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ÖZET
Bu çalışmada, 12 erkek ve 19 kad ın olmak üzere toplam 31 Genelle şmiş Anksiyete Bozuklu ğu olgusunda, M mode ve two-dimensional ekokardiyografi ile MVP prevalanst ara ştırılm ış; sonuçlar 24 erkek
ve 16 kadın olmak üzere toplam 40 sa ğlıklı kontrol deneği ile karşdaştırdm ıştır. 31 Genelleşmiş Anksiyete Bozuklu ğu olgusunun, 7 erkek ve 10 kad ı n olmak üzere toplam I /7'sinde (%54, 83), 40 kontrol
deneğinin ise 1 erkek ve 4 kad ın olmak üzere 5 'inde (%12.5)MVP saptanm ıştır.
MVP prevalansı, Genelleşmiş Anksiyete grubunda, sa ğlıklı kontrol grubuna göre istatistiki düzeyde
anlamlı olarak yüksek bulunmu ştur (p <0.00 0.
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In this article, prevalence of MVP was investigated in 12 male and 19 female patients (total) with
Generalised Anxiety Disorder, by M-mode and two dimensional echocardiography. Results are compared 40 healty control subjects (24 male and 16 female). 17 (7 male and 10 female) out of 31 with Generalised Anxiety Disorder were diagnosed as MVP (54.83 %). Only 5 (one male and 4 female) out of 40
controls were diagnosed as MVP (12.5 %). MVP was higher significantly in Generalised Anxiety Disorder than healty controls (p <0.001).
Key words: Generalised Anxiety Diso ı-der, Echocardiography, Mitral Valve Prolapse.
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GIRIŞ

MVP ile ilgili psikiyatri literatürü incelendiğinde, özellikle Pariser'in (22) ilk olgu bildiriminden
bu yana, Panik Bozukluk, üzerinde en çok çal ışılan psikiyatrik bozukluk olmu ştur. Bunun böyle olmasındaki en büyük etken ise, ku şkusuz Panik atak
ile MVP arasındaki şaşırtıcı klinik benzerliktir. Kaldı ki benzerlik, sadece klinik görünüm ile s ınırlı olmayıp; her iki hastal ığın genel nüfus içindeki
görülme sıklığı (yaklaşık %5) ve cinsiyetlerdeki görülme oranı da (kadınlarda erkeklere göre iki-üç kat
fazla) ayn ıdır (23).
MVP prevalansını normal populasyondan farksiz bulan birkaç çal ışma (15, 12, 25) d ışında, yay ı nlanan ara şt ı rmalar ı n ço ğunluğu Panik
Bozuklukta % 38-53 gibi yüksek MVP prevalans ı
bildirmektedir (28, 14, 17, 8, 18). Panik Bozuklukta yüksek MVP prevalans ı bulan araştırmacılar,
MVP ile panik aras ında etiyolojik bir bağ olduğunu savunurlarken, MVP prevalans ını normalden
farks ız bulanlar ise, bu hipotezi reddetmi ş ve iki
durumun rastlant ısal olarak bir arada bulunabileceğinde ısrar etmi şlerdir (6).
Panik bozukluk ile bu denli u ğraşılırken, gerek
Panik Bozukluk dışındaki diğer anksiyete bozukluklarının, gerekse diğer psikiyatrik bozukluklar ın
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ihmal edildiği gözlenmiştir. Bu nedenle, bu çal ışmada, bir anksiyete bozuklu ğu olan Genelleşmiş
Anksiyete Bozukluğunda MVP prevalans ım araştırmak ve MVP-anksiyete ili şkisini irdelemek amaçlanmıştır.
MATERYAL VE YÖNTEM

