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ÖZET
Bu çalışmada, 16 erkek, ve 24 kad ı n olmak üzere toplam 40 Panik Öyküsüz Agorafobi olgusunda, M-mode ve
two dimensional ekokardiyografi ile Mitral valv prolopsusu prevalans ı araştırılmış ve sonuçlar; 26 erkek ve
31 kadı n olmak üzere toplam 57 sağlıkl ı kontrol deneği ile karşılaştırılmışt ır. 40 Panik öyküsüz Agorafobi olgusunun 18'inde (6 erkek ve 12 kad ın), 57 sağlıkl ı kontrol deneğ inin ise 10'unda (1 erkek ve 9 kad ın) Mitral
valv prolopsusu (MVP) saptanm ıştır.
MVP prevalansı Panik öyküsüz Agorafobi grubunda (%45 ), sa ğlıklı kontrol grubuna (%17.54) göre istatistiki
düzeyde anlaml ı olarak yüksek bulunmu ştur (p<0.01).
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In this article, prevalence of MVP was investigated in 16 males and 24 female patients (total 40) with Agoraphobia without history of Panic disorder, by M-mode and two dimensional echocardiography. Results are
compared 57 healty control subjects (26 males and 31 females).
18 (6 males and 12 females) out of 40 patients with Agoraphobia without history of Panic disorder were diagnosed as MVP (45%). Only, 10 (one male an 9 females) out of 57 healty controls were diagnosed as
MVP(17.54%) Prevalence of MVP was higher significantly in Agoraphobia without history of Panic disorder
than healty controls (p<0.01).
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GIRIŞ :
Panik bozukluğu ile MVP arasuıdaki şaşırtıcı klinik benzerlik psikiyatri çevrelerinin yo ğun ilgisini
çekmiş , Pariser'in ilk olgu bildiriminden (23) bu yana
panik-MVP arasındaki ilişki bir çok araştırmacının
ilgi odağı olmuştur. MVP prevalans ım normal populasyondakinden farks ız bulan birkaç ara ştırma
(13,16,27) d ışında; çal ışmaların ço ğunlu ğu
(11,15,18,19,28) Panik bozukluğunda %38-53 gibi
yüksek MVP prevalansı bildirmişlerdir. Panik bozukluğunda yüksek MVP prevalans ı saptayanlar, bu iki
hastalığın klinik benzerliklerinin yanısıra genel nüfus
içindeki görülme sıklıklarının (yaklaşık %5) ve cinsiyetlere göre da ğılımlannın (kadınlarda erkeklere göre 2-3 kat fazla) da ayn ı olması nedeniyle (24) panik

