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ÖZET 

Mevsim ve hava ko şulları n ın insanı n ruhsal durumuna ve enerji düzeyine etkileri pekçok kez ara ş tırma konusu 
olmuş tur, Çalişmam ızda en az 3 y ı ldı r Istanbul'da yaşayan gönüllülerden oluşan hasta ve kontrol gruplarında 
mevsimsellik ve mevsimsel d ıtygudurum bozuklu ğ u s ıkl ığı  araşurildı . 
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SUMMARY 

Effects of seasons and air conditions to people's mood and energy level have been investigated a lot of times. In 
this study, in two groups of patients and healthy controls which living in Istanbul for three years minimum, se-
asonality and seasonal affective disorder prevelance is investigated. 
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Gİ RİŞ  

Tüm diğ er sistem hastal ıklarında olduğu gibi psi-
kiyatrik hastal ıklarda da, ataklann tedavi edilebilir-
liğ i kadar, önlenebilirli ğ i de önem kazanm ış tır. Bu-
radan hareketle, bipolar duygudurum bozuklu ğu ta-
nı sı  ile izlenmekte olan ve halen remisyonda bulu-
nan hastalarda kontrol grubuna k ıyasla, mevsim-
sellik ve mevsimsel duygudurum bozuklu ğunun yay-
gınlığı , kiş ilerin mevsimsel değ iş ikliklerden ne dü-
zeyde etkilendikleri ara ş tmlmış tır. 

Böylece, mevsimsellik paterni saptanm ış  hastalarda 
ataklann önlenmesine ve yatarak tedavi maliyetle-
rini düşürmeye yönelik yaklaşı mlar geli ş tirilebile-
ceğ i öngörülmü ş tür. 

GEREÇ ve YÖNTEM 

Bu çalış mada, daha önce bipolar duygudurum bo- 
zukluğu tan ısı  ile Balurköy Ruh ve Sinir Hastal ıkları  

Hastanesi 5. Psikiyatri klini ğ inde yatarak tedavi 
olmuş  ve halen remisyonda olan 28 hasta ve 30 ki-
ş ilik bir sağ lıklı  kontrol grubu değerlendirilmiş tir. 
Hasta grubu Eylül-Kas ım 1996 tarihleri aras ında 
hastanenin ayaktan psikiyatrik tedavi ünitesine ba ş -
vuran, 18-65 ya ş  grubundakl hastalar aras ından ge-
liş igüzel örnekleme ile seçildi. 

Seçim sırasında çalış maya katı lmayı  kabul etmek 
esas al ındı . Kontrol grubunu Ş iş li Etfal Hastanesi ça-
lış anları  arasından, cinsiyet da ğı lım ı  hasta grubuyla 
türdeş , herhangi bir psikiyatrik ya da diğ er tıbbi has-
talığı  olmayan, çalış maya katılmayı  kabul eden sağ -
lıklı  kiş iler oluş turdu. 

Hasta grubunda remisyon kriteri olarak, daha ön-
ceden DSM-IV tam ölçütlerine göre duygudurum 
bozukluğu iki uçlu bozukluk (296.xx) tan ısı  almış  
olan hastalar ın halen hiçbir ölçütü kar şı lamayacak 
derecede semptomsuz olmalar ı  esas alındı . Daha ön-
ceden bildirilmiş  mevsimsellik belirleyicisi olup ol- 

* Ş i ş li Etfal Hastanesi, 	Bakırköy Ruh ve Sinir Hastal ıklar ı  Hastanesi 
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mamas ı  ölçüt olarak al ınmad ı . Bununla birlikte aç ık 
olarak mevsimsel hastalanma birkaç hasta taraf ından 
ifade edilmesine kar şı n, tıbbi kay ıtlarda bu özelli ğ in 
DSM-IV anlam ında belirleyici olarak kaydedilme-
diğ i görüldü. 

Her iki gruba da, bir sosyodemografik anket ile Ro-
senthal Mevsimsellik Paterni De ğerlendirme An-
ketinin Türkçe çevirisi verildi. Gerek Rosenthal'in 
orjinal formu, gerekse Dr. Elbi taraf ından yap ı lmış  
Türkçe çevirinin test-yeniden test güvenilirli ğ i ça-
lış malarla gösterilmi ş tir. Hasta grubuna ayr ıca, has-
tal ık öyküsünü sorgulayan bir anket de verildi. Ça-
lış man ın sonuçları , bilgisayar ortam ında SPSS for 
Windows program ıyla değerlendirildi ve istatistiksel 
çalış malarda bağı ms ız örnekler T testi ve Ki-kare 
yöntemlerinden yararlan ı ldı . 