Bu araştırmada, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Ayaktan Tedavi Ünitesine Şubat
1988-Aralık 1990 tarihleri aras ında başvuran hastalar aras ından 35 Genelleşmiş Anksiyete Bozukluğu olgusu ile SCID-OP temel al ınarak psikiyatrik
görüşme yapılmış; DSM-III-R tanı ölçütlerine göre tanı konulmuştur.
Başka bir, birinci eksen tanısı daha alan hastalar ile öykülerinde ve/veya tetkiklerinde, ikincil
MVP etkeni sayılan konjenital kalp hastal ığı , kardiyomiyopati, hipertiroidizim, muskuler distrofi,
romatoid artirid (16) saptanan olgular çal ışma dışı
tutulmu ş , yine MVP prevalans ının normal populasyondan çok yüksek olduğu bilinen 13-19 yaş grubu (9) dikkate alınarak, yaş sınırı 19 olarak
belirlenmiştir. Araştırmaya alınan 35 olgudan
2'sinde öykülerinde panik ataklar, bir olguda hi-
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re toplam 5 kişide (%12.5) MVP saptanm ıştır.
(Tablo-III). MVP prevalans ı, Genelleşmiş Anksiyete Bozukluğu gurubunda (%54.83), Kontrol gurubuna ( 07o 12.5) göre, istatistiki düzeyde anlaml ı
olarak yüksek bulunmu ştur (Yates düzeltilmi ş ,
x2 = 12.727, df = 1, p< 0.001).
Araştırmaya alınan tüm denekler göz önüne al ındığında, (Tablo IV) MVP prevalans ı bakımından
kadınlarla erkekler aras ında istatistiki düzeyde anlamlı bir fark bulunmamıştır. (x2 = 1.8573, df = 1,
0.20>p> 0.10).
TARTISMA VE SONUÇ
Panik bozukluk dışında, MVP prevalansı bakımından üzerinde çal ışılan psikiyatrik bozukluk sayısı oldukça s ınırlıdır. Bu az sayıdaki çalışmalarda
Anoreksia Nervoza'da %37-50 (1, 13) MVP bildirilmiş; İki Uçlu Mizaç bozukluğunda ise %41.5 gibi
yüksek MVP bildirilen iki çal ışma (10, 11) ile MVP
prevalansını normal populasyondan farks ız bildiren bir çalışma (19) yayınlanmıştır Alanındaki tek
çalışmada Chaleby ve ark. (7) Sosyal Fobi' de %23
MVP bulmuşlardır.
Genelleşmiş Anksiyete Bozuklu ğu ile ilgili bulabildiğimiz tek çalışmada (8) %15 MVP bildirilmekte, bunun da normal populasyondaki MVP
görülme oranından farksız olduğu belirtilmektedir.
Bizim çalışmamız, Dager ve arkadaşlarının buldukları bu sonuç ile uyum göstermemektedir Kan ımızca bu farkl ı l ı k, kulland ığı mız MVP tan ı
yöntemlerindeki farkl ılıklardan kaynaklanmaktadır.. MVP tanısı için mitral kapakçıklardaki sarkma miktarını geç sistolik MVP için 2 mm.
pansistolik MVP için 3 mm olarak saptayan ve
sarkma yanısıra mitral kapakç ıkta mikzamatöz değişiklik olmasını şart koşan Dager'in MVP ölçütlerinin bu anlamda "çok dar" tutuldu ğu
söylenebilir. Literatürde MVP tan ısı için mitral kapakta mikzamatöz de ğişiklik saptanmas ı zorunluluğuna başka çalışmalarda rastlan ılmamıştır. Bir
çok çalışmada en az 2 mm. sarkma saptanm ış olması yeterli bulunmu ştur (13, 18, 25).
MVP ile ilgili çalışmalarda, Panik bozukluk üzerinde bu denli durulması, kanımızca, biraz da "Panik Bozukluğa biyolojik bir etyoloji bulmuş olma
olasılığı 'nın verdiği heyecan olsa gerek. Bu çal ışmalarda, Panik Bozukluğun "temelde bir anksiyete bozukluğu" olduğunun adeta unutuldu ğu ve
sadece panik tablosu ile MVP'nin klinik benzerliğinin öne çıkartıldığını düşünüyoruz.
Biz olası ilişkinin panik-MVP aras ında olmaktan çok, anksiyete-MVP aras ında olduğunu düşünüyoruz. Yapt ığımız bir dizi (5) çal ışmada (Tablo
V); Panik Bozuklu ğun yanısıra, Basit Fobide
%68.4 (2); Obsesif-Kompulsif Bozuklukta %31.03
(20), son olarak da Genelle şmiş Anksiyete Bozukluğunda %54.8 gibi yüksek MVP saptamamıza
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pertioidizm, bir olguda ise romatoid artirit saptandığı için; bu dört olgu ara ştırmadan çıkartılmış ,
kabul ölçütlerine uyan ya ş erimi 22-63, yaş ortalaması 34.25±9.41 olan 31 olgu (19 kad ın ve 12 erkek) araştırmaya dahil edilmi ştir.
Kontrol grubu, hastanemizde çal ışmakta olan
doktor, hemşire ve diğer personel aras ından, psikiyatrik ve/veya kardiyak öykü ve/veya yak ınması olmama koşulu gözetilerek geli şigüzel
Kontrol grubu, yaş erimi 24-59, yaş ortalamas ı
32.87± 8.7 olan, 24 erkek ve 16 kadı n olmak üzere 40 sağlıklı kişiden oluşmuş tur. (Tablo 1 'de hasta ve kontrol grubunun yaş ve cinsiyete göre
dağılımı gösterilmiştir). Kontrol denekleri ile SICDNP temel al ınarak psikiyatrik görü şme yapılmıştır. Ayrıca her deneğe SICD-II kişilik formu uygulanmıştır.
Olguların kardiyak değerlendirmeleri M-mode ve
two dimensional ekokardiyografi ile İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsünde yap ılmış; her denek iki kardiyolog taraf ından, birbirlerinin
tanıları ndan habersiz olarak de ğerlendirilmiş , "ön
yargılı seçme eğ ilimi"ni (selection bias) önlemek
için (6), kardiyologlar ın, deneklerin psikiyatrik tanılarından habersiz olmalar ı sağlanmıştı r. MVP tanısı için en az 2 mm. sarkma zorunlulu ğu (13, 18,
25) aranmış; ancak her iki kardiyolo ğun da MVP
tanısı koydukları olgularda MVP ( + ) kabul edilmiştir.
Ayrıca her deneğ in fizik muayeneleri yapılmış ve
ağırlıkları ölçülmüştür.
Veriler Ki kare ve t-testi istatistik yöntemleri
ile karşılaştırılm ıştır (27).
BULGULAR

