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ÖZET:
Bu yaz ıda kronik depresyonda psikiyatrik
yaklaşımdan söz edilmiştir.

perniyöz anemi, sistemik lapus eritematosus, organik beyin sendromu, demans, operasyonlar ı takiben, kronik ağrı, ş izofreni gibi birçok başka
hastalık ya da bozuklukta görülebilir. Antihipertansifler (reserpin, metildopa, spiranolakton),
merkezi sinir sisteminde depresan etkileri droglar
(barbitüratlar, minörtrankilizanlar), böbreküstü
bezi steroidleri, ACTH, L-Dopa, propranolol, oral
kontraseptifler, alkol, antibiyotikler (sulfonamidler, metenamin mandelat) depresyona yol açabilen droglard ır. Merkezi sinir sistemini uyaran
drogların kesilmesi de depresyona neden olabilir
(3, 4)
1- Kronik depresyon dü şünülen hastan ın dahili
yönden de ğerlendirilmesi yapılmalı, önceden kullandığı ilaçlar hakkında bilgi alınmalı, suisid riski
taşıyıp taşımadığı araştırılmalı, ayrıntılı öykü
alınmalı, mental durumu incelenmelidir. Bu şekilde kronik depresyon, ya majör affektif bozukluk
ya da sekonder depresyon olarak ayr ılır.
2- Majör affektif bozuklukta literatürde iyile ştirici makul doz 150-350 mg/gün Laroksil, 200350 mg/gün Tofranil, 8-12 ECT, makul süre ise
6-10 hafta olarak tayin edilmi ş tir. Bu süre içinde
iyileşememiş, majör affektif bozukluk tan ısı konan hastalarda, hastan ın kendisine verilen ilaçları muntazaman ald ığı ve başka ilaç almadığı tesbit edildikten sonra, bipolar bozukluk depresif
tip durumunda 6 hafta süreyle litium uygulan ır.
Litiuma yanıt vermeyen ve bipolar olmayan yakada ise MAOI den fenalzin 30 mg/giin ile ba şlanır,
doz yavaş yavaş arttırılarak 90 mg/güne tavan dozuna ç ıkılarak 3 hafta devam edilir. Tedaviye cevap vermeyen vakalarda depresyon iyile ş tiren çeşitli ilaçların bir arada kullanılması da denenmi ştir. 'Frisiklik ve sakinle ştirici, trisiklik ve nörolep-

SUMMARY:
In this paper psychiatric management of chronic depression has been explained.
Kronik depresyon en az 6 ay devam eden ve ilgi kaybı, günlük aktivitelere kar şı hoşnutsuzluk,
suçluluk duygusu, benlik saygısını n azalması, çaresizlik, umutsuzluk, vejetatif belirtiler (erken
uyanma, diürnal mood variyasyonlar ı, anoreksi,
kilo kaybı), suisid düşünceleri ile birlikte giden
disforik bir mood halidir. Depresyon sendromları şu bozuklukları içine alır.
1- Majör depresif bozukluk
2- Bipolar bozukluk geçmi şte mani öyküsü
olan depresyon
3- Siklotimik bozukluk -en az 2 yıl süren, yineleylci, bipolar bozukluk ya da majör depresyon
kadar ağır olmayan depresyon ve hipomani nöbetleri
4- Distimik bozukluk- majör depresyon kriterlerini karşılayacak kadar ağır olmayan ve en az 2
yıl süren depresif semptomlar
5- Atipik affektif bozukluk- affektif bozukluklar sınıflaması nda yer alan tiplere uymayan,
birtakım artık tortu vakalard ır.
Majör affektif bozukluk (primer depresyon)
herhangi bir dahili, cerrahi ya da psikiyatrik hastalık ile ilişkili değ ildir, aksi halde sekonder depresyondan bahsedilir. Sekonder depresyon özellikle tiroid, hipofiz, adrenal, bezi hastal ıkları, viral enfeksiyonlar, infeksiyöz mononükleoz, tümörler, metabolik bozukluklar (hiperkalsemi),
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tik, trisiklik ve MAOI, trisiklik ve litium, trisiklik
ve T3 birlikte, tedaviye cevap vermeyen vakalarda denenmelidir, fakat etkin bir tedavi yakla şımı
olduğu iddia edilemez. Trisiklik ilaç alanlarda
MAOI bir ilacın da ilave edilmesi, eskiden dü şünülenin aksine, günümüzde sak ınca görülmemektedir. Trisiklik ve MAOI ilaçlar ın beraber uygulanması durumunda, her ilac ın dozunun yavaş yavaş
ve ayrı ayrı zamanlarda yükseltilmesi gerekir (1).
