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Introduction: Apathy which is known as loss of primary motivation is 
observed more frequently in elderly depression in comparison with 
younger adults. It is put forth that apathy is related with depressive 
symptom severity and cognitive functions, that the existence of apathy 
may be a predictor of neurocognitive impairment. The objective of this 
study was to examine the apathy levels in elderly patients with major 
depression as well as the relationship between depressive symptom 
severity and cognitive functions.

Methods: The study was carried out with 40 major depressive disorder 
patients (MDD) aged 60 and above, 40 healthy controls aged 60 and 
above. Sociodemographic data form, structured psychiatric interview 
(SCID-I), Hamilton Depression Rating Scale (HAM-D), Hamilton Anxiety 
Rating Scale (HAM-A), Montgomery-Asberg Depression Rating Scale 
(MADRS), Standardized Mini Mental State Examination (SMMSE). 
Montreal Cognitive Assessment Scale (MoCA), Apathy Evaluation Scale 
(AES) and Sheehan Disability Scale (SDS) were applied to the participants.

Results: In our study, HAM-D, HAM-A and MADRS scale scores of MDD 
group was determined to be higher in comparison with those of the 

healthy control group. A positive correlation was determined in the 
MDD groups between the AES scores and depressive symptom severity, 
whereas a negative correlation was determined between the AES scores 
and cognitive functions. The SMMSE and MoCA scores of the geriatric 
MDD group were determined to be lower in comparison with healthy 
control group. Low performance was observed in the geriatric MDD 
group especially in the fields of orientation, visual/spatial functions, 
memory and language. Functionality was found to be lower in MDB 
group than in the control group, and functionality decreased as the level 
of apathy increased.

Conclusion: Our results indicate that the apathy levels in geriatric 
depression are higher in comparison with the control group. Cognitive 
functions are affected adversely in geriatric patients in major depressive 
disorder, depressive symptom severity, impairment in cognitive functions 
and functionality are observed to be related with apathy level.
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ABSTRACT

Amaç: Primer motivasyon kaybı olarak adlandırılan apati yaşlılık dönemi 
depresyonunda erişkinlik dönemine göre daha sık izlenmektedir. 
Apatinin depresif belirti şiddeti ve bilişsel işlevlerle ilişkili olduğu, apati 
varlığının nörobilişsel bozulma açısından yordayıcı olabileceği ileri 
sürülmektedir. Bu çalışmada, yaşlılık dönemi depresyonunda apati 
düzeyleri ile depresif belirti şiddeti ve bilişsel işlevler arasındaki ilişkinin 
incelenmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: Çalışma, 60 yaş ve üzerinde majör depresif bozukluk (MDB) 
tanısı konulan 40 hasta ve 40 sağlıklı kontrol ile gerçekleştirilmiştir. 
Katılımcılara sosyodemografik veri formu, yapılandırılmış psikiyatrik 
görüşme (SCID-I), Hamilton Depresyon Değerlendirme Ölçeği (HAM-D), 
Hamilton Anksiyete Değerlendirme Ölçeği (HAM-A), Montgomery-
Asberg Depresyon Değerlendirme Ölçeği (MADRS), Standardize Mini 
Mental Test (SMMT), Montreal Bilişsel Değerlendirme Ölçeği (MoCA), 
Apati Değerlendirme Ölçeği (ADÖ) ve Sheehan Yeti Yitimi Ölçeği (SYYÖ) 
uygulanmıştır.

Bulgular: Çalışmamızda, yaşlı MDB grubunda HAM-D, HAM-A, MADRS 
ve ADÖ ölçek puanları sağlıklı kontrol grubuna göre yüksek bulunmuştur. 
MDB grubunda ADÖ puanları ile depresif belirti şiddeti arasında pozitif 
korelasyon, ADÖ puanları ile bilişsel işlevler arasında negatif yönde 
korelasyon tespit edilmiştir. MDB grubunda SMMT ve MoCA puanları 
sağlıklı kontrol grubuna göre düşük bulunmuştur. Yaşlı MDB grubunda 
özellikle yönelim, görsel/mekansal işlevler, bellek ve lisan alanlarında 
düşük performans gözlenmiştir. MDB grubunda işlevselliğin kontrol 
grubuna göre düşük olduğu, apati düzeyi arttıkça işlevselliğin azaldığı 
tespit edilmiştir.

Sonuç: Sonuçlarımız, yaşlılık dönemi depresyonunda apati düzeylerinin 
sağlıklı kontrol grubuna göre yüksek olduğunu göstermektedir. Yaşlılık 
döneminde majör depresif bozuklukta bilişsel işlevler olumsuz olarak 
etkilenmekte, apati düzeyi ile depresif belirti şiddeti, bilişsel işlevlerdeki 
ve işlevsellikteki bozulma ilişkili görünmektedir.

