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Duygudurum Bozuklukları
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Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD

Duygulanım vs. Duygudurum

• Duygulanım (Affect)

– Bireyin uyaranlara, olaylara, düşüncelere, anılara 
neşe, öfke, üzüntü gibi duygusal tepki ile 
katılabilme yetisidir.

• Duygudurum (Mood)

– Bireyin belli bir süre, belli sınırlarda, belli tip bir 
duygulanım içinde bulunuşudur.

Duygudurumun tipleri

• Normal duygudurum
Euthymia=Ötimi

– Belli sınırlar içinde dalgalanmalar gösteren, fakat 
kişinin kendisine ya da yakınlarının gözlemlerine 
göre aşırılığı olmayan bir duygusal durumdur. 

• Taşkın duygudurum
Elated mood, high mood, euphoria= Öfori

– Kişinin günlük yaşamında aşırı neşelilik, kendini
aşırı iyi hissetmesi egemendir. 

Duygudurumun sınıflandırılması (devam)

• Çökkün/depresif duygudurum
Low mood, depressed mood= Deprese

– Kişinin günlük yaşamında üzüntü, elem, hüzün
duygusu egemendir. 

• Sıkıntılı, tedirgin duygudurum
Dsyphoric mood= Disfori

– Kişinin günlük yaşamında tedirginlik, sıkıntı, öfke
ve mutsuzluk egemendir. 

DSM-5’e göre duygudurum bozukluklarının sınıflandırılması

Depresyon Bozuklukları
• Yıkıcı Duygudurumu

Düzenleyememe Bozukluğu
• Yeğin (Majör) Depresyon

Bozukluğu
• Süregiden Depresyon Bozukluğu

(Distimi)
• Aybaşı Öncesi (Premenstrüel) 

Disfori Bozukluğu
• Maddenin/İlacın Yol Açtığı

Depresyon Bozukluğu
• Başka Bir Sağlık Durumuna bağlı

Depresyon Bozukluğu
• Tanımlanmış Diğer Bir

Depresyon Bozukluğu
• Tanımlanmamış Depresyon

Bozukluğu

İkiuçlu (Bipolar) ve İlişkili Bozukluklar
• İkiuçlu (Bipolar) I Bozukluğu

• Mani Dönemi
• Hipomani Dönemi
• Yeğin (Major) Depresyon Dönemi

• İkiuçlu (Bipolar) II Bozukluğu
• Hipomani Dönemi
• Yeğin (Major) Depresyon Dönemi

• Siklotimi Bozukluğu
• Maddenin/İlacın Yol Açtığı İkiuçlu ve

İlişkili Bozukluk
• Başka Bir Sağlık Durumuna Bağlı

İkiuçlu ve İlişkili Bozukluk
• Tanımlanmış Diğer Bir İkiuçlu ve İlişkili

Bozukluk
• Tanımlanmamış İkiuçlu ve İlişkili

Bozukluk

ICD-10’a göre duygudurum bozukluklarının
sınıflandırılması

• Manik dönem (nöbet)
• Bipolar duygulanım bozukluğu
• Depresif dönem
• Yineleyici depresif bozukluk (tekuçlu depresif

bozukluk)
• İnatçı duygudurum (duygulanım) bozuklukları
• Başka duygudurum (duygulanım) bozuklukları
• Duygudurum (duygulanım) bozuklukları, 

belirlenmemiş. 
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Duygudurum Bozukluklarının Sıklığı

Yaşam Boyu 
Prevalens (%)

Bipolar I Bozukluk 0-2,4

Bipolar II Bozukluk 0,3-4,8

Siklotimi 0,5-6,3

Hipomani 2,6-7,8

Yaşam Boyu 
Prevalens (%) 
(Ort.)

Major Depresif Epizot 5-17 (12)

Distimik bozukluk 3-6 (5)

Minör Depresif Bozukluk 10 (-)
Tekrarlayıcı Kısa Depresif 
Bozukluk

2,6-7,8

Sadock B. J., Sadock V. A. & Ruiz P. (2014) Kaplan & Sadock’s Synopsis of Psychiatry Behavioral 
Sciences/Clinical Psychiatry 11th Ed. Wolsters Kluwer

MAJOR DEPRESİF BOZUKLUK

Epidemiyoloji

• Depresyon psikiyatrik hastalıklar arasında en sık
görülenlerden birisi olup tüm tıbbi durumlar
arasında yeti yitimine en çok sebep olan
hastalıktır. 

