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DEPRESYONUN ETYOPATOGENEZ‹
Prof. Dr. ‹brahim Balc›o¤lu

‹nsanl›k tarihi kadar eski olan depresif bozuklu¤un etiyolojisini aç›klamaya yönelik görüﬂler Hippocrates’a (M.Ö. 460-357) kadar gider. O dönemde
“Kora Safra”ya ba¤lanan depresyonla ilgili çal›ﬂmalar günümüzde özellikle
moleküler biyoloji ve beyin görüntüleme tekniklerindeki geliﬂmeler sayesinde oldukça yol katetmiﬂtir. Binlerce y›ld›r tan›nan depresyonla ilgili bilgiler
artt›kça, etiyolojisi ile ilgili çeﬂitli görüﬂler ortaya ç›km›ﬂ, çok çeﬂitli araﬂt›rmalar yap›lm›ﬂt›r. Bu konu ile ilgili çal›ﬂmalar 20. yüzy›lda ve II. yar›s›nda
yo¤unlaﬂm›ﬂt›r. Bunlar›n amac› depresyonun patogenezini ayd›nlatmak, klinik belirtilerle aralar›nda ba¤ kurmak, depresyonun tedavisi için yeni imkanlar ortaya koymaktad›r.
Ancak depresyon etiyolojisi halen tam olarak ayd›nlat›lmam›ﬂt›r. Bunun
sebepleri depresyonun belirli bir hastal›k olmaktan çok bir sendrom olmas›,
farkl› alt gruplar›n›n var oluﬂu ve oluﬂumunda ço¤ul etkenlerin rol almas› olabilir.
Depresyonun oluﬂ sebeplerini 3 ana baﬂl›k alt›nda toplamak mümkündür;
psikososyal, biyolojik ve genetik etkenler (Yemez B. 1998).
GENET‹K
Psikiyatrik hastalar›n etiyopatogenezinde genetik geçiﬂin de rol oynamas›,
bugün tart›ﬂ›lmaz bir konudur. Özellikle monozigot ikizlerde bu psikiyatrik
tabloya daha s›k rastlanmas›; aile prevalans›n›n, popülasyon prevalans›ndan
daha yüksek de¤erler göstermesi bu düﬂünceyi desteklemektedir.
Affektif bozukluklarda genetik monozigot ikizlerde %50-100 aras›nda de¤iﬂmekte iken, dizigot ikizlerde %25 oranlar›nda görülmektedir.
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Evlatl›k çal›ﬂmalar›nda; depresyonu olan evlatl›klar›n biyolojik anne-babalar›nda depresyona yakalanma ihtimali veya depresyon öyküsü, depresyonu olmayan evlatl›klar›n biyolojik anne-babalar›nkinden daha yüksek bulunmuﬂtur.
Genetik belirleyiciler olarak; ABO kan grubu, HLA antijeni, Xg (X’e ba¤l› dominant marker), trombosit MAO aktivitesi, G-G-PDH, membran transport özelli¤i ve renk körlü¤ü çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Sonuçlara dayanarak depresyonda ailesel bir gidiﬂ oldu¤u kabul edilmektedir. Depresyonda genetik etkenlerin önemli oldu¤u kabul edilirken, geçiﬂin
nas›l oldu¤u tam olarak bilinmiyor. X’e ba¤l› otozomal dominant bir geçiﬂin
olabilece¤i öne sürülmekle birlikte, buna uymayan bulgular da elde edilmiﬂtir. Genel olarak kabul edilen görüﬂ, depresyonda genetik geçiﬂin tam olmayan bir penetrasyonla poligenetik ve heterojen oldu¤udur (Tarhan N. 1993).
DEPRESYONDA B‹YOK‹MYASAL ETKENLER
20. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda biyolojik psikiyatride önemli geliﬂmeler olmuﬂtur. Monoamin oksidaz inhibitörü (MAOI) ve trisiklik antidepresan
(TCA)’lar›n bulunmas›ndan sonra dikkatler beyin nörokimyas›na çevrilmiﬂtir.
