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ÖZET

Amaç: Spondiloartrit hastaları arasında depresyon ve anksiyete 
yaygınlığını değerlendirmek. 

Yöntem: Romatoloji polikliniğinde ayaktan tedavi gören spondiloartrit 
(SpA) tanısı konmuş 100 hasta çalışmaya alınmıştır. Klinik ve psikolojik 
durumlarını değerlendirmek için sabah sertliğinin süresi, ağrı/yorgunluk 
görsel-analog ölçeği (GAÖ), Bath Ankilozan Spondilit Hastalık 
Aktivitesi İndeksi (BASHAİ), Fonksiyonel İndeksi (BASFİ), Metroloji 
İndeksi (BASMİ), Hasta Global İndeksi (BASGİ), Hastane Anksiyete ve 
Depresyon (HAD) Ölçeği, Depresyon Alt-Ölçeği (HAD-D), Anksiyete 
Alt-Ölçeği (HAD-A), Ankilozan Spondilit Yaşam Kalitesi (ASQoL) 
Ölçeği, Kısa Form 36 Sağlık Ölçeği (KF-36) ve Kronik Hastalık Tedavisi 
İşlevsel Değerlendirmesi (KHTİD)-Yorgunluk Ölçeği kullanılmıştır.

Bulgular: HAD-D ve HAD-A Ölçek puanları hastaların %31’inde 
depresyon, %39’unda ise anksiyete olduğu saptanmıştır. Çok değişkenli 
lojistik regresyon analizi GAÖ yorgunluk değeri >50, sabah sertliği süresi 
>15 dakika, BASHAİ puanı >4, BASFİ puanı >4, BASGİ puanı >50 
ve yüksek KHTİD  Yorgunluk Ölçeği  puanının hem depresyon hem 
de anksiyete ile ilişkili bağımsız risk faktörleri olduğunu göstermiştir. 
Görsel-analog ölçek  ağrı değeri >50, sadece depresyon için bağımsız bir 
risk faktörüdür. Kadın cinsiyet, KF-36 Mental Bileşen Özeti puanı <50 
ve alt sosyal sınıf üyesi olmak ise yalnızca anksiyete ile ilişkili bağımsız 
risk faktörleri olarak görünmektedir.

Sonuç: SpA’lı hastalarda  anksiyete ve/veya depresyonun ortaya 
çıkması  hem kişisel, hem de hastalıkla ilgili çok-etkenli nedenlerle 
bağlantılı olmaktadır. Depresyon ve anksiyete bozukluklarının erken 
teşhisi, hastanın psikiyatrik değerlendirme, eğitim programları ve 
psikofarmakolojik tedavi için erken yönlendirilmesine fırsat sağlayabilir. 

Anahtar Sözcükler: Depresyon, anksiyete, spondilit

SUMMARY
Depression and Anxiety in Spondyloarthritis: Prevalence and 

Relationship with Clinical Parameters and Self-Reported Outcome 
Measures

Objective: To assess the prevalence of depression and anxiety among 
patients with spondyloarthritis.

Method: One hundred patients with spondyloarthritis attending the 
rheumatology outpatient unit were enrolled. Duration of morning 
stiffness, pain/fatigue visual-analogue-scale, Bath Ankylosing Spondylitis 
Disease Activity Index (BASDAI), Functional Index, Metrology 
Index, Patient Global Score, Hospital Anxiety and Depression Scale 
(HADS) including depression subscale (HADS-D) and anxiety 
subscale (HADS-A), Ankylosing Spondylitis Quality of Life (ASQoL) 
Scale, Short Form 36 Health Survey and Functional Assessment of 
Chronic Illness Therapy-Fatigue-Scale were used to assess clinical and 
psychological status. 

Results: The HADS-D and HADS-A scores revealed that 31% of the 
patients were depressed and 39% had anxiety. Multivariate logistic 
regression analysis revealed that a VAS fatigue >50, morning stiffness 
>15minutes, BASDAI >4, BASFI >4, BAS-G >50 and high FACIT-
Fatigue scale were independent risk factors associated with the risk 
of both depression and anxiety. A visual-analogue-scale pain >50 
was an independent risk factor for only depression. Female gender, 
disadvantaged social class and MCS <50 seemed to be the independent 
risk factors associated only with anxiety. 

Conclusion: Association of SpA with anxiety and/or depression appear 
multifactorial including both personal and disease-related factors. 
Early identification of depressive and anxiety disorders may allow 
early referral for psychiatric assessment, educational programs and 
psychopharmacological treatment.

Keywords: Depression, anxiety, spondyloarthritis
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GİRİŞ

Romatoloji hastalarında klinik anksiyete ve depresyon genel 
nüfusa göre iki ile üç kat daha sık görülmektedir (Geenen ve 
ark. 2012). Bu durum depresyon ve anksiyetenin kronik has-
talıklar ile olan negatif ilişkisi yani kişisel bakım önerilerine 
(diyet, egzersiz, sigarayı bırakma) ve tıbbi tedavi programına 
uyumun zayıflamasına bağlı olarak morbiditenin yükselme-
sine zemin hazırladığı  göz önüne alındığı zaman özellikle 
endişe vericidir (van Melleet al. 2004). Ayrıca, depresyon ve 
anksiyete bedensel belirti yükünün ağırlaşmasında, sağlık hiz-
meti kullanımının artmasında ve yaşam kalitesinin düşmesin-
de risk faktörlerini oluştururlar (Katon ve ark. 2007, Creed 
ve ark. 2002). Spondilit (SpA) işlevsel bozukluklara, yaşam 
kalitesinin azalmasına, uyku bozukluklarına, işgücünün düş-
mesine ve özellikle depresyon, anksiyete gibi psikolojik stres-
lere yol açabilir (Özgül ve ark. 2006). Ayrıca; hastalık, sakatlık 
ve tedavinin yan etkileri ile ilgili olumsuz inançlar, psikolojik 
bozuklukların gelişmesine neden olabilir. SpA ve depresyon 
ve/veya anksiyete arasındaki ilişki üzerine yapılan araştırma-
lar sonuçsuz kalmıştır (Martindale ve ark. 2006, Hakkou ve 
ark. 2011, McWilliams ve ark. 2008).  Klinik uygulamada, 
depresyon ve anksiyete ile bağlantılı risk faktörlerini anlamak 
SpA hastalarının tedavisinde önemlidir çünkü depresyon ve/
veya anksiyete riski taşıyan konuları belirleme veya bozukluğa 
zamanında tanı koyma ve tedavi etme imkanını sunar.

