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ABS TRACT

O b jec ti ve: The aim of this study was to compare patients with major depressive 
disorder (MDD) following a life event to those suffering from adjustment disorder (AD)
with depressed mood in terms of clinical features, nature of precipitating stress 
factors, and functioning. 

Met hods: In this study, we included 32 individuals diagnosed as AD with depressed
mood, 22 individuals diagnosed as MDD following a life event, and a control group of 30
individuals without any psychological or physical illness. The participants completed
the Hamilton Anxiety Scale (HAS), Hamilton Depression Scale (HDS), Rahe-Holmes
Social Readjustment Rating Scale, Life Experiences Survey (LES), Global Assessment of
Functioning (GAF) Scale and the Social Functioning Scale (SFS). Both patient groups
have been evaluated prospectively for six months. The data were analyzed using
Spearman’s rank correlation, one-way analysis of variance (ANOVA), Kruskal-Wallis
one-way analysis of variance, chi-square and Mann-Whitney U tests.

Re sults: The symptom profile of patients diagnosed as having AD with depressed mood
was found to be similar to that of subjects with MDD. However, the patients suffering
from AD with depressed mood had higher scores on HAS and HDS as compared to the
individuals with MDD and, the functioning levels were lower in the MDD group than in
the AD group.  The severity of life event was related to the severity of psychopathology
in the AD group, but this was not the case for the MD group. 

Conc lu si on: Clinically, AD is quite similar to MDD. AD, a disorder related to life event,
is less severe disorder than MDD in terms of symptom profile. At the same time, AD
patients demonstrate higher level of functioning than MDD patients. The relationship
between MDD and AD should be investigated with larger sample size and long
prospective studies. (Arc hi ves of Neu ropsy chi atry 2012; 49: 20-8)

K ey words: Adjustment disorder, major depression, stress factor, life event,
functioning

ÖZET 

Am aç: Bu çalışmada, Depresif Duygudurumla giden Uyum Bozukluğu (DDUB) tanısı
konulan hastalar ile stres yaratan yaşam olayı ardından gelişmiş Major Depresyon
(MD) tanısı konulan hastaların klinik özellikleri, hastalık öncesindeki stres yaratan
yaşam olaylarının doğası ve işlevsellik düzeylerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır.   

Yön tem  ler: Psikiyatri polikliniğine başvuran DDUB tanısı konulan 32 hasta, stres
yaratan yaşam olayının ardından gelişmiş MD tanısı konulan 22 hasta ve kontrol
grubu olarak 30 kişi çalışmaya alınmıştır. Katılımcılara Hamilton Anksiyete Ölçeği
(HAÖ), Hamilton Depresyon Ölçeği (HDÖ), Rahe-Holmes Strese Yeniden Uyum
Ölçeği (RHÖ), Sarason’unYaşam Değişimleri Anketi (SYDA), İşlevselliğin Genel
Değerlendirilmesi Ölçeği (İGD) ve Sosyal İşlevsellik Ölçeği Hasta Formu
uygulanmıştır. DDUB ve MD grubundaki hastalar 6 ay süreyle takip edilmiştir. Elde
edilen verilere yapılarına uygun olarak ki-kare testi, Mann-Whitney U testi, One Way
varyans analizi, Kruskal-Wallis One Way varyans analizi ve Spearman ilişki analizi
uygulanmıştır. 

Bul gu  lar:  DDUB grubundaki hastaların semptom profilinin, MD grubundaki
hastaların semptom profiline benzediği ancak MD grubunun HAÖ ve HDÖ
puanlarının DDUB grubuna göre daha yüksek olduğu, işlevsellik düzeylerinin ise
daha düşük olduğu saptanmıştır. Her iki hasta grubunun HDÖ, HAÖ puanlarının
kontrol grubuna göre anlamlı şekilde daha yüksek olduğu, İGD puanlarının ise daha
düşük olduğu belirlenmiştir. Stres yaratan yaşam olayının şiddetinin DDUB grubunda
prognozu ve psikopatolojinin şiddetini etkilediği ancak MD grubunda etkilemediği
saptanmıştır.

So nuç: DDUB’u klinik açıdan MD’a oldukça benzemekle birlikte, MD’dan daha az
şiddetli, işlevselliğin daha iyi olduğu ve belirtilerin stres yaratan yaşam olayları 
ile ilişkili olduğu bir bozukluktur. MD ve DDUB arasındaki ilişkinin daha geniş
örneklem grubu ve daha uzun süreli izlem çalışmaları ile araştırılmasına ihtiyaç
vardır. (Nö rop si ki yat ri Ar fli vi 2012; 49: 20-8)
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Giriş

Uyum bozukluğu, stres yaratan yaşam olayına ikincil olarak
gelişen bozukluklardandır (1). Uyum Bozukluğu’na neden
olabilecek stres yaratan yaşam olayının niteliği ile ilgili herhangi
bir ölçüt bulunmadığı gibi, Uyum Bozukluğu’nda görülen belirti
kümesinin özgüllüğü de bulunmamaktadır. Yazında Uyum
Bozukluğu ile ilgili kontrollü çalışmaların sayısı çok azdır ve
yeterli bilimsel desteğin olmaması nedeniyle bu tanı kategorisinin
geçerliliği tartışma konusudur (2). Uyum Bozukluğu’nun, stres
yaratan yaşam olayını izleyen uyum bozucu tepkilerden oluştuğu
ve daha şiddetli bir ruhsal bozukluğun klinik öncülü (2,3) ya da
eşik altı depresyonun klinik görünümü olabileceği (4) ileri
sürülmektedir. Uyum Bozukluğu’nu, depresif ataktan ayırabilecek
herhangi bir klinik değişken ya da biyolojik bir gösterge olmadığı
gibi Uyum Bozukluğu tanısı koymayı sağlayacak bir ölçek de
bulunmamaktadır (5).

