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Amaç: Süreğen depresif bozukluk (SDB) Ruhsal Bozuklukların Tanısal 
ve Sayımsal El Kitabı (DSM) 5’te yer alan yeni bir tanı kategorisi olup, 
DSM-IV’teki kronik major depresif bozukluk ve distimik bozukluk tanılarını 
kapsamına almaktadır. Bu çalışmada depresif yakınmaları olan hastaların ne 
kadarının epizodik karakterli major depresif bozukluk (MDB) ne kadarının 
SDB tanı ölçütlerini karşıladıklarının kesitsel olarak belirlenmesi, bu hasta-
ların çeşitli sosyodemografik ve klinik değişkenler açısından homojen bir 
grup oluşturup oluşturmadığının ve major depresyonu olan hastalardan 
ayrışıp ayrışmadığının incelenmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: Psikiyatri kliniğinde majör depresyon ve/veya distimi tanısıyla te-
davi gören 140 hasta çalışmaya alındı. Hastaların DSM-IV Eksen I tanıları 
DSM-IV eksen-I bozuklukları için yapılandırılmış klinik görüşme (SCID-I) 
yoluyla belirlendi. Depresif tablonun klinik şiddeti Hamilton Depresyon 
Ölçeği yardımıyla, intihar düşünceleri ve girişimleri Eskin İntihar Davranış-
ları Ölçeği ile değerlendirildi. 

Bulgular: Hastaların %39’unda epizodik gidiş gösteren MDB, %61’inde 
ise SDB söz konusu olduğu belirlendi. MDB hastalarına göre SDB hasta 

grubunun yaşlarının daha yüksek (d=0,54), eğitim düzeylerinin daha dü-
şük (d=-0,55) olduğu; daha sık olarak yaygın anksiyete bozukluğu eştanısı 
aldıkları (OR=3,7), semptomatik olarak daha sık olarak somatik belirtiler, 
anksiyete, umutsuzluk ve karamsarlık yaşadıkları belirlendi. Ancak süreğen 
depresif bozukluğu olan hastaların depresif semptom şiddeti ve intihar 
davranışları açısından homojen bir grup oluşturmadığı belirlendi.

Sonuç: Çalışmanın bulguları depresif hastaların çoğunda aslında epizodik 
değil süreğen bir rahatsızlığın söz konusu olduğunu düşündürmektedir. 
Kesitsel bakış açısına sahip klinisyen ve araştırmacıların hastaların çoğunda 
MDB’yi tanıma eğiliminde olmalarına karşılık, uzunlamasına bakış açısına 
sahip olanların çoğu hastada bozukluğun süreğen olduğunu fark etmele-
rinde şaşırtıcı bir yan yoktur. DSM-5’te yer alan SDB tanı kategorisi bu iki 
bakış açısının birleştirilmesi yoluyla depresif bozuklukların doğasını daha iyi 
anlamamıza ve tedavi sonuçlarını iyileştirmemize katkıda bulunabilecektir.

Anahtar kelimeler: Depresyon, distimik bozukluk, çifte depresyon, pre-
valans

Introduction: Persistent depressive disorder (PDD) introduced in the 
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) 5 as a novel 
diagnostic category represents a consolidation of two separate DSM-
IV categories, chronic major depressive disorder (MDD) and dysthymic 
disorder. The present study aims to investigate the frequency and clinical as 
well as socio-demographic correlates of PDD in comparison with those of 
episodic MDD among patients seeking treatment for depressive symptoms.

Methods: Participants were 140 depressive out-and in-patients under 
treatment at the psychiatry clinic of the Adnan Menderes University 
Research Hospital. Each patient was assessed by means of a structured 
clinical interview (SCID-I) and relevant psychometric instruments including 
the Hamilton Depression Inventory and Eskin Suicidal Behavior Inventory.

Results: Among the depressive patients, 61% fulfilled the criteria for PDD 
and 39% for episodic MDD. As compared with patients with episodic MDD, 
the PDD patients were older (d=.54), lower in educational attainment 

(d=.55), more likely to have comorbid generalized anxiety disorder 
(OR=3.7), and more prone to report symptoms of anxiety, hopelessness, 
pessimism, and somatic complaints. Nevertheless, the PDD patients 
displayed heterogeneous characteristics with respect to clinical severity and 
suicidal behavior. 

Conclusion: Our findings suggest that majority of depressive patients, 
including those fulfilling the criteria for MDD, have been suffering from a 
persistent ailment rather than an episodic disorder. Clinicians with a cross-
sectional perspective are more likely to diagnose MDD, whereas those with 
a longitudinal perspective are more likely to identify PDD in the majority of 
depressive patients. The incorporation of both of these perspectives into 
DSM-5 in a complementary manner will possibly enhance our insight into 
depressive disorders and improve our treatment results. 
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ÖZET

ABSTRACT

GİRİŞ
Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı (DSM) III 1980’de yayınlanana kadar ABD’de en sık konulan tanının nevrotik depresyon 
olduğu bilinmektedir. Ancak DSM-III geliştirilirken “ateorik” bir tanı kılavuzu oluşturmak amacıyla psikoanalitik terminolojinin titizlikle 
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ayıklanması yoluna gidilmiş; bu süreçte bir tanı kategorisi olarak nevrotik 
depresyonun da sınıflandırma dışında bırakılmasına karar verilmiş, uzun 
tartışmalar sonunda onun yerini tutacak iki yeni tanı kategorisi yaratılmış-
tır: distimi ve yaygın anksiyete bozukluğu. İlk kez DSM-III’le birlikte kullanı-
lan major depresif epizod (MDE) ve major depresif bozukluk (MDB) tanı 
kategorileri, zaman içinde depresyonun genel olarak epizodik bir hastalık 
olduğu kanısının dünyada yerleşmesine yol açmıştır (1). 

Oysa depresyon her zaman epizodik gidişli olmayan, kimi hastalarda kronik 
gidiş gösterebilen bir hastalıktır. Distimik hastalarda MDE’lerin görüldüğü 
bilinmekte, ancak DSM-III ve IV yönergelerine göre, bu hastalara sanki iki 
ayrı hastalıkları varmış gibi, iki tanıyı bir arada koymak gerekmekteydi. Bu 
hasta grubu üzerinde titiz boylamsal çalışmalar sürdüren Klein ve arkadaş-
ları (2,3,4,5,6) aslında bu hastalarda dalgalanmalarla seyreden tek bir has-
talığın bulunduğunu ve bu hastalığın kronik depresyon olarak adlandırılması 
gerektiğini öne sürmüşlerdir. Yazarlar, süreğen olma (chronicity) ile şiddeti 
(severity) depresyonun klinik görünümünü belirlemekte kullanılması ge-
reken iki bağımsız boyut olarak kavramlaştırmaktadır. Diğer bir deyişle, 
kronik depresyonun kimi hastalarda hafif (saf distimide olduğu gibi), kimi 
hastalarda ağır (kronik MDB’de olduğu gibi) seyredebileceğini, kimi hasta-
larda ise dalgalı (distimi üstüne zaman zaman eklenen MDE’ler) seyredebi-
leceğini öne sürmektedirler.

