Depresyon

Depresyon ça¤›m›za damgas›n› vuran hastal›klardan biri. Herkes yaﬂam›n›n en az bir döneminde çok büyük üzüntüler çekmiﬂ, kendisini yaln›z ve de¤ersiz hissetmiﬂ, bu olumsuz duyu ve düﬂüncelerden kurtulamayaca¤›n› düﬂünmüﬂtür. Acaba, bütün bu duygu ve düﬂünceler depresyona
girdi¤imizi mi gösteriyor? Depresyon her üzüntülü insan›n yaﬂad›¤› ve kendili¤inden kurtulabildi¤i basit bir duygu durumu mu? Yoksa, san›ld›¤›n›n aksine kimi zaman insan›n yaﬂamla olan
güçlü ba¤lar›n› bile koparmak isteyebilece¤i ciddi bir rahats›zl›k m›?
“O kadar güçsüzüm ki, içine yuvarland›¤›m derin çukurdan ç›kmak için
kolumu bile k›p›rdatacak halim yok.
Kendimi çok baﬂar›s›z ve iﬂe yaramaz
hissediyorum. Nedenini tam olarak bilemedi¤im çok büyük bir üzüntü duyuyorum, suçluluk hissediyorum ve
sanki tüm dünya birleﬂse bana yard›m
edemezmiﬂ gibi geliyor. Can›m hiç bir
ﬂey yapmadan, öylece durmak istiyor;
eskiden zevk ald›¤›m hiçbir ﬂey ﬂimdi
bana çekici gelmiyor. Gelece¤e bak›nca hiç ›ﬂ›k göremiyorum; sürekli uyumak istiyorum hatta belki de uyumak
ve bir daha uyanmamak...”
Bunlar depresyondaki birinin a¤z›ndan dökülebilecek sözlerden yaln›zca bir k›sm›. Kimi zaman hepimiz
bunlara benzer ﬂeyler hissederiz,
özellikle de yaﬂam›m›z› etkileyecek
önemli bir olay oldu¤unda, sevdi¤imiz birini kaybetti¤imizde, iﬂsiz kald›¤›m›zda ya da okulda baﬂar›s›z oldu¤umuzda. Ancak, bu durum çok
uzun sürmez; zamanla yaﬂam›n ola¤an ak›ﬂ›na geri döner, ac›lar›m›z›
bast›rmaya çal›ﬂ›r›z. Bizler bu durumlarla baﬂa ç›kabilecek güçte insanlar›z. Peki, ya ç›kamayanlar?
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Depresyon Nedir?
Depresif bozukluk, hem vücudu,
hem düﬂünceleri, hem de duygu durumunu (mood) etkileyebilen bir hastal›k. Kiﬂinin yemek yemesinden uyumas›na, fiziksel dayan›kl›l›¤›ndan sa¤l›kl›
düﬂünce üretebilmesine kadar her ﬂeyini etkileyebiliyor. Depresyon, kesinlikle “geçici üzüntü”yle ayn› ﬂey de¤il.
Kimi zaman kendimizi dibe vurmuﬂ gibi hissetsek de, bu her zaman depresyonda oldu¤umuz anlam›na gelmeyebilir. Depresyonda olan kiﬂiler, yaln›zca kendilerini yaﬂam›n›n ak›ﬂ›na b›rakarak kendi kendilerine iyileﬂemeyebilirler. Tedavi olunmad›¤›nda belirtiler
(semptomlar) haftalarca, aylarca hatta
y›llarca sürebilir. Oysa uygun tedavi,
depresyondaki birçok insana yard›mc›
olabilir.
Depresyonda ﬂiddetli üzüntü ya da
umutsuzluk hissi en az iki hafta sürer
ve kiﬂinin çal›ﬂmak, yemek yemek,
uyumak gibi günlük yaﬂam etkinliklerini de etkiler. Depresif kiﬂiler, umutsuz olmaya ve kimseden yard›m göremeyeceklerine inanmaya e¤ilimlidirler. Böyle hissettikleri için de kendile-

rini suçlarlar. Sosyal etkinliklere kat›lmaktan kaç›n›r, aile ve arkadaﬂlar›ndan uzaklaﬂ›rlar. Hatta kimi zaman
ölümü ya da intihar› düﬂünürler.
Depresif bozukluklar birkaç farkl›
biçimde görülebilir. En s›k rastlanan
ve ciddi kabul edilenler, büyük (majör) depresyon dönemi, iki uçlu (bipolar) bozukluk ve distimi.
Büyük depresyon tan›s› için, bu
tabloda yer alan semptomlar›n en az
dördünün hastada görülmesi ve bunlar›n yine en az iki hafta sürmesi gerekiyor. Ayr›ca, kiﬂinin bu hissettiklerinin çal›ﬂma becerisini, uykusunu, beslenmesini ya da çeﬂitli etkinliklere kat›lmas›n› k›saca günlük yaﬂant›s›n› etkiliyor olmas› gerekiyor. Depresif duygu durumu ya da her ﬂeye ilgisizlik ve
bunlara eﬂlik eden uyku ve iﬂtah bozukluklar›, intihar düﬂüncesi, psikomotor ajitasyon ya da yavaﬂlama, beden a¤r›lar›nda de¤iﬂiklikler, suçluluk
duygusu ya da dikkat sorunlar› hemen hemen her gün ve neredeyse gün
boyunca kiﬂiye egemendir. Büyük
depresyon terimi, bir ya da birkaç kez
yaﬂanm›ﬂ büyük depresyon dönemlerini kapsar.