Günümüzde stres yaratan yaşam olayları ile depresyon
arasında sebep – sonuç ilişkisi bulunduğunu savunanlar (6,7)
olduğu gibi bu olayların ancak depresyonu ortaya çıkarıcı
etkilerinin olabileceğini öne sürenler de vardır (8-10). Stres
yaratan yaşam olayından kaynaklandığı bildirilen depresyon,
“Ruhsal Bozukluklar İçin Tanı ve İstatistik El Kitabı üçüncü
baskısında (DSM-III)” Reaktif Depresyon olarak tanımlanmıştır
(11). Bu klinik tablonun ancak stres yaratan yaşam olayının
sonlanmasıyla yatışabileceği bildirilmektedir (8). Buradan
anlaşılacağı üzere Reaktif Depresyon ile Depresif Duygudurumla
giden Uyum Bozukluğu’nu (DDUB) ayırt etmek oldukça güçtür. 

Bu çalışmada, DDUB tanısı konulan hasta grubu ile stres
yaratan yaşam olayının ardından gelişen  Majör Depresyon (MD)
tanısı konulan hasta grubunun belirti profilleri, klinik özellikleri,
işlevsellik düzeyleri ve maruz kaldıkları stres etkenlerinin
şiddetinin karşılaştırılması ve iki tanı grubu arasında ne gibi
farklılık ve benzerliklerin bulunduğunun araştırılması
amaçlanmıştır. 

Yöntem

Örneklem: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hastanesi Psikiyatri Anabilim Dalı Polikliniği’ne ardı sıra
başvuran ve DDUB tanısı konulan 32 hasta, MD tanısı konulan 22
hasta ve kontrol grubu olarak hastalara benzer yaş ve
cinsiyetten, daha önce ruhsal bir hastalık öyküsü bulunmayan 30
sağlıklı kişi çalışmaya alınmıştır. Her iki hasta grubuna DSM-IV
(12) eksen I bozuklukları için yapılandırılmış klinik görüşme formu
(SCID-I) uygulanmıştır (13,14). Bu çalışma Eskişehir Osmangazi
Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulu'nca onaylanmıştır. 

Her iki hasta grubu için çalışmaya alınma ölçütleri; gönüllü
olmak, 18-65 yaş arasında olmak, okur-yazar olmak, özgeçmişte
ruhsal hastalık öyküsünün olmaması ve güncel hastalıklarının ilk
atak olmasıdır. Çalışmadan dışlanma ölçütleri ise; depresif atağın
psikotik özellikli olması ya da iki uçlu duygudurum bozukluğuna
bağlı depresyon atağı ölçütlerini karşılaması, herhangi bir başka

I. eksen tanısı, mental retardasyon, demans dahil herhangi bir
merkezi sinir sistemi hastalığı veya halen devam eden fiziksel bir
hastalık tanısına sahip olmaktır.  

Araştırmanın Aşamaları; Her iki hasta grubu ve kontrol
grubuna ilk görüşmede sosyodemoğrafik veri toplama formu ve
Hamilton Anksiyete Ölçeği (HAÖ), Hamilton Depresyon Ölçeği
(HDÖ), Rahe-Holmes Strese Yeniden Uyum Ölçeği (RHÖ),
Sarason’un Yaşam Değişimleri Anketi (SYDA), İşlevselliğin Genel
Değerlendirilmesi Ölçeği (İGD) ve Sosyal İşlevsellik Ölçeği Hasta
Formu (SİÖ-HF) uygulanmıştır.  Katılımcılara araştırmanın amacı
anlatılmış, rızaları alınmış ve ölçekler hakkında bilgi verilmiştir.
DDUB ve MD grupları 4, 12, 18 ve 24. haftalarda tekrar
değerlendirilmiş ve HAÖ, HDÖ ve İGD uygulanmıştır. 

Verilerin istatistiksel değerlendirilmesi; Elde edilen verilere
Kolmogorov Simirnov normalite testi, gruplar arası
karşılaştırmalar için verilerin yapısına uygun olarak ki-kare testi,
Mann-Whitney U testi, One Way varyans analizi, Kruskal-Wallis
One Way varyans analizleri uygulanmıştır. Ölçek puanları
arasındaki ilişkiyi değerlendirmek için Spearman ilişki analizi
uygulanmıştır. 

Sosyodemografik Veri Toplama Formu: Araştırmacılar
tarafından hazırlanan bu form ile katılımcılara yaşları,
cinsiyetleri, medeni durumları, varsa çocuklarının sayıları,
yaşadıkları yer, birlikte yaşadıkları kişiler, iş durumları, gelir
durumları, evli iseler eşlerinin çalışıp çalışmadığı ve maddi
gelirleri sorulmuştur. 

Hamilton Anksiyete Değerlendirme Ölçeği (HAÖ): Hamilton
(15) tarafından geliştirilen bu ölçeğin, Türkçe geçerlik ve
güvenirlik çalışması Yazıcı ve arkadaşları (16) tarafından
yapılmıştır. Anksiyetenin hem ruhsal, hem bedensel belirtilerini
sorgulayan toplam 14 soru içermektedir. Beşli likert tipi ölçüm
sağlamaktadır. Her maddeden elde edilen puanlar toplanarak
toplam puan elde edilir. Her maddenin puanı 0-4 arasında,
ölçeğin toplam puanı ise 0-56 arasında değişmektedir. Türkiye’de
yapılan çalışmalarda kesme puanı hesaplanmadığı için
karşılaştırmalı çalışmalarda kullanılmaktadır. 

Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeği (HDÖ): Hamilton
(17) tarafından geliştirilmiştir. Türkçe formunun geçerlik ve
güvenirlik çalışması Akdemir ve arkadaşları (18) tarafından
yapılmıştır. 17 sorudan oluşur. En yüksek 53 puan alınır. 14 puan
ve üzeri depresyona işaret eder. 

