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ÖZET

Giriş: Non-kardiyak anjina (NKA) yakınması ile acile başvuran hastaların psikolojik 
profillerini çıkarmaya yönelik yapılmış birçok araştırmada; bu hastaların koroner arter 
hastalarına kıyasla, daha fazla psikiyatrik sorunlar, yetersiz başa çıkma becerileri, ve 
aleksitimi yaşadığı gösterilmiştir. Biz de bu çalışmada, NKA hastalarında öngörücü 
psikolojik klinik belirteçler saptamaya yönelik, NKA ve Akut Koroner Sendrom (AKS) 
hastalarının mizaç özellikleri, anksiyete ve depresyon belirtilerini karşılaştırmayı 
amaçladık. 

Yöntem: Acil kardiyoloji polikliniğine göğüs ağrısı yakınması ile başvuran, toplam 
63 hastanın (41 NKA, 22 AKS) sosyodemografik bilgileri kaydedildikten sonra, mizaç 
özellikleri TEMPS-A ölçeği ile, anksiyete ve depresyon düzeyleri ise Hastane Anksiyete 
ve Depresyon Ölçeği (HADÖ) ile değerlendirildi. Grupların sosyodemografik özellikleri, 
TEMPS-A ölçeği ve HADÖ puanları χ2 ve bağımsız grupların t-testi ile karşılaştırıldı. 

Bulgular: NKA ve AKS grupları sosyodemografik açıdan benzerdi. Gruplar arasında 
Hastane Depresyon Ölçeği (p=0,12), Hastane Anksiyete Ölçeği (p=0,39) puanları ve 
TEMPS-A ölçeği depresif (p=0,41), siklotimik (p=0,08), hipertimik (p=0,06) ve anksiyöz 
(p=0,29). mizaç puanları açısından farklılık saptanmadı. Ancak irritabl mizaç puanları NKA 
grubunda istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde yüksekti (p=0,04). 

Sonuç: İrritabl mizaç özelliklerinin NKA hastalarında daha belirgin olması, bu hastaların 
psikolojik profilinin tanımlanmasına katkı sağlayarak, NKA tanı ve tedavisine yönelik 
yapılacak ileri araştırmalara temel oluşturacaktır. (Nöropsikiyatri Arşivi 2014; 51: 363-367)

Anahtar kelimeler: Non-kardiyak anjina, mizaç, depresyon, anksiyete

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

ABSTRACT

Introduction: In many studies that are aimed to determine the psychological profile of 
patients admitted to the emergency unit with non-cardiac angina (NCA), it was indicated 
that psychiatric problems, less effective problem-solving, and alexithymia are more 
common in NCA compared with acute coronary syndrome (ACS) patients. In this study, 
aiming to find predictive psychological clinical features, we compared the temperament, 
anxiety, and depression scores of patients with NCA and ACS. 

Methods: Sociodemographic variables of 63 patients (n=41 NCA, n=22 ACS) who were 
admitted to the emergency unit with chest pain were recorded. TEMPS-A scale was 
used for defining temperamental features, and Hospital Anxiety and Depression Scale 
(HADS) was used to measure anxiety and depression levels of patients in both groups. 
Sociodemographic variables and TEMPS-A and HADS scores were compared with χ2 
and independent-groups t-test between the NCA and ACS groups. 

Results: The NCA and ACS groups were similar in terms of sociodemographic variables. 
There was no statistical difference between groups in HDS (p=0.12) and HAS (p=0.39) 
scores and TEMPS-A scale depressive (p=0.41), cyclothymic (p=0.08), hyperthymic 
(p=0.06), and anxious (p=0.29) temperament scores. But, irritable temperament scores 
were significantly higher in the NCS group (p=0.04). 