Bu çalışmada biz Tunuslu SpA hastalarında depresyon ve ank-
siyete yaygınlığını değerlendirecek ve depresyon ve bulantı ile 
bağlantılı faktörleri araştıracağız. Ayrıca, HAD ölçeğinin altın 
standart olarak kullanılan tanısal psikiyatrik görüşme ile kar-
şılaştırıldığında ne kadar değerli bir tarama aracı olduğunu da 
inceleyeceğiz.

YÖNTEM

Çalışma Tasarımı

Bu kesitsel çalışma, Eylül 2012’den Eylül 2013’e kadar 
Tunus’un Charles Nicolle Hastanesinde yatan ve/veya roma-
toloji polikliniğinde ayaktan tedavi gören hastalarla yapıldı.

Örneklem

SpA teşhisi (periferik veya aksiyal) Uluslararası Spondiloartrit 
Topluluğunun Değerlendirmesi’nin (Assessment of 
Spondyloarthritis International Society / ASAS) ölçütleri-
ne dayanmaktadır (Şekil 1 ve 2) (Rudwaleit ve ark. 2009, 
Rudwaleit ve ark. 2011). Örneklem seçiminde aşağıdaki dış-
lama kriterleri uygulanmıştır: (1) deneğin 16 yaşından küçük 
olması, (2) psikotik hastalık öyküsü, (3) alkol ve/veya uyuş-
turucu kullanımı, (4) demans, (5) hâlihazırda psikotropik 
ilaç  tedavisi almak, (6) ) şeker hastalığı ve dejeneratif komp-
likasyonları, (7) iç organlarda ilerleyici komplikasyonlar, (8) 
kanser, (9) işitme ve anlama bozukluğu ve (10) son dönem 
böbrek yetmezliği.

Veri Toplanması

Tüm hastaların demografik özellikleri ve antropometrik öl-
çümleri değerlendirilmiştir. Antropometrik ölçümler dâhil 
hastaların tüm değerlendirmeleri aynı doktor tarafından ya-
pılmıştır. Standart vaka rapor formları doldurulmuştur. Kan 
örnekleri alınmış  ve analiz için başlangıç değerleri  kullanıl-
mıştır. Her katılımcının bazal pelvis, lomber ve servikal omur-
ga grafileri toplanmış ve Bath Ankilozan Spondilit Global 
Değerlendirme İndeksi (BASGİ) kullanılarak puanlanmıştır. 
BASGİ, Ankilozan Spondilit’te (AS) radyografik şiddeti pu-
anlamak için kullanılan onaylanmış bir yöntemdir (MacKay 
ve ark. 1998).

Hasta Özellikleri

Yaş, cinsiyet, medeni hal, çocuk sayısı, eğitim düzeyi (oku-
ma yazma bilmeyen, ilkokul, orta öğretim, üniversite), sos-
yal sınıf (alt, orta, üst), meslek, yaşadığı ortam (kentsel veya 
kırsal alanlar) dâhil olmak üzere sosyodemografik veriler 
toplanmıştır.

Hastanın kendi bildirimine dayanarak SpA’nın başlangıç 
tarihi, hastalık süresi, sigara kullanımı, eklem dışı belirtiler 
ve farmakolojik tedavilerin ayrıntılarını içeren klinik veriler 
belirlenmiştir. Hastaların kullandığı ilaçlar arasında steroid 
olmayan antiinflamatuar ilaçlar (NSAİ), hastalığı modifiye 
eden antiromatizmal (sDMARD) ilaçlar ve tümör nekroz 
faktörü inhibitörleri (TNFi) olduğu görülmüştür.

Bel ağrısının süresi ≥3 ay olan (periferik bulgu gösteren/ 
göstermeyen) ve hastalık başlangıç yaşı  < 45 yaş olan hastalarda: 

Görüntülemede sakroiliit* 
artı ≥1 SpA özelliği**  ya da

HLA-B27 
artı

≥2 diğer SpA özelliği**

* Görüntülemede Sakroiliit
- MRG’de görülen aktif (şiddetli akut) enflamasyon SpA ile bağlantılı sakroiliite 
işaret eder 
Ya da
- Modifiye New York kriterlerine göre kesin radyografik sakroiliit. **SpA bulguları:
Enflamatuar bel ağrısı; artrit; entezit (topuk); üveit; daktilit; psöriazis; Crohn 
hastalığı/ülseratif kolit; NSAI ilaçlara iyi yanıt; aile öyküsünde SpA; HLA-B27; 
Yüksek CRP

Şekil 1. Aksiyel Spondüloartrit (SpA) için ASAS Sınıflandırma Kriterleri.

Sadece aksiyel belirti gösteren hastalar için:

Artrit* ya da Entezit ya da Daktilit

Artı

≥1 SpA bulgusu
• Üveit
• Psöriazis
• Crohn hastalığı/ülseratif kolit
•  Öncesinde enfeksiyon
• HLA-B27
• Görüntülemede  sakroiliit

ya da

≥2 diğer SpA özelliği
• Artrit
• Entezit
• Daktilit
• Enflamatuvar barsak 
hastalığı öyküsü 
• Aile öyküsünde  SpA

Şekil 2. ASAS Periferik SpA için Sınıflandırma Kriterleri.
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Klinik ve Biyolojik Durum Değerlendirmesi için Kullanılan 
Araçlar

Her hasta görsel analog ölçeklerle(GAÖ) ağrı ve yorgunluk 
hissinin şiddetlerini 0 ila 100 arasında olacak şekilde kaydet-
miştir (0: ağrı / yorgunluk hissi yok - 100: akla gelebilecek 
en kötü ağrı/yorgunluk hissi). Sabah sertliğinin süresi not 
edilmiştir. Eritrosit sedimentasyon hızı (ESR) ve C-Reaktif 
Protein (CRP) ölçülmüştür.