Rahe-Holmes Strese Yeniden Uyum Ölçeği (RHÖ): Holmes ve
Rahe'nin (19) geliştirdiği bir öz bildirim ölçeğidir. RHÖ, toplam 43
madde içermekte olup son bir yıl içinde eş ölümü, boşanma,
yakın akraba ölümü, iş değişikliği, çevre değişikliği, hastalık
öyküsü gibi stres yaratan önemli yaşam olaylarını belirlemek için
kullanılır. Türkiye'de ilk kez Birsöz (20) ve Sorias (21) tarafından
kullanılan bu ölçeğin Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması
yapılmamıştır. 

Sarason’un Yaşam Değişimleri Anketi (SYDA): Bu ankette, bir
önceki yıl içinde kişinin yaşadığı olayların ayrıntılı olarak
değerlendirilebilmesi için -3 ten +3’e kadar değişen bir
derecelendirme cetvelinden yararlanılır. Kişi yaşadığı olayları
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olumlu veya olumsuz olarak değerlendirdikten sonra ‘az’, ‘orta’
veya ‘çok’ gibi bir derecelendirmeye tabi tutar. Eksi puanların
toplanmasıyla ‘olumsuz değişim puanı’, artı puanların toplanması
ile ‘olumlu değişim puanı’ ve bu iki değerin toplanmasıyla da
‘toplam değişim puanı’ elde edilir (22). Altmış beş maddeden
oluşan bu anketin Türkçeye uyarlanması Aslanoğlu (23)
tarafından yapılmıştır.

İşlevselliğin Genel Değerlendirilmesi Formu (İGD): Tek bir
ölçü kullanarak, genel çerçevesiyle kişilerin klinik gidişini
izlemeye yardımcı bir ölçektir. Kişinin psikolojik, sosyal ve
mesleki işlevselliğini değerlendiren bir ölçüm aracıdır. Fiziksel
veya çevresel kısıtlamalara bağlı işlevsellik bozulmaları ayrı ayrı
değerlendirilememektedir. Ölçekle yapılan değerlendirme, o

sıradaki veya geçmişteki bir dönem için klinisyen tarafından 1-
100 arasında bir puan verilerek kişinin işlevselliğinin
derecelendirilmesi ile yapılır. Ölçekten alınan yüksek puanlar
işlevselliğin yüksek olduğuna işaret eder (12,24). 

Sosyal İşlevsellik Ölçeği Hasta Formu (SİÖ-HF): Bu ölçek
Birchwood ve arkadaşları (25) tarafından 1990 yılında
geliştirilmiştir. Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması Erakay (26)
tarafından yapılmıştır. Sosyal uğraşı/sosyal geri çekilme, kişiler
arası davranış, öncül sosyal etkinlikler, boş zaman etkinlikleri,
bağımsızlık ve iş/meslek şeklinde adlandırılan altı alt ölçekten
oluşur. Ölçekten alınan puanların yüksek olması, işlevsellikte
olumluya doğru gidişi göstermektedir (25). 

Tablo 1 . Çalışmaya katılan grupların sosyodemografik özellikleri

D D UB G rubu  (n=32) MD    G rubu  (n=22) K ontrol G rubu  (n=30) p

N % N % N %

Cinsiyet
Kadın 24 75,0 18 81,8 19 63,3 >0,05
Erkek 8 25,0 4 18,2 11 36,7

Eğitim
İlköğretim 9 28,1 6 27,3 12 40,0
Lise 8 25,0 5 22,7 6 20,0 >0,05
Üniversite 15 46,9 11        50,0 12 40,0 

İş durumu
Düzenli işi var 12 37,5 7 31,8 19 63,3
İşsiz/geçici iş 3 9,4 3 13,6 3 10,0
Emekli 4 12,5 1       4,6 0 0,0 >0,05
Öğrenci 5 15,6 4          18,2 3 10,0
Ev kadını 8 25,0 7 31,8 5 16,7 

Medeni Durumu
Evli 17 53,1 7          31,8 22 73,3
Bekar 8 25,0 10          45,4 8 26,7 <0,001
Boşanmış/dul 7 21,9 5 22,8 0          0,0 

Gelir düzeyi
Geliri yok 6 18,8 9 40,9 6 20,0
0-800 TL 14 3,8 7 31,8 16 3,3
800-1500 TL 11 34,3 6 27,3 6 20,0 >0,05
1500 ve üzeri 1 3,1 0 0,0 2 6,7 

Çocuk sayısı
Yok 11           34,4 12          54,5 11           36,7
Bir 9           28,1 4           18,2 10          33,3 >0,05
İki 9           28,1 4          18,2 4           13,3
Üç ve üzeri 3 9,4 2           9,1 5          16,7 

Yaşadığı çevre
Ailesiyle 25            78,1 13         59,1 26           86,7
Yalnız 3              9,4 2           9,1 1           3,3 >0,05
Yurtta 4             12,5 7          31,8 0           0,0
Diğer 0             0,0 0           0,0 3           10,0   
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Sonuçlar

Bu çalışmada, DDUB grubunun %75’i, MD grubunun %81,8’i
ve kontrol grubunun %63,3’ü kadındı. DDUB grubunun yaş
ortalaması 36,9±11,2, MD grubunun  30,9±10,1 ve kontrol
grubunun ise 35,67±10,61’di. Gruplar arasında yaş, cinsiyet,
eğitim düzeyi, iş durumu, çocuk sayıları, yaşadıkları yer-çevre ve
gelir düzeyleri açısından istatistiksel olarak anlamlı fark
saptanmadı (Tablo 1). 

