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DERLEME

YAﬁLILIKTA GÖRÜLEN KAYGI BOZUKLUKLARI:
GENELLENM‹ﬁ KAYGI BOZUKLU⁄U
ÖZ
aﬂl›larda en s›k görülen psikolojik bozukluklar aras›nda bir kayg› bozuklu¤u olan Genellenmiﬂ

YKayg› Bozuklu¤u (GKB) yer almaktad›r. GKB en az 6 ay süreyle hemen her gün ortaya ç›kan,
Sevginar VATAN

birçok olay ya da etkinlik hakk›nda aﬂ›r› kayg› ve üzüntü duyma, kiﬂinin bu üzüntüsünü kontrol etmeyi zor bulmas› ile tan›mlanmaktad›r. Bu bozukluk yaﬂl›larda yaﬂam kalitesini, yeti yitiminin artmas› gibi baz› özellikleri olumsuz etkilemekte ve ciddi oranda yüksek sa¤l›k harcamalar›na neden
olmaktad›r. Bu gözden geçirme çal›ﬂmas›nda yaﬂl› popülasyonunda Genellenmiﬂ Kayg› Bozuklu¤u’nun epidemiyolojisi, kavramsal aç›dan gençlerde görülen kayg› bozukluklar›ndan farklar›, risk
faktörleri ve tedavileri gözden geçirilecektir. Ayr›ca yaﬂl›l›kta kayg› semptomlar›n› de¤erlendirmek
amac› ile kullan›lan ölçüm araçlar›ndan söz edilecektir.
Anahtar sözcükler: Yaﬂl›l›k, Kayg›, Genellenmiﬂ kayg› bozuklu¤u.
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ANXIETY DISORDERS IN ELDERLY:
GENERALIZED ANXIETY DISORDERS
ABSTRACT
he Generalized Anxiety Disorder (GAD) is one of the frequently seen disorders among

Telderly. GAD is characterized by worry and distress about lots of issues and activities see these

symptoms as uncontrollable in least 6 months. This disorder effects health quality and skill
loss in older adults negatively and also leads to quite high health expenditures. In this review
article, the epidemiology, the conceptual differences form the anxiety disorders that are seen in
the youngsters, risk factors and treatment are examined. Moreover, the measurements of
evaluation used in order to assess the anxiety symptoms in later years are presented.
Key words: Elderly, Anxiety, Generalized anxiety disorder.
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Kayg› bozukluklar›n›n geliﬂimi ve tedavisi ile ilgili birçok
bilgi oldu¤u halde yaﬂl›l›k dönemindeki kayg› bozukluklar›
hakk›nda yap›lm›ﬂ çok da fazla çal›ﬂma bulunmamaktad›r (1).
Oysa kiﬂi yaﬂland›kça kendini yaln›z hissetmeye, kronik hastal›klardan ve ekonomik problemlerden korkmaya baﬂlamaktad›r (2). Alg›sal ve fonksiyonel kapasitesi kötüye do¤ru gitti¤inden kendisini izole edilmiﬂ hissetmekte ve ölümü düﬂünmeye baﬂlamaktad›r. Tüm bunlar›n sonucunda kayg›n›n ortaya ç›kabilece¤i düﬂünülmektedir. Birçok çal›ﬂmada yaﬂl› popülasyonunda kayg› bozukluklar›n›n di¤er yaﬂ gruplar›ndan
daha az yayg›n oldu¤u belirtilmekle (3) birlikte söz edilen
özelliklerden dolay› yaﬂl›l›kta kayg› bozukluklar›n›n yayg›nl›¤›n›n klinik aç›dan önem kazanacak kadar yeterli oldu¤u
düﬂünülmektedir (4). Ayr›ca kayg› bozukluklar›n›n yaﬂl›l›kta
görülen psikolojik rahats›zl›klar içerisinde en yayg›n görülenlerden bir tanesi oldu¤u belirtilmektedir (2). Dolay›s› ile kayg› bozukluklar›n›n yaﬂl›l›kta da incelenmesi önem kazanmaktad›r. Ancak geriatrik popülasyonla ilgilenen klinisyenler
kayg› bozukluklar›n›n nedenlerini birbirinden ayr›ﬂt›rmada
oldukça zorlanmaktad›rlar. Yaﬂam olaylar› karﬂ›s›nda duyulan
strese, fiziksel rahats›zl›klara, ilaç kullan›m›na ba¤l› olarak
ortaya ç›kan kayg› ile belli bir kayg› bozuklu¤una ba¤l› ortaya ç›kan kayg› veya belli bir kayg› bozuklu¤u tan›s› almayan
ancak genel bir kayg›n›n yol açt›¤› daha geniﬂ alanlara yay›lm›ﬂ olan “Genellenmiﬂ Kayg› Bozuklu¤u (GKB)” kayg› gibi
nedenler tek tek görülebildi¤i gibi birço¤u ayn› anda da görülebilmektedir (5,6). Yaﬂl›larda en s›k karﬂ›laﬂ›lan kayg› bozuklu¤unun GKB oldu¤u belirtilmektedir (7-9).
Bu gözden geçirme çal›ﬂmas›nda yaﬂl› popülasyonunda
GKB’nun epidemiyolojisi, kavramsal aç›dan gençlerde görülen kayg› bozukluklar›ndan farklar›, risk faktörleri ve tedavileri gözden geçirilecektir. Ayr›ca yaﬂl›l›kta kayg› semptomlar›n› de¤erlendirmek amac› ile kullan›lan ölçüm araçlar›ndan
söz edilecektir.

Kiﬂi yo¤un endiﬂesini durduramad›¤› için dikkatini ola¤an iﬂlere odaklamada güçlük çekmekte ve dalg›nlaﬂmaktad›r.
