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VI. ÖZET

PAN K BOZUKLU U VE YET K N AYRILMA ANKS YETES BOZUKLU U
HASTALARINDA CO2 DUYARLILI I
Dr. Özgür ATLI
Dokuz Eylül Üniversitesi T.p Fakültesi Hastanesi Psikiyatri Anabilim Dal.
Tez Dan.Cman.: Prof. Dr. Tunç ALKIN
Amaç: Panik bozuklu:u (PB) hastalar.n.n CO2 k.Ck.rtmas. ile panik atak geçirme s.kl.:.n.n
kontrollerden yüksek oldu:u bilinmektedir. Çocuklardaki ayr.lma anksiyetesi bozuklu:unun
(çAAB) da hem CO2 duyarl.l.:.yla ve hem de yetiCkinlikte ortaya ç.kan PB’yle iliCkili
oldu:unu bildiren çal.Cmalar bulunmaktad.r. Bu çal.Cmada, PB ve/veya ayr.lma anksiyetesi
bozuklu:u (AAB) olan yetiCkin hastalarda ve sa:l.kl. bireylerde CO2 duyarl.l.:.n.n ve iliCkili
olabilecek klinik özelliklerin, karC.laCt.rmal. olarak de:erlendirilmesi amaçlanm.Ct.r.
Yöntem: Çal.Cmam.za PB tan.s. alm.C 38 hasta, yetiCkin ayr.lma anksiyetesi bozuklu:u
(yAAB) tan.s. alm.C 31 hasta ve 40 sa:l.kl. birey kat.lm.Ct.r. Kat.l.mc.lar a:.z ve burunlar.n.
kapatan bir maske ile %35 CO2-%65 O2’den oluCan bir gaz kar.C.m.n., vital kapasitelerinin en
az %80’i kadarl.k hacimde ve iki kez solumuClard.r. CO2 uyar.m.ndan hemen önce ve sonra
akut panik envanteri (APE) ve görsel anolog ölçe:i (GAÖ) kat.l.mc.lar taraf.ndan
puanlanm.Ct.r. Bu puanlar temelinde CO2 ile tetiklenmiC panik ata:.n.n olup olmad.:.
de:erlendirilmiCtir.
Bulgular: CO2 k.Ck.rtmas. ile panik ata:. geçirme oranlar. APE’ye ve GAÖ’ye göre PB ve
yAAB gruplar. aras.nda anlaml. farkl.l.k göstermezken, her iki grupta kontrol grubuna göre
anlaml. olarak yüksek bulundu. Anksiyete duyarl.l.:. indeksi-3 (AD -3) toplam puanlar. da
PB ve yAAB gruplar.nda benzer bulunurken, her ikisinde de kontrol grubundan anlaml.
olarak daha yüksekti. AD fiziksel alt ölçe:i ise di:er iki alt ölçekten farkl. olarak PB
grubunda yAAB grubundan yüksek bulundu.
Sonuç: Çal.Cmam.zda PB’de CO2 duyarl.l.:. oldu:u bir kez daha do:rulan.rken, yAAB’de de
CO2 duyarl.l.:. oldu:u bulunmuCtur. Bulgular.m.z iki hastal.:.n oluCumundan ortak
patofizyolojik süreçlerin sorumlu olabilece:ini desteklemektedir.
Anahtar kelimeler: Panik bozuklu:u, yetiCkin ayr.lma anksiyetesi bozuklu:u, CO2
duyarl.l.:., anksiyete duyarl.l.:.
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VII. ABSTRACT

CO2 SENSITIVITY IN PATIENTS WITH PANIC DISORDER AND ADULT
SEPERATION ANXIETY DISORDER
Dr. Özgür ATLI
Dokuz Eylul University, Faculty of Medicine, Department of Psychiatry
Supervisor: Prof. Dr. Tunç ALKIN
Aim: It is known that panic disorder (PD) patients have higher probability for panic attacks
via CO2 challenge. There are studies which notify the relationship between childhood
separation anxiety disoder (CSAD) and CO2 sensitivity and, adult PD. In the present study, it
is aimed to comparatively assess the CO2 sensitivity and possible related clinical features in
PD and/or seperation anxiety disorder (SAD) in adult patients and healthy subjects.
Method: 38 PD patients, 31 adult seperation anxiety disorder (ASAD) patients and 40 healthy
subjects have participated to the study. The participants were challenged two times with at
least 80% vital capacity inhalations of 35% CO2 -65% O2 through a mask which covers the
mouth and the nose. Immediately before and after inhalations, acute panic inventory (API)
and visual analog scale (VAS) were scored by participants. The presence of the CO2 induced
of panic attacks were assessed based on these scores.
Results: There was no significant difference between PD and ASAD grups, whereas these
two groups were both found to be significantly higher than the control group in terms of CO2
induced panic attack rates according to API and VAS scores. Similarly, while anxiety
sensivity index-3 (ASI-3) total scores did not differ between PD and ASAD groups, they had
both significantly higher scores than controls. Furthermore, ASI-3 physical subscale were
seperated from the other two subscales by having higher scores in PD group than ASAD
group.
Conclusion: In our study, we not only confirm that there is a CO2 sensivity in PD, but also
found a CO2 sensitivity in ASAD. Our findings support the view of a common
pathophysiological processes might be responsible for the development of these two
disorders.
Key Words: Panic disorder, adult seperation anxiety disorder, CO2 sensitivity, anxiety
sensitivity
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1. G R

VE AMAÇ

Panik bozuklu:u (PB) nefes almada güçlük, çarp.nt., baC dönmesi gibi çeCitli bedensel
ve biliCsel belirtilerin ön planda oldu:u, yineleyici ve beklenmedik panik ataklar.yla
belirlenen yayg.n bir bozukluktur1. PB’nin patofizyolojisi hala belirsizlikler içerdi:inden bu
konudaki araCt.rmalar sürmektedir. PB’nin en belirgin bileCeni olan panik ataklar.n.n,
laboratuvar ortam.nda özgül kimyasal k.Ck.rt.c.lar ile ortaya ç.kart.labilmesi araCt.rmac.lar
için özel bir önem taC.r. Bunlardan en yayg.n kullan.lan yöntem CO2 ile k.Ck.rtma
çal.Cmalar.d.r. PB’nin oluCumunda bo:ulma yanl.C alarm teorisininin kurucusu olan Klein’a
göre, beyinde artan CO2 ve laktat seviyeleri ‘potansiyel bir bo:ulman.n habercileri’ olarak
de:erlendirilir ve yanl.C bo:ulma duyumuna yan.t olarak ortaya ç.kacak hiperventilasyonu
tam bir panik ata:. izleyebilir2.
Ayr.lma anksiyetesi bozuklu:u (AAB) çocuklukta veya erken adolesan dönemde
görülen, ba:lanma figüründen -genellikle anne- ayr.lmayla ilgili yaCanan aC.r. zorlanma ile
karakterize, yayg.n bir psikiyatrik bozukluktur3.
DSM-IV-TR’de AAB’nin bir çocukluk ça:. bozuklu:u olarak s.n.fland.r.lmas.na ve
‘belirtilerin 18 yaC.ndan önce baClam.C olmas.’ koCuluna ra:men Manicavasagar ve Silove
(1997) benzer belirtilerin daha sonraki yaCamda da devam edebilece:ini hatta ilk kez
yetiCkinlikte ortaya ç.kabilece:ini belirtmiClerdir4,5.
AAB ve PB aras.nda klinik aç.dan çeCitli farkl.l.klar bulunmas.na karC.n Klein’a göre
bu iki bozukluk altlar.nda yatan nörofizyolojik düzenekler arac.l.:.yla ba:lant.l. olabilirler2.
Çocukluktaki ayr.lma anksiyetesi bozuklu:unun (çAAB), yetiCkin PB ve agorafobisinin
etiyopatogezinde önemli bir rol oynad.:. düCünülmektedir. Bandelow ve arkadaClar. (2001),
PB tan.s. alm.C 115 hasta ve 124 sa:l.kl. kontrol grubunu karC.laCt.rd.klar. çal.Cmalar.nda, PB
hastalar.n.n özgeçmiCinde sa:l.kl. kontrol grubuna göre daha fazla çAAB görüldü:ünü
bulmuClard.r6. Benzer Cekilde bir anksiyete poliklini:inde tedavi gören 136 yetiCkin kad.nda
ayr.lma anksiyetesi belirtileri envanteri (AABE) ile geriye dönük çAAB belirtileri
de:erlendirilmiC ve AABE puan.n.n agorafobili PB olan kad.nlarda, yayg.n anksiyete
bozuklu:u ya da fobik bozukluk olanlara göre anlaml. ölçüde daha yüksek oldu:u
bulunmuCtur7.

3

Roberson-Nay ve arkadaClar. (2010), ebeveynlerinde PB olan çAAB’li çocuklar.n %5
CO2 solutulmas.ndan daha fazla etkilendi:ini bulmuClar ve “ayr.lma anksiyetesi ile CO2
duyarl.l.:.n.n” panik belirtilerinin oluCumunda rol oynayan “ortak bir düzenek” olabilece:i
sonucuna varm.Clard.r8.
Biz bu çal.Cmam.zda yetiCkin PB hastalar.na, yetiCkin ayr.lma anksiyetesi bozuklu:u
(yAAB) hastalar.na ve sa:l.kl. kontrollere %35 CO2 - %65 O2 kar.C.m.n. solutularak CO2
duyarl.l.klar.n. inceledik. Tüm çal.Cma grubumuzda klinik görüCmeler ve öz bildirim
ölçekleriyle yAAB’nin varl.:.n. ve belirtilerinin Ciddetini, geriye dönük olarak da çAAB’nin
varl.:.n. ve belirtilerinin Ciddetini kaydettik. Çal.Cman.n temel varsay.m. yAAB’si olan
hastalarda CO2 duyarl.l.:.n.n -PB’de oldu:u gibi- sa:l.kl. kontrollerden daha fazla bulunaca:.
idi. Bunun yan.nda PB hastalar.ndaki ayr.lma anksiyetesi düzeylerinin de kontrollerden
yüksek olaca:.n. varsayd.k. Ayr.ca çal.Cmam.zda CO2 ile tetiklenen panik ataklar.n.n bir
yorday.c.s. oldu:u öne sürülen anksiyete duyarl.l.:. indeksi-3 (AD -3) puanlar.n.n panik ata:.
oluCumundaki olas. rolü de araCt.r.lm.Ct.r.
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2. GENEL B LG LER

2.1. Yeti#kin Ayr(lma Anksiyetesi Bozuklu0u
Ba:lanma kuram.na göre, çocuktaki ayr.lma anksiyetesi ba:lanma figüründen
ayr.lmaya karC. ortaya ç.kan do:al bir yan.tt.r; Alt. ay ile üç yaC aras. dönemde normal
geliCimsel bir tepkidir9.
Ayr.lma ile ilgili anksiyete aC.r.ysa, yaCla uyumsuz davran.Clara ya da kiCinin sosyal,
ailesel veya akademik iClevlerinde aksamaya neden oluyorsa klinik olarak anlaml.d.r. AAB
çocuklukta veya erken adolesan dönemde görülen, ba:lanma figüründen -genellikle anneayr.lma ile ilgili yaCanan, aC.r. zorlanma ile karakterize bir psikiyatrik bozukluktur3. AAB ilk
kez DSM III’de tan.mlanm.Ct.r10. DSM III R’de tan. ölçütleri ayn.yken11, DSM IV TR’de tan.
koyabilmek için gereken asgari süre iki haftadan dört haftaya ç.kar.lm.Ct.r12.
DSM-IV-TR’de12 (Tablo 1) AABbir çocukluk ça:. bozuklu:u olarak s.n.fland.r.lmas.na
ve ‘belirtilerin 18 yaC.ndan önce baClam.C olmas.’ koCuluna ra:men Manicavasagar ve Silove
(1997) benzer belirtilerin daha sonraki yaCamda da devam edebilece:ini öne sürmüClerdir4.
Ortaya att.klar. “Devaml l k Hipotezine” göre çocuklukta oluCan ayr.lma anksiyetesi
ergenlikten sonra da devam ederek, bozuklu:un bir yetiCkinlik formunu ortaya ç.karmaktad.r4,
13, 14

.
AAB’nin yetiCkin formu oldukça yak.n bir zamanda tan.mlanm.Ct.r4. yAAB’nin,

çAAB’ye benzer belirtilerle, yaCam.n daha geç döneminde de görülebilen bir anksiyete
bozuklu:u oldu:u öne sürülmektedir4. Buna göre etkilenen yetiCkinler, ba:lanma figürünün
baC.na kötü Ceyler gelmesi konusunda yo:un korkular yaCarlar ve onlarla yak.n temaslar.n.
korumaya çal.C.rlar. Gerçek ayr.lma olay. ya da ayr.lma endiCesi yaCad.klar.nda, panik ata:.
geçirme riski taC.rlar4. YetiCkinlikteki ayr.lma anksiyetesi belirtilerinin, ebeveynlerden oldu:u
kadar “e ten veya çocuklardan ayr lmaya” ya da “ba lar na bir zarar gelece ine” iliCkin
aC.r. anksiyete duymaya dönüCebildi:i belirtilmektedir5.

5

Tablo 1. Ayr.lma anksiyetesi bozuklu:u için DSM-IV TR tan. ölçütleri

A. ACa:.dakilerden üçünün (ya da daha fazlas.n.n) olmas. ile belirli, kiCinin evden ya da
ba:land.:. insanlardan ayr.lmas.yla ilgili, geliCimsel olarak uygunsuz ve aC.r.
anksiyetenin olmas.:
1. Evden ya da ba:land.:. baCl.ca kiCilerden ayr.ld.:.nda ya da böyle bir ayr.lma
beklendi:inde yineleyici biçimde aC.r. s.k.nt. duyma
2. Ba:land.:. baCl.ca kiCileri yitirece:ine ya da onlar.n baC.na bir iC gelece:ine
iliCkin sürekli ve aC.r. bir kayg. duyma
3. Kötü bir olay.n, ba:land.:. baCl.ca kiCiden ayr.lmas.na yol açaca:.na iliCkin
sürekli ve aC.r. bir kayg. duyma
4. Ayr.lma korkusundan ötürü, sürekli olarak, okula ya da baCka bir yere gitmek
istememe ya da gitmeyi reddetme
5. Tek baC.na kalma, evde ba:land.:. kiCiler olmaks.z.n kalma ya da kendi için
önemli yetiCkin insanlar olmadan di:er ortamlarda bulunma konusunda
isteksizlik gösterme ya da bu konuda sürekli ve aC.r. bir korku duyma
6. Ba:land.:. kiCilerin yak.n.nda olmadan ya da evin d.C.nda uyuma konusunda
sürekli bir isteksizlik gösterme ya da uyumay. reddetme
7. Ayr.lma konusunda sürekli kâbuslar görme
8. Ba:land.:. baCl.ca kiCilerden ayr.ld.:.nda ya da böyle bir ayr.l.k beklendi:inde
yineleyici bir biçimde fiziksel belirti yak.nmalar. getirme (baC a:r.lar., kar.n
a:r.lar., bulant. ya da kusma gibi)
B. Bu bozuklu:un süresi en az dört haftad.r
C. BaClang.c. 18 yaC.ndan önce olur
D. Bu bozukluk klinik aç.dan önemli bir s.k.nt.ya ya da toplumsal, okulda (mesleki) ya da
önemli di:er iClevsellik alanlar.nda bozulmaya neden olur.
E. Bu bozukluk sadece Yayg.n GeliCimsel Bozukluk, !izofreni ya da di:er bir Psikotik
Bozuklu:un gidiCi s.ras.nda ortaya ç.kmamaktad.r ve agorafobi ile giden PB ile daha iyi
aç.klanamaz.
Varsa belirtiniz:
Erken ba#lang(çl(: BaClang.c. alt. yaC.ndan önce olursa
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çAAB’nin s.kl.:. DSM-IV’de çocukluk dönemi için %4, ergenlerde %2-4 olarak
verilmiCtir12.
Shear ve arkadaClar.n.n (2006), 2001-2003 y.llar. aras.nda Amerika BirleCik
Devletleri’nde 9282 yetiCkinle yüzyüze görüCerek yapt.lar. ulusal eCtan. çal.Cmas.
replikasyonu (NCS-R) yAAB tan.s.n. da içeren geniC çapl. ilk epidemiyolojik çal.Cmad.r ve
yAAB’nin genel toplumdaki yaCam boyu görülme s.kl.:.n. %6.6 olarak vermektedir15. Bu
çal.Cmada genel toplumda çAAB’nin s.kl.:. %4.1 olarak belirlenmiC olup bunlardan
%36’s.n.n yak.nmalar.n.n yetiCkinlikte de devam etti:i ve yAAB tan.s. alanlar.n %77.5’inin
ise yak nmalar n n ilk kez yeti kinlik döneminde ba lam oldu u bulunmuCtur15.

