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ÖZET
İki uçlu mizaç bozuklu ğu hastalarında yaşam olaylarının hecmeleri ortaya çıkarıcı rolü birçok yay ında ele alınmaktadır. Bu yaz ıda 82 iki uçlu mizaç bozuklu ğu hastasının ilk hecmeleri öncesinde geriye do ğru 6 aylık süre
içerisinde yaşam olayları geçirip geçirmedikleri araştırıldı. Hastaların 17'sinde (% 20.7) ya şam olayı olduğu
tesbit edildi.
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SUMMARY

In many articles, the precipitatory role of life events in bipolar disorders episodes is rewived. In this study 82 bipolar patients has researched whether they had life events before their first episode (retrospectively in 6 months)
or not. Life events has been found in 17 patients (20.7 %).
Key words: Bipolar disorder, life event, stress

Psikiyatrik hastal ıklarla yüklenme ve zorlanmaya
neden olan yaşam olayları arasında zamansal bir ili şkinin varlığından uzunca bir süredir bahsedilmektedir. Psikiyatrik rahats ızlıkların başlangıcının hemen öncesindeki dönemde ya şam olaylarının sıklığını göstermek için bugüne kadar çe şitli araştırmalar
yapılmıştır. Bu çalışmalarda temel amaç ya şam olaylarının psikiyatrik rahats ızlıkları ortaya çıkarcı bir
etmen olup olmadığını ortaya koymaktadır.

pulasyona göre 6 kat daha s ık görülmesini bu tip
olayların ortaya çıkarıcı bir etmen olabilece ğine
yorar (14) . Gerçekten de rahats ızlık öncesi aylar içinde yaşam olayları sıklığı intiharlarda da, nevrozlarda
da, şizofrenilerde de yüksektir (4) . Bu tanı grupları
arasında yaşam olaylarının göreceli önemini ara ştırmak üzere Paykel 1987 y ılında yapmış olduğu bir
çalışma da belirgin tehdit edici yaş am olaylarını
takip eden 6 ay içinde depresyon geli ştirme riskinin
6 kat, şizofreni geliştirme riskinin 2-4 kat, intihar
riskinin ise 7 kat fazla oldu ğunu bulmuştur (4) .

Örneğin, Parkes rahats ızlığın başlangıcından önceki
6 ay içinde rastlanan e ş ölümü gibi kayıpların yatarak tedavi gören depresyonlu hastalarda, genel po-

Yüzyılın başı nda (1921) Kraepelin manik-depresif
psikozun oluşumuyla bir yakınının ölümü ya da hastalanması gibi "ters-olay"larm ili şkisine dikkat çek-
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* 30. Ulusal Psikiyatri Kongresi' e (Kayseri-Nev şehir 1994) sunulmu ştur.
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mekle birlikte hecmelerin hiç bir "d ış etki" olmaksızın da ortaya çıkabileceğini vurgulamıştır ( 10).
Kraepelinin zamanı ndan bugüne maniyle "ters
olaylar aras ında ilişki kuran birçok yayın yapılmışıtr (1,5,11,13,15) . Bununla birlikte böyle bir ili şkiyi doğrulamayan yay ınlar da mevcuttur (7,12) .
Özellikle maniyle yaşam olayları arasındaki ilişkiyi
tespit amacıyla yapılmış son çalışmalar bu ilişkinin
varlığını kanıtlar gözükmektedir (2) .
Bu çalışmayla iki uçlu mizaç bozuklu ğu olan hastalarda yaşam olaylanmn sıktığım ve hastalığı belirleyici temel etmen olup olmad ığını araştırmayı
amaçladık.
MATERYEL ve METOD

psikiyatrik bir rahats ızlığın doğrudan sonucu ya da
bir belirtisi olması na özellikle dikkat edildi. Yaşam
olayları ilgili olduğu yaşam alanına göre, (ailede, i ş,
okul, kişisel) sımflandınldı . SPSS PC+ ile ortalama,
frekans, ki-kare, Mann-Whitney U istatistik yöntemleri kullanıldı.
BULGULAR

