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ABS TRACT
Objective: The aim of this study was to assess the anxiety and depression
symptom severity and the frequency of psychiatric disorders in a group of children
and adolescent with asthma and to compare the obtained results to those in
healthy controls. Additionally, the association between levels of anxiety and
depression symptoms and asthma-related factors was also investigated.
Met hods: Thirty-three children with asthma and 32 healthy control children and
adolescents, aged 7-18, were recruited for the study. All participants were assessed by
K-SADS-PL (Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia for School-Age
Children-Present and Lifetime Version) in terms of psychiatric disorders. The Childhood
Anxiety Sensitivity Index (CASI), Childhood Depression Inventory (CDI) and the State-
Trait Anxiety Inventory for Children (STAIC) were applied to each child.
Re sults: In 20 (60.6%) cases with asthma and 7 (21.9%) cases in the control group,
at least one psychiatric disorder was detected. There was a significant difference
between children with asthma and controls in terms of comorbid psychiatric
disorders (p<0005). When we compared the rates of psychiatric diagnoses
separately, it was found that there were no significant differences between the two
groups, except for generalized anxiety disorder (GAD). There were no differences
between asthma patients with and without psychopathology in terms of age of onset
and duration of asthma. When the cases were divided into three groups according
to severity of asthma, no significant difference was observed between the three
groups in terms of comorbid psychiatric diagnoses. The CASI, STAIC and CDI scores
did not significantly differ between asthma and control subjects. There was no
association between the scores of the three scales and asthma severity.  
Conc lu si on: In this study, high rates of psychiatric disorders were detected in
children diagnosed with asthma. Particularly, GAD diagnosis was higher in
children with asthma. Existence of psychopathology was not found to be
associated with age of onset, duration and severity of asthma. (Arc hi ves of 
Neu ropsy chi atry 2012; 49: 218-223)
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ÖZET 
Amaç: Bronşiyal astım tanısıyla takip ve tedavide olan çocuk ve ergenlerde anksiyete
ve depresyon belirti düzeylerinin belirlenip sağlıklı kontrollerle karşılaştırılması,
anksiyete ve depresyon belirti düzeyleri ile astımla ilişkili faktörler arasındaki
bağlantının incelenmesi ve psikiyatrik bozuklukların dağılımının saptanmasıdır. 
Yön tem: 7-18 yaş aralığında başvurusu olan bronşiyal astımlı 33 olgu ile 32 kişilik
sağlıklı kontrol grubu çalışmaya alındı. Katılımcıların tümü DSM-IV tanı ölçütlerine
göre Eksen-I Bozuklukları İçin Yapılandırılmış Klinik Görüşme olan Okul Çağı (6-18
Yaş) Çocukları İçin Duygulanım Bozuklukları ve Şizofreni Görüşme Çizelgesi-Şimdi
ve Yaşam Boyu Versiyonu- Türkçe Versiyonu (ÇGDŞ-ŞY-T) ile ruhsal bozukluklar
açısından değerlendirildi. Çocuk Anksiyete Duyarlılığı Ölçeği (ÇADİ), Çocuklar için
Depresyon Ölçeği (ÇDÖ) ve Durumluk Süreklik Kaygı Envanteri (ÇSDKE) ölçekleri
her bir katılımcıya uygulandı.
Bul gu lar: Astım tanısı olan grupta 20 olguda (%60,6), kontrol grubunda ise 7 olguda
(%21,9) en az bir psikiyatrik bozukluk bulunduğu saptandı. Astımlı grupla kontrol
grubu arasında komorbid psikiyatrik hastalık bulunması bakımından anlamlı fark
bulundu (p<0005). Astım olgularının olduğu grupla, kontrol grubu arasında Yaygın
Anksiyete Bozukluğu (YAB) bozukluğu dışında eşlik eden psikiyatrik bozukluk
açısından fark saptanmadı. Astımlılarda psikopatolojisi olan ve olmayan gruplar
arasında astımın başlangıç yaşı ve astım süresi açısından fark bulunmadı. Astım
şiddetine göre olgular üç gruba ayrıldığında, üç grup arasında psikiyatrik ek tanı
oranları anlamlı farklılık göstermedi. ÇADİ, ÇSDKE, ÇDÖ puanları açısından astımlı
olgular ile kontrol grubu arasında anlamlı fark saptanmadı. Astım şiddetiyle her üç
ölçek puanı arasında bir ilişki bulunmadığı görüldü.
So nuç: Bu çalışmada astım tanısı konmuş olan çocuklarda yüksek oranda
psikopatoloji saptanmıştır. Özellikle Yaygın anksiyete bozukluğu tanısı oranı astımı olan
çocuklarda daha yüksektir. Psikopatoloji varlığı astımın başlangıç yaşı, hastalık süresi
ve şiddeti ile ilişkili bulunmamıştır. (Nöropsikiyatri Arşivi 2012; 49: 218-223)
Anah tar ke li me ler: Astım, çocuk, psikopatoloji

Çıkar çatışması: Yazarlar bu makale ile ilgili olarak herhangi bir çıkar çatışması
bildirmemişlerdir.