ekil 1. AAB’nin yaCam boyu görülme s.kl.:.. (Kaynak 15’ten uyarlanm.Ct.r.)
çAAB 6-7 yaClar.nda baClayabilir ve en s.k olarak 7-9 yaClar. aras.nda görülür16. AAB,
çocuklarda ve ergenlerde farkl. belirtilerle tan.mlanm.Ct.r. Çocuklarda ergenlere göre daha
çeCitli AAB belirtileri görüldü:ü ve ayr.l.k temal. kâbuslar oldu:u rapor edilmiCtir.
Ayr.lmayla ilgili zorlanma çocuklarda daha aç.k bir biçimde görülürken, ergenlerde fiziksel
yak.nmalar daha s.kl.kla bildirilmiCtir16. Baz. çal.Cmalarda k.zlarda daha fazla oranda AAB
görüldü:ü bildirilirken, baz.lar.nda ise cinsiyete göre görülme s.kl.:.n.n eCit oldu:unu
bildirilmiCtir17-19.
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Pini ve arkadaClar.n.n (2009) 508 anksiyete ve duygudurum bozuklu:u hastas.nda
yap.land.r.lm.C görüCme ile yAAB s.kl.:.n. de:erlendirdikleri bir çal.Cmada, 105 hastada
(%20.7) çocukluk AAB öyküsü olmaks.z.n yetiCkinlik AAB’si, 110 hastada (%21.7) ise ise
hem çocukluk hem de yetiCkinlik AAB’si oldu:unu gösterilmiCtir20. Yazarlar, yAAB’nin
düCünülenden çok daha yayg.n oldu:unu ve bireylerin iClevsellikleri üzerinde anlaml. etkileri
oldu:unu vurgulam.Clard.r20. Bu çal.Cma yAAB’nin önemli yeti yitimi yartt.:.n. gösteren ilk
bildiri olmas.yla önem taC.maktad.r.
Biederman ve arkadaClar.n.n (2007) yapt.klar. bir çal.Cmada, 151 aileden 233 çocu:un
beC y.ll.k izleminden elde edilen sonuçlara göre çocukluktaki agorafobinin ileri dönemde
yayg.n anksiyete bozuklu:u (YAB) geliCimi ile ilgili oldu:u bulunurken, çAAB’nin ise özgül
fobi (OR: 4.7, p=0.007), agorafobi (OR: 9.1, p=0.003), PB (OR: 9.2, p=0.002) ve major
depresif bozukluk (OR: 3.2, p=0.004) geliCimi için öncülük etti:i bulunmuCtur21.
Manicavasagar ve arkadaClar. (1997) taraf.ndan yay.mlanan ve AAB’nin yetiCkinlikte
tan.mlanabilir olup olmad.:.n.n araCt.r.ld.:. çal.Cmada, bir medya kampanyas.yla ulaC.lan 44
bireyle yap.land.r.lm.C görüCmeler yap.lm.Ct.r5. Bunlara yetiCkin ayr.lma anksiyetesi ölçe:i
(YAA) (Adult Separation Anxiety Questionnaire; ASA) uygulanm.C ve ayr.lma anksiyetesi
belirti envanteri (AABE) (Separation Anxiety Symptoms Inventory; SASI) ile geriye dönük
olarak çocukluk ayr.lma anksiyetesi belirtileri de:erlendirilmiCtir. Major depresif bozukluk,
PB, agorafobi ve ba:.ml. kiCilik bozuklu:unun SCID-P ve SCID-II kullan.larak tarand.:. bu
çal.Cmada, 36 kat.l.mc.da yAAB ölçütlerinin karC.land.:. bulunmuCtur. Bu kat.l.mc.lar.n
ço:unlu:unda AAB belirtilerinin çocukluk döneminde baClad.:., 1/3’ünde ise ilk belirtilerin
yetiCkinlikte

yaCand.:.

bildirilmiCtir5.

Bulgular,

AAB’nin

çocukluk

dönemiyle

s.n.rland.r.lmas.n.n do:ru olmad.:.n. göstermesi aç.s.ndan çok önemlidir. YaCam boyu
anksiyete bozukluklar. ve depresif bozukluk ek tan.lar. oldukça yayg.n olmas.na karC.n,
kat.l.mc.lar.n ço:u ayr.lma anksiyetesi belirtilerinin di:er Eksen I bozukluklar.ndan daha
önce baClad.:.n. bildirmiClerdir5. Bu grupta sadece alt. birey (%17) ba:.ml. kiCilik bozuklu:u
tan.s. alm.Ct.r. Bu çal.Cmada yAAB’nin en s.k saptanan klinik belirtileri ve oranlar. Tablo
2’de sunulmuCtur5.
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Tablo 2. yAAB’nin en s.k saptanan klinik belirtileri ve oranlar. (Kaynak 5’den al.nm.Ct.r).
yAAB’nin en s(k saptanan klinik belirtileri

Oranlar( (%)

Ba:land.:. biri terk ederse bununla baCa ç.kamayaca:.n. düCünme

81

Ba:land.:. kiCilere ciddi bir zarar gelece:i endiCesi

81

Gece tek baC.na uyumakta güçlük çekme

72

Evde, ancak yak.nlar.yla beraberken kendini güvende hissetme

72

Ba:l. oldu:u kiCilerin terk etmesiyle ilgili aC.r. endiCe

69

Yak.nlar.ndan ayr.lmayla ya da onlar.n kendisini b.rakt.:.n. düCünmekle
panik ata:. geçirme

67

Yak.nlar.n.n uzakta oldu:unu düCünmenin zorlanmaya yol açmas.

64

Ba:lanmalar.yla olan iliCkilerinin yo:unlu:undan endiCe duyma

64

Günlük iClerde yak.nlar.yla görüCmesini bozacak aksamalar oldu:unda
aC.r. s.k.nt. yaCama

58

Yak.nlar.n. kendisinden ay.racak olas. olaylar hakk.nda endiCelenme

58

Yak.nlar.yla düzenli telefon görüCmesi yapmazsa s.k.nt. yaCama

58

Yak.nlar.yla olan iliCkisinin baCka sorunlar yarataca:.ndan endiCelenme

53

Yak.ndan ba:land.:. kiCileri çevresinde tutabilmek için çok konuCma

50

yAAB’si olan kiCilerin, di:er anksiyete bozukluklar.nda da oldu:u gibi çocukluk
dönemlerinde ebeveynlerinin aC.r. koruyucu tutumlar.na maruz kald.klar. bildirilmiCtir22.
Anksiyete bozuklu:u tan.s. alm.C 54 çocuk ve ebeveynlerinin kat.ld.:. bir çal.Cmada, çAAB
tan.s. olan çocuklar.n %63’ünün ebeveynlerinden en az birisinde yAAB oldu:u bulunmuCtur.
Bu sonuçlar, AAB’nin baz. ailelerde kümelenme gösteriyor olabilece:i Ceklinde
yorumlanm.Ct.r23.
2.2. Panik Bozuklu0u
PB nefes almada güçlük, çarp.nt., baC dönmesi gibi çeCitli bedensel ve biliCsel
belirtilerin ön planda oldu:u, yineleyici ve beklenmedik panik ataklar.yla belirlenen yayg.n
bir bozukluktur1. Kessler ve arkadaClar.n.n (2006) yay.mlad.:. ulusal eCtan. çal.Cmas.
replikasyonu (NCS-R; n=9282) bulgular.na göre, PB ölçütlerini karC.lamayan ve de
agorafobinin eClik etmedi:i panik ataklar.n.n yaCam boyu s.kl.:. %22.7 bulunurken,
agorafobili panik ataklar.n yaCam boyu s.kl.:. %0.8 olarak bulunmuCtur24. Agorafobisiz
9

PB’nin yaCam boyu s.kl.:.n.n %3.7 olarak bulundu:u çal.Cmada, Agorafobili PB s.kl.:. ise
%1.1 olarak bulunmuCtur24.

ekil 2. Agorafobili ve agorafobisiz DSM-IV panik ata:. ve PB yaCam boyu görülme s.kl.:..
Yaln.zca PA: PB veya agorafobi olmayan panik ataklar.; Yaln.zca PB: Agorafobi olmayan
PB; PA-Ag: Agorafobili panik ataklar. fakat PB yok; PB-Ag: Agorafobili PB. Yaln.zca PB
(%3.7) ve PB-Ag (%1.1) prevalans toplamlar.n.n bütün PB prevalans. olan %4.7’den büyük
olmas.n.n nedeni yuvarlama hatas.d.r (Kaynak 24’den uyarlanm.Ct.r).

1993’te yay.mlanan bir Dünya Sa:l.k Örgütü çal.Cmas.nda, Türkiye’de birinci basamak
sa:l.k hizmetlerinde panik ata:. yayg.nl.:. %3.4 ve PB yayg.nl.:. ise %0.2 olarak
verilmiCtir25.
PB tan.s., DSM-III’te anksiyete bozukluklar. grubunun anksiyete nevrozlar. alt baCl.:.
alt.nda yer alm.Ct.r10; Oniki adet bedensel belirti tan.mlanmakla birlikte, hastal.:.n biliCsel
yönleri daha az vurgulanm.Ct.r. PB agorafobi ile birlikte bulundu:unda tan.n.n yine anksiyete
bozukluklar. grubunda bulunan ‘fobik bozukluklar’ alt baCl.:. kapsam.nda ‘agorafobi, panik
ataklar.yla beraber’ olarak kodlanmas. önerilmekteydi10. lk olarak DSM-III-R’de ‘PB,
agorafobi olmaks.z.n’ ve ‘PB, agorafobi ile birlikte’ olarak de:erlendirilmeye baClam.Ct.r11.
DSM-IV’de biliCsel belirtiler daha ön plana ç.kmaktad.r ve panik ataklar.n baCka hastal.klarda
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da görülebilece:i belirtilerek, PB’nin farkl. bir klinik durum oldu:u vurgulanmaktad.r12
(Tablo 3).

Tablo 3. Panik ata:. için DSM-IV tan. ölçütleri

ACa:.daki belirtilerden dördünün (ya da daha fazlas.n.n) birden baClad.:. ve 10
dakika içinde en yüksek düzeyine ulaCt.:., ayr. bir yo:un korku ya da huzursuzluk
döneminin olmas.:
1. Çarp.nt., kalp at.mlar.n. duyumsama ya da kalp h.z.nda artma olmas.
2. Terleme
3. Titreme ya da sars.lma
4. Nefes darl.:. ya da bo:uluyor gibi olma duyumlar.
5. Solu:un kesilmesi
6. Gö:üs a:r.s. ya da gö:üste s.k.nt. hissi
7. Bulant. ya da kar.n a:r.s.
8. BaC dönmesi, sersemlik hissi, düCecekmiC ya da bay.lacakm.C gibi olma
9. Derealizasyon (gerçek d.C.l.k
(benli:inden ayr.lm.C olma)

duygular.)

ya

da

depersonelizasyon

10. Kontrolünü yitirece:i ya da ç.ld.raca:. korkusu
11. Ölüm korkusu
12. Paresteziler (uyuCma ya da kar.ncalanma duyumlar.)
13. ÜCüme, ürperme ya da ateC basmalar.
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Tablo 4. Agorafobi için DSM-IV tan. ölçütleri

A. Beklenmedik bir biçimde ortaya ç.kabilecek ya da durumsal olarak yatk.nl.k gösteren
bir panik ata:.n.n ya da panik benzeri belirtilerin ç.kmas. durumunda yard.m
sa:lanamayabilece:i ya da kaçman.n zor olabilece:i (ya da s.k.nt. do:urabilece:i)
yerlerde ya da durumlarda bulunmaktan anksiyete duyma. Agorafobik korkular
aras.nda özel bir tak.m durumlar vard.r ki, bunlar aras.nda tek baC.na evin d.C.nda
olma, kalabal.k bir ortamda bulunma ya da s.rada bekleme, köprü üzerinde olma ve
otobüs, tren ya da otomobille geziye ç.kma say.labilir.
B. Bu durumlardan kaç.n.l.r (örn. geziler k.s.tlan.r) ya da panik ata:. ya da panik benzeri
belirtiler olacak anksiyetesiyle ya da yo:un bir s.k.nt.yla bu durumlara katlan.l.r ya
da eClik eden birinin varl.:.na gereksinim duyulur.
C. Bu anksiyete ya da fobik kaç.nma, sosyal fobi (örn. utanacak olma korkusuyla giden
toplumsal durumlarla s.n.rl. kaç.nma), özgül fobi (örn. asansör gibi tek bir durumla
s.n.rl. kaç.nma), obsesif-kompulsif bozukluk (örn. bulaCma ile ilgili obsesyonu olan
birinin kir ve pislikten kaç.nmas.), travma sonras. stres bozuklu:u (örn. a:.r bir stres
etkenine eClik eden uyaranlardan kaç.nma) ya da AAB (örn. evden ya da akrabalardan
ayr.lmaktan kaç.nma) gibi baCka bir mental bozuklukla daha iyi aç.klanamaz.

2.3. yAAB ile PB li#kisi
Bu yöndeki gözlemler çok eskidir. Klein ve Fink 1962’de yatarak tedavi gören
agorafobik hastalar.n %50’sinde Ciddetli erken ayr.lma anksiyetesi ve okul devams.zl.:.
oldu:unu gözlemlemiCler ve “ayr.lma anksiyetesi”, “PB” ve “agorafobi” aras.nda
patofizyolojik bir iliCki oldu:unu öne sürmüClerdir26.
Bu iliCkinin do:as. bilinmemektedir. Ancak Klein’a (1993) göre çAAB ve PB aras.nda
tan.sal olarak önemli farkl.l.klar bulunmas.na karC.n, bu iki bozukluk altlar.nda yatan
nörofizyolojik mekanizmalar arac.l.:.yla ba:lant.l. olabilirler2. Silove ve arkadaClar.n.n
(2007) AABE ile geriye dönük olarak çAAB’yi tarad.klar. çal.Cmalar.nda, çocukluktaki
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AAB’nin yetiCkinlik döneminde ortaya ç.kan anksiyete bozukluklar. ile özellikle de
Agorafobili PB ile iliCkili oldu:u bulunmuCtur27.
Benzer Cekilde bir anksiyete bozukluklar. poliklini:inde tedavi gören 136 yetiCkin
kad.nda AABE ile geriye dönük çAAB belirtileri sorguland.:.nda, agorafobili PB olan
kad.nlarda AABE puan.n.n, yayg.n anksiyete bozuklu:u ya da fobik bozukluk olan kad.nlara
göre anlaml. ölçüde daha yüksek oldu:u bulunmuCtur7.
Silove ve arkadaClar. (1996), bu konuda yap.lan benzer çal.Cmalar.n, çAAB ve yetiCkin
PB aras.nda bir iliCki oldu:unu gösterdi:ini ve AAB’nin agorafobik belirtilerden ziyade PB
ile iliCkili oldu:unu fakat “özellikle di:er anksiyete ve depresyon bozukluklar. ile ilgili
olarak” bu iliCkinin özgül olup olmad.:.n.n hala çözülememiC oldu:unu belirtmiClerdir28.
Battaglia ve arkadaClar.n.n (1995) PB olan

yetiCkin poliklinik hastalar.n.n

özgeçmiClerindeki çAAB’yi inceledikleri çal.Cmalar.nda, 231 PB ve 131 cerrahi poliklinik
hastas.n.n demografik de:iCkenleri ile ailesel psikiyatrik bozukluklar. k.yaslanm.C ve PB
hastalar.nda, cerrahi poliklinik hastalar.ndan anlaml. ölçüde daha yüksek oranlarda çAAB
oldu:u bulunmuCtur29. Ayr.ca, PB olan bireylerin ailelerinde agorafobili PB, agorafobisiz PB
ve alkol ba:.ml.l.:. öyküsünün daha s.k oldu:u saptanm.Ct.r. “Ailede agorafobili PB
öyküsünün”

ve

“çocuklu unda

çAAB

varl

n n”

PB

baClang.ç

yaC.n.