Distimi, çifte depresyon ve kronik MDB’yi içeren bir bir tanı kategorisi 
olarak kronik depresyonun tanı sınıflandırmalarına girmesi yönündeki 
öneri (6), DSM-5 geliştirme çalışmalarında göz önüne alınmıştır. Ancak, 
DSM-5’te yer verilen yeni tanı kategorisi kronik depresif bozukluk olarak 
değil de, süreğen (persistant) depresif bozukluk (SDB) olarak adlandırıl-
mıştır. DSM-5’te yer alan SDB tanı ölçütlerinin en başında, bu bozukluğun 
DSM-IV’te tanımlanan kronik MDB ve distiminin bir bileşimi olduğu be-
lirtilmektedir. A, B ve C ölçütleri DSM-IV distimi ölçütlerinden farksızdır. 
A ölçütünde belirtilen tanı koşulu, bir erişkinin en az 2 yıl boyunca, çoğu 
günler günün büyük bölümüne yayılan depresif duygudurum yaşamasıdır. 
Çocuk ve ergenler için koşul, 1 yıl süreyle depresif veya irritabl duygudu-
rumun yaşanmasıdır. B tanı ölçütünün karşılanma koşulu, çökkün olunan 
zamanlarda şu belirtilerden en az ikisinin bulunmasıdır: iştah azlığı veya aşırı 
yeme, insomni veya hipersomni, enerji azlığı veya bitkinlik, düşük özdeğer 
(self-esteem), dikkati toplamada veya karar vermede güçlük çekme, umut-
suzluk duyguları. C ölçütünde tanımlanan tanı koşulu, en az iki yıldır (çocuk 
ve ergenlerde 1 yıldır) süren rahatsızlık boyunca A ve B ölçütlerinde ta-
nımlanan belirtilerin 2 aydan uzun süreyle ortadan kalktığı hiç bir dönemin 
olmamasıdır. D tanı ölçütünde MDB ölçütlerinin 2 yıl süreyle aralıksız kar-
şılanabileceği belirtilmekte; böylelikle eskiden kronik MDB tanısı konacak 
hastalara şimdi SDB tanısı konmasının önü açılmaktadır. 

DSM-5’te SDB’nin gidişine ilişkin dört farklı klinik tip tanımlanmıştır. Has-
talığın son iki yıldaki gidişine bakarak belirlenmesi gereken bu tipler şun-
lardır: (1) Saf distimik sendromla giden, (2) sürekli MDE ile birlikte olan, 
(3) geçmişte ara ara ve şu anda MDE ile birlikte olan, (4) geçmişte ara ara 
MDE ile birlikte giden SDB. Bütün bu tabloların SDB kapsamına alınmasına 
bakarak, Klein ve arkadaşlarının önerilerinin DSM-5 sınıflandırma sistemine 
isimlendirme dışında eksiksiz olarak yansıdığı söylenebilir. Bu yeni sınıflan-
dırmaya göre, MDB tanı kategorisinin kapsamı DSM-5’te sadece epizodik 
depresyonları olan hastaları içerecek biçimde daraltılmıştır. 

Bu çalışmada depresif yakınmalarla kliniğimizde tedavi gören hastalarda 
süreğen gidiş gösterenlerin, yani son iki yıldır (ergenler için bir yıldır) ya-
kınmaları aralıksız sürenlerin oranının belirlenmesi; DSM-5’e göre SDB tanı 
ölçütlerini karşılayan hastaların çeşitli klinik ve sosyodemografik değişken-
ler açısından ne ölçüde birbirlerine benzediklerinin, ne ölçüde epizodik 
gidişli depresif hastalardan ayrıştıklarının incelenmesi amaçlanmıştır. Elde 

edilen verilerin, yeni bir tanı kategorisi olarak SDB’nin sıklığının yanısıra eş-
lik eden klinik ve sosyo-demografik karakteristiklerin anlaşılmasına katkı 
sağlayacağı düşünülmüştür.

YÖNTEM
Çalışma DSM-5 geliştirme çalışmaları sürerken planlanmış ve Adnan 
Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulu’nun onayıyla (Protokol 
No:2011/042) psikiyatri polikliniği ve kliniğinde gerçekleştirilmiştir.

Katılımcılar
DSM-5 geliştirme çalışmaları sırasında gerçekleştirilen bu çalışmada önce-
likle kronik seyirli depresif bozukluğu olan hasta grubunun epizodik seyirli 
depresif bozukluğu olan hasta grubundan klinik ve sosyodemografik özel-
likler açısından farklı olan ve olmayan yanlarının belirlenmesi amaçlandığı 
için, örneklem büyüklüğü bu amaç doğrultusunda planlanmıştır. Kaynak ve 
zaman kısıtlılığı nedeniyle, çalışmanın örneklem büyüklüğü belirlenirken 
aranacak etkinin en az orta boyda olması (Cohen d≥0,50 veya Cramer 
Φ≥0,40) öngörülmüştür. Epizodik ve süreğen depresif bozukluk grupları 
arasındaki bu düzeydeki farkları yeterli güçte (%80) saptayabilmek için, Tip 
1 hata oranı α<0,05 olarak alındığında her bir gruptaki minimum katılımcı 
sayısının 49 olması gerektiği belirlenmiştir (7). Veri toplama aşaması bu he-
saplama doğrultusunda epizodik ve süreğen depresyon gruplarında en az 
bu sayıda hastanın verisi toplanana kadar sürdürülmüştür.

Erişkin psikiyatri kliniğinde depresif yakınmalar nedeniyle ayaktan veya 
yatarak tedavi görmekte olup, çalışmaya katılmaya gönüllü olan ve yazı-
lı olur veren 140 hasta çalışmaya alınmıştır. Yazılı onam vermeyen, çalış-
maya katılmayı kabul etmeyen, zeka geriliği, psikotik bozukluğu, delirium, 
demans, amnestik sendromu olan hastalar çalışmaya alınmamıştır. Distimi 
sıklıkla ergenlik yıllarında başlayabilen bir hastalık olduğu için (3), yaşları 16-
71 (ortalama 37,9±13,2) arasında değişen katılımcıların 27’si erkek, 113’ü 
kadındır. Katılımcıların 36’sı bekar, 80’i evli, 13’ü boşanmış, 6’sı dul ve 4’ü 
eşinden ayrıdır.

Gereçler
DSM-IV Eksen I Bozuklukları İçin Yapılandırılmış Klinik Gö-
rüşme (SCID-I): DSM-4 sistemine göre tanı koyma amacıyla First ve 
ark. (8) tarafından geliştirilmiş olup Çorapçıoğlu ve ark. (9) tarafından 
dilimize çevirisi yapılarak, güvenirlik çalışması gerçekleştirilmiş ve kullanım 
kılavuzu yayınlanmıştır. 

Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeği (HDDÖ): Dep-
resyonun şiddetini ölçmek için kullanılan ve klinisyen tarafından doldurulan 
bir testtir (10). Son bir hafta içerisinde yaşantılanan depresyon semptom-
larını sorgulayan 17 maddeden oluşmaktadır. HDDÖ ilk kez hastanede ya-
tan hastalar için geliştirilmiş olduğu için daha çok depresyonun melankolik 
ve fiziksel semptomları üzerinde duran bir ölçektir. Ölçeğin uykuya dalma 
güçlüğü, gece yarısı uyanma, sabah erken uyanma, somatik semptomlar, ge-
nital semptomlar, zayıflama ve içgörü ile ilgili maddeleri 0-2, diğer madde-
leri 0-4 arasında derecelendirilmektedir. Ölçekten alınabilecek en yüksek 
puan 53 olup, 0-7 puan depresyon olmadığını, 8-15 puan arası hafif dere-
cede depresyonu, 16-28 arası orta derecede depresyonu, 29 ve üzeri ağır 
derecede depresyonu göstermektedir. Ölçeğin Türkçe çevirisinin geçerlilik 
ve güvenilirliği Akdemir ve ark. (11) tarafından test edilmiştir. 

Eskin İntihar Davranışları İndeksi: Bu indeks, 2’si intihar girişimini 
(yaşam boyu ve son 1 yıl içinde), 3 tanesi intihar düşüncesini (yaşam boyu, 
son 1 yıl içinde ve şimdi) sorgulayan 5 sorudan oluşmaktadır. Dolayısıyla biri 
intihar düşüncesi, diğeri de intihar girişiminin genel görülme sıklığına ilişkin 
iki toplu oran vermektedir (12). Bu makalede yer kısıtlığı sebebiyle sadece 
toplu oranlar rapor edilmiş ve yorumlanmıştır.360
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İstatistiksel Analiz
Çalışmaya katılan hastalar önce DSM-IV sınıflandırması doğrultusunda dört 
gruba ayrıldı (Şekil 1). Distimi olmadan MDB tanı ölçütlerini karşılayan hastalar-
dan oluşan epizodik majör depresyon grubu (EMD, n=55), distimi olmadan iki 
yıldır MDB içinde olduğu belirlenen hastaların oluşturduğu kronik major dep-
resyon grubu (KMD, n=20), MDB tanı ölçütlerini karşılamayıp sadece distimi 
tanı ölçütlerini karşılayan hastalardan oluşan saf distimi grubu (DİS, n=20), hem 
distimi hem de akut veya kronik MDB tanı ölçütlerini karşılayan hastaların oluş-
turduğu, çifte depresyon grubu (ÇD, n=45). Gruplar arasında sayısal değişken-
ler (yaş, eğitim yılı, HDDÖ puanları) yönünden yapılan karşılaştırmalarda,dört 
gruptan ikisinde hasta sayısının parametrik analizler için düşük olması (n=20) 
nedeniyle nonparametrik bir test olan Kruskal-Wallis varyans analizinden ya-
rarlanıldı. Anlamlı fark bulunan durumlarda yerine göre gruplar birleştirilerek 
ikili karşılaştırmalar yapıldı. DSM-5 uyarınca KMD, DİS ve ÇD gruplarının bir-
leştirilmesiyle oluşan SDB grubu ile EMD grubu arasındaki karşılaştırmalarda, 
gruplardaki denek sayısı yeterli olduğu ve veriler normal dağılım gösterdiği için 
t testinden yaralanıldı.Etki boyu (effect size) göstergesi olarak d değeri hesap-
landı ve Cohen’in (7) belirlediği standartlar doğrultusunda yorumlandı (küçük 
boy: d≥0,20, orta boy: d≥0,50, büyük boy: d≥0,80).

Dört DSM-IV tanı grubu arasında kategorik değişkenler (cinsiyet, ektanılar, 
semptomlar, intihar davranışları) açısından yapılan karşılaştırmalarda ki-kare 
testinden yararlanıldı. Etki boyu göstergesi olarak Cramer’in Φ (fi) değe-
ri hesaplandı ve kısa kenarı iki gözlü çapraz tablolar için belirlenmiş olan 
standartlar doğrultusunda yorumlandı (küçük boy: Φc≥0,10, orta boy: 
Φc≥0,30, büyük boy: Φc≥0,50). Tanı gruplaşmasının kategorik değişken 
üzerindeki etkisinin orta boyda veya yakın bulunduğu durumlarda, yerine 
göre tanı grupları birleştirilerek oluşturulan bileşik gruplar arası karşılaş-
tırmalar yapıldı (SDB grubu ile EMD grubu arasında, akut ve kronik MD 
grubu ile saf Distimi grubu arasında). Bu ikili karşılaştırmalarda belirli bir 
kategorinin gruplarda gözlenme olasılığı arasındaki fark OO (olasılıklar ora-
nı=odds ratio) ile incelendi, OO’nun %95 güven aralığının (GA) 1 değerini 
dışta bırakması anlamlı farkın göstergesi olarak yorumlandı. 