Doi: 10.4274/npa.y6220

Giriş

Psikosomatik hastalıklarım prototipi olan astım, çocukluk
döneminin en sık rastlanan süreğen hastalığıdır (1). Astım birçok

immünolojik, enfeksiyöz ve duygusal tetikleyiciler tarafından
tetiklenen, geri dönüşümlü reaktif solunum yolu hastalığıdır (1).
Sıklığı zaman içerisinde artış göstermektedir (2) .Bu artış sadece
genetik nedenlerle açıklanamamakta, bireysel ve çevresel
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faktörlerin de önemli rol oynadığı düşünülmektedir (3). Diğer
süreğen kronik hastalıklarda olduğu gibi, duygusal ve
davranışsal sorunlar geliştirme açısından daha yüksek riske
sahip olan astımın psikolojik yönü fizyopatolojisi kadar
araştırılmamıştır. Oysaki süreğen, erken yaşlarda başlayabilen,
agresif seyredebilen ve asfiksiden dolayı ölüm riski olan astımda,
hem çocuk hem de ailesi için kaygı dolu ve psikopatolojiye
eğilimli bir yaşamın kaçınılmaz olduğu öne sürülmektedir (4).

Astımlı hastalardaki psikopatolojiyi araştıran yayınların
çoğunda hem çocuk-ergenlerde hem de erişkinlerde en sık
depresif bozukluk ve anksiyete bozukluk riskinin artmış olduğu
gösterilmiştir (5,6,7).  Alkol madde bağımlılığı, suisid gibi risk alma
davranışlarının artmış olduğu gösterilmiştir (8). Ayrıca anksiyete
bozukluğu olan hastaların arasında da astım oranının diğer
süreğen bozukluklara göre ve anksiyete bozukluğu olmayan
sağlıklı gruba göre yüksek oranda bulunduğu gösterilmiş ve
anksiyete bozukluğu ve depresyonun da astımı provoke
edebileceği söylenmiştir (9). Son dönemlerde geçirilen astım
atağının, ek psikiyatrik bozukluk birlikteliği için en önemli
yordayıcı olduğu da ileri sürülmüştür (10). Bu sonuçlarla çelişen
sonuçlar da bulunmuştur (11). Norrish ve arkadaşlarının yaptığı
çalışmada 56 olgudan oluşan astımlı grupla, 56 olgudan oluşan
sağlıklı grup arasında psikiyatrik eş tanı açısından anlamlı farkın
olmadığı gösterilmiştir (12). Aynı zamanda astımın şiddetiyle,
astıma psikiyatrik bozukluğun eşlik etmesi açısından da
aralarında anlamlı bir ilişkinin olmadığı belirtilmiştir (12).

Bu çalışmada çocuk ve ergenlerde astıma eşlik eden
psikiyatrik bozuklukların sıklık ve dağılımı, depresyon, anksiyete
ve anksiyete duyarlılığı beliriti ve şiddetinin incelenmesi
amaçlanmıştır. Ayrıca psikiyatrik belirti şiddeti ile astımın klinik
özellikleri arasındaki ilişki de incelenmiştir.

Yöntem

Örneklem
Katılımcılardan astım tanısı olan grup, Ankara Üniversitesi Tıp

Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk
İmmünoloji ve Allerji Bilim Dalı polikliniğine 2007’de ardışık
olarak başvuran 7-18 yaş aralığındaki 33 olgudan oluşturuldu.
Sağlıklı kontrol grubu ise tıp fakültesiyle aynı bölgedeki
okullardan seçilen, herhangi bir süreğen rahatsızlığı olmayan,
yaş, cinsiyet, ailenin gelir düzeyi, aile eğitim düzeyi, aile tipi,
anne-babanın çalışma durumu açısından astım grubuyla
istatistiki açıdan anlamlı farklılığı olmayan 32 olgudan
oluşturuldu. Hem astımı olan grup hem de sağlıklı kontrol grubu
daha önce psikiyatriye başvurusu olmayan katılımcılardan
oluşturuldu. Bu şekilde toplam 65 olgu çalışmaya alındı. Astım
semptom sıklığı ve zirve ekspiratuar akım hızı (PEF) ölçümleri
temel alınarak astımın ağırlık derecesinin saptanması, astım
tanısı alan hastalarda, tedavi yaklaşımı açısından son derece
önemlidir. Ağırlık derecesine göre hastalık; aralıklı (intermittant)
astım ve sürekli (persistant) astım olmak üzere iki gruba ayrılır.
Sürekli astım ise hafif, orta ve ağır olarak sınıflandı.