etkiledi:i

gösterilmiCtir29. çAAB’yi “erken ba lang çl PB” ile iliCkili bulan bu çal.Cmada, çAAB’nin
agorafobili PB’ye olan ailesel yatk.nl.:.n bir göstergesi olabilece:i sonucuna var.lm.Ct.r.
Lipsitz ve arkadaClar. (1994) anksiyete bozuklu:u poliklini:ine baCvuran 252 hastada
geriye dönük olarak çAAB’yi araCt.rm.Clard.r30. Elde ettikleri sonuçlara göre, yetiCkinlik
döneminde iki ya da daha fazla say.da “yaCam boyu anksiyete bozuklu:u tan.s.” alm.C olan
hastalarda, tek bir anksiyete bozuklu:u tan.s. alm.C olanlara göre çAAB anlaml. ölçüde daha
fazla bulunmuCtur. Fakat bu çal.Cmada, çAAB ve PB aras.nda özgül bir iliCki bulunmam.Ct.r.
Bu sonuçlar, çAAB’nin PB ile iliCkisinin özgül olmayabilece:i, fakat yetiCkinlikte çoklu
anksiyete bozuklu:u sendromlar.n.n geliCimi için bir risk faktörü olabilece:i yönünde
yorumlanm.Ct.r30.
ÇeliCkili araCt.rma verilerine karC.n çocukluktaki AAB’nin yetiCkinlikteki PB ve
agorafobi etiyolojisinde önemli bir rol oynad.:. hep düCünülegelmiCtir. Çocukluk
dönemindeki gerçek ayr.lma olaylar.n.n AAB’yi tetikleyebilece:i hipotezini araCt.ran
Bandelow ve arkadaClar. (2001), PB olan 115 kiCilik hasta ve 124 kiCilik sa:l.kl. kontrol
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grubunda, 0-15 yaC aras. dönemde meydana gelen gerçek ayr.lma deneyimlerini ve çAAB’yi
(geriye dönük olarak DSM-IV ve ICD-10 ölçütleri ve AABE’ye göre) de:erlendirmiClerdir6.
Bu çal.Cmada, PB olan hastalarda sa:l.kl. kontrol grubuna göre daha s.k çAAB öyküsü
bulundu:u gösterilmiCtir. PB hastalar.n.n çocukluktaki “gerçek ayr l k deneyimlerinin” de
sa:l.kl. bireylerden daha fazla bulunmas.na ra:men, çAAB ve gerçek ayr.l.k deneyimleri
aras.nda istatistiksel olarak anlaml. bir iliCki bulunmam.Ct.r6.
Bandelow ve arkadaClar.n.n (2002) bir anksiyete klini:ine baCvuran 520 hastay.
inceledikleri bir baCka araCt.rmada ise çocuklukta yaCanan travmatik olaylar.n ve ayr.lma
deneyimlerinin PB hastalar.nda herhangi bir psikiyatrik bozukluk öyküsü olmayan kontrol
grubuna göre daha fazla oldu:u bulunmuCtur31. Bu çal.Cma, büyük say.da PB hastas.nda
travmatik çocukluk deneyimlerini araCt.ran ilk çal.Cmad.r. Sonuçlar çocuklukta yaCanan
travmatik olaylar.n veya istenmeyen ebeveyn tav.rlar.n.n, daha sonra anksiyete bozuklu:u
geliCimine sebep olabilece:i Ceklindeki klasik görüCü destekler niteliktedir. Fakat PB
hastalar.n.n üçte biri herhangi bir Ciddetli travmatik olay ya da ayr.lma olay. yaCamad.klar.n.
bildirmiClerdir. Bu sonuçlar birlikte de:erlendirildi:inde, PB oluCumunun travmatik çocukluk
deneyimleri gibi tek bir etkene ba:lanamayaca:. yorumu yap.lm.Ct.r31.
Aaronson ve arkadaClar. (2008), PB ile ek tan.l. yAAB bulunan hastalar.n, tek baC.na
PB bulunan hastalara k.yasla biliCsel davran.Cç. terapiye yan.tlar.n.n 3.7 kat daha zay.f
oldu:unu bildirmiClerdir32.
Sonuç olarak, çAAB ile yetiCkin PB aras.nda do:as. henüz tam olarak anlaC.lamam.C bir
iliCki mevcuttur. Eldeki bulgulara göre çAAB sanki PB’nin öncülü ya da risk etkeni gibidir.
Yine de çAAB ile olan bu iliCki PB’ye özgül de:ildir. BaCta anksiyete bozukluklar. olmak
üzere di:er ruhsal bozukluklar.n geliCimine de yatk.nl.k yaratmaktad.r. Dolay.s.yla çAAB,
PB için basit bir ek tan. de:ildir ve yaln.zca bir özgeçmiC ya da soygeçmiC özelli:i olarak
de:erlendirilmemelidir. Sayd.:.m.z özelliklerinden ötürü bu iliCkinin olas. biyolojik
altyap.s.n.n araCt.r.lmas. için CO2 duyarl.l.:.n.n iyi bir baClang.ç olaca:. düCünülebilir.
2.4. PB ve CO2 Duyarl(l(0(
PB’nin etiyolojisi ve belirtilerinin patofizyolojisiyle ilgili biyolojik araCt.rmalar çok
çeCitli kanallardan halen sürdürülmektedir. PB, en belirgin bileCeni olan panik ataklar.n.n
laboratuvar ortam.nda özgül kimyasal k.Ck.rt.c.larla ortaya ç.kart.labilmesi ve bu ataklar.n
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anti-panik arac.larla (örn. imipramin, alprazolam vb.) özgül olarak engellenebilmesi
özelli:iyle di:er psikiyatrik bozukluklardan ayr.lmaktad.r.
Hiperventilasyon ve hipokapninin PB’deki olas. rolünün araCt.r.ld.:. erken dönem
çal.Cmalarda, PB hastalar.na hiperventilasyon yapt.r.l.rken, kontrol grubu olarak kullan.lan
bireylere hiperkapnik kar.C.mlar solutulmuCtur. Bu çal.Cmalarda, beklenenin aksine
hiperkapninin panik ata:. oluCturdu:unun gösterilmesi CO2’in bir k.Ck.rtma (challenge) arac.
olarak kullan.lmas.n. gündeme getirmiCtir33. PB hastalar.nda laboratuvar ortam.nda panik
ata:.n. ortaya ç.karabilmek için çok say.da farkl. farmakolojik arac. kullan.lmaktad.r. K.saca
“panikojen” olarak adland.r.lan bu arac.lar aras.nda CO2, sodyum-laktat, sodyum-bikarbonat,
kolesistokinin, yohimbin, kafein, m-klorofenilpiperazin, fenfluramin ve isoprotorenol
say.labilir. Bunlar.n panik ata:.n. oluCturma yollar. birbirinden farkl.d.r34.
Yüksek yo:unlukta CO2'ye maruz kalman.n PB hastalar.nda, sa:l.kl. kontrollere ya da
majör depresyon, OKB, yayg.n anksiyete bozuklu:u, yeme bozuklu:u, hayvan fobisi gibi
di:er psikiyatrik bozukluklar. olanlara göre daha s.k ve Ciddetli reaksiyonlar ve panik ataklar.
oluCturdu:u pek çok çal.Cmada gösterilmiCtir35-37. Tedavi almam.C PB hastalar.n.n sa:l.kl.
kontrollere ve di:er psikiyatrik hastal.klar. olan bireylere göre %35 CO2'nin bir ya da iki defa
solutulmas.yla panik ata:. geçirme olas.l.:.n.n daha yüksek oldu:u birçok araCt.rmada tutarl.
biçimde gösterilmiCtir38-41. PB hastalar.nda %35 CO2 solutulmas.yla tetiklenen pani:in Ciddeti
homojen de:ildir. Bu hastalar.n %50’si yüksek reaksiyon gösterirken, di:erleri çok az ya da
hiç reaksiyon göstermemiClerdir42. Farkl. çal.Cmalarda CO2 k.Ck.rtmas.yla oluCturulan panik
belirtilerin yo:unlu:unun verilen CO2 dozuyla iliCkili oldu:u gösterilmiCtir. %7’lik CO2
solutma, %5’lik CO2 solutma ve “sadece hiperventilasyon” ile yap.lan k.Ck.rtmalar.
karC.laCt.ran bir çal.Cmada, CO2 solutulmas.yla oluCan panik ata:. yan.t. oranlar.n.n,
hiperventilasyona karC. oluCanlardan daha yüksek oldu:u ve %7 CO2’ye olan panik ata:.
yan.t. oran.n.n da %5 CO2'ye olandan daha yüksek oldu:u görülmüCtür43, 44.
PB bulunan bireylerin akrabalar.nda da CO2 solutma sonras., kontrol grubuna göre daha
yüksek oranlarda anksiyete belirtileri geliCti:i gösterilmiCtir39, 40, 45-47. %35 CO2 k.Ck.rtmas.yla
yap.lan bir ikiz çal.Cmas.nda, panik ata:. yaCanma oranlar.n.n monozigot ikizlerde (%55.6)
dizogot ikizlerden (%12.5) anlaml. olarak yüksek oldu:u gösterilmiCtir48. Tüm bu bulgular
“CO2 duyarl l

n n”, PB geliCtirmeye olan “ailesel-genetik yatk nl kla” yak.ndan iliCkili
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olan durumsal bir belirteç olabilece:ini düCündürmektedir. Art.k CO2 duyarl.l.:. PB için bir
biyolojik marker (iCaretçi) olarak kabul görmüCtür.
2.4.1. Bo ulma Yanl Alarm Teorisi
Farkl. metabolik nedenlerle solunumun h.z. ve derinli:i de:iCebilir özelliktedir.
Kandaki p02, pCO2 ve pH düzeyleri, solunumun h.z.n. ve derinli:ini de:iCtirerek alveolar
ventilasyonu etkileyebilirler. Bu üç parametre aras.nda solunumu en güçlü uyaran pCO2’dir.
Bu parametrelerdeki de:iCimleri saptamak için "santral kemoreseptör” (medullada yerleCmiC
olan ve sadece beyin omurilik s.v.s.ndaki de:iCimlerini monitorize eden) ve "periferik
kemoreseptörler" (karotid ve aortik cisimlerde yerleCmiC, arteryel O2 ve CO2 parsiyel
bas.nçlar.n. ve pH de:iCimlerini monitorize eden) ad. verilen iki kemoreseptör kümesi
bulunmaktad.r35.
PB oluCumunda bo:ulma yanl.C alarm teorisininin kurucusu olan Klein’a göre (1993)
beyinde artan CO2 ve laktat seviyesi ‘potansiyel bo:ulman.n habercileri’ olarak
de:erlendirilir ve bo:ulma duyumuna yan.t olarak ortaya ç.kacak hiperventilasyonu tam bir
panik ata:. izleyebilir2. Bu veriler temelinde günümüzde PB’nin etiyolojisiyle ilgili üzerinde
en fazla çal.C.lm.C olan teori, Klein'.n “bo:ulma yanl.C alarm.” teorisidir2.
Klein’.n (1993) yanl.C bo:ulma alarm. teorisine göre, panik ata:. belirtilerinden kanbeyin bariyerini geçen CO2 sorumludur2. PB hastalar.nda beyin sap. kemoreseptörlerinin
CO2’ye aC.r. duyarl. olmalar. nedeniyle bir “bo:ulma yanl.C alarm.” ortaya ç.kar. CO2
düzeyinin (pCO2) yükselmesi, bo:ulman.n habercisi olarak alg.lan.r ve kompansatuvar olarak
“hiperventilasyon” ortaya ç.kar. Bo:ulma korkusu, birçok normal bireyde de görülebilen
Ciddetli bir korku, ayn. zamanda bir adaptasyon göstergesidir. Panik ata:. s.ras.nda nefes
darl.:.n.n ön planda olmas., yaCanan.n s.radan bir korku ya da anksiyete de:il “bo ulma
anksiyetesi” oldu:u Ceklinde yorumlan.r. Klein’a göre, PB’deki CO2 aC.r. duyarl.l.:., daha
genel bir bo:ulma aC.r. duyarl.l.:.n.n bir yönünü göstermektedir. Ayr.ca PB hastalar.nda s.k
görülen kronik hiperventilasyon, hem düCük pC02 hem de düCük bikarbonat düzeylerine yol
açmakta ve bo:ulma alarm.n. tetiklenme eCi:inin alt.nda tutmaktad.r2.
BozulmuC bo:ulma alarm., çok say.da laboratuvar bulgusu ve klinik gözlemi
aç.klamakla beraber, baz. noktalar.n.n deneysel deste:e gereksinimi vard.r.
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Griez ve arkadaClar. (2007), CO2 solutmas.n.n doza ba:l. olarak, sa:l.kl. bireylerde de
panik benzeri bir etki yaratabildi:ini, sa:l.kl. grubun %37’sinin %35 CO2 solutmaya panik ile
yan.t verdi:ini bildirmiClerdir49. Bu bulguyu da CO2’ye verilen yan.t.n, bo:ulma için evrimsel
olarak ortaya ç.km.C bir koruma düzene:i olabilece:i ve CO2 solutman.n, PB olan ve olmayan
bireylerde ayn. fizyolojik olaylar zincirini tetikledi:i Ceklinde yorumlam.Clard.r49.
PB hastalar.n.n sadece CO2 solutmaya de:il normokapnik hipoksiye karC. da artm.C
panik belirtileri ile yan.t verdikleri gösterilmiCtir. Spontan panik ataklar. s.ras.nda belirgin
solunumsal belirtiler gösteren hastalar, k.Ck.rtma s.ras.nda ve sonras.nda ise tidal hacimde
büyük dalgalanmalar gösterirler50.
Bouwer ve Stein (1997) travmatik bo:ulma deneyimlerini sorgulad.klar. çal.Cmalar.nda
PB hastalar.nda k.yaslanan di:er psikiyatrik hastalardan daha yüksek oranlar bulmuClard.r51.
Yazarlar ayr.ca, travmatik bo:ulma öyküsü olan PB hastalar.n.n, belirgin solunumsal
belirtileri ve noktürnal panik ataklar. yaCad.klar.n. bildirmiClerdir51. Bo:ulma tehlikesi
atlatma, bo:ulmalara tan.k olma, bo:aza kaçan yabanc. cisim öyküsü de PB hastalar.nda daha
s.kt.r52.
Rassovsky ve arkadaClar. (2006), PB hastalar.n.n CO2 solutma testi s.ras.nda sa:l.kl.
kontrollere göre daha fazla bo:ulma hissi yaCad.klar.n. göstermiClerdir53. Bu bulgu da yine
CO2 ile tetiklenmiC pani:in, bo:ulman.n artm.C alg.s.yla karakterize olabilece:i Ceklinde
yorumlanm.Ct.r53.
PB hastalar.nda saptanan solunumsal düzensizliklerin süreklilik göstermesi, tidal hacim
düzensizliklerinin ve iç çekmelerin pCO2’den ba:.ms.z olarak sürmesi gibi veriler ise temel
sorunun beyin sap.yla ba:lant.l. olan daha üst beyin merkezlerinde aranmas. gerekti:ini
düCündürmüCtür54-55.
2.4.2. Bili sel Kuram
AC.r. duyarl. bo:ulma alarm sistemiyle ilgili tüm bu görüClerin yan. s.ra PB
hastalar.n.n, normal bireylerden ayr.ld.:. noktan.n özgül biyolojik duyarl.l.klar.nda de:il,
“farkl vücut duyumlar n potansiyel zararl olarak yorumlayan bili sel durumlar nda”
olabilece:iyle ilgili görüCler de vard.r. Bu görüCler PB’nin biliCsel kuram.na temel
oluCturmaktad.rlar. Bu modele göre, düzensizleCmiC biliCsel ve duygusal süreçlere k.yasla
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solunumsal disregülasyon ikincildir ve biliCsel müdahalelerin birçok arac.ya karC. ortaya
ç.kan panik yan.t.n. azaltt.:.n. gösteren çal.Cmalar bunu desteklemektedir54.
Anksiyete duyarl.l.:. (AD), anksiyeteye ba:l. duyum ve belirtilerin “zararl fiziksel
ve/veya toplumsal sonuçlar ” oldu:una dair aC.r. bir korku olarak nitelendirilmiCtir. Yazarlara
göre, AD “korkmaktan korkmak” ya da “anksiyeteden korkmak” olarak tan.mlanan, bireysel
de:iCken ve bili sel bir yap.d.r56. AD’yi ölçen AD üç alt ölçekten oluCmaktad.r; bunlar
fiziksel, sosyal ve biliCsel alt ölçekleridir. Fiziksel alt ölçek, kalp çarp.nt.s. ya da nefes darl.:.
hissetmekten korkma gibi anksiyeteden kaynaklanan “bedensel belirtilerden korkmay ”
ölçmektedir.
PB hastalar.nda yap.lan hiperventilasyon ve %5.5’lik CO2 zorlama çal.Cmalar.nda,
aç.:a ç.kan korku yan.t. ile yaln.zca AD’nin fiziksel boyutunun iliCkili oldu:u, biliCsel
boyutun ise depresif duygulan.mla daha güçlü bir iliCki gösterdi:i saptanm.Ct.r57,

58

. AD

kavram. klinik olarak PB’deki beklenti anksiyetesiyle k.smen örtüCmektedir. Fakat beklenti
anksiyetesi, AD’den farkl. olarak, panik ataklar.ndan sonra edinilmiC olup yeniden ve
kaç.n.lmaz olan bir panik ata:. oluCaca:.na dair bir anksiyetedir. AD ise kiCinin yap.s.nda
bulunan ve süreklilik gösteren temel bir korkudur. AD düzeyi yüksek olan kiCiler anksiyete
yaCad.klar.nda hemen korkular.na yönelik alarm durumuna geçmekte ve bu onlar.n
anksiyetesini Ciddetlendirmektedir59. Genç eriCkinlerden oluCan geniC bir grubun beC haftal.k
temel askerlik e:itimi süresince incelendi:i ileriye dönük bir araCt.rmada, bu stresli dönem
süresince yüksek AD düzeyine sahip olanlar.n AD’si düCük olanlara göre panik ata:. yaCama
riskinin daha fazla oldu:u gösterilmiCtir60. AD’nin ileride oluCabilecek PB, depresyon ve
sosyal anksiyete bozuklu:u için bir yorday.c. olup olmad.:.n.n araCt.r.ld.:. bir y.ll.k bir izlem
çal.Cmas.nda, fiziksel alt boyutun panik ve depresif belirtileri yordad.:., buna karC.l.k biliCsel
ve sosyal boyutlar.n bir yorday.c.l.:.n.n olmad.:. saptanm.Ct.r61.
2.5. AAB ve CO2 li#kisi
Çocukluk döneminde AAB bulunmas.n.n, yetiCkin dönemde PB riskini artt.rd.:.
gösterilmiCtir29.
Pine ve arkadaClar. (2000), 57’si anksiyete bozuklu:u tan.s. alm.C olan 104 çocukta,
çocukluk ça:. anksiyete bozukluklar. ve CO2 duyarl.l.:. aras.ndaki iliCkiyi incelemiCler ve
çAAB’de yüksek düzeyde CO2 duyarl.l.:. oldu:unu bulmuClard.r62. BaCka çal.Cmalarda da