Verilerin analizi bilgisayar ortamında SPSS (Statistical Package for the Social 
Sciences Inc.; Chicago, IL, ABD) 17 istatistik programı kullanılarak yapıldı. 
Gerek çoklu karşılaştırmaların yol açabileceği tip I hatadan, gerekse de-
nek sayısının azlığının yol açabileceği tip II hatadan kaçınabilmek amacıy-
la, mümkün olan durumlarda etki boyu göstergeleri (Cohen d, Cramer 
Φ, OO) hesaplandı ve kabul gören standartlar çerçevesinde yorumlandı 
(7,13). Bilindiği gibi nicel araştırmalarda kullanılan çıkarımsal istatistikler 
(inferential statistics), örneklem verilerinden yola çıkarak popülasyonun 
geneli için yokluk hipotezinin mi (H0) yoksa araştırma hipotezinin mi (H1) 
geçerli olduğu konusunda çıkarımda bulunmaya yarayan analiz yöntemleri-
dir. Ancak kullanılan analiz yöntemlerinin (testlerin) hepsi asıl olarak H0 hi-
potezini sınamak amacıyla geliştirilmiştir. Dolayısıyla analiz sonucunda elde 
edilen p değeri, örneklemde gözlenen boydaki bir etkinin (fark veya ilişki) 
H0 hipotezinin geçerli olması durumunda aynı büyüklükteki örneklemlerle 
yapılacak çalışmalarda gözlenmesi olasılığını bize vermektedir. Konvansiyo-
nel (üzerinde anlaşılmış bir standart) olarak, bu olasılığın %5’ten az olması 
durumunda analiz sonucunun anlamlı olduğunu söylemekte, yani H0 hipo-
tezinin geçersiz olduğu çıkarımında bulunmaktayız. Ancak elde edilen p de-
ğeri hiçbir zaman tam anlamıyla sıfır olmadığı için, ne zaman H0 hipotezinin 
geçersiz olduğu çıkarımında bulunsak, belli oranda hata yapma olasılığını 
göze almaktayız. İstatistikte Tip 1 hata olarak adlandırılan bu hataya düşme 
olasılığımız α ile gösterilmekte ve α bir analiz sonucunda elde ettiğimiz p 
değerine eşit olmaktadır. Ancak iki grubu çok sayıda değişken açısından 
karşılaştırmak için tekrar tekrar analizler uygulandığında, analizlerin top-
lamı için hesaplanan Tip 1 hata olasılığı %5’in üzerine çıkabilmekte, yani 
α şişmektedir (Bu çalışmada uygulanan 39 karşılaştırmanın toplamı için 
α=1-0,9539=0,86). Buraya kadar söylenenlerden anlaşıldığı gibi, çıkarımsal 
istatistikler sonucu elde edilen p değeri bize H1 hipotezinin geçerliliği konu-
sunda hiçbir şey söylememektedir. O yüzden H1 hipotezinin geçerliliğine 
ilişkin daha doğrudan bir gösterge olarak, uygulanan analizin sonucunda 
bir de etki boyu hesaplanmakta ve yorumlanmaktadır. Bu yorumlamalarda 
Cohen’in (7) konvansiyonel standartlarından yararlanmakta; böylelikle etki 
boyu göstergelerini kullanarak örneklemde gözlenen etkinin küçük boyda 
mı, orta boyda mı, yoksa büyük boyda mı olduğuna ilişkin bir çıkarımda bu-
lunabilmekteyiz. Özellikle küçük örneklemlerle yapılan araştırmalarda, H1 
hipotezi geçerli olsa bile bunu gösterememe, yani p>0,05 çıkması nede-
niyle H0 hipotezinin geçerli olduğu biçiminde hatalı bir çıkarımda bulunma 
olasılığı yükselmektedir. İstatistikte Tip 2 hata olarak adlandırılan bu hataya 
düşme olasılığı β ile gösterilmekte ve bir analizin gücü de 1-β olarak kav-
ramlaştırılmaktadır. Etki boyu göstergeleri örneklem büyüklüğünden etki-
lenmediği için, küçük örneklemlerle yapılan analizlerde p değerinin yanında 
etki boyunu da yorumlamak hangi hipotezin (H0 mı yoksa H1 mi) geçerli 
olduğu konusunda daha doğru bir çıkarımda bulunmaya izin vermektedir. 
Ayrıca etki boyu hesaplanınca, analizin gücünü tablolar veya bilgisayar prog-
ramları yardımıyla hesaplamak da mümkün olmaktadır. Bu çalışmada, gerek 
araştırma planlanırken örneklem büyüklüğünün hesaplanmasında, gerekse 
toplanan verilerin analizinde kullanılan istatistiksel testlerin gücünün hesap-
lanmasında G-power (3,1) programından yararlanılmıştır.

BULGULAR

Süreğen ve Epizodik Gidişin Görülme Oranları
Çalışmaya katılan depresif hastaların DSM-IV duygudurum bozukluğu ta-
nılarına göre nasıl dağıldıkları Şekil 1’de gösterilmektedir. Çalışmaya katılan 
140 hasta arasında MDB tanı ölçütlerini karşılayan 120 hasta (%85,7) bu-
lunmaktadır. Ancak 120 hasta içinde 20 hastada kronik MDB, 42 hastada 
distimik bozukluk, 3 hastada distimi+kronik MDB söz konusudur. Diğer 
bir deyişle, MDB tanısı alan hastalar arasında DSM-5 SDB tanı ölçütlerini 
karşılayanların sayısı 65, oranı %54,2’dir. Bu oranlar, MDB tanısı alan hasta-
ların yarısından çoğunda aslında süreğen bir hastalığın söz konusu olduğunu 
düşündürmektedir.
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Şekil 1. Depresif hastaların DSM-IV tanılarına göre dağılımı

Majör
depresif 
bozukluk

Kronik 
majör 

depresyon

Distimi

n=20

n=3

n=20

n=55

n=42



Şekil 1’deki sayılara DSM-IV distimi tanısı açısından yaklaşıldığında, 140 katı-
lımcının 65’inin distimi tanısı aldığı, hastalığın başlangıç yaşının geriye dönük 
olarak güvenle belirlenebildiği 57 distimik hastanın %45,6’sında (n=26) er-
ken başlangıçlı (21 yaşından önce), %54,4’ünde (n=31) geç başlangıçlı dis-
timinin söz konusu olduğu görülmektedir. Distimik hastaların %69,2’sinde 
eşlik eden (n=45) MDB bulunmuştur (çifte depresyon). Distimi ve/veya 
kronik MDB tanılı hastaların toplamı 85 olduğuna göre, katılımcıların tümü 
arasında DSM-5’e göre SDB tanısı alanların oranı %60,7 (n=85) olarak, 
MDB tanısı alanların oranı %39,3 (n=55) olarak hesaplanmıştır (Şekil 2).

Bu bulgular ışığında, DSM-IV tanı gruplarını sosyodemografik ve klinik de-
ğişkenler yönünden karşılaştırmak amacıyla planlanan ön analizlere girecek 
gruplar oluşturulurken, saf MDB tanılı 55 hasta EMD grubunda yer almış-
tır. Sadece kronik MD tanısı olan 20 hasta KMD grubunda, sadece distimi 
tanısı alan 20 hasta DİS grubunda, distimi + MD tanısı alan 45 hasta ise 
çifte depresyon (ÇD) grubunda yer almıştır. Ön analizlere dört tanı grubu 
sokulmuş, sonuçlara göre ileri analizlerde karşılaştırılacak gruplar belirlen-
miştir.

Süreğenlik ile Sosyodemografik Değişkenlerin İlişkisi
Tablo 1’de yer alan sosyo-demografik değişkenlere ilişkin veriler incelendi-
ğinde, cinsiyet açısından gruplar arasında anlamlı fark olmadığı görülmektedir. 
Öte yandan, yaş açısından gruplar arasındaki farkın anlamlı düzeyde olduğu ve 
EMD grubunun yaş ortalamasının diğer üç gruptan düşük olduğu görülmek-
tedir.Farkın büyüklüğünü belirlemek amacıyla, EMD grubunun yaş ortalaması 
(33,8±11,7), diğer üç grubun birleştirilmesiyle oluşturulan SDB grubunun 
yaş ortalaması (40,6±13,5) ile karşılaştırılmış, aradaki farkın anlamlı düzeyde 
ve orta boyda olduğu belirlenmiştir (t

138=3,08, p=0,003, d=0,54). Burada 
dikkat çekici bir nokta, araştırmaya katılan erken başlangıçlı distimik hastala-
rın ortalama yaşlarının (33,0±13,4), geç başlangıçlı hastaların ortalama yaşla-
rına (46,9±12,5) göre anlamlı düzeyde düşük olmasıdır (t55=-4,07, p<,001). 
Aradaki 13 yıllık, yaklaşık bir standart sapmaya karşılık gelen (d=1,07) büyük 
yaş farkı, distimi ve dolayısıyla SDB gruplarında yer alan hastaların yaş açısın-
dan homojen olmadıklarını ortaya koymaktadır.