Büyük depresyon dönemi kadar
ciddi olmayan depresyon türüyse, distimi ya da depresif nevroz. Distimi, en
az iki y›l süren ve belirtileri ilk iki y›l
içinde büyük depresyondaki gibi kiﬂinin günlük yaﬂam›n› sürdürmesini engelleyecek boyutta olmasa da, kendisini iyi hissetmesini engelleyecek türden bir depresif bozukluk. Distimide
de büyük depresyondakine benzer
yan belirtiler görülür. Distimi tan›s›
için kiﬂinin iki y›l içinde depresyondan
ç›kabildi¤i dönemlerin iki ay› aﬂmamas› gerekir. Birçok distimi hastas› yaﬂamlar›n›n bir bölümünde büyük olas›l›kla büyük depresyon dönemiyle de
tan›ﬂ›r.
‹ki kutuplu bozukluklar ya da daha
yayg›n ad›yla manik depresif bozuklu¤un di¤erlerinden fark›, mani denen
duygu durumunun yükselmesi ya da
kolay uyar›labilir olmas› dönemiyle,
depresif döneminin birbirini izlemesi.
Depresif dönemde kiﬂi di¤er depresif
bozukluklardakine benzer semptomlar gösterirken, mani döneminde abart›l› bir kendine güven duygusu, büyüklük düﬂüncelerinin artmas›, uyku
gereksiniminin azalmas›, h›zl› konuﬂma, dikkatin kolayca da¤›lmas›, psikomotor ajitasyon, zevk al›nan etkinlik-

Kimlerde Görülür?
.

Depresyon, kad›nlarda erkeklere oranla iki
kat daha fazla görülüyor. Menstruyal döngüde de¤iﬂimler, hamilelik, düﬂük yapma, do¤um sonras›,
erken menopoz ya da menopoz gibi hormonal etkenler kad›nlarda depresyon oran›n yüksek olmas›nda etkili. Ayr›ca birçok kad›n, hem iﬂte hem de
evde birçok sorumluluk yüklenmek, yaln›z baﬂlar›na çocuk yetiﬂtirmek ve yaﬂl› insanlar›n bak›m›n›
üstlenmek gibi fazladan strese neden olabilecek
ﬂeyler de yaﬂ›yor.
Birçok kad›n do¤um sonras›nda da aﬂ›r› hassas bir dönem geçirir. Hormonal ve fiziksel de¤iﬂimlerin üstüne dünyaya yeni gelmiﬂ bir bebe¤in
sorumlulu¤unun da binmesi, kimi kad›nlarda do¤um sonras› depresyona neden olabilir. Birçok kad›nda do¤umdan sonra mutsuzluk, kayg›, sinirlilik
gibi belirtiler görülebilir, bunlar ço¤u zaman geçicidir ve ciddi bir depresif durumu iﬂaret etmeyebilir. Ancak derpesif bir bozukluk durumunda tedavi gerekir. Tedaviye ek olarak aile bireyleri de anneye hem duygusal olarak, hem de fiziksel olarak
destek olmal›.
Erkeklerdeyse, depresyon kad›nlardan daha
az görülmekle birlikte, intihar oran› daha yüksek.
Özellikle geliﬂmiﬂ ülkelerde erkeklerde intihar
oran› 70’li yaﬂlardan sora art›ﬂ gösteriyor ve 85
yaﬂ›ndan sonra en yüksek düzeyine ulaﬂ›yor. Ayr›-

leri abart›l› biçimde yapma iste¤i gibi
manik sendrom belirtileri sergiler. Bu
belirtiler ço¤u zaman kiﬂinin toplumsal ve iﬂ yaﬂant›s›n› olumsuz etkiler.
Duygu durumunun yükselmesi maninin temel özelli¤i olmakla birlikte, kiﬂi engellenmeye çal›ﬂ›l›rsa aﬂ›r› uyar›lma ya da ani öfke gibi tepkiler bu
iyimser duygular›n yerini alabilir. Uzmanlar manik kiﬂinin gerçekte, kendi
iç dünyas›ndan kaçmak için bu denli
“d›ﬂa yönelik” tav›rlar sergiledi¤ini ve
maninin tedavi edilmeden b›rak›ld›¤›nda daha kötü psikotik durumlara yol
açabilece¤ini söylüyorlar.

Nedenleri
Kimi zaman hiçbir çevresel etki olmadan, d›ﬂsal stres unsurlar› bulunmadan da depresyona giren insanlar
oldu¤unu biliyoruz. E¤er depresyon,
yaln›zca önemli bir olay ya da durum
karﬂ›s›nda büyük üzüntülere, umutsuzlu¤a kap›lmak de¤ilse, o zaman nedir depresyona neden olan ﬂeyler?
Gerçekte kimi depresyon türlerinin
kal›tsal ya da yap›sal oldu¤u düﬂünülüyor. En az›ndan biyolojik olarak
depresyona yatk›nl›¤›n anne babadan
çocuklara geçebilece¤i tahmin edilica depresyon erkeklerde kad›nlarda oldu¤undan
daha farkl› fiziksel etkilere yol aç›yor. Yeni bir çal›ﬂma, her ne kadar depresyonun hem kad›nlarda
hem de erkeklerde kalp damar hastal›klar› riskini
art›rd›¤›n› gösterse de, erkeklerde bu yüzden gerçekleﬂen ölüm oran›n›n da daha fazla oldu¤unu
ortaya ç›karm›ﬂ.
Depresyon erkeklerde genellikle alkol, kimi
uyuﬂturucu haplar (drug) ya da toplumsal olarak
kabullenilmiﬂ fazla çal›ﬂma al›ﬂkanl›klar›yla maskeleniyor. Ayr›ca depresyon erkeklerde umutsuzluk ya da karamsarl›k hissinden çok, huzursuzluk,
sinirlilik ya da cesaret k›r›lmas› biçiminde kendisini hissettiriyor. Erkekler depresyonda olduklar›n›
hissetseler bile, yard›m arama çabalar› kad›nlara
oranla çok düﬂük oluyor.
Yaﬂl› insanlar ne yaz›k ki, duygular› konusunda konuﬂmakta gönülsüz olduklar› için, yaﬂl›l›kta rastlanan depresyon daha çok hastalar›n birtak›m fiziksel ﬂikâyetlerle doktora gitmeleriyle
ortaya ç›k›yor. Ço¤u zaman bu
durumun, baﬂka bir rahats›zl›k nedeniyle kulland›klar› ilaçlar›n yan etkisi oldu¤u ya da
hastal›klar›na eﬂlik eden baﬂka bir rahats›zl›k oldu¤u düﬂünülür. Uzmanlara göre, birçok
yaﬂl› insan yaﬂam› paylaﬂabilece¤i bir eﬂi, ailesi ya da arka-

