.2 %

Deneklere uygulanan ölçeklerden elde edilen veriler
SPSS for windows veri taban ına aktarılmıştır. Kategorik değiş kenler için ki-kare testi uygulanm ış, gerekli durumlarda Fisher'in kesin ki-kare testi uygulanmıştır. İki grubun ortalamalar ının karşılaştınlmasında normal dağılı m gösteren devaml ı değişkenlere
student t-testi, gerekli dur:mlarda Mann Whitney U
testi uyguland ı . Olgulara uygulanan ölçeklerden;
YMDÖ'den al ınan " konuş ma hızı ve miktarı, düşünce yapı bozukluğu, yükselmiş duygudurum, hareket
ve enerji artışı, düşünce içeriğ i, irritabilite, yıkıcı saldırgan davranış , uyku, içgörü ve cinsel ilgi" maddeleri;

Manik epizod
(psikotik özellikli)

Sayi
Yüzde

35
48.6 %

Mikst epizod (psikotik
özellikli)

Sayı
Yüzde

3
4.2 %

Toplam

Sayı
72
Yüzde 100.0 %

Tablo 2. Çalışmaya alınan olguların şimdiki epizod dağılımları.
Toplam

a

Şimdiki epizod
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MADRS'den alı nan " ifade edilen keder, görünen
keder, kötümser dü ş ünceler, hissedememe, intihar
düş ünceleri, içsel gerginlik, dikkatini toplamakta
güçlük ve dış- görünüm " maddeleri;

PANSS'dan al ınan " sannlar, varsan ılar, büyüklük
duyguları, ş üphecilik-kötülük görme ve dü şmanca
tutum" maddelerinden olu ş turulan toplam 23 maddenin (principal component) komponent (faktör) analizi yapılmıştı r. Varimax döndürme uyguland ıktan
sonra 6 komponent faktör (semptom kümesi) bulunmuş tur. Saptanan faktörlere ait ham bulgular ın madde yükleri, Varimaks dönü ş türmesiyle hesaplanmış tır.
BULGULAR

Olguların ş imdiki epizod tipleri incelendi ğinde manik epizod % 43.1, mikst epizod % 4.2, psikotik özellikli manik epizod % 48.6, psikotik özellikli mikst
epizod % 4.2 olarak bulunmu ştur. (Karşılaştırma yapabilmek için epizod tipleri miskt ve manik epizod
olarak ikiye aynlmışt ır. Bir sonraki tabloda sonuçlar
verilmiştir).
YMDÖ'den al ınan " konuşma hızı ve miktarı, düşünce yapı bozukluğu, yükselmiş duygudurum, hareket
78

Ki-kare testi

Psikotik özellikli değil

Sayı
34
Yüzde 47.2%

Psikotik özellikli

Sayı
38
Yüzde 52.8%

Toplam

Sayı
72
Yüzde 100.0%

Ki-kare
0.090

SD

ve enerji artışı, düşünce içeriği, irritabilite, yıkıcı saldırgan davranış , uyku, içgörü ve cinsel ilgi" maddeleri;

MADRS 'den al ınan " ifade edilen keder, görünen
keder, kötümser dü şünceler, hissedememe, intihar
düş ünceleri, içsel gerginlik, dikkatini toplamakta
güçlük ve dış görünüm " maddeleri; PANSS'dan al ınan " sanrılar, varsanılar, büyüklük duygular ı, şüphecilik-kötülük görme ve dü şmanca tutum" maddelerinden oluş turulan toplam 23 maddenin komponent
(faktör) analizi yap ılmıştır. Varimax döndürme uygulandıktan sonra 6 komponent faktör (semptom kümesi) bulunmuştur. Bunlardan;
Birincisi;
- ifade edilen keder ( 0.940)
- görünen keder (0.854)
- kötümser dü şünceler (0.839)

Sönmez, Erk ıran, Cengiz, Alantar, Çelik, Yaman
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Tablo 3. Komponent (Faktör) analizi.
Komponent
Disfori
(% 21.9)

Psikoz
(%8.1)

İrritabilite
(%6.7)

Düşmanca tutum
(%5.4)

İçgörü
(%4.8)

0.940
0.854
0.839
0.818
0.655
0.424
0.787
0.787
0.656
0.620
0.551
0.428
0.828
0.748
0.662
0.615
0.849
0.753
0.704
0.522
0.480
0.492
-0.696
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Ifade edilen keder
Görünen keder
Kötümser dü şünceler
Hissedememe
Intihar düşünceleri
İçsel gerginlik
Konuşma hızı ve miktarı
Düşünce yapı bozukluğu
Yükselmiş duygudurum
Hareket ve enerji art ışı
Dikkatini toplamakta güçlük
Dış görünüm
Düşünce içeriği
Sannlar
Varsanılar
Büyüklük duyguları
İrritabilite
Yıkıcı saldırgan davran ış
Şüphecilik kötülük görme
Uyku
Düşmanca tutum
İçgörü
Cinsel ilgi