Conclusion: We believe that our findings will provide a basis for further studies in 
the diagnosis and treatment of NCA by contributing to the definition of NCA patients’ 
psychological profiles. (Archives of Neuropsychiatry 2014; 51: 363-367)
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Giriş

Duygusal stres etkenleri ile kardiyovasküler hastalıklar ara-
sındaki ilişki öteden beri sorgulana gelmiştir. Tüm dünyada ve 
farklı kültürel gruplar arasında bedensel belirtiler toplumsal so-
runların ve duygusal sıkıntının en yaygın bireysel ifadeleridir ve 

göğüs ağrısı da tıbbi olarak açıklanamayan bedensel belirtilerin 
en sık görülenlerinden biridir (1). 1800’lü yıllarda Osler koroner 
arter hastalığına bağlı göğüs ağrısını kardiyak olmayan göğüs 
ağrısından (histerik- psödoangina) ayırt etmenin güçlüğünden 
bahsetmiştir (2). Amerika Birleşik Devletleri’nde yıllık yaklaşık 6 
milyon kişinin göğüs ağrısı yakınması ile acil polikliniklere baş-



vurduğu; tanı ve tedavi için yaklaşık 8 milyar dolar harcandığı 
bildirilmektedir (3). Bu ayrım yalnızca birinci basamak sağlık 
hizmeti veren hekimler için değil aynı zamanda kardiyoloji he-
kimleri için de oldukça güçtür. Nitekim, göğüs ağrısı olan hasta-
ların yarısından fazlasına kardiyologlar tarafından muayene ve 
tetkikler sonrası kalple ilişkili olmaya göğüs ağrısı (non-kardi-
yak angina; NKA) tanısı konmaktadır (4). İzlemde kardiyak en-
zimlerde negatiflik ve normal sınırlarda kardiyak incelemelere 
rağmen hastaların büyük bir bölümü göğüs ağrısı deneyimle-
meye devam etmekte ve işlevsellikleri yaşadıkları anksiyete ile 
ilişkili olarak belirgin etkilenmektedir (5). Bu hastalarda anksi-
yete, depresyon düzeylerinin yüksek olduğu ve süreğen ağrının 
anksiyete ve depresyonun bedenselleştirilmesi ile ilişkili olduğu 
bilinmektedir (6,7). NKA hastalarında yüksek oranda eşik altı 
ve üstü psikiyatrik belirtiler görüldüğü de bir çok araştırmada 
gösterilmiştir (8,9,10). Günümüze kadar NKA hastalarının psiko-
lojik profillerini çıkarmaya yönelik yapılmış birçok araştırmada 
NKA hastalarında koroner arter hastalarına kıyasla, daha faz-
la psikiyatrik sorunlar (10,11,12), yetersiz başa çıkma becerileri 
(13,14,15), ve aleksitimi (2,16,17) görüldüğü saptanmıştır. Tüm 
bu çalışmalar, NKA hastalarının psikolojik profillerini çıkararak 
öngörücü psikolojik klinik belirteçler saptamayı amaçlamakta-
dır. Ancak günümüzde halen öngörücü güçlü klinik belirteçler 
saptanamamış ve konu merak uyandırmaya devam etmektedir. 

Öte yandan, emosyonel uyarılara doğuştan yapısal olarak 
belli bir şekilde otomatik tepki gösterme eğilimi ya da kişiliğin 
biyolojik ve genetik yapısal bileşeni olarak ifade edebileceği-
miz mizaç özelliklerinin (18,19); psikiyatri dışı hastalıklarda da 
tedavi yanıtı ve hastalık seyriyle ilişkili olduğunu bildiren bir 
çok araştırma vardır (20,21,22,23,24). Biz de, anksiyöz ve irritabl 
mizaç özelliklerinin NKA hasta grubunda daha belirgin olduğu 
gözleminden hareketle, acil polikliniğine göğüs ağrısı yakınma-
sıyla başvuran NKA ve akut koroner sendrom hastalarının mizaç 
özelliklerini karşılaştırmayı amaçladık. 

Yöntem

Örneklem
Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi ve Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Has-
tanesi acil polikliniğine son 24 saat içerisinde en az 5 dakika 
süren bir göğüs ağrısı yakınması ile başvuran ve araştırmaya 
katılmayı kabul ettiğine dair bilgilendirilmiş onam imzalayan 18 
yaşından büyük hastalar araştırmaya dahil edilmiştir. Değerlen-
dirme sırasında psikiyatrik tanısı olan ve tedavi almakta olan 
hastalar, 18 yaşını doldurmamış ve Elektrokardiyografi (EKG) 
çekimi, kardiyak enzim düzeyleri ölçümü yapılamayan hastalar 
araştırma dışı bırakılmıştır. Tetkikleri ve gerekli müdahaleler 
sonrasında aktif göğüs ağrısı olmayan ve araştırmaya katılmayı 
kabul eden hastalara TEMPS-A ölçeği ve Hastane Depresyon 
Anksiyete Ölçeği verildi ve araştırmacı gözleminde doldurması 
istendi. Ayrıca araştırmacılar tarafından geliştirilen sosyode-