Epidemiyoloji
Literatürdeki çal›ﬂmalara bak›ld›¤›nda yaﬂl›larda GKB’nun
görülme s›kl›¤› %0.7 ile %20 aras›nda de¤iﬂmektedir. Farkl›
çal›ﬂmalarda farkl› bulgular elde edilmesinin sebepleri çal›ﬂmalar›n farkl› yayg›nl›k dönemlerini (1 ayl›k bir sürede, 12
ayl›k bir sürede gibi) dikkate almalar›, farkl› tan› kriterlerine
sahip olmalar›, hiyerarﬂik veya hiyerarﬂik olmayan yöntemler
kullanmalar› olarak görülmektedir. Ayr›ca GKB genellikle
depresyon baﬂta olmak üzere birçok psikolojik rahats›zl›k ile
komorbidite göstermektedir. Dolay›s› ile hiyerarﬂik olmayan
yöntemlerin kullan›ld›¤› çal›ﬂmalarda hiyerarﬂik yöntemlerin
kullan›ld›¤› çal›ﬂmalara göre daha yüksek oranlar rapor edilmektedir. Ayr›ca komorbidite GKB sadece GKB’nun görüldü¤ü durumlardan yaklaﬂ›k üç kat daha fazla görülmektedir
(10).
Yayg›nl›¤› %20’ye kadar ulaﬂabilen kayg› bozukluklar›n›n yaﬂl›larda gençlerden daha az oldu¤u görülmektedir. Ancak yaﬂl›lar›n kayg› semptomlar›n› somatize etti¤i ve tan› konulurken yaﬂl›larda kayg› bozukluklar›n›n atland›¤› bir eleﬂtirel bak›ﬂ aç›s› olmaktad›r (11). DSM-III tan› kriterlerine göre çal›ﬂmalarda yaﬂl›larda GKB yayg›nl›¤› %1.9 ile %7.1 aras›nda de¤iﬂmektedir (5). Ancak Epidemiyolojik Alan Taramas› Çal›ﬂmas›’nda yaﬂl›l›kta GKB görülen hasta say›s›n›n çok az
oldu¤u, daha fazla s›kl›kta GKB ile birlikte farkl› bir tan›n›n
da komorbid ﬂekilde görüldü¤ü belirtilmektedir. Sadece
GKB hastalar›n›n semptomlar›n›n erken baﬂlang›çl› oldu¤u,
hastal›k etkilerinin yaﬂam boyu devam etti¤i ve yaﬂl›l›kta da
kendini gösterdi¤i belirtilmekle birlikte, di¤er psikolojik rahats›zl›klardan ve çevresel koﬂullardan etkilenen geç baﬂlang›çl› GKB’nun di¤er rahats›zl›klar ile komorbid ﬂekilde daha
fazla görüldü¤ü belirtilmektedir (10).

Genellenmiﬂ Kayg› Bozuklu¤u
Genellenmiﬂ Kayg› Bozuklu¤u’nda özellikle önemli olan süreç, kiﬂinin “çevre üzerinde denetiminin olmad›¤›” inanc›d›r.
Denetlenemez olaylardan kaynaklanabilecek tehlikeler (kazalar, hastal›klar, felaketler, vb) zihni sürekli meﬂgul etmektedir. Kiﬂi sürekli olarak potansiyel tehlike yaratan uyaranlar›
izlemekte, tehlike oluﬂturmayan (hoﬂ) uyaranlar› ise dikkate
almamaktad›r. Bu durum, hastalarda otomatik ve fark›nda
olunmadan iﬂleyen bir zihinsel düzenektir. Hastalar endiﬂelerinin aﬂ›r› ve yersiz oldu¤unu her zaman kabul etmeyebilirler.
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Komorbidite
Genel popülasyonda GKB’nun di¤er psikolojik bozukluklarla komorbiditesi oldukça yayg›nd›r. Wittchen ve arkadaﬂlar›n›n çal›ﬂmas›nda GKB’na sahip hastalar›n %90’› ayn› zamanda herhangi bir baﬂka patolojinin tan› ölçütlerini de karﬂ›lad›klar›n›n alt› çizilmektedir (12). Ayn› çal›ﬂmada GKB ile en
fazla komorbidite gösteren psikopatolojilerin major depresyon, distimi, di¤er kayg› bozukluklar› ve madde kullan›m›
oldu¤u rapor edilmektedir (2,13,14).
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Depresyon
GKB tan›s› alm›ﬂ hastalar›n %60 ile 70 aras›nda depresyon
tan› ölçütlerini de karﬂ›lad›¤› belirtilmektedir (13,14).
Huzurevinde kalan yaﬂl›larla yap›lan bir çal›ﬂman›n sonuçlar›na göre GKB en fazla depresyonla komorbidite göstermektedir (15). ‹ki y›ll›k bir izleme çal›ﬂmas›nda GKB’na sahip yaﬂl› hastalar›n %50’sinde depresyon görüldü¤ü belirtilmektedir. Yaﬂl›larda GKB semptomlar›n›n varl›¤›, depresyonu yordamada orta yaﬂ grubundan daha iyi sonuçlar verdi¤i
düﬂünülmektedir (16,17). GKB yaﬂl› vakalar›nda depresyon
görülebildi¤i gibi depresif yaﬂl› vakalar›n birço¤unda da
GKB semptomlar› tabloya sonradan kat›labilmektedir (7).
Geç baﬂlang›çl› GKB ile birlikte depresyonun ayn› anda görülme olas›l›¤›, erken baﬂlang›çl› GKB’ndan daha fazlad›r.