Psikomotor hızlanma
(%15.9)

a

Ölçek Madde

- hissedememe (0.818)
- intihar dü şünceleri (0.655)
- içsel gerginlikten (0.424) maddelerinden olu şan
DİSFORİ kümesi varyansın % 21.9'unu,

İkincisi;
- konuşma hızı ve miktarı (0.787)
- düşünce yapı bozukluğu (0.787)
- yükselmiş duygudurum (0.656)
- hareket ve enerji art ışı (0.620)
- dikkatini toplamakta güçlük (0.551)
- dış görünüm (0.428) maddelerinden oluşan PSIKOMOTOR HIZLANMA kümesi varyans ın %
15.9'unu,

Üçüncüsü;
- düşünce içeriği (0.828)
- sanrılar (0.748)
- varsanılar (0.662)
- büyüklük duygulan (0.615) maddelerinden oluşan
PSIKOZ kümesi Varyansın 'ini % 8.1'ini,
Dördüncüsü;
- irritabilite (0.849)
- yıkıcı saldırgan davran ış (0.753) maddelerinden

oluşan İRRİTABİLİTE kümesi varyans ın % 6.7'sini,
Beşincisi;
- şüphecilik-kötülük görme (0.704)
- uyku (0.522)
- düş manca tutum (0.480) maddelerinden olu şan
DÜŞ MANCA TUTUM kümesi varyans ın %
5.4'ünü,
Altıncısı;
- içgörü (0.492)
- cinsel ilgi (-0.696) maddelerinden olu şan İÇGÖRÜ
kümesi varyans ın % 4.8'ini oluşturmaktadır.
Yukarda belirtilen faktörler toplam varyans ın %
63'ünü açıklamaktaydı . Komponent faktörlerin ve
açıkladıkları varyans yüzdeleri tablo da görülmektedir. Cinsel ilgi ile içgörü arasında negatif bir korelasyon ilişkisi saptanmıştır. Diğer faktörler ve ölçek
maddeleri aras ında pozitif korelasyon ili şkisi saptanmış olup tabloda görülmektedir
TARTIŞMA

Kraepelin (1921), afektif bozuklu ğu olan hastalarda79
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ki premorbid kiş ilik özelliklere dikkati çeken ilk yazardır. Bazı kiş ilik özelliklerinin afektif epizodlann
tekrarlamaları na neden olabilece ğini ortaya koymuş
ve ayrıca afektif epizodlann bunlardan do ğduğunu
belirtmiş tir (Kraepelin 1921).

lemektedir.
Cassidy ve arkadaşları (1998), 20 maddeli standart
olmayan bir ölçekle, 204 mani (% 86.1)ve 33 mikst
durumu (% 13.9) olan yatan hastalarla yapt ıkları çalış mada 5 ortogonal faktör bulmu şlardır. Birinci ve
en güçlü faktör manideki disfori (% 15.6) (depresif
duygudurum, labilite, suçluluk, anksiyete ve öz k ıyım düşünce ve davranışları ), 2. faktörden 5. faktöre
kadar olanlar psikomotor h ızlanma (% 10.7), psikoz
(% 10.2), zevk verici i şlevsellikte artma (% 9.8) ve
irritabl saldırganlıkla (% 10.7) temsil edilmektedir.
Yazarlar, bu sonuçlara göre manideki klasik semptom faktörleri görü şünün desteklenmedi ğini göstermiş lerdir. Disforik özelliklerin manide en çok göze
çarpan faktör oldu ğunu ve dolayısı yla mikst bipolar
bozukluğun farklı bir durum olabilece ğini öne sürmüşlerdir. Çalışmamı zda % 91.7'si manik tipte, %
8.3'ü mikst tipte atak olan hastalardan manik sendromu karakterize eden 6 farkl ı psikobiyolojik boyutun
1. (disfori, % 21.9), 2. (psikomotor h ızlanma, %
15.9) ve 3. (psikoz, % 8.1) faktörleri Cassidy'nin çalışmasıyla uyuşmaktadır. Cinsel ilgi ile içgörü arasındaki korelasyon ili şkisi dışındaki diğer faktörler
ve ölçek maddeleri aras ında pozitif korelasyon ili şkisi saptanmıştır. Bu da manideki klasik semptom faktörleri görüşünün desteklenmedi ğini göstermektedir.

a

Kraepelin, bipolar hastal ığı manik, depresif ve mikst
durumlar olarak bölmü ş ve aynca maninin depresif
ve labil özelliklerini tan ımlamıştır. Daha sonraki
araştırmacı lar manideki disforik belirtilere i şaret etmişler, 4 klasik tan ımlayıcı özelliği belirtmiş lerdir:
Öforik duygudurum, psikomotor h ızlanma, grandiosite ve irritabl sald ırganlık. Diğer birçok çalış mada
da bipolar bozukluk spektrumunun mizaç özellikleri
ile geniş letilmesi hedef al ınmıştır. Maninin, faktör
analizine dayalı önceki çal ışmaları nda ise Kraepelin'in belirttiğ i gibi iki manik alt tip; paranoid-destrüktif ve öforik-grandiöz tipleri ileri sürülmü ştür.
Sonraki çalışmalar bu bulgulan desteklemi ş olsa da
örneklem sayılarının küçük olmas ı genelleme yapmayı güçleş tirmektedir (Double 1990).