Benzer biçimde, eğitim düzeyi açısından da EMD grubundaki hastaların en 
yüksek eğitim yılı ortalamasıyla (10,95±4,05) diğer gruplardan farklılaştığı 
gözlenmektedir. EMD grubunun eğitim yılı ortalaması SDB hastalarının tek 
bir grup olarak eğitim yılı ortalaması (8,7±4,1) ile karşılaştırıldığında, ara-
daki fark anlamlı düzeyde ve orta boyda bulunmuştur (t136=3,15, p=0,002, 
d=0,55). Bu bulgular, çalışmaya katılan hastalar arasında DSM-5’e göre 
SDB tanısı alan hasta grubunun, MDB tanısı alanlara göre daha yaşlı ve 
daha az eğitim görmüş olduğunu ortaya koymaktadır.

Süreğenlik ile Klinik Değişkenler Arasındaki İlişki
Tablo 1’de özetlenen klinik değişkenlere ilişkin veriler incelendiğinde, be-
lirtilerin ağırlığını gösteren HDDÖ puanları açısından dört grubun birbi-
rinden ayrıştığı görülmektedir. En düşük puanlar EMD ve DİS grupların-
da görülmektedir. Denek sayıları yeterli olduğu için ÇD ve EMD grupları 
arasında t testiyle yapılan karşılaştırmada, aradaki farkın büyük boya yakın 
olduğu bulunmuştur (t88=3,55, p=0,001, d=0,76).

Depresyon alt grupları arasında yapılan karşılaştırmalarda iştahsızlık, psiko-
motor ajitasyon/retardasyon, zevk alamama, ilgi kaybı, uykusuzluk, intihar dü-
şüncesi,umutsuzluk, karamsarlık, değersizlik-suçluluk duyguları, somatik ya-
kınma ve anksiyete semptomları için orta veya ortaya yakın boyda (Φc≥0,30) 
farklılık gözlenmiştir. Bu sonuçlara göre, epizodik depresif hastalara kıyasla 
süreğen depresyonu olan hastalarda iştahsızlık daha seyrek; somatik yakınma, 
anksiyete, umutsuzluk ve karamsarlık semptomları ise daha sık görülmekte-
dir. Öte yandan,saf distimi grubuna kıyasla her üç MD grubunda psikomotor 
ajitasyon/retardasyon, zevk alamama ve ilgi kaybı, değersizlik-suçluluk duygu-
ları, uykusuzluk ve intihar düşüncesi daha sık görülmektedir. 

Tüm katılımcılar arasında depresif bozukluklara eşlik eden tanılar incelendi-
ğinde, 28 hastada (%20,0) tanılanan yaygın anksiyete bozukluğunun (YAB) 
en sık karşılaşılan eştanı olduğu, ardından sekizer hastada (%5,7) tanılanan 
obsesif kompulsif bozukluk (OKB), sosyal fobi ve somatoform bozukluğun 
geldiği, onları uyum bozukluğu (%2,1, n=3) ve PTSD (%1,4, n=2) tanılarının 
izlediği belirlenmiştir. Genel olarak ektanı alma açısından gruplar arasında an-
lamlı fark bulunduğu, DİS grubunda ektanı görülme sıklığının (%75) EMD ve 
KMD gruplarına göre 2-3 kat fazla olduğu görülmektedir. Özel olarak yaygın 
anksiyete bozukluğu (YAB) ektanısı alma oranlarına bakıldığında, gruplar ara-
sındaki farkın anlamlı düzeyde olduğu ve EMD grubundaki hastaların bu tanı-
yı alma sıklığının diğer üç gruptan ayrıştığı görülmektedir. Farkın büyüklüğünü 
belirlemek amacıyla üç süreğen depresyon grubu birleştirilerek hesaplama-
lara tek bir grup olarak sokulduğunda, YAB ektanı oranı %27,1 olarak bu-
lunmuştur. Dolayısıyla epizodik depresyon grubunda %9,1 olarak hesaplanan 
YAB ek tanısı alma oranı ile karşılaştırıldığında, kronik depresyon grubunda 
bu ek tanıyı alma olasılığında yaklaşık üç katlık bir artış söz konusudur ve bu 
artış anlamlı düzeydedir (OO=3,7, %95 güven aralığı=1,32-10,46). 

Gruplarda intihar davranışlarının görülme sıklığına ilişkin Tablo 1’deki ve-
riler ve karşılaştırma sonuçları incelendiğinde, distimi grubunun en düşük 
intihar düşüncesi ve intihar girişimi oranlarıyla diğer üç gruptan farklılaştığı 
görülmektedir. Oransal farkın büyüklüğünü ve güven aralığını belirlemek 
amacıyla üç MD grubu birleştirilerek oluşturulan analizlere tek bir grup 
olarak sokulduğunda, bu birleşik grupta intihar düşüncesi oranının %71,2 
ve intihar girişimi oranının %40,7 olduğu belirlenmiştir. MD tanısı alan has-
talarla karşılaştırıldığında saf distimi grubunda hem intihar düşüncesi gö-
rülme olasılığında (OO=0,24, %95 GA=0,09-0,65) hem de intihar girişimi 
görülme olasılığında (OO=0,27, %95 GA=0,08-0,99) ciddi bir düşüklük 
söz konusudur.

TARTIŞMA
Bu çalışmanın katılımcıları arasında MDB tanısı alma oranı %86 bulunmuştur. 
Bu oran ilk anda örneklemin büyük bölümünde epizodik gidişli depresif bo-362
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Şekil 2. Depresif hastaların DSM-5 tanılarına göre dağılımı

Majör
depresif bozukluk

n=55

Süreğen depresif bozukluk

n=85

Kronik majör depresyon 20
Distimi + kronik majör depresyon 3
Distimi + majör depresyon 42
Distimi 20



zukluğun söz konusu olduğu izlenimini uyandırmaktadır. Ancak MDB tanısı 
alan katılımcıların yarısından çoğunda (%54) epizodik değil kronik seyirli bir 
rahatsızlık söz konusudur. Saf distimisi olan hastalarla birlikte, örneklemin 
tümünde süreğen depresyonun görülme sıklığı %61’e yükselmektedir. Ku-
zey Amerika’da yapılan klinik çalışmalarda (majör) depresif hastalar arasında 
kronik seyir gösterenlerin oranı %54 ile 60 arasında bildirilmiştir (14,15). 
Ülkemizde daha önce yapılmış çalışmada bu oran %56 bulunmuştur (16). 
Bu sonuçlara dayanarak, psikiyatri kliniklerine depresif yakınmalarla başvuran 
hastaların en az yarısının kronik gidişli bir hastalığı olduğu söylenebilir.