Dolay›s› ile GKB’nun depresyonun bir belirtisi olup olmad›¤› tart›ﬂmal› bir konu olmaktad›r. A¤›r GKB semptomlar›n
varl›¤› yaﬂl›larda depresyonun seyrini ve tedaviye verilen yan›tlar› olumsuz olarak etkilemektedir (18,19).
Di¤er Psikolojik Bozukluklar ve Demans
Yaﬂl›l›k dönemi ile ilgili, depresyon d›ﬂ›ndaki di¤er psikolojik rahats›zl›klar ile GKB’nun iliﬂkisinin araﬂt›r›ld›¤› çal›ﬂmalar göreceli olarak daha azd›r. Ancak yaﬂl›larda GKB vakalar›n %75’ine yak›n bir yüzdesinin di¤er psikiyatrik bozuklara
da sahip olduklar› rapor edilmektedir (20). Yap›lan bir çal›ﬂmada GKB semptomlar›na sahip yaﬂl›lar›n %32’sinin herhangi bir Fobi Bozuklu¤u’na da sahip olduklar›, ancak bu kiﬂilerin bir k›s›mda depresyon özelliklerinin de görüldü¤ü belirtilmektedir (21). GKB ile di¤er psikolojik rahats›zl›klar›n komorbiditesinin (%10 panik bozuklu¤u, %10 fobik bozukluk
ve %6 alkol kullan›m› olmak üzere) depresyondan daha az oldu¤u belirtilmektedir (22). Ayr›ca kayg›l› duygu durumu ile
GKB’nun demans yaﬂl› örneklemlerinde yayg›n oldu¤u belirtilmektedir (23). Ancak bu koﬂullarda da tabloya depresyonun
kat›ld›¤› s›kça görülmektedir (23,24). Dolay›s› ile söz edilen
durumlarda depresyonun ara de¤iﬂken olabilece¤i düﬂünülmektedir.
Fiziksel Bozukluklar
Yaﬂl›l›kta fiziksel rahats›zl›klar ile kayg› semptomlar› aras›ndaki korelasyonun pozitif yönde ve oldukça yüksek oldu¤u
belirtilmektedir (25). Ancak burada da depresyonun komorbiditesinin oldukça yüksek oldu¤u düﬂünülmektedir. Lindesay çal›ﬂmas›nda ayn› anda hem fiziksel rahats›zl›¤a hem de
GKB’na sahip yaﬂl›lar›n %90’›nda depresyon semptomlar›n›n
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da görüldü¤ünü belirtmektedir (26). Çal›ﬂmalar fiziksel rahats›zl›klar içerisinde Parkinson ve ‹nme hastal›klar›nda yo¤unlaﬂmaktad›r. “‹nme” rahats›zl›¤›na sahip yaﬂl›larda GKB
görülme s›kl›¤› %3 ile 30 aras›nda de¤iﬂmektedir (27). Parkinson hastal›¤›na sahip yaﬂl›larda GKB görülme s›kl›¤›n›n
%5’e yak›n oldu¤u belirtilmekte ve bu bulgulara depresyonun oldukça s›k eﬂlik etti¤i ifade edilmektedir (10). Dolay›s›
ile GKB’nun yaﬂl›larda depresyonun ikinci formu olup olmad›¤› tart›ﬂ›lan bir konudur.
Genellenmiﬂ Kayg› Bozuklu¤u’nun Di¤er
Psikolojik Bozukluklardan Ayr›lmas›
Biniﬂik çok fazla belirtiye sahip olmalar›ndan dolay› GKB’nu
depresyondan ay›rman›n zor olabilece¤i düﬂünülmektedir.
GKB tan›s› için DSM-IV de belirtilen kontrol edilemez endiﬂe ile ilgili alt› semptomdan dört tanesi depresyonun tan› kriterleri aras›nda da yer almaktad›r. Depresyon vakalar›n›n birço¤u endiﬂe, motor gerginlik gibi kayg› semptomlar›n› da
sergilemektedirler (18). Ayr›ca yaﬂl›l›k dönemindeki birçok
kiﬂinin özellikle huzur evlerinde kalan yaﬂl›lar›n ruhsal problemlerini ilgi toplamak amac› ile abartt›klar› ve semptomlar›n tümünün görüldü¤ünü dile getirdikleri gözlenmektedir
(28). Dolay›s› ile tan›lar aras› ay›rt edicili¤in dikkate al›nmas› ve kiﬂinin semptomlar›n›n gerçekli¤inin ayr›nt›l› incelenmesi gerekmektedir.
Kayg›; kayg› bozukluklar›n›n temel özelli¤idir. Ancak
GKB d›ﬂ›ndaki kayg› bozukluklar›nda etkisinin daha fazla oldu¤u düﬂünülmektedir. GKB’nda kayg› genelde önemsiz olabilecek ekonomik, sosyal, kiﬂileraras› problemler ve sa¤l›k
problemleri gibi günlük konular üzerinde aﬂ›r›, ço¤ul ve kontrol edilemez bir endiﬂeye sahip olmak ﬂeklinde kendini göstermektedir (29). Di¤er kayg› bozukluklar›nda kiﬂi herhangi
bir duruma ya da nesneye odaklanmaktad›r. Ayn› zamanda di¤er kayg› bozukluklar›nda otonom sistemi daha fazla aktive
olmaktad›r (10).
Yaﬂl›larda Kayg›n›n ‹çeri¤i
Yaﬂl›lar›n ve daha genç yaﬂtaki kiﬂilerin kayg›lar› sadece yayg›nl›¤› aç›s›ndan de¤il içerik aç›s›ndan da farkl›laﬂmaktad›r.