• Ergenlik öncesi K=E, ergenlikten sonra K>E
– Yaşam boyu prevalans

• Kadınlarda %10-25

• Erkeklerde %5-12

• Bir yıllık prevalansı %2,7-10,3

• Toplumda yaşam boyu prevalansı %5-17 (Ort. 12)

Depresif Bozuklukların Güncel Sınıflandırması

ICD-10 DSM-5

• Depresif nöbet
• Tekrarlayıcı depresif bozukluk

• Major Depresif Nöbet
(Tek/tekrarlayan nöbet)

• Süreğen duygudurum bozukluğu • Süreğen depresif bozukluk (distimi)

• Başka duygudurum bozukluğu
• Belirlenmemiş duygudurum bozukluğu

• Premenstrüel depresif bozukluk
• Madde/ilaçla ortaya çıkan depresif

bozukluk
• Başka tıbbi durumdan kaynaklanan

depresif bozukluk
• Başka belirlenmiş depresif bozukluk
• Yıkıcı duygudurum düzensizliği

bozukluğu

Tanı

• En az 2 hafta süreyle aşağıdaki belirtiler hafif, 
orta ya da ağır derecede görülür.
– Eğer belirtiler ağır ise bir haftalık süre tanı koymak için

yeterli olur.

• Belirtilerden biri mutlaka hayattan zevk alamama
veya çökkünlük olmak kaydıyla 9 belirtiden en az
5’i görülmeli.
– Tanı sadece duyguduruma bakılarak konulmaz.

• Belirtilerin kişinin günlük yaşamında işlevselliğini
belirgin olarak bozması gerekir. 

Belirtiler ve Bulgular

1. Çökkünlük
2. İsteksizlik ve hayattan zevk alamama
3. Yorgunluk ve enerji azalması
4. Kiloda değişiklikler
5. Uyku bozuklukları
6. Psikomotor yavaşlama
7. Değersizlik ve suçluluk

duyguları
8. Dikkat bozukluğu
9. Ölüm düşünceleri ve

intihar girişimleri
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Çökkünlük

• Keyifsizlik Derin üzüntü ve iç acısı duyma
– Sabah bunaltısı: Bunaltı hissi özellikle sabah

saatlerinde daha belirgindir.

• Çökkün yüz ifadesi, düşük ses tonu, yavaş
konuşma görülebilir.

• Kişisel bakımda azalma olabilir. 
• Sık ve kolay ağlama yakınmaları

– Bazı hastalar “İçimden ağlama geliyor ama bunu bile 
yapabilecek gücüm yok” diye ifade edebilirler. 

• Atipik depresyonda çökkün duygudurum olumlu
ortamlarda hafifleyebilir, ortadan kalkabilir.

Hayattan Zevk Alamama

• Sıklıkla tanımlanan esiden istekle ve zevkle
yapılan, ilgilenilen şeylere karşı isteksizlik ve
zevk alamama (anhedoni) önemli bir
depresyon belirtisidir. 

Yorgunluk ve Enerjide Azalma

• “Bedenimde ağır halsizlik hissediyorum”

• “Hiçbir iş yapmıyorum ama gene de hep
yorgunum”

• Sabah kalktığımda kolumu bile 
kaldıramıyorum”

• Başka bir organik sebep yoksa mutlaka
hastalarda depresyon araştırılmalıdır. 

Kiloda Değişiklikleri

• Hastaların çoğunda (%85) yeme isteği azalır. 
Genelde kilo kaybı olur. Daha az sıklıkla kimi
hastalarda da aşırı yeme ve kilo artışı
görülebilir.

• Hastaların %10’unda tıkınırcasına yeme
atakları sonucu kilo alımı görülebilir.

• Çok ağır hastalarda yeme, içme tamamen
kesilebilir.
– Hastanın TPN ile beslenmesi gerekebilir. 

Uyku Bozuklukları

• Uykuya dalmada güçlük, normal uyumaya karşın
sabah erken saatte uyanma (terminal insomnia) 
ve tekrar uykuya dalamama, uykularda sık
bölünme gibi şikayetler görülebilir.

• Uykudaki değişiklikler;
– REM uykusu uykunun başlangıç dönemine doğru

kayar.

– REM dönemleri daha uzun

– Toplam uyku süresi kısalır

– Uyku derinliği azalır. 