Cinsiyet açısından epizodik ve kronik depresif hasta grupları arasında fark 
bulunmamıştır. Ülkemizde yapılan daha önceki çalışmaların verileri de bu 
yöndedir (17,18). Yakınlarda yayınlanan bir gözden geçirme çalışmasında 
belirtildiği gibi, kadın cinsiyetin kronik depresyonun gelişimine etkisi ko-
nusunda araştırma sonuçları tutarsızdır (19). Dolayısıyla, kadın veya erkek 

olmanın kronisite üzerinde etkisi olduğunu düşündüren tekrarlayan bir 
araştırma bulgusunun olmadığı söylenebilir.

Çalışmamızda süreğen depresif hastaların araştırmaya katıldıkları sıradaki 
yaş ortalaması 40,6 bulunmuş olup, bu değer epizodik depresiflerin 33,8 
dolaylarındaki yaş ortalamasından yaklaşık 7 yıl yüksektir. Daha önce ül-
kemizde yapılan iki çalışmada da kronik depresyonu olan hasta grubunun 
epizodik depresyonu olan hasta grubuna göre daha yaşlı kişiler olduğu 
bildirilmiştir (16,20). Avrupa ve Amerika kaynaklı araştırmaların bulguları 
birbirini tutmamakla birlikte (19), ileri yaş faktörünün kronikleşmeyle ilgili 
olduğunu destekleyen sonuçlar çoğunluktadır (21,22,23,24). İlginç olarak, 
çalışmamızda süreğen depresif hasta grubunun büyük bölümünü oluşturan 
distimi tanılı katılımcılar hastalığın başlangıç yaşına göre gruplandığında, iki 
grup arasında 13 yıla ve bir standart sapmaya karşılık gelen büyük bir yaş 
farkı bulunmuştur. Erken başlangıçlı distimik hastalar 33 civarındaki yaş or-
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Tablo 1. Depresyon alt gruplarinin çeşitli değişkenler açisindan karşilaştirilmasi

  EMD KMD DİS ÇD  
  n=55 n=20 n=20 n=45 İstatistik Anlamlılık Etki boyu

Cinsiyet (n ve %)

 Kadın 48 (87,3) 14 (70,0) 15 (75,0) 36 (80,0)

 Erkek 7 (12,7) 6 (30,0) 5 (25,0) 9 (20,0) x2=3,43 p=0,33 Φc=0,16

Yaş (Ort±SS) 33,76±11,73 41,80±11,26 42,20±17,48 39,36±12,54 x2=9,43  p=0,02 

Eğitim yılı (Ort±SS) 10,95±4,05 8,45±4,01 9,53±3,78 8,45±4,37 x2=11,56 p=0,009 

HDDÖ (Ort±SS) 16,69±4,83 18,41±6,04 14,67±4,32 20,46±5,19 x2=16,78 p=0,001 

Semptomatoloji (n ve %)

 Depresif duygudurum 53 (96,4) 20 (100,0) 20 (100,0) 45 (100,0) x2=3,14 p=0,37 Φc=0,15

 İştah azalması 34 (61,8) 7 (35,0) 5 (25,0) 16 (35,6) x2=11,9 p=0,01 Φc=0,29

 Uykusuzluk 41 (74,5) 14 (70,0) 7 (35,0) 29 (64,4) x2=10,34  p=0,02 Φc=0,27

 Aşırı uyku 7 (12,7) 4 (20,0) 1 (5,0) 10 (22,2) x2=3,82 p=0,28 Φc=0,16

 Düşük enerji düzeyi-yorgunluk 51 (92,7) 20 (100,0) 16 (80,0) 44 (97,8) x2=8,89  p=0,03 Φc=0,25

 Düşük benlik saygısı 40 (72,7) 18 (90,0) 13 (65,0) 34 (75,6) x2=3,63 p=0,3 Φc=0,16

 Konsantrasyon /karar verme güçlüğü 46 (83,6) 18 (90,0) 15 (75,0) 39 (86,7) x2=2,00 p=0,6 Φc=0,12

 Umutsuzluk 37 (67,3) 17 (85,0) 15 (75,0) 42 (93,3) x2=10,86  p=0,01 Φc=0,28

 Karamsarlık 37 (67,3) 18 (90,0) 15 (75,0) 43 (95,6) x2=14,28  p=0,003 Φc=0,31

 Çaresizlik duyguları 37 (67,3) 15 (75,0) 14 (70,0) 41 (91,1) x2=8,42  p=0,04 Φc=0,25

 Değersizlik-suçluluk duyguları 34 (61,8) 16 (80,0) 7 (35,0) 37 (82,2) x2=16,21  p=0,001 Φc=0,34

 İlgi kaybı 50 (90,9) 19 (95,0) 12 (60,0) 41 (91,1) x2=15,58  p=0,001 Φc=0,33

 Zevk alamama 51 (92,7) 19 (95,0) 13 (65,0) 42 (93,3) x2=14,46  p=0,002 Φc=0,32

 Sosyal geri çekilme 44 (80,0) 16 (80,0) 15 (75,0) 35 (75,8) x2=0,26 p=0,97 Φc=0,04

 Öznel irritabilite/öfke 46 (83,6) 14 (70,0) 14 (70,0) 40 (88,9) x2=5,29 p=0,15 Φc=0,19

 Suçluluk-pişmanlık duy. 32 (58,2) 11 (55,0) 9 (45,0) 27 (60,0) x2=1,39 p=0,71 Φc=0,10

 Somatik yakınma 27 (49,1) 13 (65,0) 13 (65,0) 35 (77,8) x2=8,8  p=0,03 Φc=0,25

 Anksiyete 23 (41,8) 14 (70,0) 11 (55,0) 35 (77,8) x2=14,43  p=0,002 Φc=0,32

 Ölüm veya intihar düşüncesi 13 (23,6) 8 (40,0) 0 (0,0) 12 (26,7) x2=9,4  p=0,02 Φc=0,26

 Psikomotor ajitasyon-retardasyon 36 (65,5) 17 (85,0) 3 (15,0) 31 (68,9) x2=24,46  p<0,001 Φc=0,42

Ektani (n ve %) 17 (30,9) 5 (25,0) 15 (75,0) 21 (46,7) x2=14,53 p=0,002 Φc= 0,32

YAB 5 (9,1) 4 (20,0) 7 (35,0) 12 (26,7) x2=8,15  p=0,04 Φc=0,24

İntihar (n ve %)