Araştırmaya alı nan hiçbir denekte, MVP ile birlikte görüldüğ ü bildirilen iskelet anomalisi ve hipomastiye (17) 100/60 mm Hg'dan daha dü şük bir
hipotansiyona (24), 45 kg' ın altında düşük vücut
ağırlığı na (26) rastlamlmamıştır.
SICD-II ki şilik formu ile yapılan değerlendirmede: Genelleşmiş Anksiyete Bozuklu ğu gurubunda
5 Obsesif-kompulsif, 2 kaç ıngan, 2 histirionik, 1
antisosyal kişilik bozukluğu saptanırken; kontrol
gurubunda ise 4 ki şide obsesif-kompulsif ki şilik bozukluğu saptanmıştır (Tablo II).
Genelleşmiş Anksiyete Bozuklu ğu ile kontrol gurubu, yaş ve cinsiyet dağılımı bakımından istatistiki düzeyde farks ız bulunmuştur (yaş için: t-testi,
t = 0.636,df = 69, 0.90> p > 0.50; cinsiyet için: Yates düzeltilmiş , x2 =- 2.37, df = 1, 0.20 > p > 0.10).
Yani, bu iki gurup türde ş olup, karşılaştırılabilir
özelliktedir.
Ekokardiyografik tetkikler sonucunda, Genelleşmiş Anksiyete Bozuklu ğu gurubunda 7 erkek ve
10 kadın olmak üzere toplam 17 ki şide (%54.83),
Kontrol grubunda ise 1 erkek ve 4 kad ın olmak üze-
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lojinin %82.8'ini çeşitli anksiyete bozukluklar ının
oluşturması (%38 Panik Bozukluk, %22.5 Genelleşmiş Anksiyete Bozukluğu, %8.6 Basit Fobi,
%1.7 Sosyal Fobi, %3.4 Organik anksiyete Bozukluğu, %8.6 Panik Oyküsüz Agorafobi); buna karşı sadece %1.7 Major Depresyon saptanmış olması
bu anlamda ilginçtir.

karşı ; İki Uçlu ve Tek Uçlu Mizaç Bozukluklarında (3, 21) kontrol gurubundan farks ız MVP prevalansı bulmamız; yine yapılan tek Çalışmada (7)
Sosyal Fobide yüksek MVP prevalans ı saptanmış
olması bu görüşümüzü desteklemektedir. Nitekim
"MVP tanısı alan kardiyak olgularda psikiyatrik
bozukluklar" ı araştırdığımız bir başka çalışmada
(4) psikopatoloji saptanan olgulardaki psikopatoerkek

kadın

toplam

yaş erimi

ortalama yaş

GENELLEŞMİŞ
ANKSİYETE

12

19

31

22-63

34.25£9.41

KONTROL
GRUBU

24

16

40

24-59

32.878.7

Tablo Grupların yaş ve cinsiyet dağılımı.

GENELLEŞM İŞ
ANKS İYETE
KONTROL
GRUBU

Histirionik
kişilik boz.

Kaçıngan
kişilik boz.
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Obsesif-komp.
kişilik boz.
5

2

2

4

-

-

Anti-sosyal
kişilik boz.

Tablo II: Gruplarda kişilik bozuklukları.

MVP (+)
GENELLEŞM İŞ
ANKS İ YETE B.
KONTROL
GRUBU

erkek

kadın

toplam

%

7

10

17

54.8

1

4

5

12.5

Tablo III: Gruplardaki MVP da ğılımı.

Çal ışma
grupları

erkek

kadın

toplam

MVP (+)

8

14

22

MVP (-)

28

21
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Toplam

36

35

71

Tablo IV: Tüm deneklerde MVP'nin cinsiyete göre dağılımı.

Çalışmacılar

yıl

n

MVP
prevalans

PANIK
BOZUKLUK

Arkonaç, O ve
ark.

1989

56

% 53.57

p<0.001

BAS İ T FOBI

Arkonaç, O. ve
ark.

1989

38

Wo 68.4

p < 0.001

İ K İ UÇLU
M İZAÇ BOZ.

Toker, F. ve
ark.

1989

45

% 24.4

p<0.10

OBSES İ F-KOM.
BOZUKLUK

Özer, Ş . ve
ark.

1990

27

% 31.03

p= 0,0389

TEK UÇLU
M İ ZAÇ BOZ.

Özer, Ş . ve
ark.

1991

20

Wo 25

p = 0.391
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