DDUB grubunda en sık saptanan ilk üç yaşam olayı; aile
üyelerinin sağlığında değişiklik (n=13, %40,6), kişisel bir
yaralanma veya hastalık (n=8, %25) ve eşle yapılan tartışmaların
sayısında değişiklikti (n=8, %25). MD grubunda en sık saptanan
ilk üç yaşam olayı ise ekonomik/parasal durumda değişiklik
(n=14, %63,6), aile üyelerinden birinin sağlığında değişiklik
(n=11, %50) ve eşle yapılan tartışmaların sayısında değişiklikti
(n=9, %40,9). DDUB grubunda en sık rastlanan ilk üç belirti;
konsantrasyon güçlüğü (%90,7), çalışma ve aktivitelerde
yetersizlik (%90,6) ve uykuya dalmada güçlük (%81,2) iken MD
grubunda en sık saptanan ilk üç belirti; retardasyon (%100),
uykularda bölünme (%100) ve uykuya dalmada güçlüktü (%95,4).
MD grubundaki hastaların %18,2’sinde (n=4) ciddi intihar

düşüncesi ve %22,7’sinde (n=5) intihar girişimi bulunurken,
DDUB grubunun %3,1’inde (n=1) intihar girişimi olduğu saptandı.
Ciddi intihar düşüncesi/girişimi MD grubunda, DDUB grubuna
göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha fazlaydı (p<0,001)
(Tablo 2).  

SİÖ-HF’nun, sosyal uğraşı/sosyal çekilme ve kişiler arası
işlevsellik alt ölçeklerinde en düşük puanları MD grubu alırken,
DDUB grubunun bu alt ölçeklerden aldığı puanlar, kontrol
grubuna göre anlamlı olarak daha düşük ancak MD grubuna göre
istatistiksel olarak anlamlı düzeyde (p<0,05) daha yüksekti. Öncül
sosyal etkinlikler alt ölçeğinde, DDUB ve MD grubunun puanları
arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde fark saptanmazken,
her iki grubun puanları kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde
(p<0,05) daha düşüktü. Bağımsızlık düzeyi-yetkinlik alt ölçeğinde
ise sadece MD grubu kontrol grubuna göre istatistiksel olarak
anlamlı şekilde daha düşük puanlar aldı (p<0,05). Bağımsızlık
düzeyi-performans alt ölçeği ve boş zamanları değerlendirme alt

Tab lo 2 . DDUB ve MD grubunda en sık saptanan belirti ve yaşam olayları 
D D UB G rubu (n=3 2 )       MD  G rubu  (n=2 2 )

N % N %

Belirtiler

Retardasyon 21 65,6 22 100

Uykularda bölünme 22 68,8 22 100

Uykuya dalmada güçlük 26 81,2 21 95,4

Konsantrasyon güçlüğü 29 90,7 22 100

Çalışma/aktivitelerde yetersizlik 29 90,7 22 100

Cinsel isteksizlik 17 53,1 17 87,3

Kardiyovasküler belirtiler 24 75,0 20 95,4

Anksiyeteli mizaç 26 81,2 19 86,4

İntihar/ölüm düşüncesi 5 15,6 10 45,5

İntihar  girişimi   1 3,1 9 40,9

Yaşam Olayları

Aile üyeleri sağlığında değişiklik 13 40,6 11 50

Kişisel yaralanma/hastalık 8             25 6 27,3

Eşle tartışma sayısında değişme 8 25 9 40,9

Ekonomik durumda bozulma 8 25 14 63,6

Okula başlama/bitirme 7             21,9 0 0,0

Eşin ailesiyle sorun 6 18,8 7 31,8

Aileden birinin ölümü 4             12,5 5 22,7

Boşanma 0              0,0 0 0,0

İşte / görevde 0              0,0 6 27,3
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Şekil 3 . DDUB grubu ile MD grubunun İGD ölçek puanları
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Tablo 3 . Her üç gruptaki Sosyal İşlevsellik Ölçeğinin alt ölçek puanlarının karşılaştırılması 

D D UB G rubu (n=32) MD  G rubu (n=22) K ontrol G rubu (n=30) p

O rtanca %25-75 O rtanca    %25-75 O rtanca  %25-75 

*Sosyal uğraşı /Sosyal çekilme 9,00     6,00-11,75 6,00       3,00-8,00 11,50   9,00-13,00 <0,05

*Kişiler Arası İşlevsellik 6,00       5,00-7,00 4,00       3,00-5,00 7,00       7,00-8,00 <0,05

*Öncül Sosyal Etkinlikler 8,00     4,25-17,25 5,50       2,50-8,50 18,5   10,00-31,00 <0,05

*Bağımsızlık düzeyi- yetkinlik 37,00   31,00-39,00 32,00   26,50-32,50 38,0   33,00-39,00 <0,05

*Bağımsızlık düzeyi-performans 31,00   24,25-35,00 23,00   19,50-28,00 32,5   27,00-36,00 <0,05

Ortalama  ±  SS Ortalama  ±  SS Ortalama  ±  SS 

**Boş Zamanları Değerlendirme 15,32          6,88 7,65              4,55 16,97         7,03 <0,01

p<0,05: Anlamlı fark, p<0,01: İleri derecede anlamlı fark. 