Hastalık Durumunun ve Fiziksel İşlevselliğin Değerlendirilmesi

Aksiyel veya karma eklem tutulum paterni olan hastala-
rın hastalık aktivitelerini ve işlevsel durumlarını değerlen-
dirmek için Bath Ankilozan Spondilit Hastalık Aktivitesi 
İndeksi (BASHAİ), ve Bath Ankilozan Spondilit Fonksiyonel 
İndeksinin (BASFİ) Tunus versiyonları kullanılmıştır (Kchir 
ve ark. 2009). Spinal sınırlanma Bath Ankilozan Spondilit 
Metroloji İndeksi (BASMİ) kullanılarak değerlendirilmiştir 
(Jenkinson ve ark. 1994). Bath Ankilozan Spondilit Global 
Değerlendirme İndeksi (BASGİ) hastanın son 6 aydaki sağlı-
ğının genel bir değerlendirmesini sağlamak amacı ile kullanıl-
mıştır (Jones ve ark. 1996).

Kalça osteoartriti şiddetini belirlemek için Lequesne 
Algofonksiyonel İndeksine başvurulmuştur. Bütün anketler 
puanlanmış ve sonunda alınan toplam puan ulaşılan osteoarit 
seviyesini göz önüne sermiştir.

Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi

Psikometrik değerlendirme hastanın kendi bildirimine daya-
nan anketlerden oluşmaktadır: Kısa Form 36 (KF-36) Sağlık 
Ölçeği, Kronik Hastalık Tedavisi İşlevsel Değerlendirmesi 
(KHTİD)-Yorgunluk Ölçeği [FunctionalAssessment of 
ChronicIllnessTherapy (FACIT) -FatigueScale] ve Ankilozan 
Spondilit Yaşam Kalitesi (ASQoL) Ölçeği.  KF-36, temel 
sağlık hizmetlerinde ve kronik hastalık  popülasyonları için 
geliştirilen genel sağlık durumunu belirleme amacıyla kulla-
nılan bir araçtır (Ware ve ark. 1993). Biz bu çalışmada KF-
36 versiyon1’i hastadan son dört haftayı göz önüne alarak 
değerlendirmesini isteyerek kullandık. KF-36 iki özet puanı 
(Mental Bileşen Özet [MBÖ] ve Fiziksel Bileşen Özet [FBÖ] 
puanları) ve sekiz alt ölçeği içerir: (1) fiziksel işlev, (2) beden-
sel ağrı, (3) fiziksel rol, (4) genel sağlık, (5) enerji, (6) sosyal 
işlev, (7) duygusal rol ve (8) zihinsel sağlık. Alt ölçekleri ve 
özet puanları, AS hastaları da dâhil olmak üzere kronik hasta-
lık popülasyonlarında mükemmel güvenilirliğe ve iyi yapısal 
geçerliğe sahiptir (Chorus ve ark. 2003).

Psikiyatrik Durumun Değerlendirilmesi

Psikolojik durum, bir tıbbi kliniğe (psikiyatri hastanesi çerçe-
vesi dışında) bedensel hastalık ile başvuran hastalarda klinik 
anksiyete ve depresyonu tanımlamak için en sık kullanılan 

tarama aracı olan Hastane Anksiyete ve Depresyon (HAD) 
Ölçeği (Zigmond ve Snaith 1983) kullanılarak değerlendirildi.

Hastanın özbildirmine dayanan bu ölçek iki alt-ölçekten 
oluşur: bunlardan biri anksiyete değerlendirmesi (HAD-A), 
diğeri de depresyon değerlendirmesi (HAD-D) içindir. İki 
alt-ölçek de 0 (sıkıntı yok) ile 3 (maksimum sıkıntı) arasında 
puanlanan yedi maddeden oluşur ve ikisinde de toplam puan 
0 ile 21 arasında değişir. 0 ile 7 arasındaki puanlar anksiyete 
veya depresyonun olmadığını, 8 ile 10 arasındaki puanlar ola-
sı bir anksiyete veya depresyonu, 11 puan ve üzerindeki pu-
anlar ise anksiyete veya depresif bozukluğu olduğunu gösterir 
(Herrmann 1997).  Ölçeğin bütününden alınabilecek puan 
(duygusal sıkıntı)  0 ile 42 arasında değişmektedir. 

HAD-A veya HAD-D puanı 10 veya üstü olan hastalar ardı 
ardına çalışmaya alınmış ve bir sonraki klinik ziyaretlerinde 
her biri bir psikiyatrist tarafından değerlendirilmiştir. 

İstatiksel Analiz

İstatiksel analiz Windows için Sosyal Bilimler İstatistik 
Programı (Statistical Package for Social Sciences (SPSS)), sü-
rüm 11.5. kullanılarak yapılmıştır.

Çalışma örnekleminin sosyodemografik ve klinik değişken-
lerini ortaya koymak için betimsel analiz yapılmıştır. Sürekli 
değişkenler ortalama ve standart sapma (SS) cinsinden tanım-
lanırken, kategorik değişkenler her cevap kategorisinin sıklığı 
veya yüzdesi sayılarak hesaplanmıştır. İki bağımsız değişkeni 
karşılaştırmak için Student t testi kullanılmıştır. Parametrik 
varyansın F Snedecor test analizi (tek yönlü ANOVA) kulla-
nılarak bağımsız serilerin alt-ölçek karşılaştırmaları (> 2 de-
ğişken) gerçekleştirilmiştir. Önemli fark olması durumunda, 
Bonferroni düzeltme yöntemi uygulanmıştır. Yüzdelerin ba-
ğımsız seri karşılaştırmaları Pearson ki-kare testi ile yapılmıştır 
ve geçerliği  olmaması durumda, Fisher kesin olasılık  testi uy-
gulanmıştır.  Parametreler arasındaki ilişki Pearson korelasyon 
katsayıları kullanılarak analiz edilmiştir.Tek değişkenli analiz-
de p değeri 0,05 ile 0,15 arasında değişen değişkenler, SpA’lı 
hastalarda hangi faktörlerin depresyon veya anksiyete için ba-
ğımsız risk yordayıcıları olduğunu belirlemek için kademeli 
çok değişkenli lojistik regresyon analizine tabi tutulmuştur. 
Göreceli olasılıklar oranları (OO) (odds ratio), her biri için 
%95 güven aralığında kaydedilmiştir. Birden yüksek OO, ris-
kin arttığı birden düşük OO ise riskin azaldığı anlamına gel-
mektedir. Tüm durumlarda, p <0,05 değeri istatistiksel olarak 
anlamlı kabul edilmiştir.