 İntihar düşüncesi 38 (70,4) 13 (65,0) 7 (36,8) 33 (75,0) x2=9,30 p=0,03 Φc=0,26

 İntihar girişimi 20 (37,0) 5 (25,0) 3 (15,8) 23 (52,3) x2=9,28  p=0,03 Φc=0,26

Ort: ortalama; SS: standart sapma; EMD: epizodik majör depresyon; KMD: kronik majör depresyon; DIS: distimi; ÇD: çifte depresyon; YAB: yaygın anksiyete bozukluğu



talamaları ile epizodik majör depresyon hastalarla birlikte örneklemin genç 
gruplarını oluştururken, geç başlangıçlı distimik hastalar yaklaşık 47 olarak 
hesaplanan ortalama yaşlarıyla araştırmaya katılan en yaşlı hasta grubunu 
oluşturmaktadır. Bu da, süreğen depresif hasta grubunun yaş ortalama-
sındaki yükselişten asıl olarak geç başlangıçlı distimik hastaların sorumlu 
olduğunu düşündürmektedir. Bu bulgu, depresyonun epizodik olarak baş-
layıp giderek kronik ve tedaviye dirençli bir görünüm kazandığı yönündeki 
görüşle uyumludur. Tomba ve ark. (25) depresyon için beşli bir evrelendir-
me önermekte, DSM-5’te SDB kapsamına alınan distimi, çifte depresyon, 
kronik majör depresyon gibi fenomenlerin üçüncü evreden başlayarak 
görüldüğünü öne sürmektedirler. Süreğenleşmenin ne oranda hastalığın 
doğasından kaynaklandığı, ne oranda kullandığımız serotonerjik ilaçlara da 
bağlı olduğu tartışmalıdır. İkinci görüşün savunucularının dayandığı kanıtların 
başında, serotonerjik ilaçların sanılanın aksine nöronlar üzerinde trofik değil 
atrofik etki yapması ve nöronları olgunlaşmamış durumlarına döndürmesi 
gelmektedir (26). Kimi yazarlar, ortaya çıkma düzeneği açısından geç diski-
neziye benzeyen bu tablonun geç disfori (tardive dysphoria) olarak adlan-
dırılmasını önermektedir (27). 

Bulgularımız, süreğen depresif hastaların epizodik depresiflerden ortalama 
2 yıl daha az eğitim gördüğü yönündedir. Bu 0,55 standart sapmalık orta 
boyda bir fark anlamına gelmektedir. Ülkemizde daha önceki bir çalışmada 
(16) her iki grupta ilkokul mezunlarının çoğunlukta olduğu belirtilmiştir.
Avrupa ve Amerika’da gerçekleştirilen kimi çalışmalarda düşük eğitim sevi-
yesinin süreğenleşme için bir risk faktörü olabileceğini düşündüren bulgular 
elde edilmiştir (22,24). Ancak farklı yönde bulgular da göz önüne alındı-
ğında, çalışma sonuçlarının birbiriyle uyumsuz olduğu söylenebilir (19,28). 

Bir grup olarak süreğen depresifler epizodik depresiflere göre daha seyrek 
olarak iştahsızlık; daha sık olarak da anksiyete, umutsuzluk, karamsarlık ve 
somatik yakınmalar tanımlamışlar. Semptom örüntüsü açısından çalışma so-
nuçları tutarsız olsa da (2,29,30,31); kronik depresiflerin daha fazla somatik 
yakınma eğiliminde olduğu yönündeki bulgu tekrarlanmaktadır (24). Keza, 
Avrupa ve Amerika kaynaklı çalışmalarda tekrar tekrar bildirilen kronik 
depresif hastalarda YAB eştanısı almanın sık olduğu yönündeki bulgu bizim 
araştırmamızda da gözlenmiştir (19,22,23,24,32).

Bu hasta grubunda bedensel yakınmalar ile YAB eştanısını gerektiren uzun 
süreli endişe ve tasalanmanın ön planda olması, Ghaemi ve ark. (1,33) nev-
rotik depresyon kavramlaştırmasıyla uyumlu görünmektedir. Bu yaklaşıma 
göre MDB’un dört klinik tipi bulunmakta; nevrotik depresyon terimi en 
kronik ve hafif gidişli tipe karşılık gelirken, melankolik depresyon terimi de 
en epizodik ve ağır gidişli tipe karşılık gelmektedir.Yazarlar tarafından öne-
rilen tanı ölçütlerine göre nevrotik depresyon, en az 6 ay süreli eşik altı bir 
depresyonun eşliğinde anksiyete ve bedensel belirtilerle belirli bir tablodur. 

Depresyonun şiddetini ölçmek için en yaygın kullanılan göstergelerden biri 
HDDÖ puanlarıdır. Çalışmamızda en yüksek HDDÖ puanlarının çifte dep-
resyon hastalarında, en düşük puanların ise saf distimisi olan hastalarda görül-
mesi, bu hastaların semptom şiddeti açısından homojen bir grup oluşturma-
dığını düşündüren dikkat çekici bir bulgudur. Bununla birlikte, araştırmanın 
örnekleminin antidepresan ilaç tedavisi alan depresif hastalardan oluştuğu 
göz önüne alınarak, belirtileri tedaviye kısmen cevap vermiş olan hastala-
rın distimik grupta yer almış olabileceği de göz önünde tutulmalıdır. Araş-
tırmanın kesitsel olması nedeniyle, katılımcıların semptom şiddetinde belirli 
bir süreçte nasıl değişimler görüldüğünün izlenmesi söz konusu olamamıştır. 
Semptomatik şiddetle ilgili verilerimizin sağladığı bilgi, bu açıdan kısıtlılık taşı-
makla birlikte, çifte depresyon hastalarının en ağır belirtili grubu oluşturdu-
ğunu göstermesi bakımından önemlidir. Epizodik depresyon grubunun puan-
ları çifte depresyon grubunun altında, distimi grubunun üstünde bulunmuş 
olup, bu bulgu önceki çalışmaların bir bölümünde kronik ve akut depresyon 

grupları arasında semptom şiddeti açısında fark bulunmamasını açıklayabilir 
(21,24,34). Keza semptom şiddetiyle ilgili bulgularımız, süreğenlik (kronisite) 
ve şiddeti, depresyonun türüne ilişkin iki bağımsız boyut olarak gören Kle-
in’ın (6) bakış açısını desteklerken; süreğenliğin kural olarak düşük şiddette 
depresif semptomlarla birlikte gittiğini düşünen Ghaemi ve ark. (1) bakış 
açısını desteklememektedir. Şiddetle ilgili bulgularımızın klinik açıdan önem 
taşıyan yanı, çifte depresyonlu hastaların HDDÖ puan ortalamalarının epizo-
dik depresyonlu hastaların puan ortalamalarından yaklaşık dört puan yüksek 
olmasıdır. İstatistiksel olarak anlamlı düzeyde ve büyük boyda (d=0,76) olan 
bu farka bakarak, klinikte gördüğümüz görece ağır belirtili majör depresyon 
hastalarının tanısal değerlendirmesinde süreğen depresif bozukluğun mutla-
ka göz önünde tutulması gerektiği söylenebilir.