Anahtar kelimeler: Apati, bilişsel işlevler, depresyon, geriatrik depresyon
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GİRİŞ
Apati, ilk olarak Marin tarafından “primer motivasyon kaybı 
sendromu”olarak adlandırılmış ve duygusal sıkıntıya, entelektüel 
bozulmaya veya bilinç kaybına atfedilmeyen motivasyon kaybı olarak 
tanımlamıştır. Duygusal küntleşme, kayıtsızlık veya dış dünyadan 
kopma olarak açıklanabilecek apati, spontan veya reaktif duygusal ifade 
eksikliği ile birlikte hedefe yönelik davranışların ve bilişsel etkinliklerin 
azalması durumudur. Duygusal ifadenin azalmasına içgörü azlığı, abuli 
(istenç kaybı/eyleme geçme ve düşünme dürtüsünde azalma, eylemin 
sonuçlarına karşı kayıtsızlık) ve empati eksikliği eşlik etmektedir (1, 2). 
Alzheimer Hastalığı, Parkinson Hastalığı, frontotemporal demanslar ve 
subkortikal vasküler demans gibi nöropsikiyatrik bozukluklar apatinin sık 
görüldüğü durumlardır. Diğer taraftan özellikle vasküler kaynaklı yaşlılık 
dönemi depresyonlarında apati karşımıza çıkabilmektedir (3). Klinik, 
nöropatoloji ve nörogörüntüleme çalışmaları apatinin frontal-subkortikal 
devrelerdeki işlev bozukluğundan kaynaklandığına işaret etmektedir. 
Prefrontal korteks ile bazal gangliyonların ilgili bölgeleri arasındaki nöral 
ağlarda ortaya çıkan işlev bozukluğunun apatinin duygusal, bilişsel ve 
eyleme geçmeyle ilgili yönleriyle bağlantılı olduğu belirtilmektedir. Apati 
varlığında ayırıcı tanıda frontal korteksi etkileyen organik bozukluğun göz 
önünde bulundurulması gerektiği vurgulanmaktadır (2–4).

Depresyonda apati “maskeli depresyon”ya da “üzüntüsüz 
depresyon”olarak tanımlanmakta, sıklıkla unipolar majör depresyon 
tanısı almış yaşlılarda ve yaşlılık döneminde ilk defa ortaya çıkan depresif 
epizodda karşımıza çıkmaktadır (4, 5). Apati ve depresif belirtiler 
arasındaki benzerlikler depresyonda apatinin tanınmasını olumsuz 
olarak etkilemektedir. Hedefe yönelik davranışlarda azalma, entelektüel 
ilgi yokluğu, affektte düzleşme veya kayıtsızlık gibi hem depresyon hem 
de apati sendromu olarak değerlendirilebilecek belirtilerin varlığı ayırıcı 
tanıyı güçleştirmektedir. Yapılan çalışmalar apatinin depresyondan 
farklı bir nöropsikiyatrik sendrom olduğunu desteklemekte; üzüntü, 
karamsarlık, çaresizlik, değersizlik düşüncelerinin depresyon tanısının 
konulmasına yardımcı olabileceği vurgulanmaktadır (6). Depresyonda 
bilgi işleme hızında azalma, dikkat dağınıklığı ve konsantrasyon azalması, 
bellek süreçlerinde hatırlama ve geri çağırma alanlarında bozulma gibi 
bilişsel işlev kayıplarının olabileceği bilinmektedir (4, 7). Depresyonda 
apati varlığında antidepresanlara tedavi yanıtının ve remisyon oranlarının 
düşük olduğu, yürütücü işlev bozukluklarının ve yeti kaybının daha 
yüksek olduğu bildirilmektedir (5, 8). Apatinin eşlik ettiği yaşlılık dönemi 
depresyonunda prefrontal korteks ve limbik yapılar arasında fonksiyonel 
ve yapısal bağlantı bozukluklarının bilişsel fonksiyonları olumsuz 
etkilediği öne sürülmektedir (3, 4, 9).

Apati, yaşlılık dönemi depresyonunda sık görülmekte ve bilişsel işlev 
bozukluklarına, özellikle yürütücü işlev bozukluklarına eşlik etmektedir. Bu 
çalışmada, yaşlılık dönemi depresyonunda apati düzeyinin belirlenmesi, 
apati düzeyleri ile depresif belirti şiddeti ve bilişsel işlevler arasındaki 
ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır.

GEREÇ VE YÖNTEM
Örneklem
Çalışmaya, Pamukkale Üniversitesi Psikiyatri  polikliniğine başvuran ve 
ilk değerlendirmede DSM-IV tanı ölçütlerine göre MDB tanısı konulan, 
herhangi bir psikotrop ilaç kullanımı olmayan, 60 yaş ve üzerindeki 
40 hasta ile benzer yaş ve eğitim düzeyine sahip 40 sağlıklı kontrol 
alınmıştır. DSM-IV tanı kriterlerine göre yapılandırılmış görüşme (SCID-I) 
uygulanmış, hastaların şimdiki tanıları ve geçirilmiş depresif bozukluk 
tanıları değerlendirilmiştir. Çalışmaya katılan bireylere sosyodemografik 
veri formu, Hamilton Depresyon Değerlendirme Ölçeği (HAM-D), 
Hamilton Anksiyete Değerlendirme Ölçeği (HAM-A), Montgomery-
Asberg Depresyon Derecelendirme Ölçeği (MADRS), Standardize Mini-
Mental Testi (SMMT), Montreal Kognitif Değerlendirme Ölçeği (MoCA), 