yor. E¤er anne baban›n her ikisi de
depresyon geçirmiﬂse bunlar›n çocuklar›n›n depresyon geçirme olas›l›klar›n›n % 50’den fazla olabilece¤i söyleniyor. Bu tür savlarda genellikle baﬂvurulan tek yumurta ikizleri, burada da
en büyük kan›t olarak kullan›l›yor. Yap›lan çal›ﬂmalar tek yumurta ikizlerinden birinin depresyon geçirmesi durumunda di¤erinin de geçirme olas›l›¤›n›n % 50 oldu¤unu, çift yumurta ikizleri ve kardeﬂlerdeyse bu oran›n % 25
oldu¤unu gösteriyor.
Elbette yaln›zca depresyonun genetik bir rahats›zl›k olabilece¤ini bilmek
yeterli de¤il; bunun sorumlusu olan
gen konusunda henüz kesin bir bilgi
yok. Kimi araﬂt›rmac›lar, Ob ad› verilen bir genden kuﬂkulan›yor. Kimi insanlarda, normalden 10 DNA harfi kadar eksik Ob geni bulunuyor ve bunun depresyonla iliﬂkili oldu¤u öne
sürülüyor. Bir baﬂka ﬂüpheli gen için,
yine genin uzunlu¤uyla depresyon
aras›nda ba¤lant› kuruluyor. Bu genin
k›sa türüne sahip olanlar, sinir hücreleri aras›nda sinyal ileten serotonin
adl› bir kimyasal›, di¤er insanlardan
daha az üretiyor ve utangaç ve kayg›l› bir kiﬂilik yap›s›na sahip olma olas›l›klar› yüksek. Ancak yine de bunlardaﬂlar› bulunmad›¤›ndan bu semptomlar› gösteriyor ve bu nedenle yaﬂl›lar için en etkili tedavi yöntemi psikoterapi.
Çocuklardaysa, neredeyse 70’li y›llar›n sonuna kadar depresyon diye bir ﬂeyin varl›¤› kabul
edilmiyordu. Belki de “Minicik çocukta da depresyon olur muymuﬂ?” düﬂüncesi yüzünden, çevremizdeki mutsuz çocuklar›n rahats›zl›¤›n› göremiyoruz. Ama, çocuklarda da depresyon olabiliyor.
Depresif çocuklar genellikle hastaym›ﬂ gibi davran›r, okula gitmeyi reddeder, anne babalar›na s›k›
s›k› sar›l›p b›rakmazlar, ailelerinin ölece¤inden
korkarlar. Yaﬂlar› biraz büyük çocuklarsa, küserler, somurturlar, okulda huzursuzluk yarat›rlar,
sürekli ﬂikâyet ederler, olumsuz tepkiler verirler
ve anlaﬂ›lamad›klar›n› düﬂünürler. Gerçekte, normal davran›ﬂlar bile bir çocuktan di¤erine de¤iﬂebildi¤i için bunun çocukta geçici bir dönem mi oldu¤unu ya da
depresyon mu oldu¤unu söylemek uzmanlar için her zaman
kolay olmuyor. Tedavinin gerekli görüldü¤ü durumlarda aileler
özellikle olas› yan etkileri nedeniyle ilaç kullan›m› konusunda
kayg›lan›yorlar. Kimi ilaçlar›n
çocuklarda depresyona etkileri
saptanm›ﬂ ancak, uzmanlar ilaç
kullan›m› kesinlikle doktorun
düzenli takibi eﬂli¤inde yap›lmal› diyorlar.
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dan kesin bir sonuç ç›karmak olas› de¤il. Gerçi genler üzerinde yap›lan çal›ﬂmalar›n h›z› ve kat etti¤i yol düﬂünülünce, depresyona yatk›nl›¤› sa¤layan genin ortaya ç›kar›lmas› pek de
uzak bir olas›l›k gibi görünmüyor.
Kendine güveni az olan, kendisine
ve dünyaya karﬂ› kötümser bir bak›ﬂ
aç›s›na sahip ve aﬂ›r› stresten bunalm›ﬂ insanlar›n depresyona yatk›n oldu¤u söyleniyor. Ancak bunun, psikolojik bir yatk›nl›¤› m›, yoksa hastal›¤›n
erken evrelerini mi yans›tt›¤› bilinmiyor. Yak›n bir geçmiﬂte bilimadamlar›,
vücuttaki fiziksel de¤iﬂimlere, düﬂünsel (mental) de¤iﬂimlerin eﬂlik edebildi¤ini gösterdiler. Felç, kalp krizi,
kanser, Parkinson hastal›¤› ya da hor-

monal bozukluklar da depresif hastal›klara neden olabiliyor.
Henüz depresyonu saptamam›z›
sa¤layacak bir DNA testi keﬂfedilmemiﬂ oldu¤undan, bilimadamlar› depresyon konusunda baﬂka fiziksel bulgular elde etme çabas›ndalar. Bunlar›n baﬂ›nda da beyinde kimi bölgeler
üzerinde yap›lan araﬂt›rmalar geliyor.
Beyinde hipokampus ve sol beyin yar›m küresi kabu¤unun bir k›sm›n›n
depresyondaki hastalarda aha küçük
oldu¤u iddia ediliyor. Bir çal›ﬂmada
depresyondaki kad›nlarda hipokampusun di¤er kad›nlara oranla % 10 daha
küçük oldu¤u saptanm›ﬂ. Hatta, hasta
ne kadar çok depresyon geçirirse hipokampus o kadar küçülüyormuﬂ. An-