Bu arada kısaca depresyonun somatik tedavisinden söz etmek yararl ı olur. Somatik tedavi uygulanacak hastalara verilecek antidepresana hasta
ya da ailesinden birisi geçmi şte yanıt vermiş olmalıdır. Bununla birlikte kötü yan ıt medikasyonun yanlış seçiminden ziyade yetersiz dozaja
bağlıdır. Anksiyete ve insomnian ın belirgin olduğu depresyonlarda amitriptilin, trazodon gibi sedatif etkisi yüksek olan, retarde depresyonlarda
ise protriptilin ya da maprotilin gibi aktive edici
antidepresanlar tercih edilmelidir. A ğır deprese,
suisid riski yüksek olan, antidepresanlar ın kardiyovasküler yan etkilerini tolere edemeyen, 70 yaşın üzerinde ve geçmi şte antidepresanlara de ğil
de ECT ye yanıt veren hastalarda ECT ile tedavi
başlamalıdır. Deprese hastalar ın %30'u uygun ve
yeterli dozda verilen antidepresan tedaviye yan ıt
vermez. Yetersiz dozaj, tedaviyi düzenli uygulamama ve yanl ış konulan tanı antidepresanlara rezistansın en sık nedenidir. Yaşın ileri olması, kronik semptomlar, delüzyonlar, anksiyete, yineleyen panik atakları, alkolizm trisikliklere rezistans
eğitimini arttırır. Şizofreni, konfiizyon ve bo şluk
hissi primer depresyonu taklit edebilir, fakat antidepresanlara olumlu yan ıt vermez. Bununla birlikte vejetatif belirtiler, suçluluk, benlik say ısının
azalması belirgin olduğunda, bu hastalardaki sekonder depresyon uygun antidepresanlara yan ıt
verebilir. Baz ı yazarlar antidepresanlar ı değiş tirmeyi önermektedir. Yani amitriptilin, trazodon
gibi serotonerjik antidepresan yerine imipramin,
maprotilin gibi noradrenerjik antidepresan denenir ya da tersi uygulanır. Ayrıca MAOI, alprazolam, bupropion gibi yeni antidepresanlar ya da
ağır vakalarda ECT önerilebilir. MAOI i ştah artışı, kilo alma, hipersomnia, hipokondriak semptomlar, panik ataklar ı vekronik ağn ile birlikte
olan depresif semptomlarda özellikle yararl ıdır.
Litium ya da dü şük dozlarda T3 (25 mikrogr.)
trisiklik ya da MAOI ne eklenebilir. Bazı deprese
ve fiziksel hastal ığı olan hastalarda kısa süreli metilfenidat ya da amfetamin uygulamas ı antidepresan ilaçlarla kan ştınlmamak üzere .yararlı olabilir (4). Delüzyonlan olan hastalar ya da ajite
depresyon özellikle klorpromazin, tioridazin,
tiotiksen gibi antipsikotik droglara, trisikliklerle
beraber ya da tek ba şlarına kullanıldıklannda,
tek başlarına uygulanan trisikliklerden daha iyi
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yanıt verir.
İlaçlarla bu uygulamalar sürerken, hastan ın
destek psikoterapisi ya da ortam tedavisine tabii
tutulması da yararl ı olacaktır. Dinamik psikoterapi depresyonun devam etmesine neden olan
emosyonel çat ışmaları çözmek için gerekir. Üzerinde durulacak konular suçluluk, çaresizlik,
olumsuz umutlar, ba ğımlılık, öfke ve hayal k ırıklığıdır. Bazı hastalar davran ışsal yaklaşımdan yararlanır, şöyle ki; depresif davran ışlar terapist ve
ailesi tarafından görmemezliğe gelinirken, depresif olmayan davran ışlar ödüllendirilir. Kognitif
terapi hastayı negatif algilamalann ın gerçek d ışı
niteliği ile yüz yüze getirerek hastaya yararl ı olur.