ile MVP arasında etiyolojik bir bağ olduğunu öne
sürmüşler; MVP prevalans ını normalden farks ız bulanlar ise, bu varsay ımı reddederek, bu iki durumun
rastlantı sal olarak bir arada bulundu ğunda ısrar etmiş lerdir. Her iki grup da birbirlerini hasta seçiminden MVP tanı ölçüt ve yöntemlerine kadar bir çok
alanda hata yapmakla suçlamış lardır (9).
Ilgili literatür incelendi ğinde, MVP konusunda
panik bozukluğu ile bu denli uğraşılırken, gerek Panik bozukluğu dışında kalan diğ er anksiyete bozukluklarının, gerekse diğer psikiyatrik bozukluklar ın ihmal edildiği görülmüş tür. Bu durumu göz önüne alan
ekibimiz, daha önceki yı llarda yaparak yay ınladığı
çalış malardan (2,3,4,7,8,21,22) sonra, bu kez de
DSM-III R'da bir anksiyete bozuklu ğu olarak sınıf-
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landınlan "Panik Öyküsüz Agorafobide" MVP prevalansını araştırmayı amaçlamıştır.
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TABLO 3: Çeş itli psikiyatrik bozukluklarda mitral valv
prolapsusu
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GEREÇ VE YÖNTEM:
Bu araştırmada, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastal ıktan Hastanesi Ayaktan Tedavi Ünitesine Şubat 1989Ocak 1992 tarihleri aras ında ve panik öyküsüz Agorafobi tanısı alan hastalar aras ından geliş igüzel örnekleme ile seçilen 46 olgu ile SCID-OP temel al ınarak görüşülmüş, tanılar DSM-III R tanı ölçütlerine
göre konulmu ştur.
Başka bir I. eksen tanısı daha alan hastalar ile öykülerinde ve/veya tetkiklerinde ikincil. MVP etmeni
sayı labilecek kongenital kalp hastal ığı, kardiyomyopati, hipertroidizm, muskuler distrofi, romatoid artrit
(17) saptanan olgular çal ışma dışı tutulmuş; yine 1319 yaş grubunda MVP prevalans ının normal populasyondan daha yüksek oldu ğu bilindiği için (12), yaş
sınırı en az 19 olarak belirlenmi ştir.
Araştırmaya alınan 46 olgunun 6'sında dışlama
ölçütleri saptandığı için (3 kiş ide hipertroidizm, 1 kiş ide romatoid artrit öyküsü, 2 ki ş ide EEG patolojisi)
bu altı olgu araştırma dışı tutulmuş ; kabul ölçütlerini
karşılayan yaş erimi 20-49, yaş ortalaması 31.5+6.59
olan 40 olgu (16 erkek ve 24 kad ın) araştırmaya kabul edilmiştir.
Sağlıklı kontrol grubu, hastanemizde çal ışmakta
olan hemş ire, doktor ve di ğer çalışanlar aras ından,
psikiyatrik ve/veya kardiyak öykü ve/veya yak ınması
olmama koş ulu gözetilerek seçilmi ştir. Kontrol grubu, yaş erimi 24-59, yaş ortalaması 32.82+8.17 olan
57 kiş iden (26 erkek ve 31 kad ın) oluşmuştur (Tablo
1).
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Olguların kardiyak değerlendirilmesi İstanrbul
Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsünde, MVP tan ı ölçütleri bakımından önceden aralarında görüşbirliği
sağlanmış iki kardiyolog tarafından, birbirlerinden ve
olguların psikiyatrik tan ılarından (hasta m ı yoksa
kontrol deneği mi olduğundan) habersiz olarak; Mmode ve iki boyutlu ekokardiyografi yöntemleri ile
yapılmış ve MVP tanısı için en az 2 mm. sarkma zorunluluğu aranmıştır (14,19,27). Ancak her iki kardiyoloğun da MVP tanısı koydukları olgularda MVP
(+) kabul edilmiştir. Ayrıca her dene ğin fizik muayeneleri yapılmış ve ağırlıkları ölçülmüştür.
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TABLO I: Agorafobi ve sağlıklı kontrol deneklerinin
demografik özellikleri.
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TABLO 2: Gruplardaki MVP dağı ımı.

BULGULAR:

Araştırmaya alınan hiçbir denekte MVP ile birlikte görüldüğü bildirilen iskelet anomalisi ve hipomastiye (18), 100/60 mm.Hg'den daha dü şük kan basıncına (25), 45 kg' ın altında düşük vücut ağırlığına
(26) rastlanmadı.
Agorafobi grubu ile sağlıklı kontrol grubu yaş ve
cinsiyet dağılımı bakımından birbirinden istatistiki
düzeyde farksız bulunmuştur (yaş için: t-testi, t+0.88,
df+95, p>0.30, cinsiyet için: Yates correction,
x2=0.116, df=1, p>0.90).
Ekokardiyografik tetkik sonucunda, Agorafobi
grubunda 6 erkek ve 12 kad ın olmak üzere toplam 18
kişide (%45), sağlıklı kontrol grubunda ise 1 erkek
ve 9 kadın olmak üzere toplam 10 ki şide (%17.54)
MVP saptanmıştır (Tablo 2). MVP prevalans ı, Agorafobi grubunda sa ğlıklı kontrol grubuna göre istatistiki düzeyde anlaml ı olarak yüksek bulunmuştur (Yates Correction, x2 =7.344, df=1. 0.01>p>0.001).
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Araştırmaya alman tüm denekler göz önüne alındığında, MVP kadınlarda (%38.18) erkeklere
(%16.6) göre daha fazla bulunmu ştur (p<0.05).