Psikoterapi Tedavisi

etti¤i görülüyor. ‹laç al›rken belki vücutta kimyasal de¤iﬂim sa¤lanabiliyor
ama, biliﬂsel terapide kiﬂi kendi düﬂünce sistemini, kal›plar›n› fark edebilme, sorgulama ve de¤iﬂtirebilme f›rsat› buluyor. Kiﬂinin belki çocuklu¤undan beri taﬂ›d›¤› örne¤in, yetersizlik
duygusunu sorgulayarak de¤iﬂtirebilmesi mümkün. Ama, dinamik oryantasyonlu dedi¤imiz, bilinçalt›na itilmiﬂ baz› an›lar›n,
düﬂüncelerin kiﬂiyi rahats›z etti¤i ve kiﬂinin bunlar›
fark edip çözümlemesi gerekti¤ini kabul eden yaklaﬂ›mlar çok daha uzun süren psikoterapi süreçleri
gerektirebilir.
Günümüzde depresyon tedavisinde en yayg›n
olarak biliﬂsel-davran›ﬂsal psikoterapi kullan›l›yor.
Bu farkl› yöntemlerin amaçlar› ya da hedefleri
de farkl› m›?
Psikoterapiler hemen hemen beﬂ de¤iﬂik düzey
üzerinde çal›ﬂ›r. En üst düzeyde kiﬂinin semptomlar›n› ya da çevreyi de¤iﬂtirerek kiﬂinin kendisini iyi
hissetmesini sa¤lamaya yönelik; ikinci düzeyde, daha çok kiﬂinin düﬂüncelerini de¤iﬂtirmeye çal›ﬂarak
iyileﬂmesini sa¤layan; üçüncü düzeyde aileyi, sistemi
de¤iﬂtirmeye yönelik; daha alt düzeyde daha genel
sistemler üzerine ve en alt düzeyde de derinde yatan çat›ﬂmalar› çözmeye yönelik yöntemler olarak
beﬂ de¤iﬂik düzeyde çal›ﬂ›r psikoterapiler. Bu nedenle süreleri de farkl› olabiliyor.
Psikoterapi her zaman etkili mi ya da tek baﬂ›na yeterli olabilir mi?
Psikoterapi her zaman herkese uygun olmayabilir. Biliﬂsel-davran›ﬂsal terapilerin uygun olmas› için
her ﬂeyden önce kiﬂinin motivasyonu yüksek olmal›,
terapistle iyi bir iliﬂkinin kurulabilmesi, kiﬂinin bu
modeli benimseyebilmesi ve içselleﬂtirebilmesi, kendisini sözel olarak ifade edebilmesi gerekli ve kiﬂinin psikoterapiden beklentileri önemli. Bir de kiﬂiye psikoterapi pahal› gelebilir. Devlet hastanelerinde çok fazla hasta oldu¤u için uzun uzun psikoterapi yap›lam›yor.
Depresyonda bizim en fazla üstünde durdu¤umuz ﬂey, ölüm düﬂüncesi ve intihar riski. E¤er hastada intihar riski varsa, mutlaka tedaviye ilaçla baﬂlamak gerekir. Semptomlar hafifleyip, kontrol alt›na
al›nd›ktan sonra ve dikkati toparland›¤›nda hasta,

.