Psikomotor Yavaşlama veya Ajitasyon

• Hastanın hareketlerinde, düşüncesinde ve
konuşmalarında yavaşlama olur. 
– Çok ağır depresyonlarda hiç konuşmama (mutizm) 

görülebilir. 

• Psikomotor yavaşlama hastanın öznel yaşantısına
göre değil muayene sırasındaki gözleme göre
belirlenir. 

• Ağır bunaltılı hastalarda yerinde duramama, 
ellerini ovuşturarak sürekli dolaşma ve aşırı
tedirginlik (psikomotor ajitasyon) da görülebilir. 
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Değersizlik ve Suçluluk Duyguları

• Hastanın özsaygısı çok azalmıştır. 

– Kendisini işe yaramaz, değersiz ve küçük görür. 
Bazen bu düşünceler küçüklük sanrılarına
(mikromanyak hezeyanlar) dönüşebilir.

• Suçlanma, değersizlik, işe yaramazlık
düşünceleri cezalandırılma beklentilerine yol
açar.

– Çok ağır durumlarda kötülük görme sanrıları
(perseküsyon sanrıları) da görülebilir. 

Dikkat Bozuklukları

• Hastalar dikkatlerini toplamakta güçlük çeker.

• Dikkat bozukluğuna bağlı unutkanlık
(psödodemans) görülebilir. Depresyondaki
bellek bozukluğu dikkat bozukluğuna bağlıdır. 
Antidepresan tedaviyle azalır. 

Ölüm Düşünceleri ve İntihar Girişimleri

• Depresyon düşünülen hastaların ölüm ve intihar
düşünceleri mutlaka sorgulanmalıdır. 

• Depresyon hastalarının %75’inde ölme isteği ve
intihar düşünceleri gözlenir.
– Tamamlanmış intiharların %60’ında depresif bozukluk

görülmüştür. 

• Daha önce intihar girişimi hikayesi olan
hastalarda intihar riski daha fazla olduğundan
dikkatli olunmalıdır. 
– Ciddi ağır intihar riski hastaneye yatış endikasyonudur. 

Diğer Belirti ve Bulgular

• Diurnal değişim

– 24 saat içinde belirtiler dalgalanma gösterir. Sabah 
sıkıntılı kalkma, gün içinde iyiye gidiş, akşam daha
iyi hissetme

• Bedensel belirtiler

– Hipokondriak uğraşılar ve bedensel yakınmalar
(özellikle orta yaş depresyonlarının başlangıcında) 
görülebilir. 

Diğer Belirti ve Bulgular (Devam)

• Anksiyete

– Ajite depresyonlarda tabloya anksiyete ve disfori
de eşlik edebilir. 

• Cinsel istekte azalma

– Hasta yaşamanın her alanında ağır bir isteksizlik
içinde olduğu gibi cinsel istek ve eylemde azalma, 
zevk alamama da hastalığın olağan bir parçasıdır.

– Hastalığın başlangıç safhalarında ortaya çıkar ve
tedaviyle en geç düzelen belirtilerdendir.  

Özetle…

• Depresyon döneminde en sık görülen ana belirti
ve bulgular;
– Çökkün ve bulnaltılı duygudurum
– Genel isteksizlik, hayattan zevk alamama
– Enerji azlığı, çabuk yorulma
– Dikkati yoğunlaştırmada güçlük , dalgınlık
– Yetersizlik, değersizlik, suçluluk düşünceleri
– Uykuda azalma veya artma
– İştah ve kilo değişikliği
– Ölüm ve intihar düşünceleri
– Psikomotor yavaşlama ve ajitasyon
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Tanı için…

• Depresif duygudurum veya isteksizlik ya da 
zevk alamamanın da içinde olduğu en az 5 
belirti olmalıdır.

• Belirtiler günlük işlevselliği belirgin olarak
olumsuz yönde etkilemelidir.

• Bu belirtiler en az 2 hafta sürmelidir.

– Ağır olgularda 1 hafta da yeterlidir.