Kullanılan Araçlar
Çocuk Anksiyete Duyarlılığı Ölçeği (ÇADİ)
Çocuk anksiyete duyarlılığı ölçeği Silverman, (1991)

tarafından geliştirilmiştir. 6-17 yaş arası okul çağı çocuklarına

yönelik olarak geliştirilmiştir. 18 maddelik ÇADİ anksiyete ile
ortaya çıkan bedensel duyumlarından ne kadar korktuklarını
puanlamalarına dayanır. ÇADİ hiç (1), biraz (2), çok fazla (3)
şeklinde puanlanır. ÇADİ toplam puanları 18-54 arasında değişir.
ÇADİ ile yapılan çalışmalar da sağlam psikometrik özelliklere
sahip olduğunu ortaya koymuştur. Cronbach Alfa iç tutarlılık
katsayısı 0.87, iki haftalık test tekrar test güvenilirliği 0.76
bulunmuştur. Bu ölçeğin ülkemizde geçerlik ve güvenirlilik
çalışması Yılmaz tarafından 2006 yılında yapılmıştır (13).

Çocuk Sürekli- Durumluk Kaygı Envanteri (ÇSDKE)
1973 yılında Spielberger tarafından hazırlanmıştır. Kaygı

yatkınlığında kalıcı bireysel farklılıkları ölçmeyi amaçlar. Sürekli
Kaygı Ölçeği 20 maddeden oluşur. Çocuktan kendini “genellikle”
nasıl hissettiğini değerlendirip, maddede verilen durumun oluş
sıklığına göre en uygun seçeneği belirtmesi istenir. Her durumun
“hemen hemen hiç”, “bazen” ve “sık sık” olarak belirlenmiş
seçeneklerden “sık sık” seçeneğinin seçilmesi en yüksek puan
olan 3’ün, “hemen hemen hiç” seçeneğinin seçilmesi en düşük
puan olan 1’in alınmasına yol açar. ÇSDKE’nin Durumluk Kaygı
Ölçeği’nde çocuklardan, içinde bulundukları “o anda” kendilerini
nasıl hissettiklerini değerlendirmeleri ve ilgili 3 seçenekten birini
seçmeleri istenir. Gerginlik, sinirlilik, telaş, tedirginlik gibi
duyguların değerlendirilmesini amaçlayan bu ölçek yirmi
maddeden oluşmaktadır. Maddelerin yarısı tedirginlik, telaş ve
gerginliğin olması, kalanlar ise bu durumların varlığını yansıtır. Bu
duyguların varlığı, çok olarak bildirildiğinde en yüksek puan olan
3, olmadığının bildirildiği durumlarda en düşük puan olan 1 verilir.
Sürekli Kaygı Ölçeği’nden ve Durumluk Kaygı Ölçeğinden
alınabilecek en yüksek puan 60, en düşük puan ise 20’dir. ÇSDKE
özbildiri formundadır ve bireysel ya da grup halinde uygulanabilir.
Bu ölçeğin ülkemizde geçerlik ve güvenirlilik çalışması Özusta
(1993) tarafından  yapılmıştır (14).

Çocuklar için Depresyon Ölçeği (ÇDÖ)
Kovacs (1981) tarafından geliştirilen bu ölçek çocuklarda

depresyon düzeyini ölçmek için kullanılır. Kendini değerlendirme
ölçeği olup, 6-17 yaş arası çocuk ve ergenlere uygulanabilir.
Ölçek toplam 27 maddeden oluşmaktadır. Her maddede çocuğun
son iki haftasını değerlendirerek, aralarında seçim yapacağı üç
cümle bulunmaktadır. Her cümle seti çocukluk depresyonunun
belirtilerine ilişkin ifadeler içermektedir. Ölçek çocuğa okunarak
veya çocuğun kendisi tarafından okunarak doldurulabilir.
Çocuğun son iki hafta içindeki durumunu değerlendirip, üç
seçenek arasından kendine en uygun cümleyi seçerek
işaretlemesi istenir. Verilen cevaplara 0 ile 2 arasında puanlar
verilir. Bu puanların toplanması ile depresyon puanı elde edilir.
Ölçekten alınabilecek en yüksek puan 54’dür. Toplam puanın
yüksekliği, depresyon düzeyinin şiddetinin yüksekliğini gösterir.
Kesim noktası 19’dur. Ülkemizde uyarlanması Öy (1990)
tarafından yapılmıştır (15).

Okul Çağı (6-18 Yaş) Çocukları İçin Duygulanım Bozuklukları
ve Şizofreni Görüşme Çizelgesi-Şimdi ve Yaşam Boyu Versiyonu-
Türkçe Versiyonu (ÇGDŞ-ŞY-T)