mografik veri formu dolduruldu. Kardiyolojik muayene ve ince-
lemeler sonrası iskemik EKG değişikliği ve/veya kardiyak enzim-
lerden Troponin >0.1 ng/ml olan hastalar akut koroner sendrom 
olarak kabul edildi. 3 hasta aktif psikiyatrik bozukluk tanı ve 
tedavisi nedeniyle araştırmadan çıkarıldı. Sonuç olarak kardi-
yolojik muayene ve incelemeler sonucunda göğüs ağrısı yapa-
bilecek organik nedenli patoloji saptanmayan 41 NKA tanılı ve 
EKG değişikliği ve/veya kardiyak enzimlerden Troponin >0.1 ng/
ml olan 22 akut koroner sendrom (AKS) tanılı hasta araştırmaya 
dahil edildi. Hastalardan elde edilen veriler istatistiksel değer-
lendirmeye alındı.

Veri Toplama Araçları
Sosyodemografik veri formu: Araştırıcılar tarafından gelişti-

rilmiş olan bu form katılımcıları yaş, cinsiyet, kilo, eğitim düzeyi, 
medeni durum gibi demografik verilerin yanı sıra; hasta grubunun 
kardiyolojik muayene ve tetkik sonuç verilerinden oluşmaktadır.

TEMPS-A Mizaç Ölçeği (Temperament Evaluation of Mem-
phis, Pisa, Paris and San Diego Autoquestionnaire): Akiskal 
tarafından geliştirilmiş (25), depresif, siklotimik, hipertimik, sinirli 
(irritabl) ve endişeli (anksiyöz) mizacı belirlemek üzere 100 mad-
deden oluşturulmuştur. Kişi maddeleri tüm yaşamını göz önünde 
tutarak evet ya da hayır olarak cevaplandırır. Vahip ve ark. (26) 
tarafından Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmıştır.

Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği (HADÖ): Hastane 
anksiyete ve depresyon ölçeği (HADÖ), Zigmond ve ark. (27) tara-
fından 1983 yılında geliştirilmiş ve tıbbi bir hastalığı olan popülas-
yonda duygudurum bozukluğunu taramak amacıyla tasarlanmıştır. 
HADÖ hasta tarafından doldurulmakta, 14 maddeden oluşmakta 
ve maddeler 4 özellik içermektedir. İki alt ölçek depresyon ve ank-
siyeteyi değerlendirmektedir. Yedi maddelik depresyon alt ölçeği 
0-21 arasında skorlanmakta, kesme noktası olarak 0-7=Normal, 
8-10=Hafif, 11-14=Orta, 15-21=Ciddi, bir duygudurum bozukluğuna 
işaret etmektedir. Ölçeğin Türkçe geçerlik ve güvenirliği 1997 yı-
lında Aydemir ve ark. (28) tarafından yapılmıştır.

İstatistiksel Yöntem 
İstatistiksel işlemler sırasında Statistical Package for Social 

Sciences 13.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA) paket programı kul-
lanılmıştır. NKA ve AKS gruplarının kategorik değişkenlerinin kar-
şılaştırılması ki kare testi ile, yaşları ise bağımsız grupların t testi 
ile karşılaştırılmıştır. Gruplarının TEMPS-A ölçeği puanları normal 
dağılıma uyduğu için bağımsız grupların t testi ile karşılaştırılmış-
tır. Tüm testler için anlamlılık sınırı p<0,05 olarak belirlenmiştir.

Bulgular

Grupların sosyodemografik özellikleri incelendiğinde; has-
taların büyük çoğunluğunun erkeklerden oluştuğu (n=50, %79,4) 
gözlendi. Kadın/erkek oranı NKA grubunda %20,6 (7/34) ve AKS 
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grubunda ise %37,5 olarak bulundu. Çalışma evreninin yaş orta-
laması 49,3±12,7 iken; NKA grubunda yaş ortalaması 50,2±14,5 ve 
AKS grubunda ise 47,7±8,7 olarak saptandı. Gruplar sosyodemog-

rafik özellikleri açısından karşılaştırıldığında; yaş (p=0,39) cinsiyet 
(p=0,34), eğitim durumu (p=0,27) ve medeni durum (p=0,52) açısın-
dan istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı (Tablo 1).