Ayırıcı Tanı

• Fiziksel Hastalıklar

• İlaçlar/Maddeler

• Diğer ruhsal hastalıklar

• Depresyon belirtileriyle karışan diğer ruhsal
durumlar

Depresyona yol açan organik nedenler
• Nörolojik Hastalıklar

– Epilepsi (Temporal Lob 
Epilepsisi)

– Travmatik Beyin Hasarı

– Parkinson Hastalığı

– Hungtington Hastalığı

– Alzheimer Hastalığı

– Serebrovasküler Olay

– Demans

– MSS Tümörleri

– Multiple Skleroz

– Kronik Subdural Hematom

– Normal Basınçlı Hidrosefali

– Wilson Hastalığı

• Metabolik ve Endokrin
Hastalıklar
– Hiper/Hipotiroidizm

– Addison Hastalığı

– Cushing Hastalığı

– Parathormon Bozuklukları

– Vitamin Eksiklikleri (Pellegra, 
Pernisyöz Anemi, Tiamin, B12, 
Folat Eksikliği)

– Sheehan Hastalığı

– Üremi

– Porfiri

• İnfeksiyon Hastalıkları
– Nörosifiliz

– Hiv/Aids

– Brusellozis

– Ensefalit

– Enfeksiyöz Hepatit

– İnfluenza

– Viral Pnömoni

– Mononükleozis

– Tüberküloz

– Subakut Bakteriyel Endokardit

• İnflamatuar Hastalıklar
– Kollajen-damar Hastalıkları

– Sistemik Lupus

– Romatoid Artrit

– İritabl Barsak Hastalığı

• Kardiyovasküler Hastalıklar
– Kronik Kalp Yetmezliği

– İskemik Kalp Hastalığı

– Mitral Valv Prolapsusu

– Kardiyomiyopatiler

• Neoplastik Hastalıklar
– Merkezi Sinir Sistemi Tümörleri

– Paraneoplastik Sendromlar

– Bronkojenik Karsinom

– Disemine Karsinomatozis

– Lenfoma 

• Diğer Sistemik Hastalıklar
– Böbrek Yetmezliği

– Peptik Ülser

– Kronik Yorgunluk

– Kronik Ağrı

– Pankreatit

1. Joska J.A., Stein D.J. Mood Disorders. The American Psychiatric Publishing Textbook of Psychiatry, Fifth Edition 467-504.
2. Işık U., Açıkyürek K., Işık, E. (2013) Depresyonun Biyolojik Etiyolojisi. Çocuk, Ergen, Erişkin ve Yaşlılarda Depresif ve Bipolar Bozukluk 71-103

Depresyona Yol Açabilen Maddeler

• Analjezikler
– İndometazin
– Opiatlar

• Antibiyotikler
– Ampisilin
– Streptomisin
– Tetrasiklin

• Antihipertansifler
– Propranalol
– Rezerpin
– Klonidin
– Diltiazem
– Enalapril

• Antineoplastikler
– Sikloserin
– Vinkristin

• H2 Reseptör 
Antagonistleri
– Simetidin

• Anti-parkinson Ilaçlar
– L-dopa

• Ağır Metaller
– Kurşun
– Civa

• Sedatif-hipnotikler ve 
MSS Depresanları
– Barbitüratlar
– Benzodiazepinler
– Alkol

• Anti-migren İlaçlar
– Flunarizin

• Steroidler
– Kortikosteroidler
– Gonadal Steroidler

• Dijitaller
– Digoksin

• İnterferonlar
– İnterferon-b

• Akne İlaçları
– İsoretinoin

• Psikostimülanlar
– Amfetamin

• Diğer Merkezi Sinir 
Sistemi İlaçları
– Amantadin
– Bromokriptin
– Fenotiazinler
– Fenitoin
– Antikonvülzanlar

• Diğer
– İnsektisidler
– Oral Kontraseptifler

1. Joska J.A., Stein D.J. Mood Disorders. The American Psychiatric Publishing Textbook of Psychiatry, Fifth Edition 467-504.
2. Işık U., Açıkyürek K., Işık, E. (2013) Depresyonun Biyolojik Etiyolojisi. Çocuk, Ergen, Erişkin ve Yaşlılarda Depresif ve Bipolar Bozukluk 71-103

Diğer ruhsal hastalıklar

• Post-psikotik Depresyon

• Obsesif Kompulsif Bozukluğa Sekonder 
Depresyon

• Diğer Anksiyete Bozukluklarına Sekonder 
Depresyon

Depresyon belirtileriyle karışan diğer 
ruhsal durumlar

• Şizofreninin negatif belirtileri
– Duygudurum küntleşmiştir. Depresyonda ise duygulanım

çökkünlük yönüne kaymıştır.
– Depresif belirtiler sıklıkla akut psikotik atak sırasında ortaya çıkar 

(1).
– Tedavi gören şizofreni hastalarında psikotik atağın yatışmasından 

sonra %25 oranında post-psikotik depresif atak görülür (2). 