BULGULAR 

Her iki çal ış ma grubunda da cinsiyet oranlar ı  ay-
niyeti (% 50-% 50). Kontrol grubunda ortalama e ğ i-
tim yı lı  16.8±3.6, hasta grubunda ise 7.7±3.3 olarak 
bulundu. Kontrol grubunun ya ş  ortalamas ı  29.2± 
5.74 iken, hasta grubunun 33.4±10.1 olarak bulundu. 
Gruplar cinsiyet aç ı sından türdeş  olmakla birlikte 
eğ itim yı lı  ve yaş  olarak birbirinden anlaml ı  de-
recede farkl ıydı  (p<0.05). 

Grupların medeni durumları  incelendiğ inde; kontrol 
grubunda 13 ki ş i (% 43.3) evlenmemiş , 17 kiş i (% 
56.7) evli, hasta grubunda 12 ki ş i (% 42.9) bekar, 14 
kiş i (% 50) evli, 2 ki ş i (% 7.1) bo ş anmış tı . Grupların 
kilo ortalamalan s ıras ıyla 66.67±15.1 ve 72.35± 
12.96 bulundu. Mevsimlere göre hasta ve kontrol 
grubunun gösterdi ğ i değ iş iklikler Tablo l'de göste-
rilmi ş tir. 

Tüm bu mevsimsel de ğ iş iklikler kontrol grubunun 
% 40' ında (12 ki ş i), hasta grubunun % 46.2'sinde (13 
kiş i) sorun olarak nitelendirildi. Ortalama global 
mevsimsellik skorlan; kontrol grubunda 7.2±4.39, 
çalış ma grubunda ise 6.89±4.15 bulunmu ş tur. 

Global mevsimsellik skoru ve değ iş ikliklerin sorun 
olu ş turma skoruna göre, çal ış mada bulunan mevsim-
sel duygudurum bozuklu ğu (MDB) ve Subsendro-
mal Mevsimsel Duygudurum Bozuklu ğu (SMDB) 
oranları  Tablo 2'de özetlenmiş tir. 

Tablo 1. Çal ış ma gruplar ında mevsimsel değ iş iklikler 

Hasta Kontrol 

Var Yok Var Yok 

Uyku 17 %60.7 11 %39.3 20 %66.6 10 %33.3 
Sosyal yaş ant ı  16 %57.1 12 %42.9 24 %80.0 6 %20.0 
Ruhsal durum 20 %71.4 8 %28.6 21 %70.0 9 %30.0 
Kilo 21 %75.0 7 %25.0 17 %56.7 13 %43.3 
lş tah 16 %57.1 12 %42.9 19 %63.3 11 %36.7 
Enerji düzeyi 22 %78.6 6 %21.4 25 %83.3 5 %16.7 

Tablo 2. Çal ış ma gruplar ı nda MDB ve SMDB oranlar ı  

Kad ı n 	Erkek 	Genel 

MDB 	Kontrol 	% 26.6 	% O 	% 13.3 
Hasta 	% 7.14 	%28.6 	% 17.9 

SMDB 	Kontrol 	% 33.3 	% 20 	% 26.6 
Hasta 	% 14.3 	% 21.4 	% 17.8 

Hasta grubunda yap ılan değerlendirmede; suicid gi-
riş imi öyküsü olanlarda ve sigara kullananlarda glo-
bal mevsimsellik skoru, diğ er hastalardan anlaml ı  
düzeyde yüksek bulunmu ş tur. 

Hastal ık baş lama yaşı nın erkenliğ i ile global mev-
simsellik skorunun yüksekliğ i arasında korelasyon 
saptanm ış tır. Çalış mamızda yıl içinde aylara yönelik 
istatistiksel anlaml ı lık saptanamad ı . 

TARTIŞ MA 

Anketin uygulanmas ında en dikkat çekici olan, hasta 
grubunun savunmac ı  tavrı  oldu. Bu durumun tama-
men iyileşmiş  olma yalda şı m ından ileri gelebilece ğ i 
düşünüldü. Her iki grupta uyku, kilo, sosyal hayat, 
iş tah, ruhsal durum ve enerji düzeyi değ iş imleri ara-
sında anlamlı  fark saptanamazken sonuçlar ımız, Dr. 
Ercan' ın İstanbul genel populasyonu ve Kasper ve 
ark.'nın Montgomery Country çal ış malarıyla istatis-
tiksel farkl ı lık arzetmiyordu. 

Verilerimizin ışığı nda; literatürde DSM-IV ölçütle-
rinin mevsimselliğ i tanımlamada yetersiz ve ayr ın-
tıcı  olduğunun iddia edilmesine ve SPAQ (MPDA) 
önerilmesine rağmen, hastalar ın savunucu tavr ı  ve 
mevsinisellik üzerine kontrol grubu kadar e ğ ileme-
meleri nedeniyle bu ölçeğ in tek başı na yeterli ola-
mayacağı  sonucuna varı lmas ı  mümkündür. 
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