Psikoterapi Nedir?
Psikoterapi, geleneksel anlamda psikolojik s›k›nt›lar› olan kiﬂilere, s›k›nt›lar›n›n ne oldu¤unu anlamalar›na, kökenleri hakk›nda bir iç görü kazanmalar›na ve bunlara uygun çözüm yollar› bulmalar› için
öneriler getiren her türlü yöntem diyebiliriz. Psikoterapiye belli bir kuram›n getirdi¤i, belli bir aç›klama ve bu aç›klamayla uyuﬂan bir çözümleme yolu
olarak da bakabiliriz. Günümüzde çok farkl› ve çok
say›da psikoterapiler kullan›l›yor. Bunlar› birtak›m
ortak yönleri var ve bu ortak yönler de öncelikle kiﬂinin problemini normalleﬂtirmek, yani bu s›k›nt›lar›n baﬂka insanlarda da oldu¤u ve bunlarla ilgili bilgi sahibi olundu¤u söylenerek kiﬂiye umut aﬂ›lamak,
bu problemi sistemli bir yaklaﬂ›mla anlamak ve tedavi etmek diyebiliriz.
Psikoterapinin moral verici konuﬂmalardan ya
da di¤er rahatlat›c› ﬂeylerden fark› ne?
Aile ya da komﬂular da geçici rahatlamay› sa¤layabilir; ama psikoterapiyi uygulayan psikoterapist
her ﬂeyden önce e¤itimli biri ve sorunu olan kiﬂiyle
bireysel bir yak›nl›¤› olmad›¤› için tarafs›z davranabilir. Ayr›ca, kiﬂiye getirdi¤i iç görüler ve önerdi¤i
çözüm yollar› aç›s›ndan da belli bir kuram ve araﬂt›rmalara dayal› ektin stratejileri uygulayabilir.
Psikoterapi ortalama ne kadar sürer?
Bu, kiﬂiden kiﬂiye ve yaklaﬂ›mdan yaklaﬂ›ma de¤iﬂir. Son y›llarda yap›lan araﬂt›rma bulgular›na göre, depresyon tedavilerinde en etkili psikoterapi
yöntemi biliﬂsel-davran›ﬂsal terapiler. Bu terapilerin
özelli¤i, depresyonun en yo¤un oldu¤u, tedavinin
baﬂ›nda haftada 1 ya da 2 kere hastayla psikoterapistin bir araya gelmesi ve görüﬂmeler aras›nda kalan zamanda da ev ödevlerinin uygulanmas›. Bunlara hasta ve terapist birlikte karar verdikleri için daha yayg›n etkileri olabiliyor bunlar›n. Bu terapiler
14-20 hafta sürebiliyor. Bu, hemen hemen en k›sa
sürede en etkin terapi yöntemi, di¤erleri daha uzun
sürebilir. Birçok araﬂt›rmada bu terapilerin baz› durumlarda ilaç kadar etkili oldu¤u gözlenmiﬂ. Bu
alanda çok net sonuçlara ulaﬂmak zor olsa da, biliﬂsel-davran›ﬂsal terapiler bitti¤i zaman ilaçlarla ayn›
etkiyi veriyor, fakat daha uzun süre etkisinin devam
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cak, burada da baﬂka bir ikilemle karﬂ›laﬂ›yoruz “Acaba, depresyon nöbetleri mi hipokampusun küçülmesine
neden oluyor, yoksa hipokampus ne
kadar küçükse depresyona yatk›nl›k o
kadar art›yor mu?” Depresyonun hipokampusu küçülttü¤ünü düﬂünen bilimadamlar› bunun nas›l gerçekleﬂti¤ini
bulmak konusunda araﬂt›rmalar›n›
sürdürüyorlar.
Peki, beyindeki kimi bölgelerin boyutlar› d›ﬂ›nda, acaba iﬂlevlerde birtak›m de¤iﬂikliklerin depresyonla ilgisi
var m›? Beyinde iﬂler büyük oranda
nöron denilen sinir hücreleri arac›l›¤›yla yürüyor. Beyinde bulunan milyonlarca nöron, konuﬂtu¤umuzda, hareket etti¤imizde, düﬂündü¤ümüzde
psikoterapiden yararlanabilir.
Depresyon yineleyebilen bir rahats›zl›k. Hasta psikoterapistine karﬂ› ba¤›ml›l›k geliﬂtirebilir mi?
Kiﬂi bir psikoterapiden geçmiﬂse,
belli bir iç görü kazanm›ﬂ oluyor ve
yaﬂamla baﬂa ç›karken belli yaklaﬂ›mlar›n›n onu depresyona götürebilece¤ini ya da depresyona yatk›nl›¤›
oldu¤unu bildi¤i için terapiden sonra bir daha depresyona girme eﬂi¤ine geldi¤inde kendisi bunun daha fazla fark›na varabiliyor. Biliﬂsel terapiler asl›nda
bir e¤itim sürecidir, kiﬂiye çok fazla bak›ﬂ aç›s› ve
strateji ö¤retiyoruz. Kiﬂi kendi kendisine de onlar›
uygulayabiliyor. Bu, ev ödevleriyle de pekiﬂtirilen
bir ﬂey. Ayr›ca, biliﬂsel terapilerde depresyonun yenilenmesinin önlenmesi için program yap›l›r. Diyelim kiﬂi kendisini çok hissediyor, testler de bunu
do¤ruluyor. Biz o kiﬂiye depresyonunuz geçti gidin
demiyoruz; alt ay sonra bir daha görüﬂelim diyoruz.
Böylece kiﬂiyi, e¤er nüks etmeye yatk›nl›k görürse
kendisinde o zaman neler yapabilece¤i konusunda
önceden haz›rlayan bir program yap›yoruz. Bunlara
aﬂ›lama seanslar› diyoruz ve alt› ay sonra bir daha
görüyoruz hastay›. Terapi tamamen kesilmiyor, bir
takip sürecine giriyoruz.
Hasta e¤er terapistine ba¤›ml› hale gelmiﬂse
hem kötü bir terapi yap›lm›ﬂ, hem de terapi beklenen baﬂar›ya ulaﬂamam›ﬂ diyebiliriz. Çünkü, depresyonda en önemli ﬂeylerden biri ba¤›ml› olmaya yatk›nl›k. ‹ﬂbirli¤i ilkesi çok önemli modern terapilerde. Belirli amaçlarla verilen ve bu amaçlar›n hastaya do¤ru bir biçimde anlat›ld›¤› ev ödevleri de bu iﬂbirli¤ini, ekip çal›ﬂmas›n› pekiﬂtirir.
Depresyona yatk›nl›¤› etkileyen risk faktörleri
oldu¤unu biliyoruz. Örne¤in, kad›nlar›n sosyalleﬂmeyle ö¤rendikleri baﬂa ç›kma stratejilerinin onlar›
depresyona daha yatk›n hale getirmesi ya da küçük
yaﬂta anne baba kayb›, fakirlik gibi etkiler var. Dolay›s›yla, önleyici toplumsal çal›ﬂmalar›n yap›lmas›
gerekti¤i bilincinin yerleﬂmesi gerekiyor. Bireyleri
depresyona karﬂ› dayan›kl› hale getirebilmek için
neler yap›labilir türünden geniﬂ çapl› çal›ﬂmalar yap›lmal›.
Nuray Karanc›
Prof Dr. ODTÜ Psikoloji Bölümü