Yaﬂl›lar›n kayg›lar›n›n içeri¤inin daha çok sa¤l›k problemleri
ile ilgili oldu¤unu, daha genç yaﬂtaki kiﬂilerin kayg›lar›n›n ise
daha fazla oranda ekonomik problemler ve ailesel problemler
ile ilgili oldu¤unu belirtmektedir (30). Paralel bir biçimde
Lidell ve arkadaﬂlar› yaﬂl›lar›n ani ölümden, hastal›klardan,
kazalardan, yak›nlar›n›n kayb›ndan gençlerden daha fazla
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kayg› duyduklar›n› rapor etmektedir (4). Ancak farkl› bir çal›ﬂmada gençlerin ve yaﬂl›lar›n sa¤l›k problemleri ile ilgili
duyduklar› kayg› konusunda farkl›laﬂmad›klar› aradaki tek
fark›n sosyal kayg›larda ortaya ç›kt›¤› ve gençlerin yaﬂl›lardan
daha fazla oranda bu konulardan kayg› duyduklar› belirtilmiﬂtir (5).
Yaﬂl›larda GKB ‹çin Risk Faktörleri
Yaﬂl›l›kta kayg› tablosunun ortaya ç›kmas›nda çeﬂitli fonksiyon kay›plar›, fizyolojik baz› rahats›zl›klar, çocuklar›n kendi
hayatlar›n› kurmalar›, arkadaﬂlardan uzaklaﬂmak, bazen arkadaﬂlar›n› veya eﬂi kaybetmek gibi sosyal çevredeki daralmalar
ve al›ﬂ›lm›ﬂ rollerin yitirilmesi gibi de¤iﬂkenler rol oynamaktad›r (31). Ayr›ca fiziksel ba¤›ms›zl›klar›n›n azalmas› biliﬂsel
gerilemeler ve depresyon semptomlar›n›n varl›¤› GKB semptomlar›n›n ortaya ç›kma riskini art›rmaktad›r (15,32). Sosyal
destek yaﬂl›l›kta GKB için koruyucu faktör olmakla beraber
yetersiz sosyal deste¤in yaﬂl›larda GKB semptomlar›n› art›rd›¤› belirtilmektedir (33). Ayr›ca yak›nlar›ndan bak›m alamaman›n ve sosyal destek görmemenin kayg› semptomlar›n›
tetikledi¤i belirtilmektedir (1). Çok fazla üzerinde çal›ﬂ›lmamakla birlikte geçmiﬂte herhangi bir travmatik yaﬂant›ya sahip olan ve Travma Sonras› Stres Bozuklu¤u geliﬂtirmiﬂ yaﬂl›larda GKB’nun daha yayg›n olarak görüldü¤ü belirtilmektedir (34).
Lenze ve arkadaﬂlar› kad›n olman›n, daha düﬂük e¤itim seviyesine sahip olman›n, somatik semptomlar sergilemenin,
fonksiyonel gerileme, hayat›n›n herhangi bir döneminde herhangi bir psikiyatrik rahats›zl›k geçirmenin ve yaln›z olman›n
yaﬂl›larda GKB riskini art›rd›¤›n› belirtmiﬂlerdir (6).
Cinsiyet farkl›l›klar› aç›s›ndan daha genç yaﬂ gruplar›nda
oldu¤u gibi yaﬂl› kad›nlarda yaﬂl› erkeklerden yaklaﬂ›k iki kat
daha fazla GKB görülmektedir (35). Ancak bu bulgular genelde kendini bildirim ölçümlerinden elde edilmektedir. Kad›nlar›n ruhsal durumlar›n› daha kolay ifade edebildikleri ve
erkeklerin sosyal kabul görmek ad›na baz› semptomlar› saklayabilecekleri düﬂünüldü¤ünde GKB’nun kad›n ve erkek yaﬂl›larda görülme yayg›nl›¤›n›zdaki fark›n ortaya ç›kmas›n›n
yanl› olabilece¤i düﬂünülmektedir. Ayr›ca az›nl›k gruplar›ndan ve sosyo-ekonomik düzeyinin daha düﬂük olan gruplardan gelen yaﬂl›larda GKB’nun daha yayg›n oldu¤u ifade edilmektedir (3).
Huzurevi gibi herhangi bir kurumda kalan yaﬂl›larda da
GKB’nun daha yayg›n oldu¤u belirtilmektedir (36). Özellikle bu tür kurumlarda kalan yaﬂl›lar›n kurumda kal›ﬂ süreleri-
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nin uzunlu¤u ile kayg› semptomlar› aras›nda pozitif yönde
anlaml› bir iliﬂkinin varl›¤›ndan söz edilmektedir. Ayr›ca kurumda boﬂ zamanlar›n de¤erlendirilmesinin ve sosyal etkinliklerin planlanmas›n›n yaﬂl›larda kayg› düzeyini azaltmada
olumlu sonuçlar verdi¤i vurgulanmaktad›r (25). Düﬂük sosyo-ekonomik gruplardan gelen kat›l›mc›larla yürütülen çal›ﬂmalarda, huzurevinde yaﬂayan kiﬂilerin hayat› kontrol edememe, daha az sosyal destek alma ve sosyal izolasyon gibi nedenlerden dolay› toplum içinde yaﬂayanlara göre daha fazla umutsuzluk, çaresizlik, depresyon ve özellikle kayg› sergiledikleri
(37), ayn› zamanda huzurevindeki kiﬂilerin kötü ekonomik
koﬂullar sebebiyle yaﬂam kalitelerinin aileleri ile yaﬂayan kiﬂilerinkilerden daha düﬂük oldu¤u bulunmuﬂtur (38).
Ölüm Kayg›s›
Tüm bu yaﬂant›larla birlikte, kiﬂinin yaﬂam›nda farkl› derecelerde ve farkl› ﬂekillerde ölüm kayg›s› görülebilmektedir.