Apati Değerlendirme Ölçeği (ADÖ) ve Sheehan Yeti Yitimi Ölçeği (SYYÖ) 
uygulanmıştır. Çalışmamızda depresif belirti şiddetinin belirlenmesinde 
hem HAM-D hem de MADRS kullanılmıştır. HAM-D’de psikomotor ve 
somatizasyon belirtileri yer almakta olup bedensel hastalık ya da somatik 
yakınmaların varlığında depresyon düzeyinin belirlenmesinde MADRS 
kullanılması önerilmektedir (10). Çalışma grubumuz yaşlı olup bedensel 
hastalıkların ve somatik yakınmaların yüksek olabileceği göz önüne alınarak 
depresif belirti düzeyinin belirlenmesinde iki ölçek birlikte uygulanmıştır.

Araştırma projesi için Pamukkale Üniversitesi Etik Kurulundan onay 
alınmıştır (06,02,2014 tarih ve 7762 sayılı yazı). Hastalar çalışma hakkında 
ayrıntılı olarak bilgilendirilmiş, gönüllü olanlardan onay alınarak çalışmaya 
dahil edilmiştir.

Hasta grubunun çalışmaya alınma ölçütleri; DSM-IV tanı kriterlerine 
göre MDB tanısı almış olmak, 60 yaş ve üzerinde olmak, okuduğunu 
anlayabilecek düzeyde okuma-yazma bilmek, çalışmanın amacı ve 
süreci anlatıldıktan sonra katılmak için onay vermek olarak belirlenmiştir. 
Kontrol grubunun çalışmaya alınma ölçütleri; 60 yaş ve üzerinde, hasta 
grubu ile benzer yaş, cinsiyet ve eğitim düzeyinde olmak, DSM IV tanı 
kriterlerine göre MDB tanısı olmaması olarak belirlenmiştir. Bilişsel 
işlevleri etkileyebilecek nörolojik hastalık varlığı (multipl skleroz, 
serebrovasküler hastalık, demans gibi), mental retardasyon olması, kafa 
travması/kaza öyküsü olması, psikotik bozukluklar, bipolar bozukluk, 
anksiyete bozuklukları gibi başka bir psikiyatrik bozukluk bulunması 
dışlanma ölçütleri olarak alınmıştır.

VERİ TOPLAMA ARAÇLARI
DSM-IV Yapılandırılmış Klinik Görüşme Formu (SCID-I)
DSM-IV’e göre eksen I ruhsal bozuklukların tanısını araştırmak için 
görüşmeci tarafından uygulanan yapılandırılmış bir görüşme aracıdır 
(11). Kişilerin “şu anda” ve “yaşam boyu” Eksen I psikiyatrik bozukluk 
tanıları yarı yapılandırılmış bir görüşme ile araştırılır. Türkçe’ye uyarlanmış 
ve güvenilirlik çalışması yapılmıştır (12). Çalışmamızda vakaların 
şimdiki psikiyatrik tanıları ve geçirilmiş depresif bozukluk tanıları 
değerlendirilmiştir.

Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeği (HAM-D)
Depresyonun şiddetini ölçmek için kullanılan 17 soruluk bir ölçektir 
(13). Ölçekte 0 ile 53 arasında değişen bir puan elde edilmekte, yüksek 
puanlar depresyon şiddetindeki artışa işaret etmektedir. Ölçekte 0–7 
puan depresyon olmadığını, 8–15 puan arası hafif, 16–28 arası orta, 29 ve 
üzeri ağır derecede depresyonu göstermektedir. Ölçeğin Türkçe geçerlik 
ve güvenilirlik çalışması yapılmıştır (14).

Hamilton Anksiyete Derecelendirme Ölçeği (HAM-A)
Anksiyete düzeyini ve belirti dağılımını belirlemek, şiddet düzeyini 
ölçmek amacıyla hazırlanmıştır (15). Anksiyetenin psişik ve fiziksel 
belirtilerini sorgulayan 14 maddeden oluşmuştur. Alınabilecek en yüksek 
puan 56’dır. 0–4 puan arası anksiyete yok, 17’nin altı hafif, 18–24 orta, 
25’in üstü şiddetli ve ağır derecede anksiyete varlığını göstermektedir. 
Türkçe geçerlik ve güvenilirlik çalışması yapılmıştır (16).