nel olarak, nöronlar aras›nya da bir ﬂeyler hissetti¤ida sinaps denen çok küçük
mizde etkin hale gelir; araboﬂluklar› doldurarak elektlar›nda elektrik sinyalleri
Depresyonlu
bir insan›n beyniyle, sa¤l›kl› bir
rik iletiminin süreklili¤ini
geçmeye baﬂlar. Beyinle ilgili
birçok araﬂt›rmada nöronlar insan›n beyninin, Pozitron Emisyon Tomografisi’yle al›nm›ﬂ görüntüleri. Beyin sa¤lamakla görevliler. Nörotetkinliklerinin düﬂük oldu¤u bölgeler, sar› ve k›rm›z› renkli görünüyor. Depresyonlu
aras›ndaki bu elektrik al›ﬂve- beyinde (solda), preferontal korteks (soldaki bölüm) ve parieto-temporal korteksteki ransmiterlerde herhangi bir
riﬂi inceleniyor. Bunun için (sa¤daki bölümde) geniﬂ alanlarda, etkinlik düzeyinin düﬂük oldu¤u görülüyor. sorunun ortaya ç›kmas›, beyEEG ve PET (Pozitron Emis- Depresyon tedavisi görmüﬂ sa¤l›kl› beyindeyse [sa¤da), bu bölgelerdeki etkinliklerin nin düzgün çal›ﬂmas›n› da etve kan ak›m›n›n normale dönmeye baﬂlad›¤› görülüyor.
kiliyor. Birçok nörotransmiyon Tomografi) taramalar› giter salg›lar›z, ama bunlardan serotobi yöntemlerden yararlan›l›yor. PET
lerdekine oranla daha etkinmiﬂ. Belirnin ve noradrenalin, depresyonla en
taramalar›yla gerçekleﬂtirilen depresli biliﬂsel görevleri ve duygusal etkinfazla ilgisi oldu¤u düﬂünülenler. Noyonla ilgili araﬂt›rmalarda, depresyonlikleri yerine getiren beynin baﬂka bir
radrenalin, kaçma ya da sald›rma tepdaki kiﬂilerde daha düﬂük beyin etkinbölümüyse depresyondaki insanlarda
daha az etkinmiﬂ.
kileriyle, uyanma, kalp at›ﬂ› ve kan balikleri gözlenmiﬂ. Bununla birlikte,
s›nc› düzenlenmesi gibi ﬂeylerle ba¤birtak›m baﬂka bulgulara da rastlanBeynin kimyas›yla ilgili araﬂt›rmalant›l›. Serotoninse, ö¤renme, iﬂtah,
m›ﬂ. Örne¤in, kayg› ve üzüntü anlar›nlarda hormon ya da sinyal iletici düzeyindeki farkl›l›klar da araﬂt›r›l›yor.
uyku, libido gibi istemsiz etkinliklerle
da etkin hale gelen beynin ilgili k›sm›,
Sinyal ileticiler (nörotransmitter) geilgili. Serotonin yaln›zca beyinde dedepresyondaki kiﬂilerde sa¤l›kl› kiﬂi-

Antidepresanlar
.

Her depresyon geçiren insan mutlaka ilaç tedavisi görmeli mi?
Ortalama yaﬂam süresi dedi¤imiz 18-65 yaﬂ
aras› insanlar›n % 25’i tedaviyi gerektirecek düzeyde bir depresyon ata¤› geçiriyor. Bir baﬂka yayg›nl›k göstergesi daha var o da, belirli bir anda, belirli bir toplulukta 100 kiﬂiden 6-8’inde ciddi ve tedavi gerektirecek bir depresyon durumuna rastl›yoruz. Depresyon oldukça s›k ve yayg›n görülebilen
bir ruhsal bozukluk. Peki her depresyon belirtisi,
depresyon hastal›¤›na m› iﬂaret eder? Hay›r, depresyon belirtilerinin bir bölümü ancak ortalama bir
haftadan fazla sürüyorsa, kiﬂinin günlük hayat›n›n
kalitesini bozuyorsa, verimlili¤ini, üretkenli¤ini etkiliyorsa ya da kiﬂi kendisini ruh sa¤l›¤› anlam›nda
iyi hissetmiyorsa ancak o zaman bir tedavi gerekebilir.
Depresyonu iki ana gruba ay›rabiliriz: yap›sal,
yani do¤rudan kiﬂinin çevresel s›k›nt› ve streslerinden kaynaklanmayan, daha çok kendi yap›sal, genetik ya da fizyolojik yap› sorunlar›ndan kaynaklanan depresyon. Di¤eriyse, reaktif dedi¤imiz ve
stresli yaﬂam olaylar›yla baﬂ etme s›ras›nda yaﬂanan bir çökkünlük hali. Türü ne olursa olsun bunlar tedavi aç›s›ndan pek fazla fark göstermiyorlar.
Elimizdeki en önemli tedavi edici araç antidepresanlar dedi¤imiz ilaçlar. Bu ilaçlar konusunda çok
büyük geliﬂmeler, at›l›mlar var. De¤iﬂik gruplara
ayr›lan antidepresanlar›n da tedavi edici özellik aç›s›ndan birbirlerine çok büyük bir üstünlükleri yok.
Kabaca söylemek gerekirse, ilaçlar›n baﬂar›s› % 6570 gibi. De¤iﬂik antidepresanlar denenmesine karﬂ›n, hastalar›n aﬂa¤› yukar› % 25-30’u bu ilaçlara
yan›t vermiyor. Modern anlay›ﬂta ilaç ve psikoterapi kombinasyonunun en etkili yöntem oldu¤una
inan›yoruz. Sadece ilaçlar› verip, hastan›n kendi halinde iyileﬂmesi beklenmiyor. Antidepresanlar› verirken hastayla çok olumlu bir hasta-hekim iliﬂkisinin kurulmas›, psikoterapi deste¤inin sunulmas› tedavi baﬂar›s›n› çok art›r›yor. Ancak, reaktif tür dedi¤imiz baz› depresyonlar antidepresan kullanmadan da psikoterapiyle tedavi edilebilir. Depresyonu