Ölüm kayg›s›n›, derecesini ve ﬂeklini etkileyen faktörler incelendi¤inde DePaola ve arkadaﬂlar› Erikson’un “Yaﬂam Zinciri” teorisinden yola ç›km›ﬂ ve ileri yaﬂtaki kiﬂilerin gençlere
göre daha az ölüm kayg›s› duyduklar›n› vurgulam›ﬂlard›r
(39). Yaﬂla birlikte ortaya ç›kan psiko-sosyal olgunlu¤un
(benlik bütünlü¤ü) ölüm kayg›s›n› azatl›¤›n› belirtmektedir
(40). Bu bulgular Erikson’un teorisiyle uyumlu gözükmektedir. Erikson’un son evresindeki benlik bütünlü¤üne ulaﬂabilmenin önemli bir yolu da, kiﬂinin yaﬂam›n›n bu son evresine
kadar yaﬂad›¤› hayat› gözden geçirmesi sonucu, yaﬂad›klar›ndan memnun olmas›d›r. Yaﬂanan bu tatmin sonras›nda ölümden duyulan kayg›da da bir düﬂüﬂ beklenmektedir. Aksi takdirde, kiﬂi geçmiﬂinde yaﬂad›klar›ndan memnun olmamakta
ve daha yaﬂamak/tatmak istedi¤i birçok deneyimin oldu¤unu
düﬂünmektedir. Bu durum kiﬂi için “tüm bu arzular›n› gerçekleﬂtirmek için önümde yaﬂam›ﬂ oldu¤umdan daha az zaman›m kald›” telaﬂ›n› do¤urmakta ve bunun sonucunda duyulan ölüm korkusunda art›ﬂ gözlenmektedir (41). Ölüm kayg›s›n› etkileyebilecek di¤er bir de¤iﬂkenin de cinsiyet olabilece¤i düﬂünülmektedir. Twelker’in çal›ﬂmas›n›n sonuçlar›na
göre kad›nlar›n erkeklerden daha fazla ölüm korkusu duyduklar› bulunmuﬂtur (42). Ölüm korkusuna sahip yaﬂl›larda en
küçük bir fiziksel rahats›zl›k kayg› semptomlar›n› art›rmaktad›r (38,43).
Yaﬂl›larda GKB’nun De¤erlendirilmesi
Daha önce de belirtildi¤i üzere yaﬂl›larda kayg› semptomlar›n›n de¤erlendirilmesi ve ay›r›c› tan› konulmas› oldukça zor-
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dur. Bunun sebepleri aras›nda yaﬂl›lar›n sorunlar›n› somatize
etme e¤iliminde olmalar›, fiziksel rahats›zl›k semptomlar› ile
kayg› semptomlar›n›n ayr›ﬂt›r›lmas›nda yaﬂanan güçlükler ve
ayn› anda birden fazla psikolojik rahats›zl›¤›n görülmesi yer
almaktad›r. Ancak, özellikle depresyon ile komorbidite gösterdi¤i koﬂullarda kayg› intihar riskini art›rd›¤›ndan dolay›
de¤erlendirmelerin ayr›nt›l› yap›lmas›, tan›lar›n ay›rt edicili¤in art›r›lmaya çal›ﬂ›lmas› ve tan› ölçütleri karﬂ›lanmasa bile
“Tan› Almam›ﬂ Kayg› Bozuklu¤u” (subthreshold anxiety disorders) gibi kayg› semptomlar› yüksek gruplara müdahale
edilmesinin önemli oldu¤u düﬂünülmektedir (3). Tüm bu
amaçlara ulaﬂabilmek ad›na geriatri popülasyonda kullan›lan
de¤erlendirme araçlar›n›n yaﬂa, yaﬂl›lar›n biliﬂsel ve alg›sal
özelliklerine, ayr›ca yaﬂl›larda yayg›n olarak gözlenen kayg›
semptomlar›na duyarl› olmas› gerekmektedir (3). Ancak, hem
ekonomik olmas› hem de gençler ile karﬂ›laﬂt›rma yap›l›rken
standart koﬂullar›n sa¤lanmas› ad›na neredeyse tüm yaﬂ gruplar›nda ayn› ölçüm araçlar› kullan›lmaktad›r. Söz edilen araçlar “Klinisyen De¤erlendirmesi, Derecelendirmesi”, “Kendini
Bildirim Ölçekleri” ve “Davran›ﬂ Gözlemleme” ﬂeklinde
gruplanmaktad›r.
Klinisyen De¤erlendirmesi, Derecelendirmesi
Klinisyen derecelendirmesi, hem tan› koymada hem de semptomlar›n ﬂiddetini anlamada önem taﬂ›maktad›r. Ancak klinisyen derecelendirmesinde yaﬂl›lara kayg› bozuklu¤u tan›s›
koyma aﬂamas›nda klinisyenler aras› fikir birli¤i oldukça azd›r (11,44). DSM tan› kriterlerindeki belirginli¤in ve yar›-yap›land›r›lm›ﬂ görüﬂmelerin yaﬂl›larda kayg› semptomlar›n›n
anlaﬂ›lmas›nda oldukça faydal› oldu¤u düﬂünülmektedir (44).