Montgomery-Asberg Depresyon Değerlendirme Ölçeği 
(MADRS)
MADRS, depresif semptomların şiddetini belirlemek ve tedavi ile 
oluşan değişiklikleri ölçmek amacıyla geliştirilmiştir (17). Depresyonun 
çekirdek belirtilerinden olan “motor retardasyon” yer almamaktadır. 
MADRS depresyonun bilişsel belirtilerine odaklanmakta, somatik 
belirtilerin bulunduğu durumlarda ve bedensel hastalık varlığında tercih 
edilmektedir (10). Ölçekte, 9–29 arası hafif, 30–36 arası orta ve 36’nın üstü 
belirgin şiddetteki depresyon varlığını göstermektedir. Türkçe geçerlik ve 
güvenirlik çalışması yapılmıştır (10).
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Standardize Mini Mental Test (SMMT)
SMMT, global olarak bilişsel düzeyin belirlenmesini sağlayan, kısa, 
kullanışlı ve standardize bir ölçektir (18). Beş alt bölümden oluşur: Zaman 
ve mekan oryantasyonu, kayıt hafıza, dikkat, hatırlama ve dil. SMMT’de 
alınabilecek en yüksek puan 30’dur. SMMT’de 24–30 puan arası normal, 
20–23 arası hafif, 10–19 arası orta, 0–9 arası ise ileri düzey nörobilişsel 
bozukluğa işaret etmektedir (19).

Montreal Kognitif Değerlendirme Testi (MoCA)
MoCA, sağlıklı bireyleri hafif bilişsel bozukluktan ayırt etmek amacıyla 
geliştirilmiştir (20). Kısa ve uygulaması kolay bir ölçektir. Türkçe dahil 
24 ayrı dile çeviri ve uyarlama çalışmaları yapılmıştır. Ölçekte dikkat ve 
konsantrasyon, yönetici işlevler, bellek, dil, görsel-mekansal beceriler, 
soyut düşünme, hesaplama ve yönelim boyutlarını değerlendiren 
maddeler bulunmaktadır. Ölçekten alınabilecek en düşük puan 0, 
en yüksek puan 30’dur. Türkçe standardizasyon çalışması yapılmıştır. 
Sağlıklı bireyleri MCI olan bireylerden ayırt etme kesme puanı 21 olarak 
belirlenmiştir (21).

Apati Değerlendirme Ölçeği (ADÖ)
ADÖ, hastanın günlük yaşamdaki hobileri ve uğraşlarına, bunlardan zevk 
almasına odaklanmaktadır ve bu alanlardaki yitimini ölçmektedir. Ölçekte 
son 4 hafta boyunca, davranışsal, bilişsel ve duygusal alanlarda ilgisizliği 
değerlendirmek için, 18–72 arasında değişen puanlama değeriyle, 18 
madde bulunmaktadır (22). Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması 
yapılmıştır (23). Ölçeğin hem hastaların kendi başlarına doldurabileceği 
özbildirime dayalı formu hem de klinisyen tarafından değerlendirilen 
formu bulunmaktadır. Çalışmamızda ölçeğin özbildirime dayalı formu 
kullanılmıştır. Gereksinim olduğunda görüşmeci hastaların ölçeği 
doldurmalarında yardımcı olmuştur (soruların ve yanıtların okunması gibi).

Sheehan Yeti Yitimi Ölçeği (SYYÖ)
“İş”, “sosyal yaşam/boş zaman uğraşları” ve “aile yaşamı/evdeki 
sorumluluklar” alt ölçeklerini içeren, bu alanlarda görülen yeti yitimini 
belirlemek üzere kullanılan bir ölçektir. Puanlama, 0 ile 10 arasında değişen 
bir derecelendirmeye göre, kişinin kendisi tarafından yapılmaktadır. Bu 
ölçekte hiç [0], hafif [1, 2, 3], orta [4, 5, 6], belirgin [7, 8, 9] ve çok [10] olmak 
üzere değişik düzeydeki bozulmalar derecelendirilmektedir, puanlardaki 
yükselme işlevsellikteki bozulmaya işaret etmektedir (24). Araştırma 
popülasyonumuz yaşlı ve çalışmayan bireylerden oluştuğu için “sosyal 
yaşam/boş zaman uğraşları” ve “aile yaşamı/evdeki sorumluluklar” alt 
ölçekleri değerlendirilmiştir.

İSTATİSTİKSEL ANALİZLER
Veriler SPSS 22.0 paket programıyla (Statistical Package for the Social 
Sciences version Inc., Chicago, IL, USA) analiz edildi. Öncelikle tüm 
verilere Shapiro-Wilk testi uygulanarak normal dağılıma uygunlukları 
kontrol edildi. Verilerin normal dağılıma uymadıkları belirlendiği için 
iki grup arasındaki karşılaştırmalar yapılırken Mann-Whitney U testi, 
değişkenler arası ilişkiyi incelemek için Spearman’s korelasyon analizi 
uygulandı.