Kognitif terapi kısa süreli psikoterapi olup,
hem semptomlarda hafifleme hem de profilaksi
sağlar. Aaron T. Beck ve David Burns taraf ından
geliştirilmiştir (5). özellikleri şunlardır: Kognitif
terapi hastayı aktif olarak tedavi sürecinin içinde
yer aldım. Ona düşüncelerini, davranışlarını organize etmesinde yard ımcı olur, terapinin içeriği
şimdi ve burada (here and now) üzerinde odaklanmış tır, çocukluk malzemelerine fazla önem
verilmez. Terapi sırasında ve terapiler aras ında
hastanın düşünce ve duygularını açıklığa kavuşturmak önemlidir. Terapiler aras ında hasta günlük
ev ödevleri şeklinde yapacağı çeşitli egzersizlerle
eğitilir. Bunların başarı ile uygulanması terapödik
süreçte önemlidir. Davran ış terapisinin tersine
kognitif terapide hastan ın aç ık olarak yaptığı
davranıştan ziyade içsel deneyimleri önemsenir.
Bu içsel deneyimler, dü şüncelerini, hislerini, arzularını, hayallerini, tutumlarını içerir. Hedef
uyumsuz dü şünce kalıplannı değiştirmektir. Depresyondaki dü şünce bozuklu ğu Beck ve Burns tarafından çeşitli klinik incelemelerle gösterilmi ştir.
Depresifler şizofrenikler gibi, fakat daha hafif olmak üzere soyut dü şünce kaybı göstermektedir.
Ya hep ya hiç şeklinde düşünmeye eğilimlidir,
dünyayı ya siyah ya da beyaz görürler (dikotom
biçiminde dü şünce). Diğer dü şünce hatalar ı keyfi
sonuç çıkarma, seçici soyutlama, a şırı genelleme, magnifikasyon-minimizasyon, personalizasyondur. Deprese ki şinin distorsiyona uğramış
(şekli bozulmuş) kognisyonlanna inanc ı fazla
olduğu için, bu dü şünceler duygular ın da distorsiyona uğramasına ve uyumsuz davranış a yol
açar. Kognitif terapi temelde depresif hastal ığın kognitif distorsiyonlar, negatif affektif deneyimler ve uyumsuz davranışın karşılıklı olarak
birbirini pekiştirdiğ i bozuk bir siklus oldu ğunu
kabul eder. Kognitif terapi hastan ın kendisini ve
dünyayı görü ş şekline, bakış açısına yönelir.
Olumsuz kavramlar tarnmlarnr, hastan ın onları
düzeltmesine yard ım edilir. Hasta daha gerçekçi
düşünmeye çal ıştınlır. Gerçeğe daha objektif olarak baktıkça kendisine ve çevresine daha geni ş

aç ıdan baktığında semptomlarda düzelme olur.
Amaç hastan ın gerçeği değerlendirmesini (reality
testing) geliştirmektir. Özet olarak kognitif terapinin amacı:
—Hastaya olumsuz dü şüncesini tanımlamasına
yardımcı olmak
—Kognisyonlarını incelemesini, aşırı genellemelerini, seçici soyutlamalar ını ve abartmalarını
belirlemesini sağlamak.
—Delilleri oyun haline getirmek.
— Deneyimlerini daha gerçekçi bir şekilde ye•
niden yorumlamasına yard ım etmek.
Sekonder depresyon dahili ya da cerrahi hastalığa ya da kullanılan ilaca bağlı ise mevcut olan
hastalığın tedavisi yapılır ya da medikasyon de.
ğiştirilir.
3- Eğer yoğun psikiyatrik tedavi ya da dahili,
cerrahi- tedavi etkili olmanm şsa, semptomlar bh
başka psikiyatrik bozuklu ğa bağlı olabilir. Bu, şizofreni, psikososyal sorun, ki şilik bozukluğu,
somatoform bozukluk olabilir. Bu olasılık boşluk, anlamsızlık hissi, gerçek d ışı idealleştirme,
değer kaybı, yoğun öfke, delüzyon ve halüsinasyonların varlığında kuvvetlenir.
4- Borderline, narsisistik, pasif-agresif ve antisosyal kişilik bozuklu ğunda depresyon sıklıkla
hastalar tarafından tanımlanır. Dikkatli bir sorgulama genellikle primer depresyondaki üzüntüden
farklı ve empati kurulması güç olan boşluk hissini
ortaya ç ıkarır. Doktor-hasta ili şkisini de içine almak üzere kişilerarası iliş kilerdeki sorunlar sıklıkla kişilik bozukluğu olan hastalarda depresyon
yakınmalarına presipitasyon hazırlar. Alış kanlık
yapan ya da depresyonu artt ıran droglardan sakınmalıdır. Psikoterapi hastan ın fantazilerinden
ziyade hayatın gerçek sorunları üzerinde odaklanmalıdır. Tedavi olarak: İyileştirici toplum ve ortam tedavisi, aile tedavisi, ilaç tedavisi uygulan ır.