Nörotransmitterler ve reseptörlerle ilgili çok say›da araﬂt›rma yap›lm›ﬂ olup
halen bu alandaki çal›ﬂmalar sürdürülmektedir (Bayraktar E. 1993).
Biyojenik aminler: 1960’l› y›llarda öne sürülen katekolamin ve daha sonra serotonin (5-HT) hipotezleri mizaç bozukluklar›nda biyojenik aminlerdeki
de¤iﬂikliklere odaklanmay› sa¤lam›ﬂt›r. Depresyon etiyolojisinde özellikle
norepinefrin (NE) ve 5-HT etkinli¤inde azalma oldu¤u en çok kabul gören
bulgulardan biridir.
Norepinefrin
Biyojenik aminlerden NE, mizaç bozukluklar›n›n patofizyolojisinde üzerinde en çok durulan nörotransmitterlerden biridir. Hem NE hem de 5-HT tesirini artt›ran trisiklik antidepresanlar›n yan›s›ra oldukça özgün nöradrenerjik
antidepresan ilaçlar›n (örnek desipramin) klinik olarak yararl›l›¤› NE’nin önemini göstermektedir. β-adrenerjik reseptörlerin down-regülasyonu ile klinik
olarak antidepresanlara verilen cevaplar aras›ndaki paralellik bu görüﬂü destekleyen bir baﬂka bulgudur.
Çeﬂitli çal›ﬂmalar depresyonda nöropinefrinin BOS’da NE’nin major metaboliti olan MHPG düzeyinin idrarda çok düﬂük veya yüksek oldu¤unu gös20

DEPRESYON ETYOPATOGENEZ‹

termiﬂtir. Norepinefrin depolar›n› boﬂaltan ve düzeyini azaltan rezerpin, tetrabenazin, metildopa, propranolol gibi ilaçlar›n depresyona yol açt›¤› tespit
edilmiﬂtir. Öte yandan reseptör duyarl›l›¤›nda bir azalma oldu¤u öne sürülürek noradrenerjik iﬂlev yetersizli¤inden de söz edilmektedir. Lityum, NE geri
al›m›n› potansiyalize ederek antidepresanlar›n etkinli¤ini art›r›r.
Rezerpinin herkeste depresyon meydana getirmemesi, amfetamin ve kokainin NE nöronal iletimini potansiyalize etmesine ra¤men, antidepresif etki
göstermemesi, monoamino oksidaz inhibitörü (MAOI) veya NE geri al›m inhibitörü olmayan ‹prindol’ün atidepresif etki göstermesi yukar›daki aç›klamalar›n depresyonun etiyolojisini ayd›nlatmada yetersiz kald›¤›n› göstermektedir. NE iﬂlev bozuklu¤u depresyon için özgül de¤ildir.
Serotonin (5-HT)
Serotoninle ilgili ilk bulgular, major metaboliti olan 5-HIAA düzeyinin
BOS’ta düﬂük bulunmas›d›r. Depresyonu 5-HT yetersizlik sendromu olarak
görenler oldu¤u gibi, depresyonda serotonin iﬂlevinde artma oldu¤unu öne sürenler de vard›r.
Seçici serotonin geri al›m inhibitörleri antidepresif etki gösterir. 5-HT prekürsörü olan triptofan antidepresif etki göstermekzen, 5-HT’e daha yak›n 5H:
triptofan antidepresiflerin etkisini art›r›r. Lityum serotonerjik nöronal iletimi
art›rarak antidepresif tedaviye yard›m eder. 5-HT iﬂlevini art›ran ajanlar 5-HT
denetiminde olan prolaktin salg›lanmas›n› art›r›r, growth hormon (GH) salg›lanmas›n› azalt›r.
Serotonerjik sistem noradrenerjik ve dopaminerjik sistemle iliﬂkilidir. Birindeki de¤iﬂme di¤erlerini de etkiler. 5-HT anormallikleri ﬂizofreni, anksiyete, dikkat eksikli¤i gibi bozukluklarda da görüldü¤ü için depresyona özgü de¤ildir.