Etik Kurul Onayı

Hastane yerel Etik Kurulu çalışmaya onay vermiştir. Tüm de-
nekler çalışma hakkında önceden bilgilendirilmiş ve hepsin-
den yazılı onay alınmıştır.
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BULGULAR

Hasta Özellikleri

Çalışmaya 100 hasta katılmıştır. Hastaların yüzde yetmiş-
biri (%71) erkektir. Tablo 1 hastaların temel alınan sosyo-
demografik değerlerini göstermektedir.  Hastaların %50’si 
SpA yüzünden işsizdir ve neredeyse dörtte biri aynı sebepten 
dolayı evli değildir. Buna ek olarak hastaların %47’si sigara 
kullanmaktadır ve 8 hastaya kardiyovasküler hastalık teşhisi 
konulmuştur. 

Yapılan Ölçümler

Temel değerlerde BASHAİ puanı 4,5±2,3; BASFİ puanı 
4,4±2,7; BASGİ puanı 56±25,1 ve BASMİ puanı 4,74±2,6 
olarak gözükmektedir. GAÖ-ağrı puanı 60,3±2,66’dır (Tablo 
2). Hastaların %57’sinin BASHAİ değerleri ve %59’unun 
BASFİ değerleri 4 veya üzeridir (Tablo 2). 

Psikolojik Değişkenler

HAD-A puanı 8,9 ± 5,08’dir. HAD-A puanına göre, hastaların 
%39’unda anksiyete belirtileri yaygındır (Tablo 3). Ortalama 
HAD-D ise, 7,23 ± 5,27’dir. HAD-D puanlarına göre, hasta-
ların %31’inde depresyon belirtileri olduğu ve %15’inde olası 
depresyon bulunduğu tespit edilmiştir (Tablo 3).

HADS Tek Değişkenli Analizlerde Daha Yüksek Puanlama ile 
İlişkili Bağımsız Değişkenler

Hem HAD-D hem de HAD-A puanları, GAÖ- yorgunluk 
hissi, sabah sertliğinin süresi, BASHAİ, BASFİ, BASGİ ve 
için Lequesne Algofonksiyonel İndeksi ile pozitif korelasyon 

Tablo 2. Örneklemin Klinik Parametreleri ve Laboratuvar Sonuçları 

Değişken

SpA’nın başlangıç tarihi 
(yıl) ortalama(SS)

28,9 (13,5)

Hastalık süresi (yıl) ortalama (SS) 11,8 (10,3)

Sabah sertliğinin süresi
 (dakika) ortalama

3,2

Mevcut sigara kullanımı (%) 47

Kardiyovasküler hastalık geçmişi(%) 8

Tanı (N)
AS 
PsA
SpA/EBH
Reaktif Artrit
SAPHO
uSpA

76
11
9
2
1
1

SpA özellikleri geçmişi (%)
Enflamatuar sırt ağrısı
Periferik artrit
Psöriazis
Kalın bağırsak iltihabı/ Crohn hastalığı
Reaktif Artrit

100
77,6
11
9
2

Eklem dışı belirtiler (%) 46,9

Biyokimyasal ölçümler
Orta değer ESR (mm/h)‡‡
Orta değer CRP (mg/L)‡‡

41,5 [2-114]
24,4 [0-228]

Ratingscales
BASHAİ ortalama (SS) 
BASFİ ortalama (SS) 
BASGİ ortalama (SS)
BASMİ ortalama (SS)

4,5 (2,3)
4,4 (2,7)

56,1 (25,1)
4,7 (2,6)

GAÖ, mm
Ağrı ortalama (SS) 
Yorgunluk ortalama (SS)

60,3 (28,6)
55,2 (29,2)

Radyolojik Parametreler
Sakroileit (%)
BASGİ ortalama (SS) 

75
4 (4)

Yaşam kalitesi
KF-36 FBÖ ortalama‡‡
KF-36 MBÖ ortalama‡‡
KHTİD-Yorgunluk ortalama‡‡
ASQoL ortalama (SS) 

36,1 [16,1-59,5]
37,9 [9,2-61,9]

25,7 [8-52]
43 (21,6)

Mevcut tedaviler (%)
NSAIDs
sDMARD
TNFi

74
56
12

AS: ankilozan spondilit, AsQol: Ankilozan Spondilit Yaşam Kalitesi, BASHAİ: 
Bath Ankilozan Spondilit Hastalık Aktivitesi İndeksi, BASFİ: Bath Ankilozan 
Spondilit Fonksiyonel İndeksi, BASMİ: Bath Ankilozan Spondilit Metroloji 
İndeksi, BASGİ: Bath Ankilozan Spondilit Global İndeksi, BASRİ: Bath Ankilozan 
Spondilit Global Radyografik İndeksi, CRP: C-Reaktif Protein, ESR: Eritrosit 
Sedimentasyon Hızı , KHTİD: Kronik Hastalık Tedavisi İşlevsel Değerlendirmesi-
Yorgunluk Ölçeği, MBÖ: Mental Bileşen Özet, FBÖ: Fiziksel Bileşen Özet, NSAİ: 
Streoid Olmayan Antiinflamatuar İlaçlar, PsA: Psöriatik  artrit, SpA: spondiloartrit, 
SpA/EBH: Enteropatik Spondiloartrit, SAPHO: sinovit-akne-püstülozis-
hiperostozis-osteitis, USpA: Farklılaşmamış spondiloartrit, sDMARD: Hastalığı 
modifiye eden antiromatizmal ilaçlar, TNFi: Tümör nekroz faktörü inhibitörleri, 
GAÖ: Görsel-analog ölçeği,*SS: Standart sapma, ‡‡: Çeyrekler arası aralık.

Tablo 1. Örneklemin Sosyodemografik Geçmişi (n=100)

Parametreler Değerler

Yaş (yıl) ortalama (SS) 41,7 (13,5)

Erkek cinsiyet (%) 71

Medeni durum (%)
Bekar 
Evli 

39
61

Çocuk Sayısı Ortalama (SS) 1,55 (1,7)

Eğitim Seviyesi (%)
Okuma-Yazma bilmeyen
İlkokul
Ortaokul
Üniversite

16
33
35
16

Sosyal Sınıf (%)
Alt
Orta
Üst

24
70
6

Meslek Sahibi (%)
 (el işçiliği/ağır fiziksel işçilik)

51
(55/45)

Yaşadığı Ortam (%)
Kentsel
Kırsal

54,5
45,5
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göstermiştir. FBÖ, MBÖ ve ASQoL ile HAD-D ve HAD-A 
puanları arasında ise negatif korelasyon vardır. Hastalık süresi 
sadece HAD-A ile pozitif, GAÖ-ağrı ise sadece HAD-D ile 
pozitif korelasyon göstermiştir.