BULGULAR
Sosyodemografik Veriler
Çalışmaya 60 yaş ve üzeri, MDB olan 40 hasta (60–81 yaş aralığında) ve 
MDB bulunmayan 40 sağlıklı kontrol (60–81 yaş aralığında) alındı. Çalışma 
grubunun çoğunluğu kadındı (her iki grupta kadın oranı: %60, s: 24). 
Yaş, eğitim yılı ortalamaları ve ölçek puanlarının karşılaştırmaları Tablo 
1’de gösterildi. İki grup arasında fiziksel hastalık ve sürekli ilaç kullanımı 
açısından anlamlı farklılık yoktu (p>0,05, ki-kare testi). Geçirilmiş depresif 
atak öyküsü yaşlı MDB grubunda %60 (s: 24), sağlıklı kontrol grubunda 
%2,5 (s: 1) olarak belirlendi.

Klinik Verileri
MDB grubunda HAM-D, HAM-A, MADRS, ADÖ ve SYYÖ puanları sağlıklı 
kontrol grubuna göre yüksek bulundu (Tablo 1). MDB grubu ve sağlıklı 
kontrol grubu arasında SMMT toplam puanı; MoCA toplam, görsel/
mekânsal yönetici işlevler, yönelim alanlarında istatistiksel olarak anlamlı; 
bellek ve lisan alanlarında anlamlılığa yakın bir farklılık olduğu tespit 
edildi (Tablo 1). MDB grubunda ilk atak MDB ve daha önce MDB geçirmiş 
olan hastalar ADÖ puanları açısından karşılaştırıldığında gruplar arasında 
anlamlı farklılık saptanmadı (sırasıyla 43,31±8,97, 42,08±9,36, p>0,05).

Tablo 1. Sosyodemografik bilgiler ve ölçekler

Değişkenler
MDD Grubu

ort ± SD
Kontrol Grubu

ort ± SD z P*

Yaş 65,0±5,8 64,8±5,5 0,93 0,926

Eğitim yılı 5,7±3,2 5,6±3,0 0,448 0,654

HAM-D toplam 20,9±4,0 0,0±0,2 8,121  <0,001

HAM-A toplam 11,1±4,3 0,1±0,3 8,118  <0,001

MADRS Toplam 31,0±4,5 0,1±0,3 8,145  <0,001

ADÖ Toplam 42,5±9,1 24,2±6,2 7,105  <0,001

SMMT

Toplam 27,2±1,8 28,0±1,6 2,043 0,041

Yönelim 9,5±0,9 9,7±0,5 1,583 0,113

Kayıt hafıza 2,9±0,1 3,0±0,0 1,000 0,317

Dikkat ve 
hesaplama

4,2±1,2 4,5±0,6 0,364 0,716

Yeniden çağırma 2,0±0,7 1,9±0,6 0,479 0,632

Lisan 8,4±0,5 8,6±0,5 1,656 0,098

MoCA

Toplam 21,1±3,1 23,1±3,5 2,887 0,004

Görsel uzamsal/
yürütücü işlevler

2,8±1,2 3,5±1,2 2,334 0,020

İsimlendirme 2,4±0,5 2,3±0,4 0,821 0,412

Bellek 2,7±1,1 3,2±1,1 1,904 0,057

Dikkat 4,7±1,2 4,8±1,2 0,776 0,438

Lisan 1,4±1,0 1,8±0,7 1,899 0,058

Soyut düşünme 1,0±0,6 1,3±0,6 1,626 0,104

Yönelim 5,7±0,5 6,0±0,0 2,961 0,003

SYYÖ

Sosyal yaşam/Boş 
zaman uğraşları

5,7±1,7 0,0±0,0 8,266  <0,001

Aile yaşamı/Evdeki 
sorumluluklar

5,9±1,8 0,0±0,0 8,090  <0,001

*Mann-Whitney U, p<0,05 anlamlı.
MDD, major depresif bozukluk; HAM-D, Hamilton depresyon değerlendirme ölçeği; 
HAM-A, Hamilton anksiyete ölçeği; MADRS, Montgomery-Asberg depresyon ölçeği; 
ADÖ, apati değerlendirme ölçeği; SMMT, standardize mini mental test; MoCA, 
Montreal kognitif değerlendirme testi; SYYÖ, Sheehan yetiyitimi ölçeği. 
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Korelasyon Analizleri
MDB grubunda, ADÖ puanı ile diğer ölçekler arasındaki korelasyon Tablo 
2’de sunuldu. MDB grubunda ADÖ puanı ile HAM-A, HAM-D ve MADRS 
toplam puanları arasında pozitif; ADÖ puanı ile SMMT toplam puanı 
ve MOCA toplam puanı arasında negatif korelasyon tespit edildi. ADÖ 
puanları ile MOCA yönelim alt puanı (r=0372, p=0,018) arasında negatif 
korelasyon saptandı.

Sağlıklı kontrol grubunda, ADÖ puanları ile diğer ölçekler arasındaki 
korelasyon Tablo 3’te sunuldu. ADÖ ile SMMT toplam puanı ve MoCA 
toplam puanı arasında negatif korelasyon saptandı. ADÖ ile SMMT 
yönelim alt puanı (r=0,329, p=0,038), hatırlama alt puanı (r=0,484, 
p=0,002), lisan alt puanı (r=0,356, p=0,024) arasında negatif korelasyon 
tespit edildi.