Grupların HADÖ puanları incelendiğinde, hem depresyon hem 
de anksiyete puanları NKA grubunda daha yüksek olsa da, fark 
istatistiksel açıdan anlamlı değildi (HDÖ için p=0,13; HAÖ için 
p=0,39, bakınız Tablo 2). Her iki grubun TEMPS-A ölçeği mizaç pu-
anları karşılaştırıldığında, tüm mizaç puanları NKA grubunda yük-
sek olmasına rağmen, yalnızca irritabl mizaç puanları istatistiksel 
olarak NKA grubunda anlamlı derecede yüksekti (p=0,04, Tablo 2).

Tartışma

Araştırmamızda saptadığımız, NKA grubunun irritabl mizaç 
puanlarının AKS grubundan daha yüksek olması; klinik pratikte 
açıklanamayan göğüs ağrısı olan kişilerin psikolojik profillerinin 
tanımlanması ve öngörücü klinik belirteçlerin tanımlanması açı-
sından önemli olduğunu düşünmekteyiz. Nitekim literatürde bu 
amaçla yapılan bir metanalizde, NKA’nın kadın cinsiyette, genç 
yaşlarda ve anksiyöz kişilerde daha sık görüldüğü bildirilmektedir 
(29). Özellikle NKA ve anksiyete ilişkili kalp çarpıntısı, nefes dar-
lığı gibi belirtiler ile kadın cinsiyet arasında güçlü bir ilişki olduğu 
vurgulanmaktadır (30). Bizim araştırmamızda NKA grubunun bü-
yük oranda erkeklerden oluşması literatürden farklı olmasına kar-
şın; AKS’nin erkeklerde daha yaygın olması bizim bulgularımızla 
uyumludur (31). NKA grubunun büyük oranda erkeklerden oluş-
ması örneklemin dahil edildiği hastanelere özgü bir özellik olabilir. 

Öte yandan, NKA yakınması olan bireylerde psikiyatrik ve fi-
ziksel hastalık görülme oranları da oldukça yüksektir (2,4,10,32). 
Özellikle anksiyete bozuklukları ve depresyon görülme oran-
larının NKA grubunda oldukça yüksek olduğu bildirilmektedir 
(2,4,5,6,10). Bizim araştırmamızda HADÖ ortalama puanları hem 
AKS hem de NKA grbunda hafif şiddetli depresyon ve anksiyete 
belirtilerinin varlığını ortaya koymaktadır. Güncel bir sistematik 
derlemede Webster ve ark. (33) araştırmamızla uyumlu biçimde 
anksiyete ve depresyon belirtilerinin NKA ve AKS gruplarında 
benzer oranda görüldüğünü belirtmektedirler. Ancak her ne ka-
dar aktif psikiyatrik hastalık öyküsü olanlar araştırma dışında bı-
rakılmış olsa da; araştırmamızın bir kısıtlılığı olarak katılımcılara 
pskiyatrik değerlendirme yapılmamış olması daha fazla yorum 
yapmayı güçleştirmektedir. 

Çalışmamızın belki de en önemli bulgusu NKA grubunda irri-
tabl mizaç puanlarının daha yüksek bulunmasıdır. NKA grubunda 
mizaç özelliklerini değerlendiren benzer desende bir araştırma 
bulunmaması bulgularımızı tartışmayı güçleştirmektedir. An-
cak NKA yakınması olan bireylerin psikolojik profilini irdeleyen 
araştırmalardan elde edilen bilgiler dikkat çekicidir. Araştırmalar 
aleksitimi, öfke, bedensel duyumları büyütme, sürekli ve içe dö-
nük öfkenin NKA grubunda belirgin olarak gözlendiğini (34); bu 
kişilerin stresle başa çıkmada kendine güvenli yaklaşım ve soru-
nun çözümüne yönelme yerine daha çok çaresizliğe sığındıklarını 
bildirmektedir (2,5,15). Nitekim tüm bu özelliklerle uyumlu olarak 