• Katatonik şizofreni
– Negativizmi olan hastalar depresyon ile karışabilir. 

• Demans
• Yas

– Benlik saygısında azalma görülmez. 

1. Koreen AR, Siris SG, Chakos M, Alvir J, Mayerhorf D, Lieberman J. Depression in First-episode schizophrenia. 
Am J Psychiatry. 993;150: 1643–1643.
2. McGlashan TH, Carpenter WT Jr. Postpsychotic depression in schizophrenia. Arch Gen Psychiatry. 
1976;33(2):231–239.
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Tedavi

• İlaç Tedavisi

• Somatik Tedaviler

• Psikoterapi

İlaç Tedavisi

• Antidepresan ilaçlar kullanılır.
– Trisiklik antidepresanlar

• En eski antidepresan ilaçlar

• Çok etkili lakin yan etkileri fazla

– Seçici Seratonin Gerialım İnhibitörleri (SSGİ)
• En çok tercih edilen antidepresanlardır

• Yan etkileri trisiklik antidepresanlara göre oldukça azdır.

• Kullanımları kolaydır.

– Monoamin Oksidaz İnhibitörleri

– Serotonin Noradrenalin Gerialım İnhibitörleri

Tedaviye Uyumun Arttırılmasına
Yardımcı Olabilecek Noktalar1

• İlacın ne sıklıkla ve ne zaman alınacağı,

• İlacın yararlı etkilerinin başlaması için 2-4 
hafta geçmesi gerektiği,

• İlacın yemeklerden sonra alınmasının daha iyi
olacağı,

• İlacı kesmeden önce doktora danışmanın
gerekli olduğu,

• Sorunlar ortaya çıkarsa ne(ler) yapılacağı
1. Küey, L., & Gülseren, Ş. (2008). Sağaltım Öncesi Değerlendirme, Tanısal Değerlendirme ve Olgu Formülasyonu. In O. Yazıcı, T. 
Oral & S. Vahip (Eds.), Depresyonun Sağaltım Klavuzu Kaynak Kitabı (pp. 13-34). Ankara: Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları.

Antidepresan Tedavisinin Temel İlkeleri

1. Uygun ilaç

– Antidepresan ilaçların
antidepresan etkinlikleri arasında
fark yoktur. 
• Önceden kestirilemeyen nedenlerle

bazı antidepresan ilaçlar bazı
hastalara daha iyi gelmektedir. 

2. Yeterli doz
– Akut atağın remisyonunu sağlayan doz

3. Yeterli süre

– Akut major depresyonda uygun
tedavi en az 4-8 hafta
uygulanmalıdır1.

– 4 hafta ilaç tedavisinden sonra;
• Tam yanıt alınanlarda tedaviye, yanıt

alınan dozda en az 4-9 ay devam
edilir1.

• Kısmi yanıt alınanlarda 2 hafta sonra
tam yanıt alınabilir.

• Yanıt alınmayanlarda;

– İlaç dozu arttırılır ya da 

– Başka bir ilaca geçilir ya da

– Güçlendirme tedavisi yapılır. (tiroid
hormonu, Li, amfetamin veya
metilfenidat gibi stimülanlar)

– Antidepresan ilaç kombinasyonları
(çok dikkatlice)

1 American Psychiatric Association (APA). Practice Guideline for the 
treatment of patients with major depressive disorder. 3rd ed. 
Arlington (VA): American Psychiatric Association (APA) 2010 p. 152

İlaç Tedavisi (Devam)

• Antidepresan etkinlik geç ortaya çıkar.

– Yan etkiler tedavi başlangıcında daha çok görülür. 
Bu sebeple hasta ilacı bırakabilir.

• Antidepresan tedavi hasta remisyona girdikten
sonra en az 4-9 ay daha kullanılmalıdır1. 

– Amaç hastalığın tekrarlama riskini azaltmaktır1. 