Bu çalışmaya alınan 82 hastadan 17'sinde ilk atak
öncesi yaşam olayı geçirildiği tespit edildi. İlk atak
öncesi yaşam olayı olan vakalann 1 l'i (% 64.7)
erkek, 6'sı (% 35.3) yaşam olayı olan kadınlarda olmayanlara göre başlangıç yaşı anlamlı derecede
daha yüksek bulundu (p<0.05). Hastalar ın % 41.2'si
evli, % 29.4'ü bekar, % 29.4'ü de duldu. Ya şam
olayı lan hastalarla yaşam olayı olmayan hastaların
yaş, eğitim, intihar girişim sayısı, hastalık süresi,
hastalığın başlangıç yaşı, psikotik ya da psikotik olmayan depresif atak say ısı geçirdikleri bir önceki
atağın cinsi ve süresi, yattığı gün sayısı, toplam hastaneye yatış sayısı, cinsiyet dağılımı ailede hastalık
dağılımında anlamlı fark bulunamadı. İlk atak öncesi
yaşam layı olan kdın hastalarda olmayanlara göre
başlangıç yaşı anlamlı derecede daha yüksek bulundu (p<0.05).
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Bu çalışmaya 1993 Kas ım, 1994 Mayıs ayları arasında Bakı rköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi,
2. Psikiyatri kliniğinde yatarak tedavi gören 27'si
kadı n, 55'i erkek 82 iki uçlu mizaç bozuklu ğu hastası alınmıştır. Hastaları n iki uçlu mizaç bozukluğu
manik hecme tanı lan iki psikiyatri uzman ı tarafından yatış iş leminden sonra ilk 24 saat içeresinde
DSM-III-R ölçütleri esas alı narak konmutur (3) .
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Bu çalışmaya alı nan iki uçlu mizaç bozuldu ğu hastalanndaki yüklenme ve zorlanmaya sebep olabilecek yaşam olaylarını n tespiti için her bir hastayla
yaklaşık 1 saatlik görüş me yapıldı. Bu süre içinde
hastalarla yeterli ileti şimin sağlanamad ığı durumlarda hasta yak ınları ile görüşüldü. Bu görüşme
esnasında hastaların sosyodemografık ve klinik verilerini değ erlendiren bir yan-yap ılandınlmış görüşme formu kullanıldı . Hastalığı ortaya çıkancı
etmen olarak de ğerlendirilebilecek yaşam olaylarının varlığı araştırılırken hastaya veya yakınlarına
rahatsızlığın başlangıcı ndan geriye doğru 6 aylık
süre içerisinde rahats ızlığın ortaya ç ıkışı ile ilgili
gördükleri olumlu ya da olumsuz bir olay ın var olup
olmadığı soruldu.
Bu işlem Brugha ve Cragg' ın 1987'de geliştirdiği (6)
yaşam olayları soru formu yard ımıyla gerçekleştirildi. Eğer birden fazla ya şam olayı bildiriliyorsa daha şiddetli olanı esas alındı. Yaşam
olaylarının ş iddetlerine göre detecelendirilmesinde
DSM-III-R psikososyal stres kaynaklar ının şiddeti
ölçeği kullanıldı (3) . Bir ölçüt olarak belirtilen olayın
24

İlk atak öncesi yaşam olayı olan kadınlarda, olmayan kadınlara göre anlamlı derecede daha fazla
depresif atak görülmü ştür (p<0.05). Döngü süresi ilk
atak öncesi yaşam olayı olanlarda olmayanlara göre
anlamlı derecede daha kısa bulundu (p<0.05). Mani
toplam skoru ilk atak öncesi ya şam olayı olanlarda
olmayanlara göre anlamlı derecede daha dü şük bu
lundu (p<0.05). İlk atak öncesi yaşam olayı olanlarla
olmayanlar arasında medeni durum aç ısından anlamlı derecede fark bulundu. Ya şam olayı olanlarda
dul sayısı fazlaydı (p<0.05).