Psikiyatrik tanıları belirlemek için kullanılan yarı
yapılandırılmış bir görüşme aracıdır. Şimdiki ve yaşam boyu
psikopatoloji ataklarını değerlendiren formu DSM-IV’e uygun
olarak Kaufman ve arkadaşları (1997) tarafından geliştirilmiş ve
geçerli ve güvenilir bir tanı aracı olduğu bildirilmiştir. Gökler ve
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arkadaşları (2004) tarafından Türkçe’ye çevirisi yapılmış ve
çocuk psikiyatrisinde sık görülen birçok hastalık açısından
güvenilir bir tanı aracı olduğu belirtilmiştir (16). Ölçek üç
bölümden oluşmaktadır. İlk kısım yapılandırılmamış başlangıç
görüşmesidir. Bu bölümde demografik bilgiler, şikayet ve öyküsü,
sağlık durumu, daha önce alınan tedaviler, okul ve aile ilişkileri ile

ilgili bilgiler sorgulanır. İkinci kısım yaklaşık 200 belirtiyi tarayan
tanı amaçlı tarama görüşmesidir. Bu bölümde pozitif belirtiler
varsa duygulanım bozuklukları, psikotik bozukluklar, anksiyete
bozuklukları, davranış bozuklukları ve madde kötüye kullanım
bozuklukları ve diğer bozukluklar alanlarında tanıyı doğrulamak
için ek puanlama yapılmaktadır. Üçüncü bölüm ise çocuğun
işlevselliğini değerlendiren çocuklar için genel değerlendirme
ölçeğidir. 

İstatistiksel Değerlendirme
Analizler “SPSS 11.5 for Windows” programı kullanılarak

yapıldı. Sürekli değişkenlerin karşılaştırılmasında Student t-testi,
kategorik değişkenlerin karşılaştırılmasında ki-kare analizi
kullanıldı. Devamlı verilerde ilişki düzeyini belirlemek için
Pearson ve Spearman bağıntı analizleri kullanıldı. Alfa değeri
0.05’in altında olduğunda istatistiksel anlamlılığın olduğu kabul
edildi.

Bulgular

Çalışmamıza alınan 33 astımlı olgunun 17’si (%51.5) erkek,
16’sı (%48,5) kız, kontrol grubu olgularının 16’sı (%50), erkek 16’sı
(%50) kız idi. Cinsiyet oranları açısından her iki grup arasında
istatistiksel açıdan anlamlı bir fark olmadığı saptandı (p>0,05).
Astım tanılı 33 olgunun yaş ortalaması 11,8 yıl ve kontrol grubu
olan 32 olgunun yaş ortalaması 13,0 yıl di. Her iki grup arasında
yaş ortalamaları, anne-baba yaşı, anne-baba eğitim düzeyleri,
katılımcıların eğitim düzeyleri, anne-babanın çalışma durumu,
sosyoekonomik durumu, aile yapısı açısından anlamlı fark
bulunmamıştır (p>0,05)

Astımlı grupla kontrol grubu arasında psikiyatrik bozukluk eş
tanısının olması bakımından anlamlı fark bulundu (p<0005). Astım
tanısı olan grupta 20 olguda (%60,6) astıma en az bir psikiyatrik
bozukluğun eşlik ettiği saptandı. Onbir olguda 1,8 olguda iki, 1
olguda üç psikiyatrik bozukluğun eşlik ettiği saptandı. Kontrol
grubunda 7 olguda (%21,9) psikiyatrik bozukluk saptandı, bu
olguların birinde 2 bozukluk bulundu. Astım olgularının olduğu
grupla, kontrol grubu arasında YAB (Yaygın Anksiyete Bozukluğu)
dışında eşlik eden psikiyatrik bozukluk açısından fark
saptanmadı Astımlı grupta, 15 (%45,5) hastada herhangi bir
anksiyete bozukluğu saptandı. 12 hastada 1, 3 hastada 2
anksiyete bozuluğu görüldü. Astım tanısı olan grubun ve kontrol
grubunun aldığı psikiyatrik tanılar Tablo 1’de gösterilmiştir.

Anksiyete ve depresyon belirtilerini ve anksiyete duyarlılığını
dağerlendirmek için uygulanan ölçeklerin tümünde astımlı ve
kontrol grubu arasında  anlamlı fark saptanmadı. Ölçeklerin
dağılımı Tablo 2’de gösterilmiştir
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Tablo 3. Astım tanısı olanlarda psikopatoloji, ilaç kullanımı, ölçek puanları dağılımı

Psikopatoloji Astım İlacı kullanımı ÇADİ ÇDÖ ÇSKE ÇDKE

H.intermittan n=15 6 (%40) 9 (%60) 31,13±8,32 11,00±4,67 34,26±8,50 30,13±6,54

H. persistant n=12 9 (%75) 10 (%83,3) 30,75±4,33 10,58±4,20 35,83±7,68 32,66±5,64

O. persistant n=6 5 (%83,3) 6 (%100) 32,16±5,77 11,66±3,61 44,16±4,35 33,83±4,83

P 0,082 - 0,733 0,717 0,024 0,244

ÇADİ; Çocuk Anksiyete Duyarlılığı Ölçeği, ÇDÖ; Çocuklar için Depresyon Ölçeği  ÇDKE; Çocuk Durumluk Kaygı Envanteri,   ÇSKE; Çocuk Sürekli Kaygı Envanteri