*Kuruskal Wallis One Way varyans 

**One Way varyans analizi uygulanmıştır. 

Sosyal uğraşı/sosyal çekilme: kontrol>DDUB>MD 

Kişiler arası işlevsellik: kontrol>DDUB>MD 

Öncül sosyal etkinlikler: kontrol>DDUB, kontrol>MD 

Bağımsızlık düzeyi/yetkinlik: kontrol>MD 

Bağımsızlık düzeyi/performans: kontrol>MD, DDUB>MD 
Boş zamanları değerlendirme: kontrol>MD, DDUB>MD

Tablo 4 . DDUB grubu ve MD grubunun ilk görüşme ve izlem dönemindeki HDÖ, HAÖ ve İGD ölçek puanlarının karşılaştırılması

D D UB G rubu (n=32) MD  G rubu (n=22) p

O rtanca %25-75 O rtanca %25-75

İlkgörüşme (n=32) 13,00 9,50-17,00 27,00 22,00-32,00 <0,05

4. hafta (n=30) 9,00 5,00-14,50 20,50 14,50-27,00 <0,001

ÖDH 12.hafta(n=30) 5,00 2,50-8,50 10,50 5,25-18,00 <0,05

18. hafta(n=30) 2,00 1,00-7,00 7,00 2,50-15,75 <0,05

24. hafta(n=29) 1,00 0,00-3,00 5,50 1,00-14,00 <0,01

İlk görüşm (n=32) 17,00 13,50-22,00 26,50 23,00-29,00 <0,05
4. hafta (n=30) 10,00 7,00-15,00 20,00 16,50-24,25 <0,001

ÖAH 2. haft (n=30) 6,00 3,50-10,0 13,50 4,25-19,50 A.D.

18. haft (n=30) 3,00 2,00-6,00 8,00 3,25-16,75 <0,001

24. haft (n=29) 2,00 0,00-5,00 7,00 1,25-13,25 <0,05

İlk görüşm (n=32) 75,00 72,50-80,00 55,00 51,25-60,00 <0,001

4. hafta (n=30) 85,00 80,00-90,00 67,50 60,00-78,75 <0,001

DGI 12. haft (n=30) 90,00 85,00-95,00 80,00 70,00-88,75 <0,001

18.hafta(n=30) 100,00 90,00-100,00 82,50 70,00-100,00 <0,01

24. haft (n=29) 100,00 92,50-100,00 90,00 75,00-100,00 <0,01

A.D.= Anlamlı değil 
Her iki grubun değerlerinin karşılaştırılmasında Mann Whitney U testi uygulanmıştır.
HDÖ; Hamilton Depresyon Ölçeği
HAÖ; Hamilton Anksiyete ölçeği
İGD; İşlevselliğin Genel değerlendirilmesi
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ölçeğinde MD grubunun puanlarının, kontrol grubuna ve DDUB
grubuna göre anlamlı düzeyde daha düşük olduğu saptandı
(sırası ile; p<0,05, p<0,01) (Tablo 3). 

DDUB grubu kontrol grubuna göre, MD grubu hem kontrol
grubu hem de DDUB grubuna göre ilk görüşmede HDÖ ve
HAÖ’den istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek puanlar
aldı (p<0,05, p<0,05). Tüm izlem görüşmelerinde MD grubunun
HDÖ’den aldığı puanlar, DDUB grubuna göre daha yüksekti (Şekil 1).
HAÖ puanları açısından ise MD grubu DDUB grubuna göre 4.
haftada (p<0,001), 18. haftada (p<0,01) ve 24. haftada 
(p<0,05) istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksek puan
aldı (Şekil 2).  MD grubunun İGD puanları ilk görüşmede ve tüm
izlem görüşmelerinde DDUB grubuna göre anlamlı düzeyde daha
düşüktü (Şekil 3) (Tablo 4). 

İzlem döneminin sonunda her iki hasta grubundaki hastalar,
stres yaratan yaşam olayı sürenler ve sonlananlar şeklinde
ayrılıp karşılaştırıldığınızda; DDUB grubundaki 6 hasta (%20), MD
grubundaki 9 hasta (%45) için stres yaratan yaşam olayının
sürdüğü saptandı. DDUB grubunda yaşam olayı süren hastaların
HAÖ puanlarının, yaşam olayı sonlanan hastaların HAÖ
puanlarına göre ilk görüşmede (p<0,05) ve 24. haftada (p<0,01);
HDÖ puanlarının ilk görüşmede (p<0,01) ve 24. haftada 
(p<0,01) istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek olduğu
saptandı. İGD puanlarının ise 4’üncü haftada (p<0,05), 18’inci
haftada (p<0.01) ve 24’üncü haftada (p<0,001) yaşam olayı
sürenlerde istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük olduğu
saptandı (Tablo 5). 

Tab lo 5 . DDUB grubunda stres etkeni süren ve sonlananların HDÖ,HAÖ ve İGD
puanlarının karşılaştırılması

Stres etkeni Stres etkeni p

sürenler (n=6 ) sonlananlar (n=2 4 )

O rtanca   %2 5 -7 5 O rtanca   %2 5 -7 5

HDÖ

İlkgörüşme

4.hafta    

12.hafta   

18.hafta

24.hafta

HAÖ

İlkgörüşme  

4.hafta

12.hafta  

18.hafta

24.hafta

İGD

İlkgörüşme

4.hafta

12.hafta

18.hafta

24.hafta

20          14,5-23,25

13            7,75-22,5

12            3-20

6,5           1,5-11

5              3-6,75

23,5        16,25-27

16,5        3,75-24,5

11,5        2,75-18,5

9             1,75-11

8             3,75-11,5

72,5           67,5-80

77,5           70-82,5

85            78,75-90

90            83,75-90

90           88,75-91,25

A.D.= Anlamlı değil 

75              75-80

85              80-90

90              90-100   

100            90-100  

100           100-100

15             12-20

10              8-13

6                4-8

2                2-4

2                0-4

12             9-15

8               5-12

5                2-7

2               1-4

1                0-2

<0,01

AD

AD

AD

<0,01

<0,05

AD

AD

AD

<0,01

AD

<0,05

AD

0,01

0,001

Tab lo 6 . MD grubunda stres etkeni süren ve sonlananların HDÖ, HAÖ ve İGD
puanlarının karşılaştırılması