Tablo 1. İki uçlu mizaç bozuklu ğu hastalarında ilk atak öncesi yaşam olayı sıkl ığı, nüks, yineleme
Cinsiyet Yaşam olayı Yaşam olayı
var
yok

Kadın

6

21

Erkek

11

44

Toplam

17 (% 20.7)

Nüks

Yineleme

65 (% 79.3) 13(%76.5) 4 (%23.5)
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Tablo 2. İlk atak oncesi ya şam olay ı olan hastalar ı n medeni
durumlar ı

Medeni durum

Bekar

Evli

İlk atak öncesi
yaşam olayı olanlar

Dul

7 (% 41.2) 5 (% 29.4) 5 (% 29.4)

İlk atak öncesi
yaşam olayı olmayanlar 30 (% 46)
37

Toplam

30 (% 46)

5 (% 8)

35

10

Tablo 3. İlk atak öncesi yaşam olay ı geçirmiş hastalarda psikososyal stres şiddetleri dağıl ım ı

Cinsiyet

Hafif

Orta

Ağı r

İ leri

Katastrofik

Kadın

3

0

3

3

0

Erkek

0

7

o

0

0

Toplam

3

7

3

3

0

Bizim çalışmamızda ise ilk atak öncesi ya şam olaylarından etkilenmiş hastaların yaş ortalaması 33.765
bulunmuştur. Yakın zamanda yurtd ışında yapılmış
bir çalışmada ise yaş ortalaması 29 bulunmuştur (2) .
Bununla birlikte ilk atak öncesi ya şam olayı göstermeyen hastalarla aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır. İlk atak öncesi yaşam
olayı geçiren kadın hastaların diğer kadın hastalara
göre daha fazla depresif hecme geçirdikleri bulunmuştur. Ancak yapılan bir başka çalışmada
yaşam olaylarını istatistiksel olarak manik hecmelerle ilişkili olduğundan bahsedilir (2) .

a

Tablo 4. İlk atak öncesi ya şam olayı geçiren hastalar ı n yaşam
olayı cinsleri

ayrıca Durıner ve ark. sonuçlanyla uyumludur.
Bununla birlikte literatürde ilk atak öncesi ya şam
olayının daha yüksek oranda görüldü ğü çalışmalarda
mevcuttur (2) . Yaşam olaylarının kadın (% 35.2) ve
erkek (% 64.8) hastalar aras ındaki dağılımı bizim
çalışmamızda istatistiksel derecede anlaml ı bir fark
göstermemektedir. Ülkemizde yapılmış bir başka çalışmada benzer bir sonuç bildirilmi ştir (4) . Bizim çalışmamızda bahsedilen çal ışmadaki sonuçlardaki
uyum metodolojik benzerlikle açıklanabilir. Yaşam
olaylarının daha çok genç ya şlarda hastal ığa neden
oldukları birçok çalışmada bildirilmiştir (2) .
(9)

Kadı n

3

Erkek

0

Toplam
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Cinsiyet Boşanma Yakının Kız ark Okulda işsiz Askere
ölümü ayrı lma başarısız kalma gitme

3

0

0

0

0

0

1

2

3

5

KAYNAKLAR

3

Bu çalışma iki uçlu mizaç bozuldu ğu hastalarında
yaşam olaylarının hastalığın ortaya ç ıkışı ve yinelenmelerinde ne düzeyde etkili oldu ğunu araştırmak
için yapıldı. Yaşam olaylarının yinelenmelirin "olmazsa olmaz" bir öncülü olduğunu iddia etmenin
imkansızlığı ne kadar aç ıksa da hastal ığın yinelenrnesinden önceki aylarda özellikle de bir önceki ayda yaşam olaylarının bariz yükseldiğini gösteren yayınlar vardır (9) . Yine de yaşam olaylarının
iki uçlu mizaç bozukluk hastalığının bir komplikasyonu olabileceği de akılda bulundurulmalıdır.
Özellikle de bu durumun mani gibi gürültülü ve
adeta kendisi olay do ğuran bir klinik tablo için daha
da çok geçerli olduğundan bahsedilmektedir (8) .
Bu çalışmada 82 iki uçlu mizaç bozuklu ğu hastasından 17'sinde (% 20.7) ilk atak öncesi yaşam olayı
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tespit edilmi ştir. Bu sonuç Huni ve ark. sonuçlanyla
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