‹ntihar sonucu ölen kiﬂilerde yap›lan incelemelerde beyindeki 5-HT ve 5H‹AA (5-hidroksi indol asetik asit) düzeylerinin düﬂüklü¤ü 5-HT’nin depresyon patogenezinde rolü oldu¤unu desteklemiﬂtir. TCA’lardan sonra geliﬂtirilen seçici serotonin geri al›m inhibitörlerinin (SSR‹) depresyondaki klinik yararl›l›¤› ise 5-HT’nin önemini ve de¤erinin art›rm›ﬂt›r (Ceylan E. 1998).
Dopamin (DA)
Depresyonlu hastalarda BOS homovalinik asit (HVA) düzeyi düﬂük bulunmuﬂtur. DA döngüsünün (turnover) azald›¤› öne sürülmektedir. Psikotik
belirtili depresyonlarda ise, DA döngüsü ve HVA düzeyi düﬂük bulunmuﬂtur.
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Rezerpin ve tetrabenazin DA depolar›n› boﬂalt›r, DA azalmas› retarde depresyona ve ö¤renme yetersizli¤ine yol açar. DA agonistlerinin ise, antidepresif
etki gösterdi¤i tespit edilmiﬂtir.
Dopamin düzeyini yükselten tyrasine, amfetamin gibi maddeler depresif
belirtileri azalt›rlar. Ayr›ca dopaminerjik aktiviteyi artt›ran antidepresif ilaçlar›n (örnek Bu propion, amineptin) klinik yararl›l›¤› bilinmektedir (Iﬂ›k I.
1991).
Asetilkolin
Depresyonda kolinerjik etkinli¤in artt›¤›, kolinerjik ilaçlar›n (rezerpin,
metildopa, propranolol, antipsikotikler) depresyon ortaya ç›kard›klar› bulunmuﬂtur. Bu görüﬂe göre, kolinerjik/adrenerjik etkinlik oran› kolinerjik etkinlik lehine bozulmuﬂtur. Kolinerjik aktiviteyi art›ran baz› ilaçlar›n depresif belirtiler ortaya ç›karmas› ve TCA’lerdeki antikolinerjik etki bu hipotezi destekler.
GABA
Bir inhibitör nörotransmitter olan GABA depresyonda düﬂük bulunmuﬂtur. GABA agonistleri NE ve serotonerjik nöronlar›n ateﬂlenmesini art›r›r. DA
döngüsünü azalt›r. Plazma GABA seviyesi, mizaç bozuklu¤u olan baz› hastalarda düﬂük bulunmuﬂtur. Ancak bulguya manik hastalarda da rastlanm›ﬂt›r.
Ayr›ca GABA düzeyinin düﬂüklü¤ü depresyon düzeldikten sonra da devam
eder. Bu da GABA’n›n s›n›rl› bir de¤erini ifade eder.
Nöropeptidler
Bunlar limbik sistemde fazlad›r ve nöronal iletimde rol oynarlar. En çok
bilinenleri opioidlerdir. Endorfinler hem depresyonda, hem de stres yaratan
durumlarda yükseldikleri için depresyona özgül de¤ildir.
Somatostatin
Hipofizde bir nörohormon, merkezi sinir sisteminde bir nörotransmitter,
periferde bir hormon olarak etkinlik gösteren tetradekapeptiddir. Depresyonda BOS somatostatin düzeyi düﬂük bulunmuﬂtur. Aminerjik ve kolinerjik nörotransmitterlerin döngüsünü artt›r›r.
Trombosit MAO aktivitesi
Trombosit MAO aktivitesi d›ﬂa dönük kiﬂilerde düﬂük, içe dönük kiﬂilerde yüksek bulunmuﬂtur.
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Elektrolit bozukluklar›
Bu alandaki çal›ﬂmalar özellikle Na ile ilgilidir; depresyonda intraselüler
sodyumun artt›¤› öne sürülmektedir.