18

çAAB ile CO2 duyarl.l.:.n.n iliCkili oldu:u gösterilmiCtir8, 63, 64. PB ve premenstruel disforik
bozukluk d.C.nda CO2 duyarl.l.:. oldu:u bildirilen tek ruhsal bozukluk çAAB’dir.
Battaglia ve arkadaClar.n.n (2009), 349 monozigotik ve 363 dizigotik ikizde yapt.klar.
bir çal.Cmada “payla lm

genetik belirleyicilerin” çAAB’nin yetiCkin dönemde PB’ye

dönüCmesinde ve her iki hastal.kta da CO2 duyarl.l.:.n.n yüksek olmas.nda “güçlü bir faktör”
oldu:u bildirilmiCtir64. BaCka deyiCle, çocukluktaki CO2 duyarl.l.:. ve çAAB varl.:.n.n
yetiCkinlikte PB geliCimini yordad.:. da söylenebilir. Ancak tüm bu ç.karsamalar.n ileri
istatiksel modellemeler temelinde yap.ld.:. ak.lda tutulmal.d.r. Bu verileri do:rulayacak
uzunlamas.na izlem çal.Cmalar.na gerek vard.r.
PB’si olan yetiCkinlerin ve AAB’si olan çocuklar.n CO2 solutmas.ndan benzer Cekilde
etkilenmeleri bu iki durumdan sorumlu olan benzer etyopatogenetik süreçlerin olabilece:i
fikrini desteklemektedir. Roberson-Nay ve arkadaClar. (2010) ebeveynlerinde PB olan veya
olmayan 9-20 yaClar.ndaki 220 çocu:a kendi ev ortamlar.nda %5’lik CO2 solutmuClard.r8.
“Ayr lma anksiyetesi olan ve ebeveynlerinde PB olan” çocuklar.n, di:er 3 gruptaki (“ayr lma
anksiyetesi olan fakat ebeveyni PB olmayan”, “ayr lma anksiyetesi olmayan fakat ebeveyni
PB olan” ve “ne ayr lma anksiyetesi olan ne de ebeveyni PB olan”) çocuklara göre üç kat
daha fazla panik ata:. geçirdikleri saptanm.Ct.r. Ayr.ca bu çocuklar.n daha fazla anksiyete
belirtisi sergiledikleri ve di:er gruplardan daha büyük solunumsal de:iCiklikler gösterdikleri
bulunmuCtur8.
Bu bilgiler .C.:.nda ayr.lma anksiyetesi ile CO2 duyarl.l.:.n.n, panik belirtilerinin
oluCumunda rol oynayan ortak bir düzenekten köken almas. olas.d.r. Bu görüCe temel
oluCturan ve yukar.da aktard.:.m.z tüm araCt.rmalar yaln.zca çocuklarda yap.lm.Ct.r. CO2
duyarl.l.:. da çocukluk ayr.lma anksiyetesinin yetiCkinlikte süreklilik göstermesinde oldu:u
gibi, psikopatolojilere paralel olarak yetiCkinli:e aktar.labilir mi? Bunu yan.tlayacak uzun
y.llar. kapsayan ileriye-dönük tasar.mlanm.C izlem çal.Cmalar. maalesef literatürde yoktur.
YetiCkin

AAB’si

olan

hastalar.n

CO2

k.Ck.rtmas.na

nas.l

yan.t

verecekleri

de

bilinmemektedir. Dolay.s.yla yetiCkin AAB hastalar.nda CO2 aC.r. duyarl.l.:.n.n olup
olmad.:. -ki kuvvetle muhtemeldir- ve e:er CO2 aC.r. duyarl.l.:. varsa, bu hasta grubunda
saptanacak panik ata:. oranlar.n.n PB’de saptanan oranlara yak.n olup olmayaca:. gerçekten
de araCt.r.lmaya de:er görünmektedir.
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3. GEREÇ VE YÖNTEM

3.1. Çal(#ma Örneklemi
Dokuz Eylül Üniversitesi T.p Fakültesi Psikiyatri Poliklini:i’ne baCvuran ve DSM-IV
tan. ölçütlerine göre agorafobili ya da agorafobisiz PB tan.s. alm.C olan ve ilaç kullanmayan
tüm hastalar araCt.rmac.ya (ÖA) yönlendirildi. AraCt.rmac. taraf.ndan yap.lan DSM-IV
yap.land.r.lm.C klinik görüCmeye (SCID-I) göre, agorafobili ya da agorafobisiz PB tan.s.
do:rulanan hastalar çal.Cmaya al.nd.. Ayr.ca yAAB ön tan.s.yla gönderilen ve ayr.lma
anksiyesi belirtileri için yap.land.r.lm.C klinik görüCmeye (AAB-YKG) göre yAAB tan.s. alan
hastalar da çal.Cmaya dahil edildi. Sa:l.kl. kontrol grubu DSM-IV ölçütlerine göre her hangi
bir Eksen I tan.s. olmayan, AAB-YKG’yle yAAB tan.s. d.Clanan ve çal.Cmaya kat.lmay.
kabul eden kiCilerden oluCturuldu. Tüm denekler aCa:.daki çal.Cmaya dâhil edilme ölçütleri
gözden geçirilerek gruplara al.nm.Ct.r.
3.1.1. Çal maya dâhil edilme ölçütleri:
a) DSM-IV'e göre agorafobili ya da agorafobisiz PB tan.s. alm.C olmak ya da AABYKG ile yAAB tan.s. alm.C olmak
b) EClik eden ciddi kalp, dolaC.m, endokrin ya da solunum sistemi hastal.:.
bulunmamak
c) Çal.Cmaya al.nmadan önceki 15 gün içinde hiç psikotrop ilaç (antidepresan,
antipsikotik, duygudurum düzenleyici ve bitkisel maddeler) kullanm.yor olmak, son 48 saatte
alkol ya da benzodiazepin almam.C olmak
d) Son alt. ay içinde alkol ve madde kullan.m bozuklu:u bulunmamak
e) PB tan.s. alanlarda hastal.:.n aktif oldu:unu gösterecek Cekilde, çal.Cmaya
al.nmadan önceki dört hafta içinde en az bir panik ata:.n.n olmas.
f) 18-65 yaC aral.:.nda olmak
3.1.2. D lama ölçütleri:
a) PB hasta grubu için; DSM-IV ölçütlerine göre yaCam boyu majör depresyon (ikincil
nitelikte ve Ciddetli olmayan depresyon hastalar. [HAM-D puan. < 20 olanlar] hariç),
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siklotimik bozukluk, tip I veya II bipolar bozukluk, YAB ve yAAB d.C.nda bir anksiyete
bozuklu:u ek tan.s., Cizofreni veya baCka psikotik hastal.:. ve son alt. ay içinde madde
ba:.ml.l.:. olmas.
b) yAAB tan.s. olan hastalarda yukar.dakilere ek olarak agorafobili ya da agorafobisiz
PB ek tan.s.n.n bulunmas.
c) Son 15 günde psikotrop ilaç (antidepresan, antipsikotik, duygudurum düzenleyici ve
bitkisel maddeler) kullan.m.n.n olmas.
d) Endokrin hastal.klar (hipo/hipertiroidi, adrenel yetmezlik, Cushing gibi), eClik eden
ciddi hematopoetik, kardiyovasküler, respiratuar sistem (ast.m, KOAH gibi) hastal.klar.n.n
olmas., mental retardasyon, epilepsi, demans ve anlaml. nörolojik hastal.k öyküsünün olmas.
e) Gebelik olmas. veya laktasyon döneminde olunmas.
f) BaCvuru s.ras.ndaki rutin iClemlerde saptanan anormal fizik muayene, laboratuvar
veya EKG sonuçlar.n.n varl.:.
g) Çal.Cmaya kat.lmay. kabul etmeme

Çal.Cma Dokuz Eylül Üniversitesi T.p Fakültesi, Klinik ve Laboratuvar AraCt.rmalar.
Etik Kurulunun 04.06.2009 tarihli onay. ile yap.ld. (Ek-1). Çal.Cmaya kat.lan tüm
kat.l.mc.lara çal.Cmayla ilgili ayr.nt.l. sözlü bilgi verilerek, yaz.l. bilgilendirilmiC onam formu
imzalat.ld..
Çal.Cmaya CO2 solutma iClemleri için yaz.l. bilgilendirilmiC olur veren, SCID ile DSMIV ölçütlerine göre agorafobili ya da agorafobisiz PB tan s alm

olan 38 hasta, AAB-

YKG’ye (Structured Clinical Interview For Seperation Anxiety Symptoms; SCI-SAS) göre
yAAB tan s alan 31 hasta al.nm.Ct.r. Hastalar.n ziyaretçileri, hastane personeli, ö:renciler ya
da di:er gönüllülerden oluCan, yaC ve cinsiyet yönünden hasta grubu ile benzer demografik
özellikler gösteren 40 sa l kl birey kontrol grubunu oluCturdu. Bu bireylerin daha önce hiç
psikiyatrik tedavi görmemesi, halen herhangi bir fiziksel hastal.:. olmamas., SCID ile
herhangi bir ruhsal bozukluk tan.s. almam.C olmas. ve de CO2 solutulmas. için yaz.l.
bilgilendirilmiC olur vermesi gerekiyordu. Böylece tüm örneklem 109 kiCiden oluCmuCtur.
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3.2. Ölçüm Araçlar(
1.

DSM-IV için Yap(land(r(lm(# Klinik Görü#me, (Structured Clinical Interview
For DSM-IV; SCID): Hastal.:.n bulgular.n. aç.k uçlu sorularla araCt.r.r ve
klinisyen hastas.yla yapt.:. bu "yap.land.r.lm.C görüCme" sürecinde baz.
bulgular.n olup olmamas.na göre standardize biçimde tan.sal bir sonuca
ulaCt.r.lmaktad.r65. Türkçe çevirisi ve uyarlamas. yap.lm.Ct.r66. Çal.Cman.n
baClang.c.nda tan. koymak için yaln.zca bir kez uygulanm.Ct.r.

2.

Ayr(lma Anksiyesi Belirtileri için Yap(land(r(lm(# Klinik Görü#me (AABYKG), (Structured Clinical Interview For Seperation Anxiety Symptoms;
SCI-SAS): Cyranowski ve arkadaClar. (2002), DSM’de yetiCkinlikte yer almayan
ayr.lma anksiyesi bozuklu:una tan. koymak amac. ile ayr.lma anksiyetesi
belirtileri için yap.land.r.lm.C klinik görüCmeyi geliCtirmiClerdir67. Bu görüCme
hem çocukluk hem de yetiCkinlik dönemi için AAB’nin sekiz tan. ölçütünü
sorgulamaktad.r. Türkçe geçerlik güvenilirli:i yap.lm.C olup ve iyi psikometrik
özelliklere sahip oldu:u gösterilmiCtir68.

3.

Panik Bozuklu0u iddet Ölçe0i (PB Ö): Bu ölçek yedi itemden oluCmaktad.r.
PB’nin Ciddetini, panik ataklar.n s.kl.:.n., s.n.rl. belirtili epizodlar., beklenti
anksiyetesinin Ciddetini, fobik kaç.nmay. ve iClevsel bozulmay. ölçmektedir69.
Ölçe:in Türkçe geçerlik ve güvenirlik çal.Cmas. yap.lm.Ct.r70.

4.

Akut Panik Envanteri (APE): Dillon ve arkadaClar. (2001) taraf.ndan
geliCtirilmiCtir71. Araç, Likert tipi toplam 17 maddeden oluCur ve kiCilerin panik
ata:. s.ras.nda yaCad.klar. belirtileri sorgular. Maddeler 0-3 aras.nda puanlan.rlar
(0=hiç, 3=Ciddetli). Toplam puan tüm puanlar.n toplam. ile elde edilir.

5.

Görsel Analog Ölçek (GAÖ): On üç panik ata:. belirtisinin her biri için, 1 cm.
aralarla, eCit olarak bölünmüC ve 10’a kadar numaraland.r.lm.C bir do:ru üzerinde
hasta taraf.ndan iCaretlenen ölçüm arac.d.r. CO2 solutulmas. öncesinde ve
sonras.nda uygulanm.C ve böylece belirtilerdeki de:iCikli:in niceli:i ölçülmüCtür.

6.

Anksiyete Duyarl(l(0( ndeksi-3 (AD -3): Anksiyete duyarl.l.:.n. çok boyutlu
olarak de:erlendiren bu ölçek fiziksel, biliCsel ve sosyal olmak üzere üç alt
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faktörden ve toplam 18 maddeden oluCmaktad.r72. AD -3 Türkçe’ye uyarlanm.C
olup, geçerlik ve güvenirli:inin oldukça iyi oldu:u gösterilmiCtir73.
7.

Ayr(lma Anksiyetesi Belirti Envanteri (AABE), (Seperation Anxiety
Symptom Inventory; SASI): Ayr.lma anksiyetesini de:erlendirmek amac.yla
Silove ve arkadaClar. (1993) taraf.ndan geliCtirilmiCtir74. AABE yetiCkinlerde,
çocukluk döneminde yaCam.C olduklar. ayr.lma anksiyetesi belirtilerini geçmiCe
yönelik olarak sorgulayan 15 itemli bir özbildirim ölçe:idir. Türkçe’ye
uyarlanmas. ve geçerlik - güvenirlik çal.Cmalar. Diriöz ve arkadaClar. (2010)
taraf.ndan yap.lm.Ct.r75.

8.

Yeti#kin Ayr(lma Anksiyetesi Ölçe0i (YAA), (Adult Seperation Anxiety
Checlist; ASA) Manicavasagar ve arkadaClar. (2003) yetiCkinlik döneminde var
olan ayr.lma anksiyetesi belirtilerini sorgulayan 27 maddeli öz bildirim
niteli:indeki yetiCkin ayr.lma anksiyetesi ölçe:ini geliCtirmiClerdir76. Türkçe’ye
uyarlanm.C olup, geçerlilik ve güvenirlik çal.Cmalar. yap.lm.Ct.r75.

3.3. CO2 Uygulama #lemi
CO2 k.Ck.rtma iClemi uygulanmazdan önce, PB ve/veya yAAB tan.s. alan hastalar ve
sa:l.kl. gönüllülerin sosyo-demografik verileri kaydedildi. Deneklerle yap.lan ilk görüCmede
DSM-IV yap.land.r.lm.C klinik görüCmenin ard.ndan AAB-YKG, PB!Ö, AD -3, AABE ve
YAA uyguland..
Benzer çal.Cmalarda ortaya ç.kan, deneyin olas. sonuçlar. ile ilgili beklentiler nedeniyle
özellikle baz. PB hastalar.n.n di:erlerinden daha az CO2 soluyor olabilecekleriyle ilgili
k.s.tl.l.:. ortadan kald.rmak için soluttu:umuz gaz kar.C.m. miktar.n.n ölçülmesi planland..
Çal.Cmaya kat.lanlar.n soluduklar. %35 CO2 - %65 O2 kar.C.m.n.n miktar.n. ölçebilmek için
bir düzenek haz.rland.. Bu düzenek kar.C.m.n bulundu:u tüpe hortumla ba:lad.:.m.z ve iClem
öncesi doldurdu:umuz plastik bir torba, bu torban.n ba:l. oldu:u ve içinden geçen hava
hacmini ölçen dosimeter cihaz. (DEÜTF Gö:üs Hastal.klar. AD’den al.nm.Ct.r) ve cihaz.n
ç.k.C.na ekledi:imiz hava maskesinden oluCuyordu. Bizimkinde oldu:u gibi, ‘tek veya iki
solutma’ yönteminin kullan.ld.:. pek çok çal.Cmada ‘vital kapasite ya da en az bunun %80’i
kadarl k gaz kar m ’ solutulmuCtur29,

39, 42

. Çal.Cmam.zda vital kapasite de:erleri için

(Türkiye’de de standart olarak kullan.lan) Amerikan Toraks Derne:i’nin ‘spirometri için
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beklenen de erleri tablosu’ kullan.ld.77. Bu tablo beyaz .rkta yaC, cinsiyet ve boya göre
beklenen vital kapasite de:erlerini içeriyordu.
Psikiyatri servisinde yap.lacak olan CO2 uyar.m. için gönüllülerin randevudan en az 48
saat öncesinde alkol ve benzodiyazepin ve en az üç saat öncesinde çay, kahve, sigara
kullanmamalar. sa:land.. CO2 uyar.m.ndan hemen önce ve hemen sonra tüm deneklerin
tansiyon, nab.z ve solunum say.s. ölçüldü. Kat.l.mc.lara iClemden önce %35 CO2 - %65 O2
kar.C.m. soluyacaklar., bu iClem sonucunda baz. basit ve tamamen zarars.z fiziksel
belirtilerden, kesin bunalt. alg.s.na kadar de:iCebilecek bir rahats.zl.k hissi duyabilecekleri
tekrar aç.kland.. Clemin hemen öncesinde tüpün içindeki kar.C.m plastik torbaya dolduruldu
ve tüpün vanas. kapat.ld.. Solutma iClemi gerçekleCtirilirken tüpten torbaya gaz ak.m. ve
bunun yol açt.:. gürültü kesilmiC bir halde, kat.l.mc.n.n sandalyede rahat oturur pozisyon
almas. sa:land.. Kat.l.mc.n.n kendi tuttu:u, a:.z ve burunu kapatan bir maske ile verebilece:i
kadar nefesi d.Car. verdikten sonra alabildi:i en derin nefesi alarak, torbadan gelen gaz
kar.C.m.n. solumas. istendi. Bu miktar.n beklenen vital kapasitenin en az %80’i kadar olmas.
için araCt.r.c. taraf.ndan solunum boyunca yönlendirildi. lk seferde bu miktar. soluyamayan
kat.l.mc.lar.n solumalar. beklenen hava miktar. belirtilerek, haz.r olduklar.nda tekrar
denemeleri istendi. Uygun miktarda hava solutulduktan sonra kat.l.mc.n.n beC saniye süreyle
(alveolar de:iCimi art.rmak amac.yla) nefesini tutmas. istendi. Gerekli sürenin sonunda
maskeyi yüzünden ay.rarak nefesini d.Car. veren kat.l.mc.n.n ayn. iClemi bir kez daha
tekrarlamas. istendi. Böylece kat.l.mc.lara, vital kapasiteleri ya da buna yak n bir miktarda
gaz kar m iki kez solutulmu oldu.
CO2 uyar.m.ndan 10 dakika önce gönüllülere APE ve GAÖ verildi. Solutmadan 15
saniye sonra ya da kiCi kendini haz.r hissetti:inde APE ve GAÖ tekrar verilerek itemleri
puanlamalar. istendi. Daha sonra bu puanlar temelinde CO2 ile tetiklenmiC panik ata:.n.n olup
olmad.:. belirlendi.
GAÖ göre CO2 ile tetiklenmiC panik ata:., ölçekteki panik ata:. belirtilerinden, biri
biliCsel olmak koCuluyla en az dört tanesinde %25’lik art.C varl.:.yla de:erlendirildi.
APE’ye göre CO2 ile tetiklenmiC panik ata:.n.n ortaya ç.kmas., biri biliCsel olmak
koCuluyla en az dört panik ata:. belirtisinde, en az birer puan art.C varl.:.yla tan.mland.. Bu
tan.m literatürdeki CO2 çal.Cmalar.ndaki ‘Tetiklenmi Panik Ata ’ tan.m.na uygundur78.
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Clem sonras.nda gönüllülerin genel t.bbi ve ruhsal durumlar. tekrar de:erlendirildi.
Panik belirtileri uzun ve katlan.lamaz düzeyde süren hasta olmad.:. için benzodiazepin
kullan.m. gerekmedi. Clem tamamen zarars.z oldu:u için bunlar.n d.C.nda ek bir önlem
al.nmad.. AraCt.rman.n farkl. aCamalar.nda ayr.lmak isteyen dört kat.l.mc.n.n iClemleri
diledikleri anda hemen sonland.r.l.ld.. Clem sonras. araCt.rmay. tamamlayan ya da ayr.lan
tüm hastalar.n naturalistik ilaç tedavileri baCland. ve poliklinik izlemine al.nd..