Tab lo 1. Katılımcılarda görülen psikiyatrik hastalıklar ve oranları

KLİNİK TANI ASTIM K0NTROL TOPLAM P
n (%) n (%) n (%)

DEHB 4 (%12,1) 2 (%6,3) 6 (%10,8) (Fisher) 0,672

Enürezis 1 (%3,1) 0 (%0,0) 1 (%1,5) (Fisher) 1,000

Depresyon 4 (%12,1) 1 (%3,1) 5 (%7,7) 0,321

Obsesif kompulsif 1 (%3,0) 0 (%0) 1 (%1,5) 0,321
bozukluk

YAB 9 (%27,3) 2 (%6,3) 11 ( %16,9) 0,024

Panik bozukluğu 3 (%9,1) 1 (%3,1) 4 (%6,2) (Fisher) 0,613

Tik bozukluğu 2 (%2,9) 1 (%6,6) 3 (%4,6) 1,000

Posttravmatik 1 (%3,0) 0 (%0,0) 1 (%1,5) 0,321
stres bozukluğu

Enkoprezis 1 (%3,1) 0 (%0,0) 1 (%1,5) 0,321

Karşı gelme  0 (%0) 1 (%3,1) 1 (%1,5) 0,304
bozukluğu

Özgül fobi 1 (%3,0) 0 (%0,0) 1 (%1,5) 0,508

Sosyol fobiİ 2 (%6,1) 0 (%0,0) 2 (%3,1) (Fisher) 0,492

Ayrılık anksiyetesi 1 (%3,0) 0 (%0,0) 1 (%1,5) 0,321

Tab lo 2. Katılımcılara uygulanan ölçek puanlarının dağılımı

ASTIM (n=33) KONTROL (n=32) P 

ÇADİ 31,10±6,49 28,20±5,78 p=0,057

ÇDÖ 11,30±4,78 10,28±4,27 p=0,368

ÇDKE 31,72±5,97 30,40±6,75 p=0,406

ÇSKE 36,63±8,27 34,15±8,04 p=0,225

ÇADİ; Çocuk Anksiyete Duyarlılığı Ölçeği, ÇDÖ; Çocuklar için Depresyon Ölçeği  
ÇDKE; Çocuk Durumluk Kaygı Envanteri,   ÇSKE; Çocuk Sürekli Kaygı Envanteri



Çalışmamızda astım hastası olan grup 15’i hafif intermittant,
12’si hafif persistant, 6’sı orta persistant olarak sınıflandırıldı.
Ağır persistant astım denilebilecek şiddette hasta yoktu. Astım
şiddetine paralel olarak, psikiyatrik eştanı görülme oranının da
artmasına rağmen, hem psikiyatrik bozukluk tanısı hem de ölçek
puanları bakımından gruplar arasında istatistiki olarak anlamlı
fark bulunmadı (p>0,05).

Çalışmamızda astımlı olgularda, hastalığın erken başlangıcı
ve hastalığın toplam süresinin, psikiyatrik bozukluk eş tanısı
açısından anlamlı fark oluşturmadığı saptandı (p>0,05).

Tartışma

Çalışmalarda astımlı grupta ki psikopatoloji oranı %11 ile %85
arasında değişmektedir (4,17,18,19,20,21,22,23,24). Farklı olarak
geniş örneklemli bir çalışmada psikopatoloji oranı astımı
olanlarda %11 iken, kontrol grubunda %8 olarak bulunmuştur
(25). Bizim çalışmamızda ise astım tanısı olan grupta psikopatoloji
oranı %60,6 iken kontrol grubunda %21,9 olarak bulunmuştur
(p<0,05).

Çalışmamızda astımlı grupta sağlıklı gruba göre, anlamlı
düzeyde daha yüksek oranda Yaygın Anksiyete Bozukluğu (YAB)
tanısı konulmuştur. Anksiyete bozukluğu kategorisindeki diğer
hastalıklar da sağlıklı gruba göre yüksek oranda bulunmasına
rağmen, istatistiki olarak anlamlı bulunmamıştır. G. Villa ve
arkadaşlarının 2000’de yaptıkları çalışmada benzer olarak astımlı
hastalarda YAB görülme oranı %29, herhangi bir anksiyete
bozukluğunun görülme oranı %35 olarak bulunmuştur (4). Rose ve
arkadaşlarının yaptıkları çalışmada astım tanısı olan ergenlerde
herhangi bir anksiyete bozukluğu oranının %40, YAB oranının
%20 olduğu bulunmuştur (20). R. Bussing ve arkadaşlarının
yaptıkları çalışmada ise astımlı çocuk ve ergenlerde anksiyete
bozukluğu oranı %43,2 iken kontrol grubunda bu oranın %19,2
olduğu bulunmuştur (26). Daha düşük oranda psikiyatrik eştanı
saptanan çalışmalar da mevcuttur. 2005 yılında yapılan 10000
kişilik örneklem grubunun olduğu çalışmada anksiyete bozukluğu
oranı astımlılarda %5,1, kontrol grubunda %3,1 olarak
bulunmuştur (25). Bizim çalışmamızda da, astımlı çocuk ve
ergenlerde daha fazla anksiyete bozukluğu görüldüğü hipotezi
desteklenmiş, astımlı hastalarda, anksiyete bozukluğunun
duygudurum bozukluğuna göre daha büyük oranda arttığı, diğer
süreğen hastalıklarda ise duygudurum bozukluğunun daha büyük
oranda arttığı hipoteziyle de uyumlu veriler elde edilmiştir (27).