TARTIŞMA
Bizim çalışmamızda, MDB grubu orta düzeyde depresif belirti şiddetine 
sahipti, depresyon ve anksiyete ölçek puanları kontrol grubuna göre 
yüksekti. MDB grubunda apati düzeyinin kontrol grubuna göre daha 
yüksek olduğu, depresyon şiddeti arttıkça apati düzeyinin arttığı tespit 
edildi. Apatinin bilişsel bozukluklar ve bazı psikiyatrik hastalıklarla 
birliktelik gösterdiği, özellikle yaşlılık dönemi depresyonunda bu ilişkinin 
güçlü olduğu bilinmektedir. Bununla birlikte, apatinin tanınması ve 
depresif belirtilerden ayrımının yapılması kolay değildir ve tartışmalı 
bir konudur (3). Yapılan çalışmalarda, tüm yaş gruplarında depresif 
belirti şiddeti arttıkça apati düzeyinin arttığı (25, 26), yaşlılık dönemi 
depresyonunda erken başlangıçlı depresyona göre apatinin daha 
sık görüldüğü ve yaş arttıkça depresyon ve apati arasındaki ilişkinin 
güçlendiği bildirilmektedir (9, 25, 26). Yaşlılık döneminde apati gözlenen 
ve gözlenmeyen depresyon hastalarında beyin işlevsel bağlantıları 
açısından farklılıklar bulunduğu, apatinin antidepresan tedavilere kötü 
yanıtın ve kronisitenin bir göstergesi olduğu ileri sürülmektedir (4, 
5). Çalışmamızda hastalarının çoğunluğu daha önce depresif bir atak 
geçirmişti. İlk atağı olan ve olmayan hastalar arasında apati düzeyleri 
açısından farklılık yoktu. Çalışmamızda her iki depresyon ölçeğinin ADÖ 
ile korelasyon göstermesi yaşlılık döneminde depresif belirti şiddeti ile 
apati düzeyi arasında pozitif bir ilişki olduğunu düşündürmektedir.

Depresyon hastalarında depresif ve anksiyete belirti şiddeti arttıkça 
apati düzeyinin arttığı, diğer taraftan bilişsel performansın azaldığı, 
özellikle apati düzeyi ve SMMT toplam, MoCA toplam ve yönelim 
alanları arasında negatif korelasyon olduğu tespit edildi. Apati düzeyi 
ile işlevsellikte bozulma arasında güçlü ilişki saptandı. Sağlıklı yaşlı 
grubunda da apati düzeyi ile SMMT puanları arasında (toplam, yönelim, 
hatırlama ve lisan) negatif korelasyon tespit edildi. Depresyonda apati 
düzeyi ile bilişsel işlevlerin ilişkisi konusunda çelişkili sonuçlar mevcuttur. 
Korten ve ark.’nın çalışmasında (2014), yaşlılık dönemi depresyonunun 
bazı klinik özellikler ve bilişsel işlevler açısından heterojenite gösterdiği 
vurgulanmıştır. Yaşlılık dönemi depresyonunda epizodik bellek ve bilgi 
işlem hızındaki düşük performans ile depresyon/anksiyete belirti şiddeti 
ve apati yüksekliği ilişkili bulunmuştur (27). Benzer bir çalışmada, yaşlılık 
dönemi depresyonunda depresif belirti şiddeti ve bilişsel işlevlerdeki 

Tablo 2. MDB grubunda korelasyon analizleri

Ölçekler 1 2 3 4 5 6 7 8

1 ADÖ
r
p

-0,398
0,011

-0,325
0,041

0,553
0,000

0,386
0,014

0,556
0,000

0,558
0,000

0,730
0,000

2 SMMT
r
p

0,421
0,000

-0,210
0,193

0,089
0,583

-0,132
0,418

-0,206
0,201

-0,284
0,076

3 MoCA
r
p

-0,158
0,330

-.020
0,902

-0,143
0,377

-0,146
0,368

-0,237
0,140

4 HAM-D
r
p

0,380
0,016

0,647
0,000

0,658
0,000

0,571
0,000

5 HAM-A
r
p

0,413
0,008

0,326
0,040

0,441
0,004

6 MADRS
r
p

0,589
0,000

0,677
0,000

7 SYYÖ1
r
p

0,809
0,000

8 SYYÖ2
r
p

Sperman’s korelasyon analizi, p<0,05 anlamlı.
MDD, major depresif bozukluk; ADÖ, apati değerlendirme ölçeği; SMMT, standardize mini mental test; MoCA, Montreal kognitif değerlendirme testi; HAM-D, Hamilton depresyon 
değerlendirme ölçeği; HAM-A, Hamilton anksiyete ölçeği; MADRS, Montgomery-Asberg depresyon ölçeği; SİÖ1 Sheen yetiyitimi ölçeği (sosyal yaşam ve boş zaman uğraşları); 
SYYÖ2 Sheehan yetiyitimi ölçeği (aile yaşamı ve evdeki sorumluluklar). 