3.4. statistik Analiz
Çal.Cma verilerinin istatistiksel analizi ‘SPSS for Windows (Release 15.0)’ kullan.larak
yap.ld.. Ba:.ms.z gruplarda, kategorik/ikili de:iCkenler için ^2 testi, say.sal/sürekli
de:iCkenler için grup say.s. iki oldu:unda t testi, grup say.s. ikiden daha fazla oldu:unda tek
yönlü ANOVA testi uyguland.. Ba:.ms.z gruplarda tek yönlü ANOVA testinde fark anlaml.
oldu:unda fark.n hangi gruptan kaynakland.:.n. belirlemek için post hoc Bonferroni ve
Tukey HSD testleri uyguland.. GiriCim öncesi ve giriCim sonras. grup içi de:iCimler için
“yineleyen ölçümlerde t testi” uyguland.. CO2 k.Ck.rtmas. ile panik ata:. geçirmeyi
yordayabilecek de:iCkenler lojistik regresyon analizi ile de:erlendirildi.
Tüm verilerin istatistiksel analizinde anlaml.l.k düzeyi p < 0.05 olarak al.nd..
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4. BULGULAR

4.1. Demografik ve Klinik Veriler
Bu tez çal.Cmas., CO2 duyarl.l.:.n. de:erlendirmek amac.yla PB ve yAAB tan.s. alan
hastalar ve sa:l.kl. bireylerle yap.ld.. Ayr.ca PB hastalar., yAAB ek tan.s. ve agorafobi
bulunup bulunmamas.na göre altgruplara ayr.larak da de:erlendirildi.
4.1.1. PB, yAAB ve Kontrol Gruplar n n Demografik ve Klinik Verileri
Üç PB ve bir yAAB hastas. CO2 solutma iClemini kabul etmeyerek, solutma öncesi
çal.Cmadan ayr.ld.. Bu dört hastan.n da cinsiyeti kad.nd..
PB grubu, 38 hastadan (26 kad.n, 12 erkek) oluCtu ve yaC ortalamas. 30.2±9.9 idi.
yAAB grubu, 31 hastadan (25 kad.n, 6 erkek) oluCtu ve yaC ortalamas. 31.0±10.0 idi. Sa:l.kl.
kontrol grubu, 40 bireyden (24 kad.n, 16 erkek) oluCtu ve yaC ortalamas. 40.0±9.2 idi. PB
grubu, yAAB grubu ve kontrol gruplar.n.n demografik verilerinin karC.laCt.r.lmalar. ve
istatistiksel de:erleri Tablo 5’de gösterilmiCtir.
PB, yAAB ve sa:l.kl. kontrol gruplar. yaC, cinsiyet, e:itim y.l. ve evlilik durumu
bak.m.ndan istatistiksel olarak anlaml. farkl.l.k göstermemektedir (Tablo 5).
Tablo 5. Hasta ve kontrol grubunun demografik ve klinik özellikleri
PB

yAAB

Kontrol

statistik*

26/12

25/6

24/16

^2=0.472, df=2, p=0.176

Ya# (y.l)

30.2±9.9

31.0±10.0

29.2±9.2

F=0.306, df=2, p=0.737

E0itim düzeyi (y.l)

12.1±3.3

10.4±3.4

12.4±3.9

F=2.922, df=2, p=0.058

16/22

20/11

19/21

^2=1.736, df=2, p=0.420

Cinsiyet (N, kad.n/erkek)

Medeni Hal (N, evli/bekar)

De:erler ortalama ± standart sapma olarak verilmiCtir.
N: KiCi say.s., PB: Panik Bozuklu:u, yAAB: YetiCkin Ayr.lma Anksiyetesi Bozuklu:u
*
Ba:.ms.z gruplarda, kategorik/ikili de:iCkenler için ^2 testi, say.sal/sürekli de:iCkenler için ba:.ms.z gruplarda
tek yönlü ANOVA testi uygulanm.Ct.r.
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PB grubu, yAAB grubu ve kontrol gruplar.na ait klinik veriler Tablo 6’de sunulmuCtur.
PB, yAAB ve kontrol gruplar. aras.nda AABE ve YAA ölçekleri puanlar.nda anlaml.
farkl.l.lar oldu:u saptand.. Yap.lan ileri analizlerde; yAAB grubunun, PB ve kontrol grubuna
göre, PB grubunun ise kontrol grubuna göre anlaml. olarak daha yüksek puanlara sahip
oldu:u saptand. (yAAB > PB > Kontrol).
Üç grup aras.nda AD -3 toplam puan. ortalamas. tek yönlü ANOVA testinde anlaml.
farkl.l.k gösterdi. Fark.n hangi gruptan kaynakland.:.n. belirlemek için yap.lan post hoc
Bonferroni ve Tukey testlerinde, PB ve yAAB gruplar. aras.nda anlaml. fark olmad.:. ve her
iki hasta grubunun sa:l.kl. kontrol grubuna göre anlaml. olarak daha yüksek AD -3 toplam
puan.na sahip olduklar. saptand. (PB = yAAB > Kontrol). AD -3 alt ölçekleri de ayn.
istatistiksel yöntemlerle karC.laCt.r.ld.. AD -3 fiziksel alt ölçe:inde; PB grubunun hem yAAB
hem de kontrol grubuna göre, yAAB grubunun da kontrol grubuna göre anlaml. olarak daha
yüksek puanlara sahip oldu:u saptand. (PB > yAAB > Kontrol). AD -3 biliCsel ve sosyal alt
ölçeklerinde ise; PB ve yAAB aras.nda anlaml. fark.n olmad.:. buna karC.l.k her iki grubun
kontrol grubuna göre daha yüksek puan ortalamalar.na sahip oldu:u bulundu (PB = yAAB >
Kontrol).
PB, yAAB ve kontrol gruplar. aras.nda CO2 solutulmas. öncesi ölçülen APE
puanlar.nda anlaml. fark saptand.. Yap.lan ileri analizlerde, PB grubunun, hem yAAB hem de
kontrol grubuna göre, yAAB grubunun ise kontrol grubuna göre anlaml. olarak daha yüksek
puana sahip oldu:u saptand. (PB > yAAB > Kontrol). PB, yAAB ve kontrol gruplar. aras.nda
CO2 sonras. ölçülen APE puanlar.nda da anlaml. farkl.l.klar oldu:u saptand.. Yap.lan ileri
analizlerde; PB grubunun yAAB ve kontrol grubuna göre anlaml. olarak daha yüksek puana
sahip oldu:u, yAAB grubunun ise kontrol grubundan anlaml. bir farkl.l.k göstermedi:i
saptand. (PB > yAAB = Kontrol).
PB, yAAB ve sa:l.kl. kontrol gruplar.nda CO2 solutulmas. öncesi ve sonras. APE
puanlar.nda “ba ml gruplarda t testi” uyguland. ve her üç grupta istatiksel olarak anlaml.
art.Clar oldu:u saptand..
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Tablo 6. Hasta ve kontrol grubunun klinik özellikleri
PB

yAAB

Kontrol

statistik*

AD -3 toplam puan(

1.7±0.8

1.3±0.7

0.6±0.6

F=20.064, df=2, p<0.001

AD -3 fiziksel puan(

2.1±0.9

1.4±0.9

0.5±0.6

F=33.319, df=2, p<0.001

AD -3 bili#sel puan(

1.4±1.0

1.2±0.8

0.6±0.5

F=10.818, df=2, p<0.001

AD -3 sosyal puan(

1.6±0.9

1.6±0.8

0.7±0.7

F=12.208, df=2, p<0.001

AABE puan(**

3.3 ±1.3

4.0±1.2

2.1±0.8

F=26.563, df=2, p<0.001

26.0±15.7

35.6±10.9

8.6±7.1

F=48.651, df=2, p<0.001

APE puan(, CO2 öncesi

6.8±5.6

3.4±3.1

0.6±1.1

F= 26.623, df=2, p<0.001

APE puan(, CO2 sonras(

15.0±9.1

8.5±5.9

5.0±5.5

F= 19.497, df=2, p<0.001

GAÖ puan(, CO2 öncesi

12.8±11.1

3.6±4.4

0.8±1.8

F=30.082, df=2, p<0.001

GAÖ puan(, CO2 sonras(

34.9±24.2

20.0±15.3

12.8±15.3

F=13.742, df=2, p<0.001

YAA puan(

PB = yAAB > Kontrol
PB > yAAB > Kontrol
PB = yAAB > Kontrol
PB = yAAB > Kontrol
yAAB > PB > Kontrol
yAAB > PB > Kontrol
PB > yAAB > Kontrol
PB > yAAB = Kontrol
PB > yAAB > Kontrol
PB > yAAB > Kontrol

De:erler ortalama ± standart sapma olarak verilmiCtir.
PB: Panik Bozuklu:u, yAAB: YetiCkin Ayr.lma Anksiyetesi Bozuklu:u, AD -3: Anksiyete Duyarl.l.:. ndeksi3, AABE: Ayr.lma Anksiyetesi Belirtileri Envanteri, YAA: YetiCkin Ayr.lma Anksiyetesi Ölçe:i, APE: Akut
Panik Envanteri, GAÖ: Görsel Analog Ölçek.
*Ba:.ms.z gruplarda ANOVA’ya göre üç grup aras.nda fark anlaml. oldu:unda fark.n hangi gruptan
kaynakland.:.n. belirlemek için Post Hoc Bonferroni ve Tukey HSD testleri uygulanm.Ct.r.
**AABE de:erlerine karekök transformasyonu uygulanm.Ct.r.

Tüm örneklemde panik ata:. geçirme oranlar. kad.n ve erkekler aras.nda istatistiksel
olarak anlaml. farkl.l.k göstermedi (p=0.062).
Üç ana grupta APE’ye göre panik ata:. geçirme oranlar.; PB grubu için %52.6, yAAB
grubu için %48.4 ve sa:l.kl. kontrol grubu için %20 olarak saptand. (Tablo 7). Gruplar
aras.nda APE’ye göre panik ata:. geçirme s.kl.klar. istatiksel anlaml.l.:. olan farkl.l.klar
gösterdi. Yap.lan post hoc Bonferroni ve Tukey HSD testlerinde fark.n kontrol grubundan
kaynakland.:., PB ve yAAB hasta gruplar. aras.nda panik ata:. geçirme oranlar.n.n anlaml.
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farkl.l.k göstermedi:i saptand. (PB = yAAB > Kontrol). Bu üç grupta APE yerine GAÖ
kullan.larak belirlenen panik ata:. oranlar. ile ilgili de benzer sonuçlar elde edildi. (Tablo 7).

Tablo 7. Hasta ve kontrol grubunun APE’ye göre atak oranlar.
PB

yAAB

Kontrol

statistik*

APE’ye göre atak varl(0(,
N (%)

20 (52.6)

15 (48.4)

8 (20.0)

^2=10.136, df=2, p=0.006

GAÖ’ye göre atak varl(0(,
N (%)

21 (55.3)

16 (51.6)

7 (17.5)

^2=13.820, df=2, p=0.001

PB = yAAB > Kontrol
PB = yAAB > Kontrol

N: KiCi say.s., PB: Panik Bozuklu:u, yAAB: YetiCkin Ayr.lma Anksiyetesi Bozuklu:u, APE: Akut Panik
Envanteri, GAÖ: Görsel Analog Ölçek.
*Ba:.ms.z gruplarda ^2’ye göre üç grup aras.nda fark anlaml. oldu:unda fark.n hangi gruptan kaynakland.:.n.
belirlemek için bir grup ç.kar.ld.ktan sonra kalan gruplarda yap.lan ^2 testi sonucuna göre fark.n hangi gruptan
kaynakland.:. saptand..

Solutma iClemi öncesinde ve sonras.nda uygulanan iki ölçe:in (APE ve GAÖ) her ikisi
de panik ata:. belirtilerini sorguluyordu. Bu iki ölçek için tan.mlanm.C panik ata:. ölçütlerine
göre 109 kat.l.mc.dan 62 (%56.9) kiCi her ikisine göre panik atak geçirmemiC, 40 (%36.7) kiCi
her ikisine göre panik atak geçirmiC, 4 (%3.7) kiCi sadece GAÖ’ye göre, 3 (%2.8) kiCi sadece
APE’ye göre panik atak geçirmiC olarak bulundu. Hasta ve kontrol gruplar.nda, hem APE’ye
hem de GAÖ’ye göre yap.lan istatistiksel analizlerde benzer sonuçlar bulundu. Solutmadan
önceki ve sonraki APE ve GAÖ puanlar. aras.ndaki iliCkiyi hesaplamak için pearson ba:.nt.
analizi yap.ld.. Solutmadan önceki APE ve GAÖ puanlar. aras.ndaki ba:.nt. katsay.s. 0.795,
CO2 sonras.ndaki ise 0.918 yani ‘çok iyi derecede ili kili’ olarak bulundular. Çal.Cmam.z.n
bulgular.n. ortaya koyarken, benzer sonuçlar. olan iki ölçekten do:abilecek veri kalabal.:.n.
engellemek için son zamanlarda daha s.k kullan.lan APE’yi esas ald.k.
Tüm örneklemdeki YAA, AABE, CO2 solutulmas. öncesi APE ve AD -3 puanlar.n.n
APE’ye göre panik ata:. geçirmeyle iliCkileri lojistik regresyon analizi ile incelendi. Bu
analize göre tüm örneklemde bu de:iCkenlerden herhangi biriyle APE’ye göre PA geçirme
aras.nda yorday.c. bir iliCki saptanmad. (Tablo 8).
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Tablo 8. Tüm örneklemde APE’ye göre panik ata:. geçirmeyle iliCkili lojistik regresyon
sonuçlar.
De0i#kenler

T

S.E

Wald

P de0eri

Exp
(b)

Exp (T) için
%95 alt güven s.n.r.

Exp (T) için
%95 üst güven s.n.r.

Sabit de0er

-1.648

0.545

9.130

0.003

0.192

AABE

0.020

0.219

0.008

0.928

1.020

0.665

1.565

YAA

0.027

0.019

2.015

0.156

1.028

0.990

1.067

APE önce

0.037

0.051

0.539

0.463

1.038

0.940

1.147

AD -3

0.306

0.320

0.910

0.340

1.358

0.724

2.544

PB: Panik Bozuklu:u, yAAB: YetiCkin Ayr.lma Anksiyetesi Bozuklu:u, AD -3: Anksiyete Duyarl.l.:. ndeksi3, AABE: Ayr.lma Anksiyetesi Belirtileri Envanteri, YAA: YetiCkin Ayr.lma Anksiyetesi Ölçe:i, APE: Akut
Panik Envanteri.

PB, yAAB ve kontrol gruplar.nda hem APE’ye hem de GAÖ’ye göre panik ata:.
geçirme ile AD -3, YAA, AABE ve CO2 solutulmas. öncesi APE puanlar. aras.ndaki iliCki
lojistik regresyon analizi ile incelendi. Her iki panik ata:. tan.mlama ölçütüne göre YAA,
AABE, CO2 solutulmas. öncesi APE puanlar. ve AD -3’ün panik ata:.n. öngördürücü bir
faktör olmad.:. saptand.. Tablo 9’da sadece APE’ye göre yap.lan lojistik regresyon sonuçlar.
gösterilmiCtir.
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Tablo 9. PB, yAAB ve kontrol gruplar.nda APE’ye göre panik ata:. geçirmeyle iliCkili
lojistik regresyon sonuçlar.
Grup

PB

yAAB

Kontrol

P

Exp

Exp (T) için

Exp (T) için

de0eri

(b)

%95 alt güven s.n.r.