do¤uran olumsuz koﬂullar
devam etti¤i için bu türde,
ilaç bu etkileri ortadan kald›ramaz. Yap›sal depresyonlarda bile psikoterapi yararl› ve
gereklidir ancak, zorunlu de¤ildir.
‹laçlar›n yan etkileri neler?
Özellikle bu yeni SSRI
(Seçici Serotonin Gerial›m ‹nhibitörleri) denen ilaçlar›n yan etkileri klasik antidepresanlara oranlara çok daha az. Günlük hayat›
çok fazla etkilemeden, bozmadan, uyuﬂukluk ya da
bilinç durumunda de¤iﬂiklik yaratmadan depresif
semptomlar› azaltmak ya da geriletmek mümkün.
Elbette su gibi, hiçbir yan etkileri yok diyemeyiz
ama, terazinin bir kefesine depresyonla yaﬂamay›,
di¤erine bu ufak tefek yan etkileri koydu¤umuzda
depresyonla yaﬂamaktansa, ilaç tercih ediliyor. Bu
tür antidepresanlar›n avantaj› çok uzun süre kullan›lmalar›. Giderek azalan dozda olmak üzere en az
alt› ay kullan›lmal› ilaçlar. Hatta bu süre 1 ya da 2
y›la kadar uzat›l›yor. Hastada ilk 1-2 ayda rahatlaman›n etkisiyle ilac›n b›rak›lmas› olay›yla çok karﬂ›laﬂ›l›r. Bu da hastal›¤›n nüks etmesinin s›k görülmesine yol aç›yor. Zaten yeterli süre tedavi adilse
bile, depresyonlar›n tekrarlama olas›l›¤› yüksektir.
Nüks etmeyi ya da kronikleﬂmesini önlemek için
ilaç kullan›m› uzun tutuluyor.
‹laç kullan›m›nda nelere dikkat edilmeli?
Klasik dedi¤imiz trisiklik antidepresanlar, yüksek dozda al›nd›¤›nda depresyonda intihar e¤ilimi
riski de yüksek oldu¤u için bazen ölümcül sonuçlara yol açabiliyor. Bu klasik ilaçlar›n toksik zehirlenme etkisi yüksek. Modern ilaçlarsa, oldukça güvenli ilaçlar, çok yüksek dozda kullan›lsa bile ölüm
olaylar›n›n görülmesi çok nadirdir.
‹laçlar ba¤›ml›l›k yapar m›?
Hastalar›n ve yak›nlar›n›n en s›k sordu¤u soru
da bu. Klasik olarak bilinen ﬂey antidepresanlar›n
fiziksel ba¤›ml›l›k yapmad›¤›. Antidepresan kullan›m› s›ras›nda tolerans geliﬂmez. Tolerans geliﬂimi,
size iyi gelen belli bir dozun bir süre sonra yeterli
olmamas›d›r. Antidepresanlar için bu söz konusu

de¤ildir. Tedavi edici bir doz
uzun aylar boyunca art›r›lmadan
hatta azalt›larak ayn› etkiyi sürdürür. Ayr›ca, yeterli süre kulland›ktan sonra bu ilaçlar kesildi¤inde yoksunluk belirtileri görülmez.
Elektroﬂok tedavisi uygulamalar› neye ba¤l›?
Kolay kolay ilaca yan›t vermeyen ya da intihar riski çok yüksek
yap›sal depresyonlar›n baz› türlerinde EﬁT çok h›zl› ve gayet etkin bir yöntem. S›k›nt›l›, zahmetli ve birtak›m önyarg›lara neden oldu¤u için hemen tercih edilen bir ﬂey de¤il elbette.
Ama, çok de¤iﬂik tür antidepresanlara direnç gösteren hastalarda depresyonun ﬂiddeti a¤›rsa ve intihar riski ya da yaﬂamsal tehlike varsa EﬁT önemli
bir tedavi arac›d›r. Yan etkiler aç›s›nda da ilaçlardan daha güvenli. Anestezi halinde, kaslar gevﬂetilerek verilen EﬁT’nin yan etkileri yok denecek kadar azd›r. Her ne kadar EﬁT ile depresyon h›zl› iyileﬂebilirse de, EﬁT depresyonun nüks etmesini önleyemez. EﬁT ile depresyon ata¤› atlat›labilir ama,
yine ilaçla takibi gerekir.
Bir de depresyondan insanlar›n ö¤renebilece¤i
çok ﬂey oldu¤unu vurgulamak gerek. Özellikle reaktif depresyonlar, insanlar›n kiﬂili¤ini, uyum yeteneklerini, yaﬂam planlar›n› gözden geçirmelerine
arac› olabilir. Depresyon geçirmiﬂ olmak, ruh hastas› olmak anlam›na gelmez. Çökkünlük ve kayg›
çok insani duygulard›r, önemli olan bu duygular›n
belirli bir dönem ﬂiddeti, yo¤unlu¤u ve süresidir.
Bunlar organizman›n bir çeﬂit alarm› da olabilir.
Ben taﬂ›yamayaca¤›mdan daha fazla yük alt›ndaysam ve bunun bilinçli olarak fark›nda de¤ilsem organizmam bir karﬂ›l›k verir adeta. ‹nsan bundan
çok ﬂey ö¤renebilir. Depresyon içinde olmak insana ac› verir, yaﬂam kalitesini bozar; ama, bu tüm
duygular›m›z› etkileyen bir ﬂey oldu¤u için kendi
hakk›m›zda da çok ﬂey ö¤retebilir bize. Ben nas›l
yaﬂarsam, nas›l davran›rsam, hayat›m› planlarsam
tekrarlayacak depresyonlardan kendimi koruyabilirimi ö¤retir en az›ndan.
Prof. Dr. Cengiz Güleç
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¤il, ayn› zamanda kan damarlar› ya
da ba¤›rsaklar gibi baﬂka yerlerde de
bulundu¤undan, araﬂt›rmac›lar bunun kandaki düzeyini ölçebilmek gibi
bir lükse sahipler. Kandaki kimyasallar›n yo¤unlu¤unu ölçmek, beyindekini ölçmekten çok daha kolay ve
e¤er, kiﬂinin kan›ndaki serotonin oran› düﬂükse, beynindekinin de düﬂük
olma olas›l›¤› yüksek kabul ediliyor.
Serotonin düzeyindeki de¤iﬂmenin
ruh halini de etkiledi¤i düﬂünülüyor.
Yap›lan bir testte gönüllülerin serotonin düzeyi düﬂürülmüﬂ ve bu onlar›n
ruh hallerini depresyon düzeyinde olmasa da etkilemiﬂ. Serotonin düzeylerinin yükseltilmesiyse, korku ve k›zg›nl›k gibi olumsuz duygular› azaltabilirken, d›ﬂadönüklük ya da iyimserlik gibi olumlu duygularda pek de
dikkate de¤er bir de¤iﬂikli¤e yol açmam›ﬂ. Depresyondaki hastalar›n serotonin düzeylerini düﬂürmek onlar›n depresyonunu art›rmazken, serotonin düzeyini çok çabuk yükselten
antidepresan ilaçlar›n etkisi en az 2-3
haftada hissediliyor.
Teknoloji toplumu olman›n insan›
yaln›zl›¤a sürükledi¤i, topluma yabanc›laﬂt›rd›¤› ve kendisini iyi hissetmesini engelledi¤i konusunda birçok
araﬂt›rma yay›mlan›yor. 20. yüzy›l›n
baﬂlar›nda telefon, 1960’larda televizyon ve günümüzde de ‹nternet insanlar›n yaﬂant›lar› üzerinde benzer etkileri olan iletiﬂim araçlar›. Bunlar her
ne kadar iletiﬂim araçlar› olsalar da,
özellikle aile içi iletiﬂimi azaltt›klar›
ve kiﬂinin toplumsal çevresinin çap›n›
daraltt›klar› bir gerçek. Uzmanlar,
teknolojinin bizi mahkum etti¤i bu
yaln›zl›¤›n da depresyona yatk›n kiﬂilerde depresyonu tetikleyici etkide
bulunabilece¤ini söylüyorlar.