Sönmez, Erk ıran, Cengiz, Alanlar, Çelik, Yaman
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Bu çalışma, iki uçlu duygudurum bozuklu ğu olgularında faktör analizine dayal ı semptomatolojik alt tipleri belirlemeye yönelik olarak yap ılmıştır. Günümüze kadar yapılan çalışmalar maninin klasik görünümünün olduğu kadar disforik ve paranoid-destrüktif
görünümlerinin de önemli oranda a ğırlık taşıdığını
göstermektedir (Cassidy ve ark. 1998, Perugi ve ark.
2001). Bizim çal ışmamızda faktör analizi ile 6 komponent faktör bulunmu ş tur. Birinci faktör disfori faktörü (% 21.9), 2. faktör psikomotor h ızlanma faktörü
(% 15.9), 3. faktör psikoz faktörü (% 8.1), 4. faktör
irritabilite faktörü (% 6.7), 5. faktör dü şmanca tutum
faktörü (% 5.4) ve 6. faktör içgörü faktörüdür (%
4.8). Cinsel ilgi ile içgörü aras ı ndaki korelasyon ilişkisi dışındaki diğer faktörler ve ölçek maddeleri arasında pozitif korelasyon ili şkisi saptanmıştır.
Perugi ve arkadaşları (1990), depresyonun cinsiyete
bağlı klinik görünümlerini mizaca ait özelliklere
odaklanarak ve uzunlamas ına araştırmıştır. Bazı çalış malarda mizaç özelliklerinin mikst atak ortaya ç ıkma ihtimalini etkiledi ği gösterilmi ştir. Dell'Osso ve
arkadaşları (1991), mikst ataklann çoğ unun depresif
mizaçtan geliştiğ ini göstermiş tir. Bu da Akiskal' ın
(1992) mikst durumlar ın ortaya çıkması nda mizaç
özellikleri ile hastal ık ataklannı n ters uçlarda olmas ı
durumunda söz konusu olabilece ği görüşünü destek80

Dilsaver ve arkada şları (1999), 37 maddelik bir ölçekle DSM-Ill R tanı ölçütlerine göre manik epizodu
olan 105 yatan hastada faktör analizi yapm ışlardır.
Buna göre 4 faktör bulmu şlardır: manik aktivasyon,
depresif durum, uyku bozuklu ğu ve irritabilite-paranoya. Bu olgulara küme analizi yap ıldığında iki gruba aynlmışlardır. Birincisi, major depresif bozukluk
ve manisi olan hastalar; di ğeri klasik mani olarak aynlmıştır. Bu çalışmaya göre manik epizodlann klasik, disforik veya depresif olarak sm ıflanabileceği
ileri sürülmüştür.

Çalışmamızdaki en büyük kısıtlayıcı faktörler, yakalann farklı tedaviler almaları ve tek bir atağın kısa
periyodu süresince gözlenen semptomlara ba ğlı yapılmasıdır. Bu da en büyük farkl ılık olan disfori yokluğunun gözlendiği Serretti ve arkada şlarının
1999'da yaptıkları manik semptomların yaşam boyu
varlığı veya yokluğuna yönelik çal ışma ile olan
uyumsuzluğu açıklayabilmektedir.
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SONUÇ
Faktör analizi yöntemi hastalar ın bulgu ve belirtilerinin, bozukluğun önerilen olas ı Minik alt tiplerinin ele
alınmasını sağlayıcı bir yol sağlamaktadır. Maninin
alt tipleri ve manik-depresif hastal ığın gidişi arasındaki ilişkiler, prognoz ve tedavi aç ısından önemli bir
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KAYNAKLAR
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Bizim çalışmamızda 75 sayıda (42 kadın, 33 erkek)
olgu hastalık alevlenme döneminde fenomenolojik
olarak değerlendirilmiş tir. Literatürdeki ara ştırma
bulguları yla uyumlu olarak maninin klasik görünümünün dışında disforik, psikomotor halatima ve psikoz alt tiplerin daha yüksek oranda saptanm ış olduğu
bulunmuş tur. Bu sonuçlar göstermektedir ki, klasik
maniden ziyade disforik mani bipolar bozuklu ğun
ana fenomenolojik alt tipidir.
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