Anksiyete  belirtilerinde cinsiyet farkı bulunmuştur [anksiye-
te belirtileri: kadınlar %64; erkekler %31; p = 0,006]. Alt 
sosyal sınıfta olmak da anksiyete belirtileriyle ilişkili görül-
müştür [anksityete belirtileri: orta sosyal sınıf  %71; yüksek 
sosyal sınıf %29; p <0,001]. Cinsiyet ve sosyal sınıf özellikle-
rinin HAD-D puanını etkilememiş  olması ilginçtir. Medeni 

durum, eğitim düzeyi, periferik artrit varlığı ve eklem dışı 
belirtiler, kalça osteoartriti, yaşama ortamı, sakroiliit ve mev-
cut tedaviler arasında sırasıyla HAD-A ve HAD-D’nin daha 
yüksek puanlanması ile anlamlı şekilde ilişkili olmadığı göz-
lemlenmiştir. Korelasyon katsayıları Tablo 4’te özetlenmiştir.

HAD-D ≥ 11 ve HAD-A ≥11 olan hastalar için ANOVA 
analizi yapılmıştır (Tablo 5). Depresyon ve anksiyetenin sa-
bah sertliğinin süresi > 15 dakika, GAÖ-yorgunluk > 50, 
BASHAİ > 4, BASFİ > 4 ve BASGİ > 50 ile anlamlı olarak 
ilişkili olduğu görülmüştür. GAÖ-ağrı > 50 ise depresyon ile 
anlamlı şekilde ilişkilidir. GAÖ-yorgunluk > 50, Sabah sertli-
ğinin  süresi > 15 dakika, BASHAİ > 4, BASFİ > 4, BASGİ > 
50 ve yüksek KHTİD-Yorgunluk ölçeği, çok değişkenli lojis-
tik regresyon analizine göre hem depresyon hem de anksiyete 
ile ilişkili bağımsız risk faktörleridir. Cinsiyet, dezavantajlı 
sosyal sınıf ve MBÖpuanı < 50 ise anksiyete riski ile ilişkili 
bağımsız risk faktörleridir (Tablo 6).

Psikiyatrik Değerlendirme 

HAD-D ve/veya HAD-A puanları ondan  yüksek olan 41 
hasta psikiyatrik görüşme yapmayı kabul etmiştir. Sırasıyla, 
22 hastaya (%53,7) depresyon, beş hastaya (%12,2) ise ank-
siyete bozukluğu tanısı konmuştur. Ortalama HAD-D, dep-
resyonu teyit edilmiş bireylerde anlamlı olarak daha yüksektir 

Tablo 3. HAD Anksiyete ve Depresyon Puanları ve Eşik Değerlere Göre 
Kategoriler

HAD-D
Ortalama (SS) 
Depresyon Durumu
I  Normal (0–7) (%) 
II  Olası (8–10) (%) 
III  Kesin (11–21) (%)

7,2 (5,2) [0-18]

54
15
31

HAD-A
Ortalama (SS) 
Anksiyete Durumu 
I   Normal (0–7) (%) 
II   Olası (8–10) (%) 
III  Kesin (11–21) (%)

8,9 (5,1) [0-20]

43
18
39

HAD Ortalama (SS) 16,3 (9,2)

HAD-D: Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği (Depresyon) Alt-ölçeği, HAD-
A:Hastane Anksiyete ve Depresyon (Anksiyete) Alt-ölçeği, HAD: Hastane Anksiyete 
ve Depresyon Ölçeği, SS: Standart Sapma, 

Tablo 4. Spondilit Hastalarının Psikolojik Puanları ve Klinik ve Laboratuvar Bulgularının Korelasyonu 

Değişkenler HAD-D HAD-A

r p r p

Yaş (yıl) 0,201 0,062 0,198 0,066

Hastalık Süresi (yıl) 0,159 0,143 0,251 0,02

SpA tanısındaki gecikme (yıl) 0,122 0,262 0,073 0,502

SpA başlangıç yaşı (yıl) 0,06 0,58 -0,010 0,928

GAÖağrı (mm) 0,262(*) 0,014 0,262(*) 0,014

GAÖ yorgunluk 0,459(*) <0,0001 0,356(*) 0,001

Sabah Sertliği 0,233(*) 0,03 0,320(*) 0,003

BASFİ 0,436(*) <0,0001 0,341(*) 0,001

BASHAİ 0,505(*) <0,0001 0,425(*) <0,0001

BASGİ 0,518(*) <0,0001 0,508(*) <0,0001

BASMİ 0,180 0,096 0,159 0,141

BASGİ -0,064 0,595 -0,049 0,684

FBÖ -0,336(*) 0,002 -0,345(*) 0,001

MBÖ -0,712(*) <0,0001 -0,556(*) <0,0001

Lequesne Algofonksiyonel İndeksi 0,321(*) 0,003 0,368(*) 0,001

ESR (mm/h) -0,028 0,808 -0,005 0,968

CRP (mg/L) -0,010 0,931 -0,074 0,529

ASQoL -0,352(*) 0,003 -0,336(*) 0,005

AsQol : Ankilozan Spondilit Yaşam Kalitesi BASHAİ: Bath Ankilozan Spondilit Hastalık Aktivitesi İndeksi, BASFİ: Bath Ankilozan Spondilit Fonksiyonel İndeksi, BASMİ: Bath 
Ankilozan Spondilit Metroloji, BASGİ: Bath Ankilozan Spondilit Global İndeksi, BASRİ: Bath Ankilozan Spondilit Global Radyografik İndeksi, CRP: C-Reaktif Protein, ESR: 
Eritrosit Sedimentasyon Hızı, HAD-D: Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği (Depresyon) Alt-Ölçeği, HAD-A: Hastane Anksiyete ve Depresyon (Anksiyete) Alt-Ölçeği, MBÖ: 
Mental Bileşen Özet, FBÖ: Fiziksel Bileşen Özet, SpA: Spondiloartrit,. GAÖ: Görsel-Analog Ölçeği. r: Pearson Korelasyonu * Korelasyon 0.05 düzeyinde anlamlıdır  



95

(p = 0,02). Bununla birlikte, HADS-A tanı değeri gösterme-
miştir (p = 0,55).