Tablo 3. Kontrol grubunda korelasyon analizleri

Ölçekler 1 2 3 4 5 6

1 ADÖ
r
p

-0,455
0,003

-0,305
0,056

-0,071
0,663

-0,068
0,678

-0,068
0,678

2 SMMT
r
p

0,631
0,000

-0,220
0,173

-0,222
0,170

-0,222
0,170

3 MoCA
r
p

-0,372
0,018

-0,369
0,019

-0,369
0,019

4 HAM-D
r
p

0,999
0,000

0,999
0,000

5 HAM-A
r
p

1,000

6 MADRS
r
p

Sperman’s korelasyon analizi, p<0,05 anlamlı.
MDD, major depresif bozukluk; ADÖ, apati değerlendirme ölçeği; SMMT, standardize 
mini mental test; Moca, Montreal kognitif değerlendirme testi; HAM-D, Hamilton 
depresyon değerlendirme ölçeği; HAM-A, Hamilton anksiyete ölçeği; MADRS, 
Montgomery-Asberg depresyon ölçeği. 
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bozulma apati ile ilişkili bulunmuştur (28). Lampe ve Heeren’in 29 
yaşlı depresyon hastasıyla yaptıkları çalışmada (2004), MDB ve distimi 
vakalarında apati düzeyinin depresif belirti şiddeti, bilişsel işlevler ve 
vasküler risk etmenleriyle ilişkileri incelenmiştir. Apatinin depresyonun 
temel negatif belirtilerinden olduğu ancak apati ile depresif belirti 
şiddeti, bilişsel işlevler ve vasküler risk etmenleri arasında ilişki olmadığı 
sonucuna varılmıştır (29).

Apati, Alzheimer hastalığı, frontotemporal demans, Parkinson Hastalığı 
gibi birçok santral sinir sistemi hastalığının bir parçası olarak karşımıza 
çıkabilmektedir. Yapılan çalışmalar, apatinin frontal-subkortikal 
döngülerdeki bozulmanın ve ventromedial prefrontal korteks ve bazal 
ganglionlar arasında varolan bağlantılardaki işlev bozukluğunun bir 
yansıması olduğuna işaret etmektedir (3). Fronto-limbik gri ve beyaz 
cevher anormalliklerinin apati ile ilişkili olduğu ve bu bozulmanın 
antidepresan tedavi sonrasında da devam ettiği bildirilmiştir (9). Yaşlılık 
dönemi depresyonunda froto-limbik nöronal ağlarda işlev bozukluğunun 
bir parçası olarak anterior singulat kortekste (ACC) fonksiyonel ve yapısal 
anormallikler olduğu vurgulanmaktadır. ACC duygu, biliş, yürütücü ve 
motor işlevler açısından fonksiyonel bir kesişim noktası olup yaşlılık 
dönemi depresyonu olan hastalarda apati düzeyinin anterior singulat 
kortekste amiloid ve tau proteini birikimiyle korelasyon gösterdiği tespit 
edilmiştir (30). Bunu destekleyen çalışmalar bulunmakta, apatisi olan hafif 
bilişsel bozukluk hastalarında Alzheimer tipi demans gelişme oranının 
apatisi olmayanlara göre daha yüksek olduğu, bu hastaların nörobilişsel 
bozukluklar açısından takip edilmesi gerektiği bildirilmektedir (31, 32). 
Bizim çalışmamızda hem depresyon hastalarında hem de depresyonu 
olmayan kontrol grubunda apati düzeyi ile düşük bilişsel performans ilişkili 
bulunmuştur. Sonuçlarımız yaşlı bireylerde depresyonu olsun olmasın 
apati varlığında bilişsel işlevlerin değerlendirilmesinin ve takibinin gerekli 
olduğuna işaret etmektedir. Depresyon düzeldikten sonra apati ve bilişsel 
işlevlerin yeniden değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılması 
depresyon, apati ve bilişsel işlevler arasındaki ilişkinin aydınlatılmasında 
yol gösterici olabilir.