NÖROF‹ZYOLOJ‹K ÇALIﬁMALAR
Bu alandaki çal›ﬂmalar aras›nda EEG, uyku, biyoritm bozukluklar›, elektrodermal aktivite, uyar›lm›ﬂ potansiyel çal›ﬂmalar› vard›r.
EEG
Depresyonlularda EEG bozuklu¤u normalden çok ve %40 oran›ndad›r. Bu
hastalar›n EEG’lerinde α dominans› ve fokal temporal lob anormalli¤i görülür. Uykuya dalma süresinde uzama, REM latensinde azalma, ilk REM periyodunda uzama ve anormal delta uykusu görülür. Ayr›ca uyku süreklili¤inde
bozulma s›kça görülür.
Uyku çal›ﬂmalar›
Depresyonda uyku süreklili¤inde bozulmalar, REM dansitesinde artma,
REM latensinde azalma vard›r.
Biyoritm
Depresyonda bedendeki sirkadiyan ritmde bozulma görülür. Bu alanda
kortizol ve melatonin salg›lanmas›nda bozukluk, uyku faz›nda kayman›n olmas› önemlidir.
Depresyonlularda elektrodermal aktivitede azalma tespit edilmiﬂtir.
Evoked potansiyel çal›ﬂmalar› depresyonlularda sa¤l›kl›lar aras›nda çeﬂitli uyaranlara kardiyak cevapla, cevap süresinde farkl›l›klar oldu¤unu göstermiﬂtir.
NÖROENDOKR‹NOLOJ‹K ÇALIﬁMALAR
Özellikle son yirmi y›lda adrenal ve tiroid sistemlerine artan bir ilgi ve buna paralel olarak çok say›da çal›ﬂma vard›r.
Hipotalamik-pituiter-adrenal aks›
Bu alandaki çal›ﬂmalar CRY’ye ACTH cevab›n›n azald›¤›n›, CRH’nin
fazla salg›land›¤›n› ve sonuç olarak kortizol düzeyinin artt›¤›n› göstermektedir. Ayr›ca, depresyonda kortizolün sirkadiyan ritminin de bozuldu¤u bulunmuﬂtur. CRH NE, 5-HT ve asetilkolin denetimindedir.
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Depresyonlu hastalar›n bir bölümünde deksametazon supresyon testi
(DST) pozitiftir. Ancak bu test baﬂka bozukluklarda yanl›ﬂ pozitif veya negatif sonuçlar verebildi¤i için özgül bir test de¤ildir. Depresyonlularda HPA aks›n›n aktivasyonunun immün sistem iﬂlevlerindeki olas› de¤iﬂikliklere ba¤l›
olabilece¤i öne sürülmektedir.
Hipotalamik-pituiter-tiroid aks› (HPT)
Bu alandaki çal›ﬂmalar TRH’ye TSH’nin cevab›n›n azald›¤›n› göstermiﬂtir. T4 art›ﬂ› oldu¤unu bulanlar da vard›r. Özellikle kronik depresyonda düﬂük
gradeli hipotiroidizm ihtimali yüksektir.
Melatonin
NE’nin denetiminde 5-HT’den sentezlenen bu hormon ›ﬂ›¤a duyarl› olarak
çal›ﬂ›r. Depresyonda salg›lanmas› bozuktur. Baz› hastalarda (özellikle DST’si
pozitif olanlarda) düﬂük noktürnal melatonin düzeyi bulunmuﬂtur. Bu bozukluk, noradrenerjik veya hipotalamik bir lezyonla ilgili olabilir.
- Growth hormon salg›lanmas›nda azalma,
- Prolaktin düzeyi;
- NE’nin kortizol salg›lanmas›n› stimüle etmesi (Gadde KM, 1994).
NÖROANATOM‹K VE NÖROFONKS‹YONEL ÇALIﬁMALAR
Beynin yap› ve iﬂlevlerini de¤erlendirmede CT, MRI, MRS, PET, SPECT
gibi araçlar önemlidir. Depresyonun nöroanatomik ve nörofonksiyonel yönlerden anlaﬂ›lmas›nda bu araçlar kullan›lm›ﬂ ve önemli bilgiler elde edilmiﬂtir.