Depresyon alt grupları arasında intihar düşüncesi açısından yapılan karşı-
laştırmalarda distimi grubunun diğer üç gruptan farklılaştığı gözlenmiştir. 
Yaşamının herhangi bir döneminde intiharı düşünmüş olan hastaların ora-
nı distimi grubunda yaklaşık 1/3 iken diğer gruplarda 2/3 dolaylarındadır. 
İntihar girişimi açısından da gruplar arasında anlamlı fark bulunmuş olup 
en düşük intihar girişimi oranı distimi grubunda (%16) en yüksek oran 
ise çifte depresyon grubunda (%54) görülmüştür. İlgili kaynaklara bakıldı-
ğında distimi ve major depresyon arasında intihar girişimi açısından fark 
bulmayan çalışmaların ağırlıkta olduğu görülmektedir (16,35,36). Ancak 
intihar düşüncesi ve girişimini distimi ve kronik depresyonda daha sık bu-
lan (37,38) veya yineleyen major depresyonda daha sık olduğunu belirten 
çalışmalar da mevcuttur (39). Topluca değerlendirildiğinde bu araştırmaya 
katılan hastalar arasında en düşük intihar riskinin saf distimide, en yüksek 
intihar riskinin çifte depresyon grubunda gözlenmesi, depresyonun kliniği 
açısından süreğenlik ve şiddetin iki farklı boyut olduğu yönündeki görüşü 
desteklemektedir (6). 

Çalışma Kısıtlılıkları
Bu çalışmanın üç önemli kısıtlılığı bulunmaktadır ve bulguları yorumlarken 
bunların göz önünde tutulmasında yarar bulunmaktadır. İlk kısıtlılık çalış-
manın kesitsel niteliğiyle ilgilidir. Depresyonun seyrine ilişkin bir çalışmada 
uzunlamasına bir çalışma deseninin izlenmesinin çok daha değerli bulgular 
elde edilmesini sağlayacağı açıktır. İkinci kısıtlılık, her ne kadar distimik hasta-
larda başlangıcın erken veya geç olduğu belirlenmişse de, çalışmaya katılan 
bütün hastalarda depresif belirtilerin başlangıç yaşının ve geçirilen majör 
depresif epizod sayısının sorgulanmamış olması, süreğenleşmenin izlediği 
çizginin en azından geriye dönük olarak incelenmesini olanaksız kılmıştır.

Üçüncü kısıtlılık, çalışmanın örneklem büyüklüğüyle ilintilidir. Yukarıda be-
lirtildiği gibi, örneklemin büyüklüğü, süreğen depresyonu olan hastalarla 
epizodik depresyonu olan hastalar arasındaki en az orta boydaki farklılıkları 
(d≥0,50 veya Cramer Φ≥0,40) yeterli güçte (>%80) saptamaya yönelik 
olarak belirlenmiştir (7). Veri toplama aşaması bu hesaplama doğrultusun-
da epizodik ve süreğen depresyon gruplarında en az 50 hasta toplanana 
kadar sürdürülmüştür. Ancak süreğen depresyonu olan hastaların sosyo-
demografik ve klinik değişkenler açısından türdeş (homojen) bir grup olup 
olmadığını incelemek amacıyla, bu grup üç alt gruba (Distimi, Çifte Dep-
resyon, Kronik MD) bölünerek ön analizlere sokulmuştur. Böyle olunca 
gruplardaki denek sayısı 20’ye kadar düştüğü için, bu üç grubu birbiriyle ve 
Epizodik Depresyon grubuyla karşılaştıran ön analizlerin orta etki boyları-
nı saptamak açısından gücü, analizlerden sonra gerçekleştirilen (post-hoc) 
hesaplamalarda 0,50 veya biraz altında bulunmuştur (40). Diğer bir deyişle 
bu karşılaştırmalarda Tip 2 hata olasılığı (β) %50 düzeyindedir. Öte yandan 
gruplar arasında çoklu (toplam 39 kez) karşılaştırma yapılması nedeniy-
le, Tip 1 hata olasılığının da şişmesi kaçınılmazdır (her bir karşılaştırmada 
α=0,05 alınması durumunda toplam tip I hata olasığı α=1-0,9539=0,86). 
Ancak Tip 1 hata olasılığını kabul edilebilir sınırlara çekmek için Bonferroni 
düzeltmesi yapmak Tip 2 hata olasılığını yükselteceği için bu yola gidilme-364
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miştir. Çözüm yolu olarak test sonuçlarının yorumlanmasında p değerin-
den çok, etki boyuna dayanılması yoluna gidilmiş; özellikle grupları çeşitli 
semptomların görülme sıklığı yönünden karşılaştırmaya yönelik analizlerde, 
eğer hesaplanan Φc değeri orta etki boyuna işaret ediyorsa sonuç anlamlı 
kabul edilmiştir. Dolayısıyla, bu çalışmanın hem örneklem büyüklüğü hem 
de yorumlama stratejisi, depresyon tanı grupları arasında var olan sadece 
orta veya büyük boydaki farklılıkları saptamaya elverişlidir; küçük boydaki 
fark veya etkileri saptamaya elverişli değildir. Çalışma verileri yorumlanır-
ken bu kısıtlılık göz önünde bulundurulmalıdır. 

Sonuç olarak, bu çalışmanın bulguları süreğen depresyonu olan hastaların 
bazı bakımlardan (eğitim durumu, YAB ektanısı, semptomatoloji) epizo-
dik depresyonu olan hastalardan farklı ve homojen bir küme oluşturduğu 
düşüncesini desteklemektedir. Öte yandan süreğen depresiflerin yaş, has-
talık şiddeti ve intihar davranışları yönünden oldukça heterojen bir grup 
oluşturdukları söylenebilir. İlginç biçimde, çifte depresyonlu hastalar, hem 
saf distimiklerden hem de epizodik depresiflerden daha ağır bir tablo ser-
gilemektedir. Verilerimiz, şiddeti bir hastadan diğerine veya bir dönemden 
diğerine değişebilen kronik depresyon kavramlaştırmasının ve süreğen 
depresif bozukluk tanı kategorisinin geçerliliğini desteklerken; her zaman 
hafif seyreden kronik gidişli bir hastalık olarak nevrotik depresyon kavramı-
nın geçerliliğini desteklememektedir.

Belli bir zaman diliminde bir hastayla karşılaşan klinisyen için hastanın o 
anda major depresyonda olup olmadığının değerlendirilmesi önem taşır-
ken; bir hastayı uzun süreli izleyen klinisyen için hastanın depresyonunun 
kronik mi epizodik mi olduğu konusu önem kazanmaktadır. Tedavive yö-
nelik kısa ve uzun erimli açılımları nedeniyle, iyi klinik uygulama açısından 
her iki bakış açısı gerekli ve birbirini tamamlayıcı niteliktedir. Bu bağlamda, 
DSM-5’le birlikte, (unipolar) depresif bozukluklarda da, tıpkı bipolar bo-
zuklukta olduğu gibi, hastalığın şimdiki durumuna yönelik kesitsel tanılar ile 
hastalık sürecine yönelik boylamsal tanıların birbirini tamamlayıcı biçimde 
kullanılmaya başlanması olumlu bir gelişmedir. Depresyonun tipleri, gidişi 
ve tedavisine ilişkin bilgilerimizi derinleştirmek açısından boylamsal çalışma-
lara gereksinim duyulduğu açıktır.
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