Stres etkeni Stres etkeni p

sürenler (n=9 ) sonlananlar (n=1 1 )

O rtanca   %2 5 -7 5 O rtanca   %2 5 -7 5

HDÖ

İlkgörüşme

4.hafta    

12.hafta   

18.hafta

24.hafta

HAÖ

İlkgörüşme  

4.hafta

12.hafta  

18.hafta

24.hafta

İGD

İlkgörüşme

4.hafta

12.hafta

18.hafta

24.hafta

28            19-30

23            15-28

15            11,5-26

16            10-18,5

15            7,5-20,5

24            22-28

20            17,5-22

18            15,5-25,5

17            13,5-20

14            7-25

55           52,5-62,5

60           55-72,5

70            57,5-80

70            65-77,5

75            70-87,5

A.D.= Anlamlı değil 

60           50-60

70           65-80

85           80-90   

100          90-100  

100          90-100

28            23-30

19            12-26

5              2-13

4              2-6

2              1-5

26             22-34

20             10-26

6               2-10

4               1-4

1               0-3

AD

AD

<0,001

<0,001

<0,001

AD

AD

<0,001

<0,001

<0,001

AD

AD

<0,01

<0,001

<0,001

Tablo 7 . Grupların stres düzeylerinin karşılaştırılması

D D UB G rubu (n=32) MD  G rubu (n=22) K ontrol G rubu (n=30) p

O rtanca %25-75 O rtanca    %25-75 O rtanca  %25-75 

RHÖ puanları 215,0    161,5 - 328,5 326,0      178,0-396,0 55,5         0,0-119,0 <0,05

SYDA toplam puanları -13,5     -18,0 - -9,5 -21          -28 - -16 0,0          -3,0 - 0,0 <0,05

SYDA birincil destek gruplarıyla ilişkili olayların puanları -8,0          -12,0 - -6,0 -11,5     -14,0 - -7,0 0,0             0,0-0,0 <0,05

SYDA iş/sosyal çevre/akademik sorunlarla ilişkili puanlar -3,0           -6,0 - 0,0 -3,5          -8,0 – 0,0 0,0          -2,0 -0,0 <0,05

Grupların puanlarının karşılaştırılmasında Mann Whitney U testi uygulanmıştır.
RHÖ; Rahe-Holmes strese yeniden uyum ölçeği; MD>kontrol grubu, DDUB>kontrol grubu
SYDA; Sarason’un yaşam değişimleri anketi; MD< kontrol grubu, DDUB< kontrol grubu

Nö rop si ki yat ri Ar fli vi 2012; 49: 20-8
Arc hi ves of Neu ropsy chi atry 2012; 49: 20-8

Temiz ve ark.
Depresif Duygu Durum ile Giden Uyum Bozukluğunun Klinik Açıdan Major Depresif Bozukluk ile Karşılaştırılması 25



MD grubunda stres yaratan yaşam olayı süren hastaların
HDÖ ve HAÖ puanlarının, yaşam olayı sonlanan hastalara göre
12’inci, 18’inci, 24’üncü haftada istatistiksel olarak anlamlı
derecede daha yüksek olduğu saptandı.  İGD puanlarının ise 12.
haftada (p<0,01), 18’inci haftada (p<0,001) ve 24’üncü haftada
(p<0,001)  stres yaratan yaşam olayı süren hastalarda
istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha düşük olduğu saptandı
(Tablo 6). 

RHÖ’den elde edilen puanlara göre gruplar karşılaştırıldığında,
kontrol grubuna göre DDUB grubu ve MD grubunun puanlarının
istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha yüksek olduğu saptandı
(p<0,05). SYDA’dan elde edilen puanlara göre gruplar
karşılaştırıldığında, kontrol grubuna göre DDUB grubu ve MD
grubu istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha düşük puanlar aldı
(p<0,05).  SYDA’daki stres yaratan yaşam olayları  birincil destek
gruplarıyla yaşanan olaylar ve sosyal çevre/iş/ekonomik durumla
ilgili olaylar şeklinde ayrıldığında, her iki hasta grubunun kontrol
grubuna göre iki alt bölümden de anlamlı düzeyde daha yüksek
puan aldığı (p>0,05), her iki hasta grubunun birincil destek
gruplarıyla yaşanan olaylar ile ilişkili puanlarının, sosyal
çevre/iş/ekonomik durumla ilgili olaylardan elden edilen
puanlarına göre daha fazla negatif olduğu saptandı (Tablo 7). 

DDUB grubunda RHÖ’den elde edilen puanlarla hastaların ilk
görüşmede saptanan HDÖ puanları (r=0,533, p<0,01) ve HAÖ
puanları (r=0,363, p<0,05) arasında pozitif ilişki saptanırken, ilk
görüşmedeki İGD puanları (r=-0,367, p<0,05) ve 24. haftadaki İGD
puanları ile arasında ise (r=-0,457, p<0,05) negatif ilişki saptandı.
Hastaların SYDA’den elde edilen puanları ile ilk görüşmede
uygulanan HAÖ (r= -0,539, p<0,001), HDÖ (r=-0,501, p<0,01) ve 24.
haftadaki HDÖ’den elde edilen puanları (r=-0,514, p<0,01)
arasında negatif ilişki bulunduğu saptandı. SYDA puanları ile ilk
görüşmede (r=0,430, p<0,01) ve 24. haftada uygulanan İGD’den
elde edilen (r=0,565, p<0,001)  puanlar arasında anlamlı pozitif
ilişki olduğu belirlendi. DDUB grubunda birincil destek gruplarıyla
yaşanan olayların puanıyla hastalara ilk görüşmede uygulanan
HDÖ (r=-0,532, p<0,01) ve HAÖ’den elde edilen (r=-0,549, p<0,001)
puanlar arasında istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı
negatif ilişki saptandı. Ancak iş/ekonomi/sosyal çevre ile ilişkili
olan olayların puanları ile hastalara ilk görüşmede uygulanan
HDÖ (p=0,247) ve HAÖ’den elde edilen puanlar (p=0,646)
arasında anlamlı ilişki yoktu. DDUB grubunda, birincil destek
gruplarıyla yaşanan olayların puanları ile 24. haftada uygulanan
İGD’den elde edilen puan arasında anlamlı pozitif ilişki bulundu
(r=0,592, p<0,001). 