CT ile yap›lan çal›ﬂmalarda depresyonlularda ventrikül geniﬂlemesi ve buna ba¤l› olarak ventrikül/beyin oran›nda artma bulunmuﬂtur. Ancak bu bulgu,
baﬂka bozukluklarda da görüldü¤ü için, özgül de¤ildir. MRI’da özellikle yaﬂl› depresiflerde subkortikal beyaz cevherde fokal hiperdansite bulunmuﬂ, ancak özgül bir bulgu olarak kabul edilmemiﬂtir. PET ile yap›lan çal›ﬂmalarda
serebral glukoz metabolizmas›nda azalma, SPECT incelemelerinde frontal hipoperfüzyon bulunmuﬂ, bunlar tedavi sonras›nda normale dönmüﬂtür.
Nöroanatomik çal›ﬂmalar sonunda, depresyonla ilgili oldu¤u düﬂünülen
beyin alanlar› amigdala, prefrontal korteks, hipokampus, bazal ganglia, talamus, korteksteki konuﬂma alan›, hipotalamus, beyin sap›d›r.
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‹LAÇLAR
Rezerpin, metildopa, siteroidler, alkol, barbitüratlar, oral kontraseptifler,
çok uzun süre kullan›lan amfetamin gibi ilaçlar ve maddeler depresyon ortaya ç›karabilmektedir.
HASTALIKLAR
Tiroid hastal›klar›, diabetes mellitus, Addison hastal›¤›, Cushing hastal›¤›,
pernisiyöz anemi, sistemik lupus eritematozus, multiple sklerozis, parkinson
hastal›¤›, demans, enfeksiyonlar, travmalar, intrakanial urlar, karsinomlar,
depresyona neden olur (Do¤an O. 1995).
PS‹KOD‹NAM‹K GÖRÜﬁLER
‹nsanlar her ﬂeye hem libido, hem de agresyonla yat›r›m yapar. Bir nesne
kayb› YASI baﬂlat›r. Depresyondaki kay›p ise, gerçek veya geliﬂimsel nitelikte olabilir. Depresyonda suçluluk duygusu bulunurken, yasta bulunmaz. Depresyonun psikodinamik aç›klamalar›na katk›s› olanlar aﬂa¤›da gösterilmiﬂtir.
S. Freud: Klasik psikonalitik görüﬂün depresyon dinami¤inin formülasyonu ﬂöyledir:
- Bireyde oral dönemde saplanma, buna ba¤l› olarak güçlü ba¤›ml›l›k duygular›, sevgi iste¤i, ayr›l›¤a karﬂ› aﬂ›r› duyarl›l›k vard›r.
Bireyin iliﬂkilerinde karﬂ›t de¤erli (ambivalant) duygular egemendir. Bu
duygular depresyonda sevgi-nefret ikilisidir. Sevgi bilinçli iken, nefret bilinçd›ﬂ›d›r. Depresyonda içe at›lm›ﬂ bir sevgi nesnesi vard›r ve bu nesneye karﬂ›
da ayn› duygular yaﬂan›r (Çevik A. 1993).
- Üstbenlik kat› ve güçlüdür.
- Bireyde gerçek veya imgesel bir kay›p duygusu vard›r ve bu duygu bilinçd›ﬂ› kin ve nefreti canland›r›r.
- Kat› üstbenlik sebebiyle bilinçd›ﬂ› kin ve nefret duygular› d›ﬂa yans›talamaz, bireyin kendisine yönelir.
- Bireyde sevilme, be¤enilme, onay görme için özveriye dayal› bir çaba
vard›r.
- Olumsuz duygular›n bireyin kendisine yönelmesi benlik sayg›s›n› düﬂürür, di¤er depresyon belirtileri ortaya ç›kar. Benlik güçsüzdür.
Klasik psikanalatik görüﬂün depresyon formülasyonunda sald›rganl›k, ruhsal ayg›t›n altbenlik, benlik, üstbenlik yap›lar› aras›ndaki çat›ﬂma önemlidir.