Yar›-yap›land›r›lm›ﬂ görüﬂme araçlar› içerisinde en çok kullan›lan Kayg› Bozukluklar› Görüﬂme Listesi-R (KBGL-R) d›r
(45). Bu uygulamada KBGL-R görüﬂmesi kaydedilir ve daha
sonra kay›t iki klinisyen taraf›ndan izlenerek klinisyenler aras› tutarl›l›k do¤rultusunda tan› koyulmaktad›r. Bu ölçüm arac› için, klinisyenler aras› tutarl›l›¤›n orta derecede oldu¤u bildirilmektedir (3). Benzer bir uygulama ﬂekline sahip di¤er bir
ölçüm arac› ise DSM için Yap›land›r›lm›ﬂ Klinik Görüﬂme
arac›d›r (46). Tan› Koyma Listesi’nin (TKL) yaﬂl› popülasyonundaki kullan›m›nda baz› sorunlar ile karﬂ›laﬂ›lmaktad›r.
TKL’nin iﬂlevsellik ve fonksiyonlar üzerinden gitmesi ve yaﬂl›lar›n genelde fiziksel problemlere sahip olmalar›ndan dolay›
fiziksel semptomlar› yüksek oldu¤u için klinisyenler aras› tutarl›l›k düﬂmektedir (47). Ayr›ca tan› koymada klinisyen taraf›ndan derecelendirilen di¤er bir ölçüm arac› da Hamilton
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Kayg› Derecelendirme Ölçe¤i’dir (HKDÖ). Bu araç daha çok
kayg› semptomlar›n›n ﬂiddetini belirlemede kullan›lmaktad›r. HKDÖ somatize edilmiﬂ semptomlara vurgu yapmas›na
ra¤men gözlemcinin derecelendirdi¤i ölçüm araçlar› içerisinde en s›k kullanand›r (5). Yaﬂl› popülasyonunda s›kça kullan›lmas›na ra¤men bu popülasyondaki geçerlili¤i konusunda
yap›lan çal›ﬂmalar aras› tutarl›l›k az olmas› sebebi ile tart›ﬂmal› bir konudur (48).
Kendini Bildirim Ölçekleri
Kendini bildirim ölçekleri içerisinde en çok bilinen “Spielberger Durumluk-Süreklilik Kayg› Envanteri”dir. Envanterin
yaﬂl›larda kayg›n›n yüksek oldu¤u ve kayg›n›n yüksek olmad›¤› gruplar› ay›rt etme özelli¤ine sahip oldu¤u belirtilmektedir (49). “Beck Kayg› Envanteri” panik atak semptomlar›
ile kayg› semptomlar›n› ay›ramamakla beraber kullan›lan di¤er bir ölçüm arac›d›r (5). Klinisyen de¤erlendirmesi/derecelendirmesi ölçümleri kadar s›k kullan›lmamakla beraber kayg› araﬂt›rmalar›nda yer alan di¤er araçlar ise “Penn Durumluk
Endiﬂe Anketi”, “Endiﬂe Ölçe¤i” ve “Korku Anketi”dir. Özellikle bu ölçüm araçlar› içerisinde Korku Anketinin GKB’nu
normal karﬂ›laﬂt›rma grubundan ay›rt etmede önemli oldu¤u
belirtilmektedir (50).
Davran›ﬂ Gözlemleme
Literatürde, davran›ﬂ gözleme ölçümleri kayg›y› de¤erlendirmede oldukça önemli olmas›na ra¤men yaﬂl› popülasyonunda
pek fazla kullan›lmad›¤› görülmektedir. Hamilton Kayg› Derecelendirme Ölçe¤i’nden yola ç›karak yaﬂl›larda GKB’nu de¤erlendirmek amac›yla motor aktiviteler, kas gevﬂekli¤i, gergin yüz ifadesi, fiziksel görünüm ve sinirsel duygulan›m›n d›ﬂa vurumu olmak üzere beﬂ alanda gözlem yap›lan bir araç geliﬂtirilmiﬂtir (3). Bu ölçüm arac›n›n kendini bildirim ölçekleri ile korelasyonun oldukça yüksek oldu¤u belirtilmektedir
(3). Dolay›s› ile bu arac›n okuma yazmas› yeterli olmayan ya
da alg›sal ve biliﬂsel gerilemelere sahip yaﬂl›larda kayg› semptomlar›n›n ﬂiddetini anlamada önemli olabilece¤i düﬂünülmektedir.
Tedavi
Pek çok yaﬂl› var olan semptomlar› ile ilgili olarak daha çok
birinci basamak sa¤l›k hizmetlerine baﬂvurmakta ve fiziksel
rahats›zl›klar ile kayg› semptomlar›n›n ay›rt edilmesinin zorlu¤undan dolay› psikolojik terapilerden beklenen düzeyde yaralanmamaktad›r. Psikolojik terapiler içerisinde GKB’nun te-
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davisinde s›kça kullan›lan ve olumlu sonuçlar verdi¤i belirtilen terapi ﬂeklinin Biliﬂsel-Davran›ﬂç› Terapiler (BDT) oldu¤u göze çarpmaktad›r (51). Yaﬂl›larda GKB’nin tedavisinde
kullan›lan 12-15 seansl›k BDT’nin bekleme listelerine göre
anlaml› olarak daha iyi sonuçlara sahip oldu¤u gözlenmektedir (52,53). Ancak BDT’nin yaﬂl›lardaki etkisi daha genç yaﬂtakilere göre, k›sa süreli ve terapi sonras› nükslerin görülme
s›kl›¤› daha yüksek olmaktad›r (52,53). Bellek bozuklu¤u gibi biliﬂsel iﬂlevlerdeki problemlere ba¤l› olarak yaﬂl›lar›n terapi sürecinde yaﬂananlar› hat›rlamada ve genelleﬂtirmede zorlanmalar›n›n bunun en önemli nedenleri aras›nda yer alabilece¤i düﬂünülmektedir. Ayr›ca, GKB’nun tedavisinde destekleyici sürecin (%54) BDT’den (%28) daha etkin oldu¤u belirtilmiﬂtir (5). Yaﬂl›larda GKB için uygulanan bireysel terapiler ile grup terapileri benzer sonuçlar vermektedir (52,53).