Çalışmalarda anksiyete bozukluk oranlarının farklı çıkmasına
katkısı olduğu düşünülen ve dikkat edilmesi gereken bir durum
olarak; astım semptomlarıyla, anksiyete bozukluğu özellikle de
panik bozukluğu semptomlarının benzer olması gösterilebilir. Bazen
iki durum üst üste binebilir. Bu hastalıkların ayırt edilebilmesi için
uzunlamasına seyir önemlidir (28).Yapılan bir çalışmada panik
atakla astımı ayırt eden semptomların wheezing ve balgam çıkarma
olduğu, diğer tüm belirtilerin ortak olabileceği bildirilmiştir (29).

Çalışmamızda, astımı olan grupta sağlıklı gruba göre daha
yüksek oranda depresyon tanısı konulmasına  rağmen bu fark
istatistiksel olarak anlamlı değildi. Bu sonuç Mrazek ve
arkadaşlarının 1985’de (30), Wamboldt ve arkadaşlarının 1996’da
(31) yaptığı çalışmalarla uyumluydu. Daha önce yapılan bazı
çalışmalarda ise astım ve diğer süreğen hastalıkların depresyon
açısından daha yüksek riske sahip olduğu bulunmuştur
(22,32,33,34,35,36). Depresyonun astımlılarda kontrol grubuna

göre anlamlı olarak daha fazla görülmemesinin bir nedeni olarak;
K-SADS-PL‘nın duygudurum bozuklukları için yetersiz
sensitivitede olduğu ileri sürülebilir (4). Bu hipotezin çalışmamıza
da uyarlanabileceği düşünülmüştür. Ayrıca çalışmalar arasında
bu kadar farklılığın çıkma nedeni olarak, bilgi alınan kaynakların
uyumsuzluğu gösterilebilir. Aile ile çocuk-ergenin semptom
uyumunun %48 olduğu ve external semptomlar arttıkça bu
uyumun arttığı bulunmuştur (19). Yani aile temelli tanı koymanın,
tanı konusunda hatalara neden olabileceği düşünülmüştür. 

Çalışmamızda, Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu
(DEHB) tanısı açısından her 2 grup arasında anlamlı fark
saptanmadı. Bu konuda yazında çelişen sonuçlar bildirilmiştir.
DEHB’nun alerjik bir bozukluk olduğu ve astım gibi hastalıklarla
yüksek oranda birlikte görüldüğü hipotezine (37) karşılık,
aralarında ilişki olmadığını ileri süren çalışmalar da mevcuttur
(38). Blackman ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada astımlı
çocuk-ergenlerde DEHB görülme oranı %12,1 iken, kontrol
grubunda %6,3 olarak bulunmuştur (39). Çalışma verilerimize
benzer olarak; Biederman ve arkadaşlarının 1994’teki
çalışmalarında astım ile DEHB’nun etyolojik ve patofizyolojik
olarak ilişkilerinin olmadığı ve astım hastalarında normal
populasyon oranında DEHB bulunduğu gösterilmiştir (40). Buna
göre sonuçlarımız, “astım gibi süreğen hastalıklarda psikiyatrik
bozuklukların daha çok internal semptomlardan kaynaklanıyor
teziyle”  (4) tutarlı olarak düşünülmüştür. 

Çalışmamızda bulduğumuz, astım tanılı çocuk ve ergenlerde,
psikiyatrik eştanısı olan hastalarla, olmayan hastalar arasında,
şimdiki yaş, astım başlangıç yaşı, astım süresi ve cinsiyet
açısından anlamlı fark olmadığı sonucu bazı çalışmalarla
desteklenirken, bazı çalışmalarla çelişmiştir. Akçakaya ve
arkadaşlarının 2003 yılında yaptıkları çalışmada astım süresinin,
anksiyete ve depresyon üzerine etkisinin olmadığı gösterilmiştir
(41). Villa ve arkadaşlarının 2000’de, yaptığı çalışmada şimdiki
yaş, astım başlangıç yaşı, astım süresi ve cinsiyet açısından
astım grubu ile kontrol grubu arasında anlamlılık bulunmamıştır
(4). Farklı olarak 1998 de astım için genetik risk taşıyan çocukların
alındığı çalışmada, ilk 3 yılda astım tanısı alan grupta, 3-6 yaş
arası tanı alan ve astım tanısı almayan gruba kıyasla, yapılan
Behavioral Screening Questionnaire (BSQ) puanlarına göre
anlamlı olarak daha fazla davranım bozuklukları saptanmış ve
psikopatoloji açısından riskli olduğu belirtilmiştir (42). Erken
yaşta astım tanısı alan ve/veya uzun süredir astmla takip edilen
hastaların bir kısmında psikiyatrik hastalık görülürken, diğer
kısmında görülmemesinde, psikiyatrik hastalığın oluşumunda ki
risk faktörlerine rağmen, aile eğitim düzeyi, hastanın zeka düzeyi
gibi ailesel ve bireysel koruyucu faktörlerin devreye girmesinin
etkili olduğu düşünüldü. 