Tablo 1. Grupların sosyodemografik özelliklerinin 
karşılaştırılması

                NKA               AKS
Değişken n % n % x2 p

Cinsiyet

 Erkek 34 82,9 16 72,7 0,91 0,35*

 Kadın 7 17,1 6 27,3

Toplam 41 100 22 100 

Medeni Durum

 Evli 36 87,8 18 81,9 0,42 0,71*

 Bekar 5 12,2 4 18,1

Toplam 41 100 22 100

Eğitim

 İlköğretim 24 58,5 15 68,2 1,64 0,44*

 Lise 8 19,5 5 22,7

 Üniversite 9 22,0 2 9,1

Toplam 41 100 22 100

Yaş (yıl)               Ort.               SS  t P

NKA                  50,2                  14,5  0,87 0,39*

AKS                  47,7                  8,7     

NKA: Non Kardiyak Anjina, AKS: Akut Koroner Sendrom, Ort:Ortalama, SS:Standart 
Sapma
*p>0,05 istatistiksel açıdan anlamsız

Tablo 2. Grupların TEMPS-A ölçeği mizaç ve HADÖ 
puanlarının karşılaştırılması

 Grup Ortalama SS t p

Depresif NKA 8,1 3,7 0,8 0,41

 AKS 7,2 3,9 

Siklotimik NKA 9,5 3,9 1,8 0,08

 AKS 7,5 4,2 

Hipertimik NKA 11,5 4,2 1,9 0,06

 AKS 9,5 3,4 

İrritabl NKA 6,9 4,1 2,0 0,04*

 AKS 4,9 2,9 

Anksiyöz NKA 10,3 6,3 1,1 0,29

 AKS 8,6 6,2 

HDÖ NKA 7,8 4,1 1,6 0,12

 AKS 6,4 2,8 

HAÖ NKA 9,1 3,9 0,9 0,39

 AKS 8,1 4,1 

HDÖ: Hastane Depresyon Ölçeği, HAÖ: Hastane Anksiyete Ölçeği, SS: Standart Sap-
ma, NKA: Non-kardiyak Anjina, AKS: Akut Koroner Sendrom, *p<0,05 istatistiksel 
açıdan anlamlı



Akiskal ve arkadaşları irritabl mizaç özelliklerini tanımlarken, bu 
özelliklere sahip bireyleri; çoğunlukla karamsar, çabuk öfkelenen, 
derin düşüncelere dalmaya meyilli ve dürtüsel olarak tariflemiş-
lerdir (35,36). Buradan hareketle irritabl mizaç özelliklerine sahip 
bireylerin beden duyumlarını büyüterek kardiyak yakınmalar ile 
acil polikliniğe başvurdukları çıkarımı yapılabilir. Bu açıdan ba-
kıldığında aslında anksiyöz mizaç özelliklerinin de NKA grubunda 
daha belirgin olması beklenebilir. Ancak bizim araştırmamızda 
NKA ve AKS grubunda anksiyöz mizaç puanları benzerdi. Bu du-
rum örneklemin görece küçüklüğüne bağlı olabilir.

Çalışmamız NKA ve AKS yakınması olan kişilerin mizaç özel-
liklerini karşılaştıran ilk çalışma olmakla birlikte bulguların genel-
lenebilirliğini engelleyen bazı kısıtlılıkları mevcuttur. Örneklem sa-
yısının özellikle AKS grubunda küçüklüğü, kesitsel değerlendirme 
yapılmış olması ve katılımcılara psikiyatrik değerlendirme yapıl-
mamış olması araştırmamızın temel kısıtlılıklarıdır. Bu alanda ya-
pılacak olan daha fazla katılımcının dâhil edildiği, mizaç özellikleri 
yanı sıra karakter ve kişilik özelliklerinin araştırıldığı, çok merkezli 
uzunlamasına izlem çalışmaları; NKA yakınması olan bireylerin 
psikolojik profilinin daha iyi tanımlanmasını sağlayarak, doğru tanı 
ve tedavi ile sağlık giderlerinin azalmasına katkı yapacaktır.

Sonuç

Araştırmamızın kısıtlılıklarına karşın, NKA ve AKS grubunda 
mizaç özelliklerini karşılaştıran ilk çalışmadır. İrritabl mizaç özel-
liklerinin NKA hastalarında daha belirgin olması, bu hastaların 
psikolojik profilinin tanımlanmasına katkı sağlayarak, NKA tanı 
ve tedavisine yönelik yapılacak ileri araştırmalara temel oluştu-
racağını düşünmekteyiz. 
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