Dolay›s› ile hem bozuklu¤un tekrar›n› önlemek hem de daha
etkin sonuçlara ulaﬂmak ad›na s›k aral›klarla (tedavi sonras› da
devam edecek) destek programlar›n›n yaﬂl› popülasyonu için
daha faydal› bir uygulama olaca¤› düﬂünülmektedir.
Yaﬂl› popülasyonunda GKB’nun tedavisinde, psiko-sosyal
tedavilerin yan› s›ra, yan etkilerine ra¤men farmakolojik tedaviler de kullan›lmaktad›r. Kullan›lan farmakolojik tedaviler
içerisinde benzodiazepinler, buspiron, antidepresanlar ve antipsikotiklerden trifluoperazin bulunmaktad›r (10). Antidepresanlar içerisinde moklobemid kullan›m›n yaﬂl› popülasyonunda depresyon ve kayg› tedavisinde olumlu sonuçlar vermesinin yan›nda, biliﬂsel bozulmada da belirgin düzelmeler
gözlendi¤ini rapor etmektedir (32).

TARTIﬁMA
GKB ve “Tan› Almam›ﬂ Kayg› Bozuklu¤u” yaﬂl›larda gençlerden daha az yayg›n olmakla beraber yaﬂl›l›k döneminde en
s›k karﬂ›laﬂ›lan psikolojik problemler aras›nda yer almaktad›r
(54). Tan› kriterlerini karﬂ›lamayacak bile olsa kayg› semptomlar›n›n yaﬂl› popülasyonunda tehlikelere yol açabilecekleri düﬂünülmektedir. Özellikle Flint’in belirtti¤i üzere GKB
ile depresyon komorbidit gösteriyorsa yaﬂl›larda intihar riski
artmaktad›r (2). Dolay›s› ile semptomlar›n ayr›nt›l› olarak
araﬂt›r›lmas› gerekmektedir. Yap›lan çal›ﬂmalar incelendi¤inde DSM-III tan› kriterleri do¤rultusunda yap›lm›ﬂ çal›ﬂmalarda yaﬂl›lar aras›nda GKB’nun yayg›nl›¤› DSM-IV tan› kriterlerine göre yap›lan çal›ﬂmalardan daha yüksek bulunmuﬂtur
(3). Söz konusu fark›n DSM-IV tan› kriterlerinin daha kat› ve
kesin olmas›ndan kaynaklan›yor olabilece¤i düﬂünülmektedir
(1,55). DSM-IV ölçütlerine göre birçok yaﬂl› tan› kriterlerini
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geçememekte ve Tan› Almam›ﬂ Kayg› Bozuklu¤u’nun yayg›nl›¤› daha fazla olmaktad›r (1). Ancak Beurs ve arkadaﬂlar›n›n da belirtti¤i üzere bu yayg›nl›k yaﬂl› popülasyonunda tan› koymaya yetmese bile kayg› semptomlar›n›n yaﬂl›n›n yaﬂam›n› oldukça zorlaﬂt›rd›¤› ve tehlikeli sonuçlar do¤urdu¤u
düﬂünüldü¤ünde Tan› Almam›ﬂ Kayg› Bozuklu¤u’nun de¤erlendirilmesinin ve tedavisinin gereklili¤i önemi ortaya ç›kmaktad›r (56). Dolay›s› ile yaﬂl›larda depresyon ve kayg› bozuklar›n›n tan›mlanmas›nda ve de¤erlendirilmesinde kategorik s›n›flamadan ziyade boylamsal s›n›flaman›n daha do¤ru
olaca¤›n› ve bu popülasyona yap›lacak müdahalelere önemli
katk›lar sa¤layaca¤›n› belirtmektedir (57).
Yukar›da da de¤inildi¤i üzere genç yaﬂtaki kayg› bozuklu¤u vakalar› ile yaﬂl› vakalar›n kayg›lar›n›n içerikleri farkl›laﬂmaktad›r. Boylamsal s›n›flaman›n yan› s›ra yaﬂl›lardaki
kayg›n›n do¤as› ve içeri¤inin daha iyi anlaﬂ›lmas› yaﬂl›lardaki
psikopatolojiyi ay›rt etme sürecine ve bu grup için daha etkin
tedaviler planlamaya yönelik çal›ﬂmalara ivme kazand›racakt›r.
Yaﬂl›larda GKB’nun de¤erlendirilmesi aﬂamas›nda kullan›lan ölçüm araçlar› di¤er popülasyonlarda kullan›lan ölçüm
araçlar›na genellikle paralel oldu¤u gözlenmektedir. Yukar›da tan›mlanan ölçüm araçlar›n›n ço¤unun DSM-III kriterlerine göre haz›rlanm›ﬂ olmas› daha güncel araçlara duyulan ihtiyac› ortaya koymaktad›r. Ayr›ca DSM-IV kriterlerinin daha
kat› ve kesin olmas› nedeni ile yaﬂl›larda tan› karﬂ›lanmad›¤›
için kayg› semptomlar›na daha az önem verilmesine neden
olabilir. Dolay›s› ile yaﬂl› popülasyonuna özgü haz›rlanacak
ölçeklere duyulan ihtiyaç ortadad›r.