TARTIŞMA 

Bizim katılımcı grubumuz arasında, SpA’lı hastalarda depres-
yon ve anksiyete sıklığı, Tunus genel nüfusundaki orandan 
daha yüksektir (depresyon için %8,2 ve anksiyete için %4 ile 
6 arasındadır) (Douki ve ark. 2003). Bu bulgular Türk ve Çin 
çalışmalarıyla uyumluluk göstermektedir (Martindale ve ark. 
2006, Chan ve ark. 2014). Bu araştırmalar AS’li hastaların 
genel nüfusa göre 2 ile 3 kat daha yüksek oranda anksiyete ve 
depresyon belirtileri gösterdiğine işaret etmiştir (Martindale 
ve ark. 2006, Chan ve ark. 2014). Daha önce de belirtildi-
ği gibi anksiyete SpA hastalarında depresyondan daha yaygın 
olarak görülür (Martindale ve ark. 2006, Hakkou ve ark. 
2011, Baysal ve ark. 2011, Gniadecki ve ark. 2012). HAD 
ölçeğinin geçerli bir Arapça versiyonunun olması ve bunun 
anksiyete ve depresyonun tespitinde güvenilirlik, duyarlılık, 
özgüllük ve şiddet seviyesini değerlendirebilme özellikleri-
nin bulunması (Bjelland ve ark. 2002, Malasi ve ark. 1991) 
nedenleriyle seçilmiştir. Yanlış-pozitif vakaları önlemek için 
HAD’da yorgunluk ve ağrı gibi depresyon ve anksiyeteyle ilgili 
somatik belirtilerin çoğu teste dahil edilmemiştir. Bundan da 
öte, HADS hastanın öz-bildirimine dayanan bir testtir ve SpA 
hastalarının mustarip olduğu sessiz anksiyete veya depresyon 
doktor tarafından teşhis edilemediği halde  geçerliliği yaygın 
olarak kanıtlanmış olan  HAD tarafından muhtemel olarak 
tespit edilebilirler. Aslında, bizim örneklemimizde  SpA has-
talarında anksiyete (%39) ve depresif (%31) belirtilerin oranı 
Türk, Fas ve İngiliz çalışmaları tarafından bildirilen anksiyete 
ve depresyon yaygınlığına yakınken (%33 ve %60 arasında 
değişen değerler) İspanya ve Yunanistan’ın temsili ulusal an-
ketlerinde gözlemlenenden daha yüksektir (anksiyete, %14,8 
ve depresyon, %27,4) (Hakkou ve ark. 2011, Baysal ve ark. 
2011, Jiang ve ark. 2015, Barlow ve ark. 1993, Kılıç ve ark. 

Tablo 5. İki Değişkenli Analiz 
Klinik Ağırlık Ölçümü Öz-Bildirim Sonlanım Ölçekleri

HADS-D ≥ 11 HADS-A ≥ 11
Sabah Sertliği (dakika)

> 15 %52,6 %52,6
≤ 15 %14,3 %28,6
p-değeri <0,0001 0,023

BASHAİ (0-10)
> 4 %55,8 %55,8
≤ 4 %6,8 %22,7
p-değeri <0,0001 0,001

BASFİ (0-10)
> 4 %45,7 %50
≤ 4 %14,6 %26,8
p-değeri <0,0001 0,016

BAS-G (0-100)
> 50 %47,8 %52,2
≤ 50 %12,2 %24,4
p-değeri <0,0001 0,001

GAÖyorgunluk (0-100) 
(mm)

> 50 %51,2 %48,8
≤ 50 %11,4 %29,5
p-değeri <0,0001 0,006

GAÖ ağrı (0-100) (mm)
> 50 %41,2 %45,1
≤ 50 %16,7 %30,6
p-değeri 0,033 NS

KF-36 MBÖ (0-100)
> 50 %0 %13
≤ 50 %49,2 %49,2
p- değeri <0,0001 <0,0001

KF-36 FBÖ(0-100)
> 50 %0 %25
≤ 50 %34,6 %41,0
p- değeri AD AD

BASHAİ: Bath Ankilozan Spondilit Hastalık Aktivitesi İndeksi, BASFİ: Bath 
Ankilozan Spondilit Fonksiyonel İndeksi. BASGİ: Bath Ankilozan Spondilit Global 
İndeksi HAD-A: Hastane Anksiyete ve Depresyon (Anksiyete) Alt-Ölçeği. HAD-D: 
Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği (Depresyon) Alt-Ölçeği. MBÖ: Mental 
Bileşen Özet, FBÖ: Fiziksel Bileşen Özet, GAÖ: Görsel-Analog Ölçeği.  AD: 
Anlamlı değil

Tablo 6. Çok Değişkenli Analiz (İkili lojistik regresyon): Spondiloartritli Hastalarda Depresyon ve Anksiyete Riskini Etkileyen Faktörler İçin Düzeltilmiş 
Olasılık Oranı ve % 95 Güven Aralığı

Depresyonla ilişkili Faktörler Anksiyete ile ilişkili Faktörler 
Bağımsız Faktörler OO 95% GA p OO 95% GA p
GAÖ Ağrı > 50 3,5 1,2 - 9,9 0,015 - - -
GAÖ Yorgunluk > 50 8,2 2,7 – 24,7 <0,0001 2,3 0,9- 5,5 0,07
BASFİ > 4 4,9 1,7 – 13,9 0,002 2,7 1,1 – 6,7 0,027
BASHAİ > 4 17,3 4,6 – 64,5 <0,0001 4,3 1,7 – 10,8 0,002
BASGİ > 50 6,6 2,2 – 19,8 <0,0001 3,4 1,4 - 8,5 0,008
MBÖ ≤ 50 Tanımlanmamış - <0,0001 6,5 1,7 – 23,9 0,002
Sabah Sertliğinin süresi >15 dakika 6,7 2,4 – 18,5 <0,0001 2,8 1,1 – 6,8 0,023
Cinsiyet (K) - - - 3,9 1,4 – 10,9 0,006
Alt sosyal sınıf - - - 6,2 2,1 - 18,3 <0.0001
BASHAİ: Bath Ankilozan Spondilit Hastalık Aktivitesi İndeksi, BASFİ: Bath Ankilozan Spondilit Fonksiyonel İndeksi. BASGİ: Bath Ankilozan Spondilit Global İndeksi, K: Kadın. 
MBÖ: Mental Bileşen Özet Puanı. GAÖ: Görsel-Analog Ölçeği. GA: Güven Aralığı. OO: Göreceli Olasılıklar Oranı
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2014, Günaydın ve ark. 2009). Örneklemimizde HAD-A or-
talaması 8,9, HAS-D ortalaması 7,23 idi. Daha önce yayın-
lanan çalışmalar HAD-A puanının 6,7 ile 9,5 ve HADS-D 
puanının 5,5 ile 9,1 arasında değişebildiğini göstermiştir 
(Martindale ve ark. 2006, Hakkou ve ark. 2011, Chan ve ark. 
2014, Baysal ve ark. 2011, Gniadecki ve ark. 2012, Mercedes 
ve ark. 2011, Packham ve ark. 2012). Çalışmalar arasındaki 
puan farklılıkları, veri kaydediliş şekline, depresyonun tanım-
lanışına, kullanılan araçlara, depresyon değerlendirmesinde 
kullanılan eşik değerlere ve demografik çeşitliliklere bağla-
nabilir. SpA’da depresyonu değerlendirmek için ayrıntılı bir 
psikiyatrik görüşmeye ihtiyaç vardır.