TARTIŞMA:

ğu (22), Obsesif-kompulsif bozukluk (7) gibi di ğer
anksiyete bozukluklannda da, sağlıklı kontrol deneklerine göre %31.68 gibi yüksek MVP prevalanslannın saptanmas ına karşı (Tablo-3), İki uçlu ve tek uçlu
mizaç bozukluklarında (4,6,21) ve Şizofrenlerde (8)
MVP prevalanslannın kontrol deneklerinden farks ız
bulunmuş olması, bu düşüncemizi desteklemektedir.
Ayrıca, MVP tamsı alan kardiyak olgularda SCID ile
yapılan psikiyatrik taramada (5) saptanan psikopatolojinin %82.8'ini çeşitli anksiyete bozukluklan oluştururken, mizaç bozukluklar ına sadece %1.7 gibi düşük bir oranda rastlan ılması, anksiyete-MVP ilişkisi
bakımından ilginçtir.
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Bulduğumuz sonuçlar, Kantor ve arkada şlarının
(15) çalışması ile uyumluluk gösterirken, Mavissakalian ve arkadaşlarının çalışması ile (20) çelişmektedir. Kantor ve arkadaşları, 25 Agorafobili kadın hastanın 1 l'inde (%44), 23 kontrol dene ğinin ise sadece
2'sinde (%7) MVP bildirmi şler ve bu sonuçtan yola
çıkarak, MVP'nin oluşturduğu palpitasyonların kişide
paniğe yol açtığım, böylece önce Panik bozuklu ğunun, giderek te Agorafobinin ortaya ç ıktığı ileri sürmüşlerdir. Mavissakalian ve arkadaşları ise 46 Agorafobili Panik bozuklui ğu olgusunun sadece 7'sinde
(%15) MVP saptadıklarını, bu oranın ise normal populasyondaki MVP prevalansmdan (%4-17) farks ız
olduğunu; aynca MVP saptanan olgular ile saptanmayanlar arasında demografik özellikler ve klinik
belirtiler bakımından bir fark bulmadıklarını bildirmişlerdir. Mavissakalian, seçilmemiş (randomize) örneklerde MVP prevalansm ın düşük olduğunu savunmuş , MVP'nin varlığının sadece uzun vadede panik
ve agorfobinin nüksü balunrundan etkili olabilece ğini
belirtmiştir.
Bu iki çalışmanın da ortak özelliği agorafobi olgularının "panik üykülü" olmasıdır. Literatürde "Panik öyküsüz Agorafobi" olguları ile ilgili MVP çalışmasına rastlamadık. Dolayısı ile öyküsünde hiçbir
panik öyküsü bulunmayan bizim olgulanm ızda MVP
prevalansının yiiksek bulunmas ı, yukarıda sözünü ettiğimiz iki çalışmanın önermelerinin de bizim çal ışmamız için geçersiz oldu ğunu düşündürtmektedir.
Literatürde çeli şkili sonuçların ortaya ç ıkmasındaki en önemli etkenlerden biri olarak MVP tanı ölçüt ve yöntemlerindeki çe şitlilik sorumlu tutulmaktadır(9). Bu konuda üzerinde görü ş birliğine vanlabilmiş ortak ölçütler bulunmamaktad ır. MVP tanı ölçüt
ve yöntemleri önceki yay ınlanmızda ayrıntılı olarak
tartışılmıştır (2,3,4,5,6,7,8, 21,22).
MVP ile ilgili psikiyatri literatürü incelendi ğinde, Panik bozuklu ğu üzerinde çok çal ışıldığı, panik
tablosu ile MVP'nin klinik benzerli ğinin çok fazla
öne çıkartıldığı, ancak panik bozukluğunun temelde
bir anksiyete bozuklu ğu olduğunun adeta unutulduğu
görülecektir. Panik bozuklu ğu dışında kalan di ğer
anksiyete bozukluklar ı üzerinde yapılan MVP çalışmalarının parmakla sayılabilecek denli az say ıda olması bu gözlemimizi do ğrulamaktadır.
Biz, panik-MVP ilişkisinin temelde Panik bozukluğunun bir anksiyete bozuklu ğu olmasından kaynalclandı ğ. ını , yani aranmas ı gereken olas ı ilişkinin
"ANKSİYETE-MVP" arasında olduğu kamsındayız.
Gerçekten de Panik bozuklu ğu dışında, Sosyal fobi
(10), Basit fobi (3), Genelle şmiş Anksiyete bozuklu-
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