DDUB grubunun ilk görüşmedeki İGD puanları ile HDÖ 
(r=-0,542, p<0,001) ve HAÖ (r=-0,558, p<0,001) puanları, 24.
haftadaki İGD puanları ile HDÖ (r=-0,759, p<0,001) ve  HAÖ 
(r=-0,600, p<0,001) puanları arasında anlamlı negatif ilişki vardı. 

MD grubunda, hastaların RHÖ’den elde edilen puanları ile
sadece ilk görüşmede uygulanan HAÖ’den elde edilen puanları
arasında negatif ilişki saptandı (r=-0,551, p<0,01). Ayrıca MD
grubunda ilk görüşmede elde edilen HDÖ (r=-0,738, p<0,001) ve
HAÖ puanları (r=-0,433, p<0,05) ile ilk görüşmede elde edilen İGD
puanları arasında negatif ilişki bulundu. 

Tartışma

Yazında, sosyal işlevsellikleri değerlendiren çalışmalarda
ortak kanı; Uyum Bozukluğu veya DDUB hastalarının sosyal
işlevsellik düzeyinin, psikiyatrik bir hastalığı olmayanlara göre
daha kötü ancak MD’a göre ise daha iyi olduğudur (27-31).
Çalışmamızın sosyal işlevsellik düzeyi ile ilgili sonuçları bu
çalışmaların sonuçlarını destekler niteliktedir. 

Bu çalışmada, MD hastalarının ilk görüşmede ve sonraki tüm
takiplerde HDÖ ve HAÖ’den elde edilen puanlarının, DDUB
hastalarının HDÖ ve HAÖ’den elde edilen  puanlarına göre
anlamlı şekilde daha yüksek olduğu saptanmıştır. MD
hastalarının belirtileri daha şiddetli başlasa ve 6 ayın sonundaki
değerlendirmede MD hastalarının daha fazla semptomu olsa da,
iki grubun semptomlarının seyri büyük benzerlik göstermiştir. Bu
sonuçlar MD hastalarının semptomlarının daha şiddetli
olduğunu, ancak DDUB hastalarının semptom profillerinin  MD
hastalarında görülen modele çok benzediğini ortaya
koymaktadır. Grupların ilk görüşmede ve takiplerdeki İGD
puanlarına göre saptanan işlevselliklerinin, HAÖ ve HDÖ’den
elde edilen puanlarıyla oldukça paralel şekilde, DDUB
hastalarında MD grubundaki hastalara göre daha iyi olduğu
saptanmıştır. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar literatürde
yapılan benzer çalışmaların sonuçlarıyla uyumludur (27-29,31).
Fabrega ve arkadaşları (29), Uyum Bozukluğu hastalarının,
herhangi bir ruhsal hastalığı olmayan bireylere göre işlev
düzeylerinin daha düşük olduğunu ancak Majör Depresyon
hastalarına göre daha adaptif işlevselliğe sahip olduklarını ve
daha az psikopatoloji gösterme eğiliminde olduklarını ileri
sürmüşlerdir. Bronish ve arkadaşları (28,32) ise, nörotik
depresyonlu hastalarla kıyaslanınca Uyum Bozukluğu olan
bireylerin daha iyi bir prognoza sahip olduklarını ancak normal
bireylerden farklı olduklarını ileri sürmüşlerdir. Casey ve
arkadaşları (33), depresif belirtilerin şiddeti ve dağılımı açısından
Uyum Bozukluğu olan grupla, orta şiddette depresyonu bulunan
grup arasında farklılık saptamamışlardır. 

Hem DDUB hem de MD grubunda stres etkeni devam eden
hastalarda, izlem boyunca, HDÖ ve HAÖ puanları stres etkeni
sonlanmış olan gruba göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde
yüksek, İGD puanları da anlamlı şekilde düşük saptanmıştır. Bu
durum, her iki grupta da stresin anahtar rol oynadığını gösterir.
Kronik stres, her iki hastalığın gidiş ve sonlanmasının daha kötü
olmasına sebep olmaktadır. 