25
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E. Bibring: Bibring benlik psikolojisinin görüﬂlerini yans›t›r. Depresyona
yol açan çat›ﬂman›n salt benlik içinde de olabilece¤ini vurgular. Bireyin benli¤in özsever emel ve beklentilerinin gerçekleﬂmedi¤i durumlarda çaresizlik
ve benlik sayg›s›nda düﬂmeyle karﬂ› karﬂ›ya kald›¤›n› ve benli¤in sanki felç
olarak iﬂlevlerini yerine getiremedi¤ini öne sürer.
K. Horney, J. Bowlby, H. Kohut, E. Zetzel, M. Klein: Depresyonun ortaya
ç›kmas›nda anne ve çocuk iliﬂkisinin niteli¤inin ve anne-çocuk ayr›l›¤›n›n
önemini vurgularlar.
Kernberg, Hartmann, Fairbain, Volkan: Depresyonu dürtüler yerine nesne iliﬂkileri çerçevesinde formüle etmiﬂlerdir.
Jacobson: Depresyonda temel sorunun benlik sayg›s›ndaki düﬂme oldu¤unu öne sürmüﬂtür.
Ö¤renilmiﬂ çaresizlik görüﬂü
Seligman yapt›¤› deneylerde köpeklere elektrik ak›m› verirken, ayn› zamanda onlar›n kaçma giriﬂimlerini engelledi¤inde, köpeklerin bir süre sonra
kaçma giriﬂimlerini b›rakt›klar›n›, durgun ve üzüntülü bir duruma girdiklerini
görmüﬂ ve bu durumu insanlardaki depresyona benzetmiﬂtir. Buna göre, erken
yaﬂlardan itibaren olumsuz hayat olaylar› ile karﬂ›laﬂan, sürekli engellenen ve
bu durumlarla baﬂedemeyen kiﬂiler depresyona girebilir. Ö¤renilmiﬂ çaresizlik görüﬂü özellikle reaktif depresyonlar›n aç›klanmas›nda önemlidir. Böyle
bir durum NE aktivitesinde azalma yaratmakta, NE eksikli¤i giderildi¤inde
durum düzelme göstermektedir (Köknel Ö. 1989).
Biliﬂe ait (kognitif) kuram
Beck depresyonu anlamada psikonalitik, davran›ﬂç›, biyolojik yaklaﬂ›mlar›n yeterli olmad›¤›n› öne sürerek depresyonda biliﬂe ait (kongnitif) iﬂlev bozuklu¤unun temel önemde oldu¤unu belirtmiﬂtir. Beck’e göre, depresif hastalarda biliﬂe ait bir yatk›nl›k vard›r ve bu yatk›nl›k çocukluk y›llar›nda geliﬂir.
Biliﬂe ait görüﬂe göre depresyonun formülasyonu ﬂöyledir:
- Çocukluk ça¤›ndaki yaﬂant›lar ö¤renme yolu ile baz› temel düﬂünce, de¤er yarg›lar› ortaya ç›kar›r. Bunlar ﬂema olarak adland›r›l›r.
- Bu ﬂemalar kat›, de¤iﬂmeye dirençliyse, birey yeterli iﬂlev düzeyine ulaﬂamaz. Depresyonda görülen ﬂemalar yeterizlikler, de¤ersizlikler, baﬂar›s›zl›klar ve sevilmemedir (Öztürk O. 1990).
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- Herhangi bir hayat döneminde yaﬂanan bu ﬂemalarla uyumlu bir olay ﬂemalar› etkin duruma getirip alg›lamada ve anlamland›rmada bozukluklar ortaya ç›kar, bilgiler yanl›ﬂ iﬂlenir.
- Bunlar›n sonucunda “olumsuz otomatik düﬂünceler” ortaya ç›kar. Bunlar
bireyin kendisine, d›ﬂ dünyaya, gelece¤ine olumsuz bak›ﬂ›n› kapsar.
- Sonuçta depresyon geliﬂir.