%95 üst güven s.n.r.

0.876

0.349

0.391

0.346

0.012

0.911

1.039

0.528

2.047

0.061

0.032

3.591

0.058

1.063

0.998

1.133

APE önce

0.014

0.066

0.048

0.827

1.015

0.891

1.155

AD -3

-0.440

0.532

0.682

0.409

0.644

0.227

1.828

Sabit de0er

0.458

1.527

0.090

0.764

1.580

AABE

-0.100

0.364

0.075

0.784

0.905

0.443

1.848

YAA

-0.033

0.043

0.583

0.445

0.968

0.890

1.053

APE önce

0.108

0.138

0.614

0.433

1.114

0.857

1.461

AD -3

0.486

0.599

0.656

0.418

1.625

0.502

5.262

Sabit de0er

-3.976

1.693

5.513

0.019

0.019

AABE

1.119

0.875

1.633

0.201

3.061

0.550

17.0

YAA

-0.099

0.094

1.101

0.294

0.906

0.753

1.089

APE önce

0.082

0.380

0.046

0.830

1.085

0.516

2.284

AD -3

1.233

0.804

2.349

0.125

3.430

0.709

16.589

De0i#kenler

T

S.E

Wald

Sabit de0er

-0.939

1.003

AABE

0.039

YAA

PB: Panik Bozuklu:u, yAAB: YetiCkin Ayr.lma Anksiyetesi Bozuklu:u, AD -3: Anksiyete Duyarl.l.:. ndeksi3, AABE: Ayr.lma Anksiyetesi Belirtileri Envanteri, YAA: YetiCkin Ayr.lma Anksiyetesi Ölçe:i, APE: Akut
Panik Envanteri.

4.1.2. PB Grubunun Klinik Verileri
PB grubu 22’si (%57.9) agorafobili, 16’s. (%42.1) agorafobisiz olmak üzere toplam 38
hastadan oluCmuCtu. Hastal.:.n ortalama baClang.ç yaC. 27.9±9.3 idi. PB hastalar.n.n 13’ünde
(%34.2) yAAB ek tan.s. vard.. PB hastalar.n.n PB!Ö puan ortalamas. 11.1±3.6 idi (Tablo
10).
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Tablo 10. PB grubunun klinik verileri
Tan(
PB Ag+, N (%)

22 (57.9)

PB Ag-, N (%)

16 (42.1)

Hastal(0(n ba#lang(ç ya#( (y.l)

27.9 ± 9.3

yAAB ek tan( varl(0(, N (%)

13 (34.2)

PB Ö puan(

11.1 ± 3.6

De:erler ortalama ± standart sapma olarak verilmiCtir.
N: KiCi say.s., PB Ag+: Panik Bozuklu:u Agorafobili, PB Ag-: Panik Bozuklu:u Agorafobisiz, yAAB: YetiCkin
Ayr.lma Anksiyetesi Bozuklu:u, PB!Ö: Panik Bozuklu:u !iddet Ölçe:i

PB grubunda CO2 k.Ck.rtmas. ile panik ata:. geçirmenin (APE’ye göre atak) PB!Ö, PB
baClang.ç yaC. ve agorafobinin varl.:. ile iliCkisi lojistik regresyon analiziyle de:erlendirildi.
Sonuçlara göre “CO2 k.Ck.rtmas.yla panik ata:. geçirmek” ile PB!Ö puan. ve agorafobi
varl.:. aras.nda anlaml. iliCki bulunmad.. De:erlendirilen üç klinik veri aras.nda, CO2
k.Ck.rtmas. ile panik ata:. geçirmeyi yordayan tek bulgu, PB baClang.ç yaC.d.r. Buna göre
PB’nin daha ileri yaCta baClam.C olmas. CO2 ile atak geçirmeyi öngörmede baCar.l.d.r. Tablo
11’de APE’ye göre yap.lan lojistik regresyon sonuçlar. sunulmuCtur.

Tablo 11. PB grubunda APE’ye göre panik ata:. geçirmeyle iliCkili lojistik regresyon
sonuçlar.
P

Exp

Exp (T) için

Exp (T) için

de0eri

(b)

%95 alt güven s.n.r.

%95 üst güven s.n.r.

1.603

0.205

0.136

0.097

0.206

0.650

0.957

0.791

1.157

0.083

0.042

4.011

0.045

1.087

1.002

1.179

0.136

0.713

0.037

0.848

1.146

0.283

4.635

De0i#kenler

T

S.E

Wald

Sabit de0er

-1.992

1.573

PB Ö

-0.044

PB
ba#lang(ç
ya#(
Agoragobi
varl(0(

PB: Panik Bozuklu:u Agorafobili, PB!Ö: Panik Bozuklu:u !iddet Ölçe:i
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4.1.3. yAAB Ek Tan s Olan ve Olmayan PB, yAAB ve Kontrol Gruplar
PB hastalar. ek tan. olarak yAAB’nin bulunup bulunmamas.na göre ikiye ayr.ld..
OluCan iki alt PB grubuyla birlikte yAAB ve kontrol gruplar., CO2 duyarl.l.:. bak.m.ndan
tekrar de:erlendirildi. kili/kategorik de:iCkenler için ^2 testi kullan.ld.. Gruplar aras. anlaml.
fark bulundu:u durumlarda, gruplardan biri iClemden ç.kar.larak tekrar de:erlendirildi. Kalan
gruplar aras.nda anlaml. fark bulunmamas. halinde, fark.n ç.kar.lan gruptan kaynakland.:.
saptand..
yAAB ek tan.s. olmayan PB grubu (saf PB) 25 hastadan (14 kad.n, 11 erkek) oluCtu ve
yaC ortalamas. 29.5±10.1 idi. yAAB ek tan.s. olan PB grubu (PB+yAAB) 13 hastadan (12
kad.n, 1 erkek) oluCtu ve yaC ortalamas. 31.5±9.8 idi. yAAB grubu ise 31 hastadan (25 kad.n,
6 erkek) oluCtu ve yaC ortalamas. 31.0±10.0 idi. Kontrol grubu 40 bireyden (24 kad.n, 16
erkek) oluCtu ve ortalama yaC 29.2±9.2 idi. Saf PB, PB+AAB, yAAB grubu ve sa:l.kl.
kontrol gruplar.n.n demografik ve klinik verileri istatistiksel analiz sonuçlar.yla beraber Tablo
12’de gösterilmiCtir.

Tablo 12. Hasta altgruplar. ve kontrol grubunun demografik özellikleri
Saf PB

PB+yAAB

yAAB

Kontrol

statistik*

14/11

12/1

25/6

24/16

^2=8.725 df=3, p<0.033

Ya# (y(l)

29.5±10.1

31.5±9.8

31.0±10.0 29.2±9.2

F=0.319, df=3, p=0.812

E0itim (y(l)

12.0±3.4

12.3±3.2

10.4±3.4

12.4±3.9

F=1.941, df=3, p=0.127

16/22

20/11

19/21

19/21

^2=1.960, df=3, p=0.581

Cinsiyet
(kad(n/erkek)

Evlilik durumu
(evli/bekar)

De:erler, ortalama ± standart sapma olarak verilmiCtir.
N: KiCi say.s., Saf PB: Sadece Panik Bozuklu:u, yAAB: YetiCkin Ayr.lma Anksiyetesi Bozuklu:u, PB+yAAB:
PB ve yAAB ek tan.s.
*
Ba:.ms.z gruplarda, kategorik/ikili de:iCkenler için ^2 testi, say.sal/sürekli de:iCkenler için ba:.ms.z gruplarda
tek yönlü ANOVA testi uygulanm.Ct.r.

Saf PB, PB+yAAB, yAAB ve kontrol gruplar. yaC, e:itim y.l. ve evlilik durumuna göre
istatistiksel olarak anlaml. farkl.l.k göstermedi. Ancak saf PB, PB+yAAB, yAAB ve sa:l.kl.
kontrol gruplar. cinsiyet bak.m.ndan anlaml. farkl.l.k göstermektedir. Fark.n kad.n/erkek
33

oran. 12/1 olan PB+yAAB grubundan kaynakland.:., di:er gruplar aras.nda cinsiyet
aç.s.ndan anlaml. fark bulunmad.:. saptand. (Tablo 12).
Ek tan.ya göre belirlenen hasta alt gruplar.n.n klinik özellikleri istatistik sonuçlar.yla
beraber Tablo 13’de sunulmuCtur. Saf PB, PB+yAAB, yAAB ve kontrol gruplar. aras.nda
AABE ve YAA puanlar.nda anlaml. farkl.l.klar oldu:u saptand.. Yap.lan ileri analizlerde
AABE ve YAA puanlar. aç.s.ndan PB+yAAB ve yAAB gruplar. aras.nda anlaml. farkl.l.k
bulunmad.:. ve bu iki grubun saf PB ve kontrol gruplar.ndan anlaml. olarak daha yüksek
puanlara sahip olduklar. saptand.. AABE ve YAA puanlar.yla ilgili olarak Saf PB ve kontrol
gruplar. aras.nda da anlaml. fark bulunmad. (PB+yAAB = yAAB > saf PB = kontrol).
Dört grup aras.nda AD -3 toplam puan. ortalamalar. tek yönlü ANOVA testinde anlaml.
farkl.l.k göstermiCtir. Fark.n hangi gruptan kaynakland.:.n. belirlemek için yap.lan post hoc
testlerde saf PB ve yAAB hasta gruplar. aras.nda fark olmad.:., her ikisinin kontrol grubuna
göre anlaml. olarak daha yüksek, PB+yAAB grubuna göre ise daha düCük AD -3 toplam
puan.na sahip olduklar. saptanm.Ct.r (PB+yAAB > saf PB = yAAB > kontrol). AD -3 fiziksel,
biliCsel ve sosyal alt ölçeklerinde de AD -3 toplam puan bulgular.na benzer sonuçlar elde
edildi (PB+yAAB > saf PB = yAAB > kontrol).
Saf PB, PB+yAAB, yAAB ve sa:l.kl. kontrol gruplar. CO2 solutulmas. öncesi ve
sonras.nda ölçülen APE puanlar. aç.s.ndan karC.laCt.r.ld.klar.nda, gruplar aras.nda anlaml.
farkl.l.klar saptand.. Yap.lan ileri analizlerde CO2 solutulmas. öncesi APE puanlar.n.n
PB+yAAB ve saf PB gruplar.nda benzer oldu:u saptan.rken, bu iki grubun puan
ortalamalar.n.n yAAB ve kontrol grubundan anlaml. olarak daha yüksek oldu:u saptand..
yAAB grubunun CO2 solutulmas. öncesi APE puanlar.n.n ise kontrol grubundan daha yüksek
oldu:u bulundu (PB+yAAB = saf PB > yAAB > kontrol). CO2 solutulmas. sonras. APE
puanlar. aç.s.ndan da yine dört grup aras.nda birbiriyle anlaml. derecede fark bulundu ve en
yüksek de:erlere sahip olan PB+yAAB grubunu s.ras.yla saf PB, yAAB ve kontrol grubu
takip etti (PB+yAAB > saf PB > yAAB > kontrol) (Tablo 13).
Saf PB, PB+yAAB, yAAB ve sa:l.kl. kontrol gruplar.nda CO2 solutulmas. öncesi ve
sonras.nda ölçülen APE puanlar. için ba:.ml. gruplarda t testi uyguland. ve tüm gruplarda
anlaml. art.C saptand. (P<0.001).
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Tablo 13. Hasta altgruplar. ve kontrol grubunun klinik özellikleri
Saf PB

PB+yAAB

yAAB

Kontrol

statistik*

AD -3
toplam puan(

1.4±0.8

2.2±0.7

1.3±0.7

0.6±0.6

F=18.622, df=3, p<0.001
PB+yAAB > saf PB = yAAB > kontrol

AD -3
fiziksel puan(

1.8±0.9

2.6±0.7

1.4±0.9

0.5±0.6

F=26.531, df=3, p<0.001
PB+yAAB > saf PB = yAAB > kontrol

AD -3
bili#sel puan(

1.2±1.0

1.9±0.9

1.2±0.8

0.6±0.5

F=9.411, df=:3, p<0.001
PB+yAAB > saf PB = yAAB > kontrol

AD -3
sosyal puan(

1.4±0.8

1.9±1.1

1.6±0.8

0.7±0.7

F=9.375, df=3, p<0.001
PB+yAAB > saf PB = yAAB > kontrol

AABE puan(

10.4±7.3

18.1±8.9

17.7±9.8

5.1±3.6

F=21.890, df=3, p<0.001
PB+yAAB = yAAB > safPB = kontrol

YAA puan(

17.1±8.5

43.2±11.6

8.6±7.1

35.6±10.5

F=75.629, df=3, p<0.001
PB+yAAB = yAAB > saf PB > kontrol

APE puan(,
CO2 öncesi

6.5±6.0

7.5±4.8

3.4±3.1

0.6±1.1

F=17.865, df=3, p<0.001
PB+yAAB = safPB > yAAB > kontrol

APE puan(,
CO2 sonras(

12.7±8.5

19.3±9.1

8.5±5.9

5.0±5.5

F=16.391, df=3, p<0.001
PB+yAAB > safPB > yAAB > kontrol

De:erler, ortalama ± standart sapma olarak verilmiCtir.
Saf PB: Sadece Panik Bozuklu:u, yAAB: YetiCkin Ayr.lma Anksiyetesi Bozuklu:u, PB+yAAB: PB ve yAAB
ek tan.s., AD -3: Anksiyete Duyarl.l.:. ndeksi-3, AABE: Ayr.lma Anksiyetesi Belirtileri Envanteri, YAA:
YetiCkin Ayr.lma Anksiyetesi Ölçe:i, APE: Akut Panik Envanteri.
* Ba:.ms.z gruplarda ANOVA’ya göre üç grup aras.nda fark anlaml. oldu:unda fark.n hangi gruptan
kaynakland.:.n. belirlemek için Post Hoc Bonferroni ve Tukey HSD testleri uygulanm.Ct.r

APE’ye göre panik ata:. geçirme oranlar. saf PB grubu için %44.0, PB+yAAB grubu
için %69.6, yAAB grubu için %48.4 ve kontrol grubu için %20 olarak saptand. (Tablo 14).
Dört grup aras.nda APE’ye göre CO2 k.Ck.rtmas. ile panik ata:. geçirme oranlar. aç.s.ndan
anlaml. farkl.l.k bulunmuCtur (p=0.006). Yap.lan ileri analizlerde fark.n kontrol grubunun
oranlar.ndan kaynakland.:. bulunmuCtur. Saf PB, PB+yAAB, yAAB hasta gruplar. aras.nda
APE’ye göre panik ata:. geçirme aç.s.ndan istatiksel aç.dan anlaml. bir farkl.l.k bulunmad.:.
saptanm.Ct.r (PB+yAAB = yAAB = saf PB > kontrol).
Dört denek grubu aras.nda GAÖ’ye göre belirlenen panik ata:. geçirme oranlar.
aç.s.ndan da anlaml. farkl.l.klar oldu:u bulunmuCtur (p=0.001). Yap.lan ileri istatiksel
analizlerde bu fark.n kontrol grubundan kaynakland.:. bulunmuCtur. Ayr.ca saf PB,
PB+yAAB, yAAB hasta gruplar. aras.nda APE’ye panik ata:. geçirme oranlar.na benzer
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biçimde GAÖ’ye göre panik ata:. geçirme aç.s.ndan anlaml. farkl.l.k bulunmad.:.
saptanm.Ct.r (PB+yAAB = yAAB = saf PB > kontrol).

Tablo 14. Gruplar aras.nda APE ve GAÖ’ye göre panik ata:. geçirme oranlar.n.n
karC.laCt.r.lmas.
Saf PB

PB+yAAB

yAAB

Kontrol

APE’ye göre atak
varl(0(, N (%)

11 (44.0)

9 (69.6)

15 (48.4)

8 (20.0)

GAÖ’ye göre atak
varl(0(, N (%)

12 (48.0)

9 (69.2)

16 (51.6)

7 (17.5)

statistik*
^2=12.415, df=3, p=0.006
PB+yAAB = yAAB = saf PB > K
^2=15.422, df=3, p=0.001
PB+yAAB = yAAB = saf PB > K

N: KiCi say.s., Saf PB: Sadece Panik Bozuklu:u, yAAB: YetiCkin Ayr.lma Anksiyetesi Bozuklu:u, PB+yAAB:
PB ve yAAB ek tan.s., APE: Akut Panik Envanteri, GAÖ: Görsel Analog Ölçek.
* Ba:.ms.z gruplarda ^2’ye göre üç grup aras.nda fark anlaml. oldu:unda fark.n hangi gruptan kaynakland.:.n.
belirlemek için bir grup ç.kar.ld.ktan sonra kalan gruplarda yap.lan ^2 testi sonucuna göre fark.n hangi gruptan
kaynakland.:. saptand..