Gruplardaki stres yaratan etkenlerin şiddeti, iki ayrı anket ile
değerlendirildiğinde; her iki grupta da stres yaratan olayların
şiddeti kontrol grubuna göre anlamlı şekilde yüksek saptanmıştır.
Fakat hem DDUB grubundaki hastalarda hem de MD grubundaki
hastalarda birincil destek gruplarıyla ilişkili olaylara bağlı stres
etkenlerinin şiddeti, sosyal çevre/iş/ekonomik nedenlerle ilgili
stres etkenlerinin şiddetine göre istatistiksel olarak anlamlı
şekilde daha yüksektir. Bu bulgular stres etkeninin niteliğini ve
şiddetini araştıran kısıtlı sayıdaki çalışmaların sonuçlarıyla
benzerdir (29,30). Ancak Fabrega ve arkadaşlarının (44) yaptığı
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çalışmada stres yaratan etkenlerin şiddeti Uyum Bozukluğu
grubunda istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha yüksek
saptanırken, Synder ve arkadaşlarının (30) çalışmalarında DDUB
grubunda stres yaratan etkenlerin sayısını daha yüksek
saptanmıştır. Bu çalışmada farklı olarak, iki grup arasında stres
etkeninin şiddetinin farklı saptanmamasının nedeni; MD grubuna
bir yaşam olayını takiben depresyon geliştiren hastaların
alınması ve bu hastaların olayları bilişsel olarak daha şiddetli
veya olumsuz olarak yorumlamaları (34) olabilir. Yazında,
çalışmamızda olduğu gibi stres etkeninin şiddetini bir ölçekle
değerlendiren benzer bir çalışmaya rastlanmamıştır. Stres
etkeninin niteliğini inceleyen iki çalışmada, en yaygın stres
yaratan etkenler evlilikle ilgili sorunlar, ayrılık veya boşanma,
ekonomik sorunlar, okul sorunları, işle ilgili sorunlar, kişinin
hastalığı, sevilen birinin hastalığı veya sakatlığıdır (35,36). Bu
çalışmada her iki tanı grubunda da en sık rastlanan yaşam
olaylarının aileden birinin hastalığı, kişisel bir yaralanma veya
hastalık, eşle veya eşin ailesiyle yaşanan sorunlar, ekonomik
durumda bozulmalar, aileden yakın birinin ölümü gibi yukarda
bahsedilen çalışmalarda görülen stres etkenleriyle çok benzer
etkenler olduğu saptanmıştır. Bu çalışmanın sonuçlarında DDUB
hastalarında stres etkenlerinin şiddetinin arttıkça depresyon ve
anksiyete bulgularının arttığı, psikopatolojilerinin derecesiyle
uyumlu olarak da işlevselliklerinin bozulduğu sonucuna ulaşıldı.
Ayrıca DDUB grubunda, hastaların stres etkenleri ne derece
birincil destek gruplarıyla ilişkiliyse ilk görüşmedeki
psikopatolojileri de o kadar şiddetli ve takiplerin sonundaki
işlevsellik düzeyleri de o derece kötüydü. Aile ve yakın çevre ile
ilişkili yaşam olaylarının düzeyi, hastaların psikopatolojilerinin
düzeyiyle ilişkiliyken, aynı ilişki iş/ekonomik durum/sosyal çevre
ile ilişkili olaylarda söz konusu değildi. Literatürde, uyum
bozukluklarında stres etkeninin düzeyini ve niteliğini
değerlendirip, bunun psikopatolojinin derecesiyle ve hastalığın
gidişatıyla ilişkisine bakan başka bir çalışmaya rastlanmamıştır. 

Bu çalışmaya alınan MD grubunda DDUB grubuna göre ne
yaşam olaylarının sayısı ne de stres etkenlerinden etkilenme şiddeti
farklı değildi. Ayrıca stres şiddetinin artmasıyla depresif
duygulanımın artması veya işlevselliğin bozulması arasında bir ilişki
saptanmadı. Bu sonuçlardan yola çıkarak DDUB hastalarından farklı
olarak MD hastalarının biyolojik, sosyal, kişilik özellikleri gibi daha
başka etkenlerin de etkisiyle zedelenebilirliklerinin daha fazla olduğu
iddia edilebilir. Kendler ve arkadaşları (37) monozigot ve dizogot
ikizlerde yaptıkları çalışmanın sonucunda stresli yaşam olayları ile
majör depresyon atağının başlaması arasında nedensel bir ilişki
olduğunu saptamışlardır. Ancak monozigot ikiz eşlerde depresyonun
daha fazla görülmesinden yola çıkarak genetik yapının da etkili
olduğunu bildirmişlerdir (37). Bu çalışmaya alınan MD hastalarında
stres dışında etkili olabilecek sosyal destek, kişilik özellikleri,
savunma mekanizmaları, biyolojik etkenler araştırılmamıştır. 

Bu çalışmada, en fazla stres yaratan yaşam olaylarının
aileyle ilişkili sorunlar, kişinin bir hastalığı veya yaralanması, eşle
ilgili sorunlar, ekonomik durumla ilgili sorunlar, aile üyelerinden
birinin hastalığı, boşanma, yakın birinin ölümü gibi olaylar olduğu

belirlenmiştir. Uyum bozukluklarıyla ilgili yapılan bazı
çalışmalarda da en yaygın stres etkenlerinin evlilikle ilgili
sorunlar, ayrılık/boşanma, finansal sorunlar, okul sorunları,
sevilen birinin hastalığı veya ölümü olduğu bildirilmiştir (35,36). 

Bu çalışmanın en önemli sınırlılığı, örneklem sayısının
azlığıdır. Ayrıca bu çalışma epidemiyolojik bir çalışma
olmadığından, elde edilen sonuçlardan yola çıkarak
genellemeler yapmak doğru olmayacaktır.

Bu altı aylık izlem çalışmasının sonuçları, DDUB ve MD’nun
klinik görünümünün ve  seyrinin birbirine benzediğini, DDUB’nun
MD’a göre daha hafif şiddette olduğunu ve DDUB’nda sosyal
işlevselliğin MD’a göre daha iyi olduğunu göstermektedir. Stres
yaratan yaşam olayının şiddetinin, DDUB’da psikopatolojinin
şiddetini ve sosyal işlevsellikte bozulmanın derecesini etkilediği,
aynı durumun MD için geçerli olmadığı saptanmıştır. Ancak her
iki grup için de stres yaratan yaşam olayının uzun sürmesi  kötü
sonlanımla ilişkilidir. Bulgularımız, DDUB ve MD’un, stres yaratan
yaşam olaylarına bağlı gelişen benzer klinik tabloların farklı
şiddetteki görünümleri olabileceklerini göstermektedir. Ancak
DDUB ve MD arasındaki ilişkiyi farklı yorumlayan çalışmaların da
bulunduğu göz önüne alındığında daha geniş örneklem grubu ve
daha uzun süreli izlem çalışmalarına ihtiyaç olduğu söylenebilir.
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