Biliﬂe ait görüﬂe karﬂ› baz› eleﬂtiriler yap›lmakla birlikte, genel olarak kabul görmektedir. Beck daha sonra görüﬂlerine depresyon geliﬂtirebilecek kiﬂilik yap›lar› olarak “otonom” ve “sosytrop” kiﬂilikleri eklemiﬂtir.
Hayat olaylar›
Stresli hayat olaylar› ile depresyon ortaya ç›kmas› aras›nda önemli iliﬂki
oldu¤unu savunanlar oldu¤u gibi, bunlar›n ancak depresyonu ortaya ç›kar›c›
bir etkilerinin olabilece¤ini öne sürenler de vard›r. Stresli yaﬂam olaylar› reaktif depresyonda önemli olabilir. Burada önemli olan, stresli yaﬂam olay›n›n
bireyce nas›l alg›lan›p de¤erlendirildi¤i, bu olayla baﬂetme gücünün ne kadar
ve nas›l oldu¤udur. A. Meyer depresyonu bozuk yaﬂam olaylar›na bir tepki
olarak görür.
Kronik stres, hiyerarﬂideki bir düﬂme depresyona sebep olabilmekte, hatta ödül olarak alg›lanan olaylar bile depresyona yol açabilmektedir. Burada
sosyo kültürel özellikler, toplumsal de¤er yarg›lama da önemli olabilmektedir. HS. Sullivan depresyon geliﬂmesinde kiﬂileraras› iliﬂkinin önemini vurgulamaktad›r.
Kiﬂilik yap›s› ile depresyon aras›nda iliﬂki kurmaya çal›ﬂan araﬂt›rmac›lar
oldu¤u gibi, böyle olmad›¤›n› öne sürenler de vard›r. Depresyonun obsessif
kompulsif, ba¤›ml›, histrionik, borderline, özsever kiﬂilik yap›s›nda olgularda
daha s›k görüldü¤ü belirtilmektedir; ancak depresyon her kiﬂilik yap›s›nda görülebilir. Depresyonlular›n hastal›k öncesi kiﬂilik özellikleri ile ilgili yeterli
çal›ﬂma yoktur. ‹yileﬂtikten sona yap›lan kiﬂilik yap›s› de¤erlendirmeleri ise,
hastal›k öncesi kiﬂilik yap›s›n› tam olarak yans›tmaz. Yine de depresyon ortaya ç›kan kiﬂilerde obsesif özellikler, güvensizlik, ba¤›ml›l›k, eleﬂtirilere dayanaks›zl›k, duygu ve düﬂüncelerini d›ﬂa vurmada yetersizlik, stresle baﬂetme
kifayetsizli¤i, duygusal dengenin kolayla bozulmas› daha çok görülmektedir.
(Öztürk O. 1990).
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Psikoimmünoloji
Depresyonla de¤iﬂen immünite aras›nda bir iliﬂki oldu¤u öne sürülmüﬂ, fakat özgül bir sebep olarak görülmemiﬂtir. Depresyondaki endokrinolojik de¤iﬂikliklerin immün sistemdeki muhtemel de¤iﬂikliklere ba¤l› olabilece¤i gibi, mitojen stimülasyonuna in vitro lenfosit cevab›n›n azald›¤› öne sürülmüﬂtür (Akiskal HS. 1995).
SONUÇ
Depresyonun etyopatogenezi ile ilgili çok say›da hipotez ileri sürülmüﬂ,
çeﬂitli bulgular tespit edilmiﬂtir. Çoklu belirtiler gösteren depresyon olgular›nda çokev etiyolojik etkenler düﬂünülmelidir. Ço¤u olguda genetik, biyolojik ve psikososyal etkenlerin biribiri ile etkileﬂmesi muhtemeldir. Çok yönlü
bak›ﬂ hastay› ele almada ve çoklu tedavi imkanlar›n› kullanmada yol gösterici olacakt›r. T›ptaki h›zl› geliﬂmelere paralel olarak, umar›z, depresyon etiyolojisi yak›n bir tarihte daha iyi bir ﬂekilde ayd›nlanacakt›r.
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