Tedavisi Var m›?
“Topla art›k kendini. Ç›k, dolaﬂ kafan› da¤›t biraz” türünden yaklaﬂ›mlar›n ne kadar yüzeysel ve yetersiz kald›¤› art›k hemen herkesçe kabullenildi. Depresyon büyük oranda tedavi
edilebilir bir hastal›k ve tedavi edilmedi¤i sürece yinelemesi ya da intihar gibi a¤›r sonuçlarla noktalanmas›
olas›. Kimi istatistiklere göre, semptomlar›n yar›s›n›n kaybolmas› anlam›nda bir iyileﬂme, ortalama 6 ay içinde % 60-70 oran›nda gerçekleﬂiyor.
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Gerçekte, tedavi gören hastalar›n da
dörtte birinde 1 y›l içinde, geri kalanlar›n da 10 y›l içinde yeniden depresyon geçirme olas›l›klar› yüksek; ama
en az›ndan a¤›r depresyon durumunda hastalar›n bir uzman gözetiminde
tedavi görüyor olmalar› kötü sonuçlar›n meydana gelmesini önleyebilir.
Depresyondan kuﬂku duyuldu¤unda öncelikle, tedaviyi gerçekleﬂtirecek
olan uzmana kullan›lmakta olan baﬂka ilaçlar varsa bunlardan söz edilmeli. Viral enfeksiyon ilaçlar› bile kimi
zaman depresyon belirtilerine benzer
ektiler do¤urabiliyor. Ayr›ca, alkol ya
da kimi uyuﬂturucu ilaçlar da bu belirtilere benzer belirtilerin görülmesine
neden olabilir.
Depresyon tedavisi olarak uygulanan üç temel yöntem var: Psikoterapi,
ilaç tedavisi ve elektroﬂok tedavi. Bunlardan hangisinin uygulanaca¤›na tedaviyi üstelenen uzman de¤erlendirme sonuçlar›na göre karar verir. Hafif
depresyon geçiren hastalar için yaln›zca psikoterapi yeterli olabilirken, daha
a¤›r durumdakiler psikoterapiyle birlikte antidepresan ilaç tedavisi de görebilir. Antidepresanlar, k›sa sürede
etkili olabilirken, psikoterapi hastal›kla baﬂa ç›kman›n yollar›n› aramak aç›s›ndan önemli.
Günümüzde kullan›lan antidepresanlar›n ilk örnekleri asl›nda rastlant›-

sal olarak keﬂfedilmiﬂ ilaçlar. MAOI
(monoamino oksidaz inhibitörleri) ve
trisiklik ad› verilen antidepresanlar asl›nda tüberküloz ve Parkinson gibi
hastal›klar›n tedavilerinde kullan›l›rken, antidepresan etkileri fark edilmiﬂ
olan ilaçlar. Son y›llarda ad› neredeyse Bat›l› toplumlar›n adlar›yla birlikte
an›l›r hale gelen Prozac türü ilaçlar
(SSRI-Seçici Serotonin Gerial›m ‹nhibitörleri) beyin sinir hücreleri boﬂluklar›ndaki normal serotonin emilimini
bloke etmek için geliﬂtirilmiﬂ.
Antidepresanlar›n hastal›k üzerinde olumlu etkileri kan›tlanmakla birlikte her grubun belirli birtak›m yan
etkileri var. MAOI’lar küflü peynir, ﬂarap ya da salamura bal›k g›dalarla
al›nd›¤›nda kan bas›nc›n›n aniden
yükselmesiyle yüksek tansiyona, hatta
felce neden olabiliyor. Trisiklikler d›ﬂk›lama etkinli¤ine engelleyici etki gösterebilirken, bayg›nl›k, uyuﬂukluk, kafa kar›ﬂ›kl›¤› gibi yan etkilere de yol
açabiliyor. Aﬂ›r› dozda al›nd›¤›ndaysa
bu ilaçlar ölüme neden olabiliyor.
SSRI’larsa, mide bulant›s›, uykusuzluk, ajitasyon ve ankisyeteye neden
olabiliyor. Ancak, bütün bu yan etkiler herkeste görülmeyebilir.
Çok a¤›r depresyon geçiren ve bu
nedenle yaﬂam› tehlikede olan ya da
antidepresanlara yan›t vermeyen hastalar içinse elektro ﬂok tedavisi (EﬁT)
uygulanabiliyor. EﬁT, daha çok antidepresanlar›n semptomlar üzerinde
yeterli etkiyi sa¤layamad›¤› durumlarda etkili. Gerçekte belki de yüzy›llard›r kullan›lmakta olan EﬁT, son y›llarda bilimadamlar›n›n ve halk›n güvenini yeniden kazanmaya baﬂlad›. EﬁT’de
anesteziyle uyutulan hastaya kas gevﬂeticiler veriliyor ve oksijen maskesi
deste¤i sa¤lan›yor. Daha sonra 15 dakika boyunca hastan›n kafas›nda belirli yerlere yerleﬂtirilen elektrotlar yard›m›yla elektrik itmesi veriliyor.
EﬁT’nin istenilen düzeyde etkili olabilmesi için en az birkaç hafta boyunca, haftada üç kez uygulanmas› gerekiyor.
Elif Y›lmaz
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