Vasküler depresyon hipotezi heterojen özellikler gösteren yaşlılık 
dönemi depresyonunun klinik ve etyolojik açıdan anlaşılmasına katkıda 
bulunmuştur. Bu hipotez, vasküler risk etmenlerinin yaşlı bireyleri 
depresyona yatkınlaştırması, depresyonun ortaya çıkmasında ve 
sürmesinde etkili olmasından yola çıkılarak oluşturulmuştur (33). Süreçte 
bu hipotezle bağlantılı olarak depresyon-yürütücü işlev bozukluğu 
sendromu ve subkortikal iskemik depresyon tanımlanmıştır. Depresyon-
yürütücü işlev bozukluğu sendromunun frontostriatal işlev bozukluğu 
bağlamında ortaya çıktığı; yürütücü işlev bozukluğu, psikomotor 
retardasyon, ilgi kaybı, günlük yaşam aktivitelerinde bozulma, sınırlı 
içgörü ve belirgin maluliyete yol açtığı, antidepresanlara yanıtın kötü 
olduğu belirtilmektedir. Bu sendromun vasküler hastalıklar, yaşa bağlı 
değişiklikler, dejeneratif beyin hastalıkları veya çoğu vakada tüm bunların 
kümülatif etkisi ile ortaya çıktığı öne sürülmektedir. Subkortikal iskemik 
depresyonun ise serebrovasküler hastalıklardan dolayı subkortikal 
yapılarda meydana gelen bozulmadan kaynaklandığı ifade edilmektedir. 
Subkortikal iskemik depresyon sözel akıcılık ve adlandırma gibi alanlarda 
daha belirgin olmak üzere bilişsel işlevlerde bozulma, belirgin maluliyet, 
apati, psikomotor retardasyonun daha sık; ajitasyon ve suçluluğun daha 
az görüldüğü bir bozukluk olarak tanımlanmaktadır (34). Yaşlılık dönemi 
depresyonunda apati varlığı vasküler risk etmenleri ya da nörodejeneratif 
süreçlerin varlığına işaret ediyor olabilir. Bu alanda apati ve bilişsel işlevler 
yanı sıra vasküler risk etmenlerinin değerlendirildiği ve beyin görüntüleme 
yöntemlerinin kullanıldığı yeni çalışmalara gereksinim bulunmaktadır.

Çalışmamızda, MDB grubunda SMMT ve MoCA toplam puanları kontrol 
grubuna göre daha düşük bulundu. MDB grubu özellikle yönelim, görsel 
mekansal-yürütücü işlevler, bellek ve lisan alanlarında düşük performans 
gösterdi. Yapılan çalışmalarda, yaşlılık dönemi depresyonunda yürütücü 

işlevler başta olmak üzere görsel mekansal işlevler, epizodik bellek, bilgi 
işleme süreçleri ve lisan alanında bozulma olduğu bildirilmektedir (9, 
35). MDB’de hastalık şiddeti ile bilişsel işlevler arasında ilişki olduğunu 
gösteren çalışmalar bulunmaktadır (27). Bu alanda yapılan bir meta analiz 
çalışmasında, yaşlılık dönemi depresyonunda depresif belirti şiddeti 
ile bilişsel işlev bozukluğunun ilişkili olduğu, özellikle epizodik bellek, 
yürütücü işlevler ve işlem hızının olumsuz olarak etkilendiği, semantik 
bellek ve görsel-uzaysal belleğin etkilenmediği, ancak bu alanda çelişkili 
sonuçların bulunduğu ve daha güçlü çalışmalara ihtiyaç bulunduğu 
sonucuna varılmıştır (36). Çalışmamızda MDB grubunda bilişsel işlev 
performansı ve depresyon şiddeti arasında ilişki bulunmamıştır. Ancak 
ayrıntılı nöropsikolojik testlerin uygulanmamış olması nedeniyle bu 
konuda sınırlı yorum yapılabilmektedir.

Çalışmamızda bilişsel işlevler bir tarama ölçeği olan SMMT ve sağlıklı 
bireyleri hafif bilişsel bozukluktan ayırt etmek amacıyla geliştirilmiş 
MoCA testi ile değerlendirilmiştir. Bu testler nörobilişsel bozuklukların 
ayırt edilmesinde kullanışlı olup bireylerin genel bilişsel işlev düzeylerini 
göstermektedir. Ancak bilişsel işlevlerin değerlendirilmesinde ayrıntılı 
ve daha geniş kapsamlı nöropsikolojik testlerin kullanılmamış olması 
çalışmamızın sınırlılıklarındandır. Çalışmamızın diğer bir sınırlılığı yaşlı 
hasta ve kontrol gruplarında diabetus mellitus, hipertansiyon gibi fiziksel 
hastalıkların ve ilaç kullanımının dışlanmamış olmasıdır. Hem depresyon 
hem de kontrol gruplarında mevcut fiziksel hastalıklar ve kullanılan ilaçlar 
sonuçlarımızı etkilemiş olabilir. Diğer taraftan, fiziksel hastalık ve ilaç 
kullanım sıklığının yaşla birlikte artış gösterdiği göz önüne alındığında 
çalışma grubumuz klinik pratikte karşılaştığımız hasta popülasyonunu 
temsil etmektedir. Sonuçlarımız değerlendirilirken bu durum göz önünde 
bulundurulmalıdır.

Çalışmamız yaşlılık döneminde majör depresif bozuklukta apati düzeyinin 
depresif belirti şiddeti ile bilişsel işlevlerdeki ve işlevsellikteki bozulma 
ile ilişkili olduğunu düşündürmektedir. Sonuçlarımız yaşlılık döneminde 
özellikle depresyon varlığında apatinin bulunması bireylerin nörobilişsel 
bozulma açısından izlenmesi gerektiğine işaret etmektedir.
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