PB+yAAB grubunda sekizinde çocuklu:undan beri AAB bulunan 13 yAAB’li hasta
bulunmaktayd.. yAAB grubunda ise 18’inde çocuklu:undan beri AAB bulunan 31 hasta
vard.. Tüm örneklemdeki 44 yAAB’li hastan.n (PB eClik etsin ya da etmesin) 18’inde (%40)
çAAB bulunurken, 26’s.nda (%60) sadece yAAB tespit edildi. Bunlar.n %59’unda hem
çocukluk hem de eriCkinlik AAB varken, %41’inde AAB yetiCkinlik döneminde baClam.Ct..
Çocukluk ça:.ndan beri AAB bulunanlar ile yetiCkinlikte baClayanlar aras.nda APE’ye göre
panik ata:. geçirme durumu aç.s.ndan yap.lan ^2 analizinde anlaml. farkl.l.k bulunmad..
Ba:.ms.z gruplarda t testi ile de:erlendirdi:imiz YAA puanlar.nda ve solutma sonras. APE
puanlar.nda da iki grup aras.nda yine anlaml. farkl.l.k bulunmad.. Fakat çocukluktan beri
AAB’si bulunan grupta, APE bazal puan. ile ile AD -3 ve bunun üç alt ölçe:inin puanlar.,
AAB’si yetiCkinlikte baClayan gruba göre anlaml. derecede daha yüksek bulundu.
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Tablo 15. çAAB’si olan ve olmayan yAAB hastalar.n.n klinik özelliklerinin karC.laCt.r.lmas.
çAAB- yAAB+

çAAB+ yAAB+

statistik*

YAA puan(

5.9±0.9

6.2±0.9

t=-1.035, df=42, p=0.307

APE puan(
CO2 öncesi

2.9±2.8

5.9±4.6

t=-2.434, df=42, p=0.019

APE puan(
CO2 sonras(

9.7±8.0

13.1±8.8

t=-1.293, df=42, p=0.203

AD -3
Toplam puan(

1.2±0.6

1.9±0.9

t=-2.841, df=42, p=0.007

AD -3
Fiziksel puan(

1.3±0.9

2.1±0.9

t=-2.995, df=42, p=0.05

AD -3
Bili#sel puan(

1.0±0.6

1.8±0.9

t=-2.995, df=42, p=0.05

AD -3
Sosyal puan(

1.3±0.7

2.0±1.0

t=-2.400, df=42, p=0.021

De:erler, ortalama ± standart sapma olarak verilmiCtir.
çAAB-yAAB+: çAAB’si olmayan yAAB, çAAB+ yAAB+: çAAB’si olan yAAB
YAA: YetiCkin Ayr.lma Anksiyetesi Ölçe:i, APE: Akut Panik Envanteri. AD -3:Anksiyete Duyarl.l.:. ndeksi-3
*Ba:.ms.z gruplarda t testi.
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5. TARTI MA

Öncelikle, CO2 çal.Cmalar.n.n ço:unlukla 20’li say.larda olan hasta gruplar.nda
yap.ld.:. göz önünde tutulursa yeterli say.da hasta (n=69) de:erlendirildi:i söylenebilir.
Bu çal.Cmada PB ve PB ile etyopatogenetik aç.dan yak.ndan iliCkili olabilece:i
düCünülen yAAB hastalar.nda CO2 duyarl.l.:. incelenmiC olup, çal.Cmam.z.n en temel
bulgusu, baClang.çta varsayd.:.m.z gibi yAAB hastalar.n.n da PB hastalar.na benzer
oranlarda CO2 duyarl.l.:.na sahip olmalar.d.r. Çal.Cmam.z yAAB ve CO2 iliCkisini araCt.ran
ve yAAB’de CO2 aC.r. duyarl.l.:. oldu:unu gösteren ilk çal.Cma olma özelli:ini taC.maktad.r.
Yine varsayd.:.m.z gibi, hem AABE hem de YAA puanlar.n.n PB hastalar.nda
kontrollerden yüksektir. Bundan PB grubunda yüksek ayr.lma anksiyetesi ek tan.s.n.n olmas.
sorumludur.
5.1. Panik Ata0( Oranlar(
PB, yAAB ve sa:l.kl. kontrollerin CO2 k.Ck.rtmas. ile panik ata:. geçirme oranlar.
APE’ye göre s.ras.yla %52.6, %48.4 ve %20; GAÖ’ye göre ise %55.3, %51.6 ve %17.5
olarak saptanm.Ct.r.
PB hastalar.nda yap.lan CO2 k.Ck.rtma çal.Cmalar.nda anksiyete ve panik ata:.n.n
belirlenmesinde baz. araCt.r.c.lar APE’yi kullan.rken di:erleri GAÖ’yi ye:lemektedir.
Nadiren her ikisini birlikte kullanan çal.Cmalar da mevcuttur. Biz çal.Cmam.zda iki ölçek
türünü de (APE ve GAÖ) kulland.k ve iki farkl. ölçe:in ölçütlerine göre tan.mlanan panik
ata:. geçirme oranlar.n.n PB ve yAAB gruplar.nda benzer oldu:unu gördük. Ayr.ca CO2
k.Ck.rtmas. öncesinde ve sonras.nda, tüm örneklemde iki ölçe:in puanlar. pearson ba:.nt.
analizine göre ‘çok iyi derecede ili kili’ idi. Literatürde CO2’ye global anksiyete yan.t.n. ölçen
GAÖ’nün PB hastalar.n. kontrollerden ay.rmada, belirti ölçen ölçeklere göre daha özgül ve
daha duyarl. oldu:u bildirilmiCtir29. Biz global anksiyete yan.t.ndan çok panik ata:. geçirme
yan.t.na odaklanmay. ye:ledik. Farkl. panik ata:. geçirme ölçütlerini bir arada kullanmam.z.n
nedeni, APE ve GAÖ temelinde elde edilen verilerin birbirlerinin sa:lamas. amac.na
yöneliktir.
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Literatürde CO2 ile yap.lan k.Ck.rtma çal.Cmalar.nda panik ata:. geçirme oranlar. PB
hastalar. için %30-77, kontrol grubunda ise %0-23.5 gibi geniC aral.klarda bildirilmiCtir47, 79,
80

. Bununla birlikte bu çal.Cmalarda farkl. CO2 oranlar. ve uygulama yöntemleri

kullan.lm.Ct.r. Çal.Cmalar %7 CO2’nin %5 CO2’e ve iki solutman.n bir solutmaya göre, panik
ata:. oranlar.n. belirgin olarak artt.rd.:.n. bildirmektedir35,

81, 82

. Çal.Cmam.zdakine benzer

CO2 oran. ve yöntemi (%35 CO2-%65 O2 kar.C.m. ve vital kapasitenin en az %80’ini solutma)
kullanan k.Ck.rtma çal.Cmalar., PB hastalar. ve sa:l.kl. kontrol gruplar.ndaki panik ata:.
ortaya ç.kma oranlar.n. s.ras.yla %77-%2, %45-%0 ve %46.9-%23.5 olarak bildirmiClerdir47,
79, 80

. Ayn. k.Ck.rtma yönteminin kullan.lmas.na ra:men heterojenitenin devam etmesi, farkl.

k.Ck.rtma yöntemleri yan.nda panik ata:.n. tan.mlama ölçütlerinin farkl. olmas., hasta
gruplar. aras.ndaki farkl.l.klar vb. gibi baCka etkenlere ba:l. olabilir. Bu koCullar alt.nda
çal.Cmam.zdan elde edilen bulgular. literatürdeki CO2 k.Ck.rtma çal.Cmalar.yla do:rudan
karC.laCt.rmak, Rassovsky ve Kushner’in de belirtti:i gibi yöntemsel standardizasyonun
olmamas. ve laboratuvar ortam.ndaki panik ata:.n. tan.mlayacak ölçütlerin farkl.l.klar
göstermesi nedeniyle oldukça zordur35.
Bizim çal.Cmam.zda en yayg.n olarak kullan.lan “%35 CO2 -%65 O2 kar m vital
kapasitenin en az %80’i kadar miktarda ve ard k olarak iki kez solutulmas ” yöntemi
ye:lenmiCtir. %35 CO2 ile hasta ve kontrol gruplar.nda saptad.:.m.z panik ata:. geçirme
oranlar., literatürde belirtilen s.n.rlar içindedir. Taraf.m.zdan saptanan, PB hastalar.n.n
sa:l.kl. kontrollere göre istatistiksel olarak anlaml. düzeyde daha fazla panik ata:. geçirdi:i
bulgusu, beklenen bir bulgudur. Çal.Cmalar aras.ndaki belirgin oransal farkl.l.klar bir yana,
literatürdeki benzer çal.Cmalar.n sonuçlar.yla uyumludur35, 79, 80, 83.
5.2. CO2 Duyarl(l(0(n(n Olu#ma Düzene0i
PB’de CO2 duyarl.l.:.n. destekleyen kan.tlar.n çoklu:unun aksine, altta yatan
mekanizmayla ilgili bilgiler k.s.tl.d.r. CO2 duyarl.l.:.n. aç.klamaya çal.Can iki görüC vard.r.
Bunlardan biri yukar.da sözünü etti:imiz Klein’.n teorisidir ve beyin CO2 düzeylerini
monitörize eden fizyolojik düzenekteki bir bozuklu:u iCaret eder. Panik ataklar.n.n oluC
düzene:iyle ilgili çok tart.C.lan Klein’.n (1993) bo:ulma yanl.C alarm. teorisi, PB hastalar.nda
yükselen CO2 düzeylerinin, bo:ulma duyumuna yol açt.:. ve maladaptif bir düzene:in
devreye girerek CO2 düzeyini düCürmeye yönelik olarak hiperventilasyon ve bununla iliCkili
fiziksel belirtileri ortaya ç.kartt.:.n. savunur2.
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Çal.Cmam.z.n bulgular. Klein’.n (1993) görüCünü desteklemekle beraber, bo:ulma
yanl.C alarm. kuram.n.n PB’nin alt.nda yatan tek düzenek olmad.:.n. düCünüyoruz. PB
hastalar.nda CO2 aC.r. duyarl.l.:.n.n olmas., CO2’in do:al olarak geliCen panik ataklar.nda
merkezi bir rol oynad.:.n. söylemek için yeterli de:ildir. Örne:in CO2 d.C.nda sodyum-laktat,
kafein ve yohimbin gibi kimyasal panikojenler bulunmaktad.r83. Ayr.ca bo:ulma yanl.C
alarm. görüCü hem hipokapniye yol açan hiperventilasyonun, hem de hiperkapni ve
hipoksinin nas.l panik ata:. ortaya ç.karabildi:ini tam olarak aç.klayamamaktad.r. Ayr.ca
baz. çal.Cmalarda premenstrüel disforik bozuklukta da CO2’ye panikle yan.t saptanmas., CO2
duyarl.l.:.n.n PB’ye özgül olmad.:. tart.Cmalar.na yol açm.Ct.r80.
Bo:ulma yanl.C alarm. teorisiyle ilgili bu k.s.tl.l.klar, CO2 bulgular.n. aç.klamak için
daha çok biliCsel odakl. olan di:er bir görüCün ortaya ç.kmas.na yol açm.Ct.r. BiliCsel görüCe
göre, PB hastalar.n.n baz. bedensel duyumlar. bedensel bir felaketin (örn kalp krizi, bo:ulma
vb.) habercisi olarak, yanl.C yorumlamayla ilgili kal.t.lm.C olabilecek bir e:ilimleri vard.r. Bu
olas.l.:a göre CO2 k.Ck.rtmas., bu Cekilde yanl.C yorumlanan “interoseptif duyumlara” yol
açmaktad.r. Alternatif olarak, CO2 ile tetiklenen belirtiler fiziksel, psikolojik ve sosyal
bak.mdan zararl. sonuçlarla iliCkili daha önceden var olan yüksek AD’yle iliCkili inançlar.
aktive etmektedir. Bu tarz katastrofik düCünceler veya aktive olmuC inançlar “bo:ulma
hissine” yol açarak, durumu daha da kötüleCtirmektedir. Bu görüCe göre panik ata:. bir
“interoseptif fobiden” kaynaklanmaktad.r37.
AD, anksiyeteye ba:l. duyum ve belirtilerin zararl. fiziksel ve/veya toplumsal sonuçlar.
oldu:una dair aC.r. bir korku olarak nitelendirilmiCtir. AD di:er anksiyete bozukluklar.n.n
yan. s.ra özellikle PB’de yükselmiCtir. Baz. yazarlara göre, AD “korkmaktan korkmak” ya da
“anksiyeteden korkmak” olarak tan.mlanan bili sel bir yap.d.r56. Baz. araCt.rmac.lar AD’si
yüksek olanlar.n CO2 k.Ck.rtmas. ile daha fazla panik ata:. geliCtirmeleri temelinde, aynen
PB’de oldu:u gibi CO2 aC.r. duyarl.l.:.n.n da AD taraf.ndan yordanabilece:ini
göstermektedir84, 85.
Çal.Cmam.zda hasta ve kontrollerdeki AD düzeyleri de ölçüldü ve AD -3 toplam puan.
ortalamas.n.n PB ve yAAB gruplar.nda yüksek oldu:u belirlendi (PB = yAAB > Kontrol).
AD -3 fiziksel alt ölçe:inde bundan farkl. olarak “PB > yAAB > Kontrol” puan s.ralamas.
belirlendi. Fiziksel alt ölçek, kalp çarp.nt.s. ya da nefes darl.:. hissetmekten korkmak gibi
anksiyeteden kaynaklanan “bedensel belirtilerden korkmay.” ölçmektedir. Bu bulgumuz AD
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fiziksel alt ölçe:inin PB’de yüksek oldu:unu bildiren klinik araCt.rmalarla uyumludur86, 87 ve
biliCsel görüCleri destekler niteliktedir. Di:er taraftan AD’nin yüksek olmas.n.n PB’ye özgü
olmad.:. ve birçok baCka ruhsal bozuklukta da görülebildi:i bilgisi de do:rulanm.Ct.r88, 89.
Bulgular.m.z .C.:.nda AD’nin yüksek olarak saptand.:. ruhsal bozukluklar listesine
yAAB’nin de eklenmesi uygun olacakt.r.
PB hastalar.nda yAAB ek tan.s.n.n olup olmamas.na göre yap.lan karC.laCt.rmalarda
AD -3 toplam puan. ortalamas. dizilimi “PB+yAAB > saf PB = yAAB > kontrol” biçiminde
tezahür etmiCtir. AD -3 fiziksel, biliCsel ve sosyal alt ölçeklerinde de yine AD -3 toplam puan
bulgular.na benzer sonuçlar elde edilmiCtir (PB+yAAB > saf PB = yAAB > kontrol). Bu
dizilimler, klinik tabloya yAAB eklenmesinin PB hastalar.nda AD’nin Ciddetini oldukça
att.rd.:.n. göstermektedir (Tablo 13). Psikopatolojinin daha Ciddetli olmas.n.n özellikle PB
tedavisinde ek sorunlar yaratabilece:i ak.lda tutulmal.d.r.
Kuramsal olarak AD, panik ataklar.n.n oluCumu için yap.sal bir risk etkeni olarak kabul
edilmektedir. Yüksek AD puanlar.n.n, baCta CO2 olmak üzere zorlama çal.Cmalar.nda tan.ya
bak.lmaks.z.n panik ata:. belirtileri oluCumunu yordayabildi:i vurgulanmaktad.r90. Bizim
çal.Cmam.zda panik ata:. geçirmeyle iliCkili lojistik regresyon analizi sonuçlar.na göre PB’de
AD -3’ün CO2 ile panik ata:. geçirmeyi yordayan bir etken olmad.:. gözlemlenmiCtir. Bu
bulgumuz, AD’nin CO2 zorlamas.yla panik ata:. yaCayan ve yaCamayan hastalar. ay.rt etmede
baCar.s.z oldu:unu gösteren birçok baCka klinik çal.Cmayla36,

47,

91,

92

uyumludur.