Yaﬂl›lardaki GKB’nun yayg›nl›¤› ile ilgili çal›ﬂmalardaki
farkl›¤›n ortaya ç›kmas›nda tan› kriterlerinin kesin olmamas›
kadar örneklem seçiminin de oldukça önemli oldu¤u düﬂünülmektedir. Örneklem seçimi konusunda “yaﬂl›” olarak tan›mlanan yaﬂ grubunun oldukça geniﬂ bir aral›¤a sahip olmas› ve yaﬂ ilerledikçe biliﬂsel problemlerin de tabloya kat›lmas›
önemli kar›ﬂt›r›c› de¤iﬂkenlerin baﬂ›nda gelmektedir (58). Di¤er önemli konulardan bir tanesi kurumda kalan yaﬂl›lar ve
kalmayanlar ile yap›lan çal›ﬂmalar aras› farkl›l›klar›n gözlenmesidir. Dolay›s› ile ileride yap›lmas› planlanan çal›ﬂmalarda
söz konusu özelliklere dikkat edilmesi gerekmektedir. Zaman
içerisinde kayg› semptomlar›n›n biliﬂsel ve fiziksel gerilemelerle paralel olarak nas›l ﬂekillendi¤inin ve de¤iﬂti¤inin titizlikle incelenmesi gerekmektedir.
Ayr›ca, yaﬂ›larda GKB ile en fazla komorbidit olan psikopatolojiler (major depresyon, distimi, di¤er kayg› bozukluk-
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lar› ve madde kullan›m›) GKB de¤erlendirilirken ayr›nt›l›
olarak taranmal› ve GKB ile olan iliﬂkisi incelenmelidir.
Özellikle geç baﬂlang›çl› kayg› bozuklu¤unda komorbiditenin artmas›ndan, geç baﬂlang›ç yayg›nl›¤›n›n daha az olmas›ndan ve strese daha çok ba¤l› olmas›ndan dolay›, yaﬂl›lar›n
geçmiﬂ medikal öykülerinin ve son dönem stres faktörlerinin
de¤erlendirme s›ras›nda ayr›nt›l› incelenmesi gerekmektedir
(56).
GKB’nun en fazla depresyon ile komorbidite göstermesi
ve a¤›r depresyon semptomlar›n›n varl›¤› yaﬂl›larda GKB’nun
seyrini ve tedaviye verilen yan›tlar› olumsuz etkilemesi
(18,19) birlikte düﬂünüldü¤ünde yaﬂl›larda her iki patolojiye
ayn› anda yap›lacak müdahalelerin önemi ortaya ç›kmaktad›r.
Bunun yan› s›ra yaﬂl›larda GKB’nun depresyonun bir semptomatolojisi olup olmad›¤› tart›ﬂmal› bir konu oldu¤u için gelecek çal›ﬂmalarda bu konunun araﬂt›r›lmas›n›n gerekli oldu¤u düﬂünülmektedir. Di¤er bir olas›l›k ise depresyonun ara
de¤iﬂken olabilece¤i yönündedir. Gelecekte depresyonun ara
de¤iﬂken olarak etkisinin ayr›nt›l› incelenmesi önerilmektedir.
Yaﬂl›lardaki GKB’nun tedavisinde hem farmakolojik hem
de psikolojik müdahalelerin kullan›ld›¤› görülmektedir. Psikolojik müdahaleler içerisinde de BDT en önde gelen uygulamalar aras›nda yer almaktad›r. BDT uygulamalar› ile bekleme
listelerinin karﬂ›laﬂt›r›lmas›nda BDT tedavileri gören yaﬂl›
gruplar›n›n tedavi sonras› sonuçlar›n›n daha iyi oldu¤u belirtilmektedir (52,53). Ancak BDT çal›ﬂmalar›nda destek gruplar›ndan farkl› sonuçlar elde edilememesi ve tedavi sonras›
nükslere oldukça s›k rastlanmas› (52,53) birlikte düﬂünüldü¤ünde yaﬂl›larda GKB tedavilerinde fonksiyonel olmayan ﬂemalar ve otomatik düﬂünceler üzerine yo¤unlaﬂmaktansa grup
terapilerinin ya da bireysel destekleyici terapilerin daha faydal› olaca¤› düﬂünülmektedir (4). Daha önce de belirtildi¤i üzere, yaﬂl›larda GKB tan› kriterlerinin karﬂ›lanmad›¤› ama kayg› semptomlar›n›n oldu¤u durumlar›n da oldukça önemli oldu¤u ve müdahale edilmesi gerekti¤i belirtilmektedir. Dolay›s› ile yaﬂl›larda kayg› semptomlar›na dair yap›lacak destek
çal›ﬂmalar›n›n önemli oldu¤u düﬂünülmektedir. Ayr›ca, kayg› semptomlar›n› azaltmada gevﬂeme egzersizlerinin oldukça
etkin olabilece¤i belirtilmektedir (51). Gevﬂeme egzersizlerinin yaﬂl›lar›n tedavisinde kullan›lmas› semptomlar›n ﬂiddetini daha k›sa sürede azaltmas›, daha k›sa ve ekonomik olmas›ndan dolay› di¤er terapi yöntemlerinde daha çok desteklenmelidir.
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Sonuç olarak; yaﬂl›l›k dönemi biliﬂsel, davran›ﬂsal ve duygusal alanlardaki de¤iﬂimlerden dolay› di¤er yaﬂam evrelerinden farkl› olmas› nedeni ile yaﬂl›lardaki kayg› semptomlar›n›n
içeriklerinin, günlük yaﬂama etkilerinin ve tedavilerinin di¤er
yaﬂ gruplar›ndan farkl› ihtiyaçlar› ortaya ç›kard›¤› düﬂünülmektir. Dolay›s› ile ileriki çal›ﬂmalar›n daha fazla say›da örneklemle yap›lmas› ve yaﬂl›lar için çeﬂitli risk faktörlerinin
kapsaml› bir ﬂekilde araﬂt›r›lmas› ve yaﬂl› grubuna özgü haz›rlanacak ölçüm araçlar› ve tedavi programlar› önemle teﬂvik
edilmelidir.
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