Çalışmaya katılan grupta anksiyete ve depresyon için bü-
yük ölçüde yüksek puanların tespit edilmesi, kısmen hastane 
kontrolleri sırasında  aralarında ağır vakaların da bulundu-
ğu  geniş bir SpA hastalığı yelpazesinden hastaların çalışmaya 
alınmış olmasından kaynaklanmış olabilir.  Bunun da ötesin-
de grubumuzun hem daha ileri yaşta olması  hem de hastalık 
sürelerinin diğer çalışmalardakine kıyasla daha uzun olması 
test puanlarını etkilemiş olabilir. İlginç bir şekilde, hastalık 
süresi ve anksiyete ile pozitif ilişki gösterirken, yaş ile anksi-
yete ve depresyon arasında herhangi bir ilişki bulunmamıştır. 
Fakat, Geenen ve arkadaşları romatizmal hastalıklarda ya-
şın, anksiyete ve depresyonla ilişkili olduğunu bildirmişlerdi 
(Geenen ve ark. 2012). Martindale ve arkadaşları ile Baysal ve 
arkadaşlarının çalışmaları ise hastalık süresinin anksiyete ve 
depresyon ile ilişkili olmadığını göstermiştir (Martindale ve 
ark. 2006, Baysal ve ark. 2011).

Daha önceki  çalışmalarda belirtildiği gibi kadın cinsiyeti 
anksiyete için yordayıcı bir özellik taşımaktadır (Mercedes 
ve ark. 2011, McDonough ve ark. 2014). Ayrıca, diğer ça-
lışmalar SpA’lı kadınlarda depresyon oranının daha yüksek 
olduğunu bildirmiştir (Barlow ve ark. 1993, McDonough 
ve ark. 2014, Meesters ve ark. 2014a). Alt sosyal sınıf üye-
si olmak da anksiyete ile ilişkili bağımsız bir risk faktörüdür. 
Hastalarımızın eğitim düzeyi ile ilgili sonuçlarımız var olan 
literatürle çelişmektedir. Aslında, birçok yazar eğitim seviyesi-
nin hem HAD-D hem de HAD-A puanları ile negatif ilişkili 
olduğunu ve düşük eğitim seviyelerinin SpA’da anksiyete ve 
depresyon için bağımsız risk faktörleri olduğunu bildirmiş-
tir (Kılıç ve ark. 2014, Mercedes ve ark. 2014, Meesters ve 
ark. 2014b, Bjelland ve ark. 2008). Nitekim, yakın tarihli bir 
çalışmaya göre, eğitim seviyesi yüksek olan hastaların hasta-
lıkları hakkında daha fazla bilgi sahibi olduklarını ve bu ne-
denle hastalıklarını daha iyi yönettiklerini ve psikolojik etkiye 
daha az maruz kaldıklarını göstermiştir (Baysal ve ark. 2011, 
Bjelland ve ark. 2008).

GAÖ-ağrı değerlendirmesinin depresyon için bir risk faktörü 
oluşturduğu saptanmıştır (Baysal ve ark. 2011, Kılıç ve ark. 
2014, Mercedes ve ark. 2014, McDonough ve ark. 2014, 
Meesters ve ark. 2014b). Daha önceki  çalışmalar, GAÖ ağrı 
değerlendirmesinin yüksek HAD-A ile de ilişkili olduğunu 

ortaya koymuştur, ancak biz bu grupta bu bulguyu doğrula-
yamadık (Baysal ve ark. 2011, Kılıç ve ark. 2014, Mercedes 
ve ark. 2014, McDonough ve ark. 2014, Meesters ve ark. 
2014b). Bizim çalışmamızda BASHAİ ve BASFİ’nin anksi-
yete ve depresyon için bağımsız risk faktörleri olduğunu be-
lirlenmiştir (Martindale ve ark. 2006, Hakkou ve ark. 2011, 
Baysal ve ark. 2011, Jiang ve ark. 2015, Kılıç ve ark. 2014, 
Mercedes ve ark. 2014, Meesters ve ark. 2014b, Brionez ve 
ark. 2010, Brionez ve ark. 2009, Jang ve ark. 2011). Brionez 
ve arkadaşları (Brionez ve ark. 2010, Brionez ve diğerleri 
2009), BASHAİ/BASFİ ile artrit, çaresizlik, pasif başa çıkma 
ve depresyon gibi psikolojik değişkenler arasında anlamlı bir 
ilişki bulmuşlardır. Öte yandan Kılıç ve arkadaşları (Kılıç ve 
ark. 2014) ise aksiyal SpA’da hem HAD-D hem de HAD-A 
puanlarının BASHAİ, ASDAS-CRP ve BASFİ ile bağlantılı 
olduğunu göstermişlerdir.

Bazı araştırmacılar (Baysal ve ark. 2011, Kılıç ve ark. 2014) 
anksiyete ve/veya depresyon ile BASMİ arasında bir ilişki bu-
lunduğuna dair herhangi bir kanıt bulamazken, bazıları ise bir 
ilişkinin varlığını göstermişlerdir (Martindale ve ark. 2006). 
BASMİ hastalarımızda depresyon ya da anksiyete için bir risk 
faktörü olarak tanımlanmamıştır. 