1 American Psychiatric Association (APA). Practice Guideline for the treatment of patients with major 
depressive disorder. 3rd ed. Arlington (VA): American Psychiatric Association (APA) 2010 p. 152

Depresyonda Somatik Tedaviler

• Elektrokonvülzif Terapi (EKT)

• Transkranial Manyetik Stimülasyon (TMS)

• Vagus Sinir Stimülasyonu (VNS)

• Derin Beyin Stimülasyonu (DBS)

• Manyetik Nöbet Terapisi (MNT)

• Transkranial Doğru Akım Stimülasyonu (tDCS)

• Kronoterapötik yaklaşımlar
– Uyku Yoksunluğu

– Işık Tedavileri
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Elektrokonvulzif Terapi (EKT)

• En etkili tedavi seçeneklerinden biridir.
– Başarı oranı %90.
– Nadiren ilk tercih tedavi olarak kullanılır.

• EKT’de;
– Hasta kısa etkili anesteziklerle uyutulur.
– Süksinil kolin verilir. 
– Ardından 2 elektrot ile hastaya elektrik akımı verilerek 15-

45 sn süreyle jeneralize tonik klonik nöbet geçirmesi
sağlanır.

– Sonrasında bellek bozukluğu, kas ağrıları, postiktal
konfüzyon görülebilir.

– Haftada 2 seanstan 8-10 seans gerekebilir. 

Elektrokonvülzif Terapi (EKT)
Endikasyonlar (Major Depresif Bozukluk)

• İlaç tedavisine zayıf yanıt veya yanıtsızlık
• İntihar düşüncelerini gerçekleştirme riskinin yüksek 

olduğu akut suisidalite
• Psikotik özelliklerin varlığı
• Ağızdan sıvı ve besin alınımının az olması/olmaması 

gibi depresyonun komplikasyonlarına bağlı olarak hızlı 
bozulan durum

• Standart antidepresan tedaviye ilişkin risklerin EKT 
risklerinden fazla olması

• Katatoni
• Hastanın kendi tercihi

American Psychiatric Association: The Practice of Electroconvulsive Threapy: Recomendations for Treatment, Training and Privileging. 2nd Ed. 
American Psychiatric Association Committee on Electroconvulsive Threapy, Washington DC; 2001.

Transkranial Manyetik Stimülasyon (TMS)

• Kafa derisi üzerinden elektrik akımı geçirilerek 
oluşturulan manyetik alan kullanılarak 
uygulanır.

• FDA tarafından en az bir ilaç tedavisine yanıt 
alınamamış major depresyonda, ardışık 
(repetetif) ve ritmik yapılan rTMS 
onaylanmıştır.

Vagus Sinir Stimülasyonu (VNS)

• Tedavinin esası: sol vagal sinir aracılığıyla 
beyine aralıklı elektrik uyaranları 
gönderilmesidir. 

• İnvazif bir yöntemdir. 

• FDA en az 4 antidepresan ilaç denemesine 
yanıt vermeyen dirençli depresyon 
hastalarında ilaç tedavisine ek olarak 
kullanılmasını önermektedir. 

Derin Beyin Stimülasyonu (DBS)

• Kafatasına açılan küçük bir delikten uygun 
bölgeye yerleştirilen birer elektrodun sağladığı 
akımla, beynin belli bölgelerine yüksek 
frekanslı uyarı gönderilmesi temeline dayanır. 

Derin Beyin Stimülasyonu (DBS)
Uygulama Ölçütleri

• Yeterli sürede ve yeterli sürede üç farklı 
sınıftan antidepresan tedavisi almış olmak

• Dört hafta süre ile birincil antidepresan ilacı en 
az iki farklı ajan ile güçlendirme uygulanmış 
olması

• En az bir kür EKT uygulanmış olması

• Deneyimli terapist ile en az yirmi seans 
psikoterapi almış olmak

Mayberg HS, Lazano AM, Voon V., McNeely HE, Seminowicz D, Hamani C,et al. Deep Brain Stimulation for 
Treatment-Resistant Depression. Neuron 2005;45(5):651-60.
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Manyetik Nöbet Terapisi (MNT)

• Yüksek dozda rTMS’nin kullanıldığı bir yöntemdir. 
• Farmakolojik tedaviye dirençli ve EKT’yi tolere 

edemeyen hastalarda kullanılmaktadır. 

Transkranial Doğru Akım Stimülasyonu 
(tDCS)

• Kafa derisine uygulanan elektrotlarla düşük 
amplütüdlü akım verilerek, kortikal nöronların 
uyarılması temeline dayanır. 

Kronoterapötik Yaklaşımlar
Uyku Yoksunluğu

• Üç şekilde uygulanabilir;
– Tam uyku yoksunluğu

• Normal uyku arasında 1-2 gün tam uykusuzluk

• Hastaların %60’ında etkili ama etki sürekli değil.