Astımın da içinde bulunduğu süreğen hastalıkların şiddeti
arttıkça, hastalığa eşlik eden psikiyatrik bozukluk sıklığının (18),
anksiyeteli olma halinin (26),  uyum ve davranım bozukluğunun (43)
arttığı çalışmalarda gösterilmiştir. Çalışmamızda saptanan, astım
şiddetine paralel psikiyatrik eş tanı oranı artışının (%40, %75,
%83,3), istatistiki açıdan anlamlı olmamasının örneklem
grubumuzun küçüklüğüyle ilişkili olduğu ve yazındaki genel kabülle
uyumlu olduğu düşünülmüştür. Çalışmamızdaki sonuçla kısmen
uyumlu olarak Goodwin ve arkadaşları (2003) yaptıkları bir
çalışmada, şiddetli astımı olan, şiddetli astımı olmayan ve sağlıklı
grupları duygudurum bozukluğu, anksiyete bozukluğu, madde
kullanım bozukluğu ve somatoform bozukluk açısından
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karşılaştırmışlardır (44). Bu bozuklukların tümünün, şiddetli astımı
olan olgularda şiddetli olmayanlara göre, şiddetli olmayanlarda ise
sağlıklı gruba göre anlamlı ölçüde fazla oranda görüldüğünü
bildirmişlerdir. Bu durumun nedenlerinden birinin, şiddet arttıkça
potansiyel asfiksi tehdidinin artması olarak söylenebilir (45).
Ayrıca astım şiddetiyle ilişkili olarak, soluk alıp vermede olan
değişiklikler de anksiyeteyi provoke eden bir durum olarak
bulunmuştur (46). Astım şiddetinin, potansiyel psikiyatrik bozukluk
oluşturma riski olduğuyla ilgili diğer bir veri de, PaCO2 miktarına
duyarlı olan santral kemoreseptörlerin panik atağı ve asfiksi olma
hissini uyandırıp anksiyeteyi arttırmasıdır. Astımlı hastalarda
tekrarlayan hiperkapni ve hipoksi maruziyetlerinin beyinde
korkuya cevap merkezleri olan amigdala ve locus cerulous gibi
merkezlerdeki nöronları duyarlı hale getirip anksiyete bozukluğu
ve depresyon gibi bozukluklara yol açabileceği söylenmiştir
(47,48). Şiddetli astımı olan hastaların genetik olarak da anksiyete
bozukluğu ve depresyon gibi psikiyatrik bozukluklara yatkın olduğu
ileri sürülmüştür (31). Ağır astım tablosuna, psikiyatrik bozukluğun
eşlik etmesi, astım tedavisinden yeterince cevap almayı
engelleyecek ve de emosyonel durum otonomik reaktivasyon
yaparak akciğer fonksiyonlarını ve kompliyansını azaltarak astımın
siddetini daha da arttıracaktır.  

Üzerinde durulması gereken diğer bir konu ise astımın akut ve
süreğen tedavisinde kullanılan ilaçların yan etkisi olarak
psikiyatrik bozukluk ve uyum bozukluklarının ortaya çıkmasıdır. Bir
kısım çalışmada astım atağıyla kandaki serotonin düzeyinin arttığı,
atağın atlatılmasıyla serotonin düzeyinin tekrar düştüğü
gösterilmiştir (49,50). Astım tedavisinde kullanılan ilaçlar, bu
şekilde serotonin seviyesini düşürerek, etyolojisinde düşük
serotonin düzeylerinin suçlandığı DEHB, karşı gelme bozukluğu,
davranım bozukluğu, depresyon gibi psikiyatrik bozukluklara
neden olabileceği şeklinde suçlanmaktadır (51). Astım tedavisinde
kullanılan metilliksantinler, beta-agonistler ve kortikosteroidler
anksiyete ve depresyon belirtilerini uyarabilir (51). Astım şiddetine
parelel olarak artan çoklu ve yüksek doz ilaç kullanımının,
psikopatoloji oluşumunda etkili olabileceği düşünülmüştür. 