Çalışmamızda yaşam kalitesi HAD-A ve HAD-D negatif 
yönde bağlantı göstermiştir. Çok değişkenli regresyon analizi, 
sadece MBÖ < 50’nin anksiyete için bağımsız bir risk faktörü 
olduğunu ortaya koymuştur. Öte yandan birçok çalışma ya-
şam kalitesinin anksiyete ve/veya depresyon belirtileri ile an-
lamlı bir şekilde ilişkili olduğunu doğrulamıştır (Baysal ve ark. 
2011, Kılıç ve ark. 2014, Mercedes ve ark. 2011, Meesters ve 
ark. 2014b, Husted ve ark. 2012). Bu sonuçlar bağımsızlığını 
yitirme veya hareket kaybı ihtimali, işlevsel yetiyitimi ve bera-
berindeki başarısızlık, çaresizlik ve düşük özgüven duygusuyla 
ilişkili olabilir.

Katılımcı grubumuzda yüksek KHTİD-Yorgunluk puanı, 
GAÖ-yorgunluk puanı (> 50) ve sabah sertliği süresinin (> 15 
dakika) anksiyete ve depresyon için bağımsız risk faktörleri ol-
duğunu belirledik. Bu, yorgunluğun yüksek düzeyde anksiyete 
ve depresyon ile anlamlı şekilde ilişkili olduğunu gösteren di-
ğer çalışmalarla uyumludur (Kılıç ve ark. 2014, McDonough 
ve ark. 2014, Meesters ve ark. 2014b). Günaydın ve arka-
daşları depresyonun yorgunluğa katkısının AS hastalarında % 
12 olduğunu göstermiştir (Günaydın ve ark. 2009).  Sabah 
sertliğinin süresiyle yorgunluk hissinin şiddetinin bağlantısını 
doğrulayan bizim ulaşabildiğimiz yalnızca bir çalışma vardır 
(Baysal ve ark. 2011).

Enflamasyon belirteçleri, ESR ve CRP, psikolojik durum 
için risk faktörü oluşturmamaktadır (Kılıç ve ark. 2014). 
Son zamanlarda, fiziksel hastalığı olan kişilerde depresyonun 
gelişmesinde enflamasyonun rolüne olan ilgi artmaktadır 
(Valkanova ve ark. 2013). Aslında IL-1, enflamasyon yüzün-
den TNFa ve interferon gama (IFN-y) gibi proinflamatuar 
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sitokinlerin (PIC) salgılanması depresyon hastalığının oluş-
masında rol oynuyor olabilir.

Bu çalışmanın güçlü yönleri aşağıda belirtildiği gibidir: 
Tunus’un en büyük üçüncü basamak eğitim hastanesinin 
Romatoloji bölümünde tedavi gören çok sayıda Tunuslu has-
ta katılmıştır. Bu nedenle, örneklem büyüklüğünün optimal 
olarak yeterli gücü sağladığı tahmin edilir, bu da istatistik-
sel olarak güvenilir sonuçlar elde etmemize izin vermiştir. 
Anksiyete ve depresyonun değerlendirilmesinde geçerliliği 
gösterilmiş anketler (HAD ölçeği) kullanılmıştır.

Bu çalışmanın sınırlılıkları da vardır. İlk olarak, bu sadece ko-
relasyon bulguları sağlayan bir kesitsel çalışma tasarımıdır ve 
bu nedenle yüksek depresyon puanlarının hastalık aktivitesi 
algısının artmasına neden olup olmadığını veya bunun tersi-
nin gerçekleşip gerçekleşmediğini belirleme imkanımız yok-
tur. Psikolojik sıkıntıların yükünün hastalıkla ilgili sorunlar-
dan mı, altta yatan enflamatuar süreç yüzünden mi yoksa SpA 
ile ilişkili diğer faktörlerin olumsuz etkisinden mi kaynaklan-
dığını ayırt etmek zordur. İkincisi, psöriyatik artrit ve SpA/
enflamatuvar bağırsak hastalığı olanlarda, hiçbir enflamatuvar 
bağırsak hastalığı aktivitesi veya psöriazis ölçümü gerçekleş-
tirilmemiştir. Aktif enflamatuvar bağırsak hastalığı ve psöri-
azis anksiyete ve depresyonu etkileyebilir. Psöriazisi olan ki-
şilerin sıklıkla psikolojik bozukluklardan mustarip oldukları 
bilinen bir gerçektir (Biljan ve ark. 2009, Esposito ve ark. 
2006, Akay ve ark. 2002). Bu nedenle anksiyete ve depres-
yon SpA ile alakalı olmayabilir. Üçüncüsü, şu anda bir sonuç 
ölçütü olarak BASHAİ yerine kullanılan AnkilozanSpondilit 
Hastalığı Aktivite Skoru’nu (Ankylosing Spondylitis Disease 
Activity Score/ASDAS-CRP) değerlendirmemiş olmamızdır. 
Son olarak, çalışmamızda eşleştirilmiş bir kontrol grubu veya 
kronik mekanik sırt ağrısı gibi hastalıklı bir kontrol grubu 
bulunmamaktadır.

Bu çalışma, geniş bir Tunuslu SpA örnekleminde romatoloji 
kliniği ortamındaki SpA’lı hastaların psiko-duygusal durumu 
hakkında önemli bilgiler sağlamaktadır. HAD kullanılarak 
yapılan ölçüme  göre SpA hastalarında anksiyete ve depresyon 
yüksek yaygınlık göstermiştir. HAD’ın depresyon ve anksi-
yete bozuklukları için bir tarama aracı olarak kullanılması, 
romatologların psikiyatrik değerlendirme gerektiren hastaları 
daha fazla tanımalarına yardımcı olur. Hastalık şiddeti, işlev-
sel kısıtlılık, GAÖ yorgunluk puanı ve düşük yaşam kalitesi-
nin anksiyete ve depresyon için bağımsız risk faktörleri oldu-
ğu gözlemlenmiştir. Bu nedenle, SpA’lı hastaları ele alırken 
hastanın psikolojik durumunun değerlendirmesine de ihtiyaç 
vardır. Depresif ve anksiyete bozukluklarının erken teşhisi, 
psikiyatrik değerlendirme, psikolojik danışma, eğitim prog-
ramları ve hatta psikofarmakolojik tedavi ile bedensel hastalık 
tedavisini tamamlamak için erken yönlendirmeye izin verebi-
lir. Neden-sonuç derecesini belirlemek için izleme çalışmaları-
na ve bu taramanın etkisini değerlendirmek için de müdahale 
çalışmalarına ihtiyaç vardır.
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