Analizlerimizde yaln.zca “PB baClama yaC.n.n” hastalarda panik ata:. geçirmeyi
yordayabildi:i bulgusunun aç.klanmas. güçtür. Nardi ve arkadaClar.n.n (2004), 88 PB
hastas.nda hiperventilasyon ile panik ata:. k.Ck.rtmas. yapt.klar. çal.Cmada da daha geç
baClang.çl. PB hastalar.n.n CO2 ile daha fazla panik ata:. geçirdikleri bulunmuCtur93. Hasta
grubunda yaC d.C. baCka etkenlerin de bu sonuca yol açmalar. olas.d.r.
Öte yandan, kad.nlar.n erkeklere göre daha yüksek AD puanlar.na sahip oldu:u ve AD
puanlar. daha yüksek olan kad.nlar.n panik ata:. geliCtirme olas.l.klar.n.n erkeklerden daha
fazla oldu:unu belirten çal.Cmalar94,

95

olmas.na karC.l.k, bizim çal.Cmam.zda AD

puanlar.nda cinsiyetler aras.nda farkl.l.k bulunmam.Ct.r. Bu sonuç AD puanlar. ile cinsiyet
aras.nda bir iliCkinin saptanmad.:. yönündeki di:er yay.nlarla benzerdir96, 97.
Sonuç olarak bulgular.m.z CO2 oluCma düzenekleri aç.s.ndan de:erlendirildi:inde,
bo:ulma yanl.C alarm. görüCünü destekler niteliktedir (CO2 k.Ck.rtmas.yla APE ve GAÖ
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toplam puanlar.ndaki art.C, yüksek panik ata:. geçirme oran. ve AD’nin atak oluCumunu
yordamamas.). BiliCsel görüC yaln.zca zay.f bir destek (fiziksel alt ölçek puanlar.n.n
yüksekli:i) bulabilmiCtir. Ancak, CO2 k.Ck.rtmas. s.ras.nda yap.lan fizyolojik ölçümlerin,
hastalarca doldurulan öz bildirim ölçümleriyle her zaman uyumlu olmad.:.n. bildiren
çal.Cmalar da vard.r98, 99. Fizyolojik ve psikolojik etkenlerin rolünün belirlenmesi için ileri
çal.Cmalar.n bu konuya odaklanmas. gerekmektedir. CO2 aC.r. duyarl.l.:., genetik etkenlerin
de etkisi alt.nda olan ve beyin CO2 düzeylerini monitörize eden fizyolojik düzeneklerde
bozulman.n bir göstergesi olabilece:i gibi baz. bedensel duyumlar.n bir felaketin (örn kalp
krizi, bo:ulma vb.) habercisi olarak yanl.C yorumlanmas. e:ilimiyle de iliCkili olabilir.
Çal.Cma desenimiz fizyolojik ve psikolojik etkenleri kesin bir biçimde ay.rt etme konusunda
daha fazla yorum yapmaya izin vermemektedir.
5.3. yAAB’de CO2 A#(r( Duyarl(l(0(
Çal.Cmam.z.n di:er bir amac. PB ile ortak nörofizyolojik düzene:e sahip oldu:u öne
sürülen2, 4, 29 AAB hastalar.nda CO2 duyarl.l.:.n.n olup olmad.:.n. de:erlendirmekti.
Çocuklukta AAB bulunmas., kiCilerde yetiCkin dönemdeki PB ve agorafobi riskini
artt.rmaktad.r2, 100. çAAB ayr.ca PB’nin daha erken baClamas. ve daha fazla ailesel olmas.yla
iliCkili bulunmuCtur29. Literatürde çocuklarda AAB ve CO2 duyarl.l.:.n. araCt.ran baz.
çal.Cmalar bulunmaktad.r. lk kez Pine ve arkadaClar. (2000), AAB’si olan çocuklar.n, PB
olan çocuklar kadar CO2’ye aC.r. duyarl.l.k gösterdi:ini ve bu yan.t.n sosyal fobisi olan
çocuklarda görülmedi:ini bildirmiClerdir62. Bunu izleyen baCka çal.Cmalar da çocukluk
dönemindeki AAB ile bu hastalardaki CO2 duyarl.l.:.n. ve solunumsal düzensizlikleri iliCkili
bulmuClard.r8, 63, 64, 101.
Battaglia ve arkadaClar.n.n (2009) 349 monozigotik ve 363 dizigotik ikizde yapt.klar.
bir çal.Cmada, çAAB’den yetiCkin dönemdeki PB’ye do:ru olan geliCimsel süreklilikte ve her
iki hastal.kta saptanan artm.C CO2 duyarl.l.:.nda, büyük oranda (%89) “genetik etkenlerin”
rol oynad.:. belirlenmiCtir64. Bu oldukça güçlü bir etkidir. Yazarlar “çAAB”, “yeti kin PB”
ve “CO2’ye panik ata yla yan t verme” fenotiplerinin altta yatan paylaC.lm.C tek bir latent
de:iCkence (genetik) etkilendi:ini öne sürmüClerdir. Daha sonraki yaCamlar.nda PB
geliCtirmeleri aç.s.ndan “yüksek riskli” bir grubu temsil eden çocuklar da incelenmiCtir.
Roberson-Nay ve arkadaClar. (2010), çAAB’si olan çocuklardan ebeveynlerinde PB olanlar.n
%5 CO2 solutulmas.yla daha fazla anksiyete belirtileri gösterdiklerini ve daha fazla panik
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ata:. geçirdiklerini bildirmiClerdir8. Bu çal.Cmalar.n sonuçlar. da CO2 aC.r. duyarl.l.:.n.n,
çocukluk AAB’sinin ve yetiCkinlikteki PB’nin “payla lm bir genetik temeli” olabilece:ini
düCündürmektedir.
Klinik ve epidemiyolojik araCt.rmalarda, PB geliCimi için risk etkeni oldu:u gösterilmiC
olan birçok de:iCkenin, genel toplumdan al.nm.C örneklemlerde de CO2’ye panik ata:.
yan.t.yla yak.ndan iliCkili olduklar. gösterilmiCtir. CO2’ye yan.t. etkileyen bu belirteçler
aras.nda çocukken ebeveyn kayb. yaCama, çocukluk ayr.lma anksiyetesi, major yaCam
olaylar., bo:ulma deneyimleri ve kad.n cinsiyet say.labilir102. Bu yaCam olaylar.n.n CO2
duyarl.l.:.n. nas.l etkiledi:i, gen-çevre etkileCimi ilkeleri çerçevesinde anlaC.labilir. Nitekim
ayn. araCt.r.c. grubu gen-çevre etkileCimini aç.:a ç.karacak modellemelerle genetik yatk.nl.:.
olan bireylerde erken yaCam olaylar.n.n kemosepsiyonu de:iCtirmesi ve bu de:iCikli:in
geliCimsel y.llar.n ötesine sarkarak PB’ye ve daha özel olarak CO2 duyarl.l.:.na giden
patogenetik rotay. oluCturdu:u kanaatine varm.Clard.r103.
Görüldü:ü gibi “çAAB”, “yeti kin PB” ve “CO2’ye panik ata yla yan t verme”
aras.nda iliCkiyi destekleyen yeterli miktarda ve oldukça tutarl. bir veri y.:.n. vard.r. ç içe
geçmiC olan bu üç olgunun bir bütünün parçalar. oldu:u izlenimi do:maktad.r. Bize göre
aradaki eksik halka yAAB’de CO2 duyarl.l.:.n olup olmad.:.yd..
Bizim verilerimiz yukar.da aktar.lan araCt.rma sonuçlar.na ek olarak AAB’si olan
yetiCkinlerde de aynen çAAB’de oldu:u gibi artm.C bir CO2 duyarl.l.:. oldu:unu göstererek,
“AAB, PB ve CO2 duyarl.l.:.n.n” her ya grubunda özel bir birliktelik olma olas.l.:.n.
güçlendirmiCtir.
Özetle, PB ve yetiCkin AAB hastalar.n.n CO2 k.Ck.rtmas.na benzer oranlarda panik
yan.tlar. vermesi, PB grubunda yüksek AAB ek tan.s.n.n olmas. ve AD -3 ölçe:inde iki
hastal.k grubunda benzer yüksek puanlar.n bulunmas. etiyolojik önemi olan ortak bir
patofizyolojik sürece iCaret etmektedir. PB için bir endofenotip kabul edilen CO2
duyarl.l.:.n.n yAAB’de de bulundu:unun gösterilmesi s.n.flama, tan., ek tan. ve tedavi
konular.nda yeni araCt.rma sorular.n.n do:mas.na neden olacakt.r.
nceledi:imiz örneklemde, 31 yAAB hastas.n.n yan. s.ra PB grubundaki 38 hastadan
13’ünde yAAB ek tan.s. vard.. CO2 k.Ck.rtmas. sonras. APE’ye göre ortaya ç.kan panik ata:.
oranlar. “PB ve yAAB” birlikteli:i olan hastalarda %69, yAAB eCtan.s. olmayan PB
grubunda %44, yAAB grubunda %48.4 ve kontrol grubunda %20 olarak saptand..
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“PB+yAAB’si olan hastalar” di:er iki hasta grubuna göre (saf PB ve yAAB) daha yüksek
oranda panik ata:. geçirmiCtir. Ancak bu farkl.l.k her üç hasta grubu aras.nda (PB+yAAB, saf
PB ve yAAB) panik ata:. geçirme oranlar. aç.s.ndan istatistiksel olarak anlaml. düzeye
ulaCmam.Ct.r. Her üç grubun da kontrol grubuna göre anlaml. olarak daha yüksek oranda
panik ata:. geçirdi:i saptanm.Ct.r (PB+AAB = yAAB = saf PB > kontrol). PB ve yAAB
grubunun daha fazla panik ata:. geçirmiC olmas., kad.nlar.n CO2’ye daha fazla yan.t
vermeleriyle alakal. olabilir103. Çal.Cmam.zda PB ve yAAB birlikteli:i olan hastalar.n, sadece
PB ve sadece yAAB tan.s. olan hastalardan istatistiksel anlaml.l.:a ulaCmasa da, CO2 ile daha
yüksek oranda panik ata:. geçirdikleri bulgumuz e:er kad.n hasta ço:unlu:unun yaratt.:. bir
artefakt de:ilse klinik aç.dan önemlidir. Çünkü o zaman bulgumuz, iki hastal.:.n ortak
patofizyolojiye sahip olabilece:i fikrini daha güçlü bir biçimde desteklemekte ve iki hastal.k
bir arada oldu:unda CO2 duyarl.l.:.n.n daha belirgin olmas.yla kendini gösteren
nörobiyolojik bileCenlerin hastal.:.n etyopatogenezinde daha önemli rol oynayabilece:ine
iCaret etmektedir.
Bu bulgu için farkl. aç.klamalar da bulunabilir. Bu “PB ve yAAB birlikteli:i” bir
anksiyete bozukluklar. spektrumunda yer al.yor olabilir. Panik ve agorafobiyle ilgili de
boyutsal yaklaC.mlar bu iki hastal.:.n spektrum iliCkisi sergiledi:ini öngörmektedir104.
AAB’nin de kategorik olmaktan çok boyutsal bir yap. olabilece:i de tart.C.lmaktad.r27.
Di:er taraftan bu birlikteli:inin bir PB ya da yAAB alt tipi olma olas.l.:.ndan da söz
edilebilir. Buna göre PB ve yAAB’deki anlaml. olmasa da yüksek CO2 duyarl.l.:. ile yüksek
AD’nin olmas. daha a:.r psikopatoloji sergileyen bir alt tip ya da bir fenotip olarak
düCünülebilir. Böylesi bir bak.C, anksiyete bozukluklar. olan geniC hasta gruplar.nda yap.lan
araCt.rmalarda, yAAB hastalar.nda, “daha yüksek düzeylerde nevrotiklik” ile daha fazla
anksiyete ve depresif belirtiler saptanmas., ayr.ca “hastalar n rol i levleri ile sosyal ili kilerde
önemli yeti yitimi” oldu:unun belirlenmesi verileriyle uyumludur14, 20. PB’ye yAAB’nin eClik
etmesi durumunda, hastalar.n biliCsel davran.Cç. tedaviye daha az yan.t vermesi de yukar.daki
görüCleri destekler niteliktedir32. En az.ndan PB ve yAAB birlikteli:i oldu:unda standart
BDT paketlerinin yetersiz kalabilece:i ve belki de dinamik yaklaC.mlar.n BDT’ye
eklenmesinin gerekebilece:i düCünülmelidir.
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5.4. çAAB ve yAAB Kar#(la#t(rmalar(
çAAB ile yAAB’nin ayn. bozuklu:un farkl. biçimleri olup olmad.:. belirsizdir.
Süreklilik varsay.m.n.n güçlü temelleri olmakla birlikte yAAB hastalar.n %30-50’sinde “ilk
kez yeti kinlikte” kendini göstermektedir4, 5, 15, 20. Çal.Cmam.zdaki AAB hastalar., hastal.klar.
çocuklukta veya yetiCkinlikte baClayan olmak üzere iki alt gruba ayr.larak da incelenmiCtir
(Tablo 15). Çocukluk ça:.ndan beri AAB bulunanlar ile AAB’si yetiCkinlikte baClayanlar
aras.nda YAA puanlar., solutma sonras. APE puanlar. ve en önemlisi APE’ye göre panik
ata:. geçirme oranlar. aç.s.ndan farkl.l.k bulunmam.Ct.r. Fakat çocukluktan beri AAB’si
bulunan hastalarda CO2 öncesi APE bazal puan., AD -3 toplam ile üç alt ölçek puanlar.,
eriCkinlikte baClayan yAAB grubunda göre anlaml. derecede daha yüksek bulundu. Bu iki
grupta YAA puanlar.n.n benzer olmas., AAB ister çocuklukta ister yetiCkinlikte baClas.n,
yetiCkin hastalarda birbirine benzer düzeylerde “belirti iddeti” sergiledi:inin göstergesidir.
AD -3 ve tüm alt ölçeklerinin, çAAB’si bulunan grupta belirgin olarak daha yüksek
bulunmas. incelenmeye de:erdir. Bildi:imiz kadar.yla literatürde bu konuda bir çal.Cma
bulunmamaktad.r. AD düzeyinin yüksek olmas. erken geliCim dönemlerinde baClayan ve uzun
süre devam aden anksiyete belirtilerine karC. kiCinin daha duyarl. olmas. ya da bu kiCilerin
genetik yüklülü:ü ile aç.klanabilir.
5.5. Çal(#man(n K(s(tl(l(klar(
AraCt.rman.n tasar.m.nda körleme yap.lmam.Ct.r. AraCt.r.c.lar.n tan.ya kör olmamas.
(uygulay.c. ile de:erlendiricinin ayn. kiCi olmas.) nedeniyle çift kör çal.Cma koCullar.n.n
oluCturulamam.C olmas. en önemli k.s.tl.l.kt.r.
Çal.Cmam.z.n plasebo (baCka bir tüpten hava solutulmas.) kolunun olmamas. bir di:er
k.s.tl.l.:.m.zd.r. Bu nedenlerden ötürü hastalar randomize ve çapraz geçiCli bir tasar.mla
incelenmemiCtir.
Yaln.zca çAAB’ye sahip olan hasta say.s.n.n düCük olmas. nedeniyle bunun bir
de:iCken olarak CO2 k.Ck.rtmas. ile iliCkili istatiksel analizlere kat.lamamas. da ek bir
k.s.tl.l.k olarak say.labilir.
Her ne kadar incelenen üç grup aras.nda istatistiksel farkl.l.k yoksa da yAAB grubunda
kad.n say.s.n.n görece fazla olmas. araCt.rma s.ras.nda daha iyi kontrol edilebilirdi.
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6. SONUÇ VE ÖNER LER

PB ve yAAB’de sa:l.kl. bireylere göre CO2 aC.r. duyarl.l.:. bulunmaktad.r. Bu bulgu
her iki bozuklu:un ortak patofizyolojik süreçlere sahip oldu:u görüCünü desteklemektedir. Bu
bulgumuz baCka araCt.rmac.lar taraf.ndan replike edilirse, PB’de nas.l derinlemesine
incelendiyse, CO2 duyarl.l.:.n.n yAAB’deki yeri ve önemi alan.nda birçok araCt.rman.n
yap.lmas. gerekecektir. yAAB’deki ataklar.n ilaçlarla engellenip engellenemeyece:i,
duyarl.l.:a etki eden genetik etkenlerin neler olabilece:i, PB ve yAAB’nin etiyolojisinde
oksitosinin rolü ilk akla gelenler aras.ndad.r.
PB’nin patofizyolojisini aç.klamada, solunumsal süreçlerin tek baC.na yeterli olmad.:.
aç.kt.r. CO2 aC.r. duyarl.l.:. çal.Cmalar.nda hasta gruplar.n.n daha homojen hastal.k alt
tiplerinden ya da endofenotiplerden oluCturulmas.yla (Örn. solunumsal alt tip) PB’nin alt.nda
yatan etiyolojik etkenlerin anlaC.lmas. kolaylaCabilir. Di:er taraftan CO2 k.Ck.rtmas.n.n nas.l
bir düzenekle panik ata:.na yol açt.:. halen bilinmemektedir. Çal.Cma sonuçlar. fizyolojik
etkenlerin yan.nda psikolojik etkenlerin de CO2’nin tetikledi:i panik ataklar.n.n oluCumuna
kar.Ct.:.n. düCündürmektedir. Gelecekteki CO2 k.Ck.rtma çal.Cmalar.nda fizyolojik ve
psikolojik etkenlerin birlikte de:erlendirecek Cekilde tasarlanmas. CO2 duyarl.l.:.n.n
düzene:ini daha aç.k bir Cekilde ortaya koyabilir. Çal.Cmalar aras.ndaki tutars.zl.klar.n temel
nedenlerinden biri “CO2 k k rtmas yla olu an panik ata ” tan.m.nda özbildirime dayal.
ölçeklerin

kullan.lmas.d.r.

Özbildirim

ölçeklerinin

yan.nda

nesnel

ölçümleri

ve

de:erlendiricinin gözlemini de kapsayan yeni bir atak tan.m. kullan.lmas. önem taC.maktad.r.
Bundan da önce, çal.Cmalar aras.nda CO2 k.Ck.rtma yöntemiyle ilgili farkl.l.klar.n ortadan
kald.r.larak bir standart belirlenmesi gerekli görülmektedir. lerideki çal.Cmalar.n daha geniC
örneklemler kapsayan ve plasebo kontrollü randomize tasar.ma sahip olmas., bulgular.n
güvenilirli:ini artt.racakt.r.
Çal.Cmalarda yüksek s.kl.kta görüldü:ü bildirilen fakat psikiyatri prati:inde gözden
kaç.r.ld.:. anlaC.lan yAAB’nin bir anksiyete bozuklu:u olarak tan.nmas. için tan. ölçütlerinin
daha net Cekilde belirlenmesine ve daha fazla klinik ve epidemiyolojik veriye gereksinim
vard.r. Taraf.m.zdan yAAB’de CO2 duyarl.l.:. oldu:unun gösterilmesi bu tan.n.n d.C
geçerlili:ini dolayl. da olsa güçlendirecektir. DSM-V’i izleyen dönemde ç.kacak olan
s.n.fland.rmalar.n,, anksiyete bozukluklar. baCl.:. alt.nda yAAB’ye yer verecekleri
kuCkusuzdur.
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