– Kısmi uyku yoksunluğu
• 2 AM-10PM arası hasta uyanık kalır.

• Hastaların %50’side o gün içinde antidepresan etki görülür.

– Uyku yoksunluğu + ilaç tedavisi (antidepresan veya Li) 
kombinasyonu
• En etkili şekli

• Antidepresan etki daha uzun süreli

• Ayrıca antidepresan tedavinin etkinliğini arttırıyor. 

Kronoterapötik Yaklaşımlar
Işık Tedavisi

• Mevsimsel deseni olan duygudurum 
bozukluklarının tedavisi için ilk kez 1984’de ışık 
terapisi uygulanmaya başlanmıştır.

– Ortalama 40 yaşta ve genelde (%75) kadınlarda

• 1.500-10.000 lüks ve üstü ışık kaynağı, güneş 
doğmadan önce 1-2 saat uygulanır. 

Depresyonda Psikoterapötik Yaklaşımlar

• Analitik Yönelimli Psikoterapi

• Destekleyici Terapi

• Bilişsel Davranışçı Terapi

• Bireysel Terapiler

• Grup Terapileri

• Kişilerarası Terapi

• Problem Çözmeye Odaklı Terapi

Psikoterapi

• İlaç tedavisi ile birlikte uygulanmalıdır.

• Psikososyal sorunlar ele alınır, hastayı bu
noktaya getiren sebepler iyice değerlendirilir. 

Atipik Depresyon

• Depresyonda atipik özellikler1;

– Bazı bedensel belirtilerde tersine dönme (ters
vejetatif belirtiler)

• Uyku, iştah, kilo artışı

– Duygudurumun olumlu uyaranlara yanıt olarak
geçici düzelmesi

– Reddedilmeye karşı emosyonel duyarlılık

– Fobik belirtiler

– Şiddetli yorgunluk hali
1. Küey, L., & Gülseren, Ş. (2008). Sağaltım Öncesi Değerlendirme, Tanısal Değerlendirme ve Olgu Formülasyonu. In O. Yazıcı, T. 
Oral & S. Vahip (Eds.), Depresyonun Sağaltım Klavuzu Kaynak Kitabı (pp. 13-34). Ankara: Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları.
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Distimi

• En az 2 yıl süren, çok ağır olmayan depresif
belirtiler vardır. 

• Depresyondaki gibi ataklar halinde seyretmez.
– Distimi üzerine depresyon dönemleri eklenebilir (Çifte

depresyon)

• Genel popülasyonun %5-6’sında görülür.
• Cinsiyetlere göre farklılık yoktur.
• Tedavilerinde SSGİ kullanılır. 

– İlaç tedavisine yanıt oranı düşüktür.
– Daha yüksek dozlar ve uzun süreli tedavi

gerektirebilir. 

Premenstrüel Disforik Bozukluk

• Kadınlarda menstrüel siklusta seks
steroidlerinin seviyelerinde değişikliklerle
tetiklenen somatopsişik bir hastalıktır. 

• Yaklaşık kadınların %5’inde 

Premenstrüel Disforik Bozukluk
Tedavi

• Tedavisi semptomatiktir.

– Ağrı için ağrıkesiciler

– Anksiyete ve insomnia için sedatifler

– Ödem için diüretik ilaçlar

• Bazı hastalar kısa süreli SSRI tedavisinden
fayda görürler. 

Epidemiyolojik ve Risk Etkenleri Yönünden Major Depresif
Bozukluk ve Distiminin Karşılaştırılması

Major Depresif Bozukluk Distimi

Cinsiyet 2 kadın/ 1 erkek Cinsiyet farklılığı yok

Başlangıç yaşı 20-50 arası (ortalama 30) Erken başlangıç < 21
Geç başlangıç > 21

Irk ve etnisite Fark yok Fark yok

Ekonomik durum Düşük gelirde fazla Düşük gelirde fazla

Evlilik durumu Genç ve bekarlarda fazla Ayrılmış ve boşanmışta çok

Diğer etkenler Ailede depresyon
Erken ebeveyn ölümü
Stresli çocukluk ve yaşam
Kronik stres ve güvensizlik

Major Depresyon
Madde kullanımı
Anksiyete bozukluğu (panik)
Borderline kişilik
bozukluğuyla birliktelik sık