ÇDÖ, ÇSDKE ve ÇADİ özbildirim ölçek puanlarının kontrol
grubuna kıyasla astımı olan grupta yüksek olmasına rağmen,
istatistiksel açıdan anlamlı olmamasının farklı nedenleri olabilir.
Özbildirim ölçek puanlarının astımlı gruptaki psikiyatrik
bozukluğu olan katılımcılarda anlamlı olarak yüksek çıkması
“özbildirim ölçeklerinin spesifitesinin yüksek, sensivitesinin
düşük” olduğu teziyle (52) uyumlu olarak düşünülmüştür. ÇDÖ
için bu durumu özetlemek istersek; ÇDÖ’nün depresyon için
özgüllüğü %91 iken, duyarlılığı %54’tür (52). İkinci olarak,
katılımcı sayımızın kısıtlılığının da bu sonuca neden olabileceği
düşünülmüştür. Vila ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada,
benzer olarak astımlı grupla kontrol grubu arasında ÇDÖ puanı
açısından anlamlı fark saptanmazken, astımlı hasta grubunda
psikopatolojisi olan ve olmayan katılımcılar arasında anlamlı 
fark bulunmuştur (p=0,001) (4). Benzer olarak Meuret ve
arkadaşlarının yaptıkları çalışmada astımlı grupla kontrol grubu
arasında major depresyon bulunması açısından bulunan anlamlı
fark (%9,1-%3,8), ÇDÖ puanları açısından bulunamamıştır (9,8-
9,3) (53). Akçakaya ve arkadaşlarının 2003’te yaptıkları çalışmada
astım grubuyla sağlıklı grup arasında psikopatoloji açısından
anlamlı fark olmasına rağmen kullanılan durumluk kaygı
envanterinde anlamlı farklılık varken, sürekli kaygı envanterinde
anlamlı farklılık saptanmamıştır (41). Meuret’in çalışmasında

uygulanan çok boyutlu anksiyete skalası ve çocuk depresyon
ölçeğinde astımlı grup ortalaması daha yüksek olmasına rağmen
istatistiki açıdan 2 grup arasında fark saptanmamıştır (53). Tüm
bu veriler, ölçek puanlarının psikiyatrik eş tanısı olan grupta
beklendiği gibi anlamlı olarak yüksek olduğunu, fakat özellikle
özbildirim ölçeklerinin sensivitesinin düşük olması nedeniyle
organik patolojisi olan grupla sağlıklı grup arasında anlamlı fark
çıkmayabileceğini düşündürmüştür. 

1998’de yapılan bir çalışmada astım şiddetiyle, eşlik eden
duygusal ve davranışsal belirtilerin paralel seyretmeyebileceği
ve şiddet artışının kliniğe ve ölçeklere yansımayabileceği ileri
sürülmüştür. Bu yorum, astım hastalarında saptanan
parasempatik disregülasyonun, duygudurumu astımın
şiddetinden bağımsız etkileyebilme olasılığından yola çıkarak
yapılmıştır (42). Bu yorumu çalışmamıza uyarladığımızda,
parasempatik disregülasyon astım üzerine hafif düzeyde etki
yaparken duygudurumu, davranım ve uyumu ağır düzeyde
etkileyebilir sonucu çıkmaktadır. Tam tersi olan durumda da bu
kural geçerlidir. Benzer diğer bir sonuç da 1998 de yapılan
çalışmada bulunmuştur. Astımlı çocuk-ergenler hastalıklarının
şiddetine göre 2’ye ayrılıp, astıma eşlik eden psikiyatrik
bozukluklar K-SADS kullanılarak belirlendiğinde, astımı şiddetli
olan grupta psikiyatrik hastalığın anlamlı düzeyde daha yüksek
oranda olduğu bulunmuştur (%39-%8). Kullanılan ÇDÖ ve
ÇSDKE’nin astım şiddetiyle ilişkisi ise, astım hastaları 3 gruba
ayrılarak değerlendirilmiştir. Eşlik eden psikiyatrik hastalık
oranları anlamlı düzeyde yüksek olmasına rağmen, ölçek
puanları astım şiddetiyle paralel olarak yükselse de, anlamlı
olarak bulunmamıştır (18). Sonuçta hafif belirtileri olan organik
hastalıklı çocuk-ergenlerde çok ciddi psikiyatrik sorunların
çıkabileceğinden dikkatli değerlendirilmesi gerektiği
düşünülmüştür.

Bu çalışmada örneklem sayısının küçük olması önemli bir
sınırlılıktır ve değişkenler arasındaki daha az belirgin olan
ilişkilerin gösterilmesini engellemiş olabilir. Bu nedenle özellikle
değişkenler arasında ilişki tespit edilemeyen verilerin
genelleştirilmemesinin gerektiği düşünülmektedir. 

Astım hastalığının kronik yapısı ve bu hastalarda gözlenen
ruhsal bozuklukların ciddi problemlere neden olabilen sonuçları
dikkate alındığında klinisyenlerin astım hastalarında eşlik eden
ruhsal belirtilere dikkat etmesi ve erken dönemde bu
rahatsızlıklara yönelik önlem alınmasının gerekli olduğu
düşünülmüştür.
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