Tedavi edici toplumun görevi ki şinin iç hislerini,
çatışmalarını , toplumdaki rolünü daha iyi anlamasını sağlayarak ileti şimi kolaylaştırmaktır. Bu
şekilde hastaya de ğişik sapık davranışlarının ve
duygusal sorunlarını farkına varması için ve bunların üstesinden gelmede uygun yollar geli ştirmesi için yard ım eder. Aile tedavisinde hasta ve e şi
ve gerekirse ailesinin di ğer bireyleri tedavi sürecinde beraber yer al ır, beraberce tedavi edilir. İlk
önce sorun davranışsal terimlerle tan ımlanır, sonra da hasta yönlendirilir. Aile yap ısı ve aile üyelerinin ilişkilerinin değiş tirilmesi gerekebilir. Narsisistik ve hudut kişilik bozukluğunda duygulanımda istikrarsızlı k olup, depresyon ya da hipomanik olarak görülebilen bu dalgalanmalar Litium ve düş ük dozlarda nöroleptik uygulanmas ı yararlıdır. Anti-sosyal ki şilik bozukluğunde depresyon hemen hemen gözükmemekle birlikte,
mevcut ise anti-depresif ilaçlar kullan ılır. Pasif ag-
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resif kişilik bozuklu ğunda da trisiklik anti-depresanlar olumlu sonuçlar verir.
5- Somatizasyon (birçok sistemlerde yineliyici
ve değişken şikayetler) Hipokondriasis (ciddi fizik hastalığı olduğuna inanma ve korkma) ve psikojen ağn bozuklu ğunda (sürekli non-organik ağrı) sıklıkla mutsuzluk ve boşluk hissi mevcuttur.
Bu semptomlar bağımlılık hissi, yalnızlık ve
emosyonel yoksunluk ile ili şkilidir. Somatoform
bozuklukta tedavi (1)
— Bireysel psikoterapi- ço ğu hasta bu tedavi
teklifini reddetmekte ve etkisiz oldu ğuna inanmaktad ır.
— Davranış tedavisi- henüz yeterli veri yoktur.
—Grup tedavisi.
—Somatik tedavi- ECT sürüp giden somatik şikayetlerin sayısını ve şiddetini azaltmaktadır.
Largaktil ve libriumun dönüşümlü olarak 6 ay süre ile verilmesi yararl ı olmaktadır.
Hipokondriasisde tedavi: (1)
—Psikoterapi- hakk ında yeterli denetimli çalışmalar yoktur. Denetimsiz çal ışmalar fizik muayene, aç ıklama, güven verme, eğitim içeren psikoterapinin yararl ı olduğunu göstermektedir.
—Ilaç tedavisi- anksiyete giderici, depresyon
iyileştirici ilaçlar ve beta adrenoreseptör uyar ılması ile ortaya ç ıkan somatik şikayetlerde dideral faydalıdır.
Psikojen ağri bozukluğunda tedavi: (1)
—Davranış tedavisi- hasta çok eksenli a ğrı tedavi birimine yatırılarak uygulan ır. 4-12 hafta süre ile burda kal ıp bazı tedavi hedefleri seçilerek,
bu hedeflere varmak için uygun giri şimler tesbit
edilip uygulamaya geçilir.
— Somatik tedavi- trisiklik antidepresanlar,
ilaç la tedaviye cevap vermeyen hastalar için ECT
uygulanır.
— Psikoterapi- çok eksenli tedavi yaklaşımı
içinde ele alındığı zaman etkili bir tedavi arac ıdır.
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ÖZET
Bu yazı da APS ve Beta Blokerler tart ışılmıştır.

Nöroleptik kullanan hastalar ın yaklaşık 7040'
ında parkinsonizm belirtileri ve bu ilaçlar ın uzun
süre kullanımıyla ilgili olarak da %0.5-40 oran ınSUMMARY:
In this article, EPS and B Blokers were revie- da da geç diskinezi bulgular ınm geliş tiği bilinmektedir (13)
wed.
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