Klinik Psikofarmakoloji Bülteni,Cilt :VI,Sayı(1-4),1996 / Eulletin of Clinical Psychopharmacology Vol.Vl(1 -4), 1996

ANKSIYETE BOZUKLUKLARINDA ELEKTROFIZYOLOJIK BULGULAR
Dr. Mehmet Kemal ARIKAN*

Ö ZET

Bu yazıda anksiyete bozukluklarında elektrofizyolojik bulgular gözden geçirilmiştir.
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Son yıllarda, genel olarak Anksiyete Bozuklukları
kapsam ında ele alınan, başta Panik Bozukluk (PB)
olm ak üzeren O bsesif K o m pu lsif Bozukluk (OKB).
Post T ra vm a tik Stres Bozukluğu (PTSB) , Fobık
B ozukluklar (FB), ve Yaygın A nksiyete Bozuklukları
(YAB)
b iyolojik
psikiyatrinin
önde
gelen
ilgi
alanlarından olm uşlardır. Bu ilgi artışı, anksiyete
bozukluklarının biyolojisi hakkında zengin bilgiler

sağlam ıştır. E lektrofizyo lojik ça lış m a la r ise bu
bilgilerden ve o bilgilere dayanan hipotezlerden çok
etkilenm ektedir.
Dolayısı
ile,
aksiyete
bozlukluklarında elektrofizyolojik buğulara girm eden
önce, anksiyete ile ilgili şu ana kadar sağlanan
önem li biyolojik verileri ve ileri sürülen hipotezleri
kısaca gözden
geçirm ek
iyi
bir oryantasyon
sağlayacaktır.

Panik Bozukluk
P anik bozukluğun genetik geçiş gösterdiğine dair
kuvvetli ipuçları vardır. Yakın dönem de yapılan bir
m olekü ler genetik araştırm a sında Panik Bozukluk ve
adrenerjik reseptör genleri arasında kesin ilişki
olduğunu ortaya konm uştur. Ç eşitli PET teknikleri
kullana rak sol hipokom pal bölgede m etabolizm a
düşüklüğü saptanm ıştır. H ipokom pal asim etrik kan
akışı ve m etabolizm a bulgusu, panik oluşum unda
lim bik sistem in önem li rolü olduğunu gösterir
niteliktedir. G üçlü bir solunum uyarıcısı olan laktatın
panik ataklara yol açtığı sa ptanm ıştır Böylece, panik
ataklarının bir şekilde solunum daki anorm alliklere
bağlı olduğu fikri araştırm a cıların ilgi odağı haline
gelm iş ve bu konuda hipotezler ileri sürülm eye
başlanm ıştır. Dolayısıyla, bireylerin en azından bir
alt grubunda, panik potofizyolojisinde, m eduller C 0 2
reseptörlerinde artm ış duya rlılılığın önem li bir yere
sahip olabileceği hipotezi doğm aktadır. Yine, PB'Iİ
hastaların,
ağızdan
yohim b ine'in
anksiyojenik
etkisine davranışsal ve kardiovasküler açıdan aşırı
duyarlı olduğu gösterildi. Bu bulgu, bu hastaların
alfa2 adrenerjik reseptör s u p e r^ n s itıv ite n in e sahip
olabileceklerine işaret eder. Bazı araştırm acılar,
alfa2 agonisti olan' clom dine'e duya rlılığın azalm ış
olduğunu buldular. Panik bozuklukta alfa2 aşırı
duyarlılığını telkin eden daha pek çok çalışm a
yapılm ıştır.
Bütün
bu
deneysel
bulguları
destekleyecek
önem li
bir
baçka
ipucu
da'
agorafobinin
eşlik
ettiği
panik
bozuklukta,
noradrenerjik etkinliği yüksek im ipram inin, sosyal
fobinin eşlik ettiği grupta ise noradrenerjik aktivıteyı
güçlendiren M AO in hibitö rlerinin klinik uygulam ada
ileri derecede güçlü bir tera pötik etkiye sahip
olm asıdır.
Neredeyse
tü m
psikiyatrik
bozuklu klarda
sero to n e rjik
disfonksiyon
olduğunun
iddia
ed ilm ey e
ba-şlandığı
günüm üzde,
panik
bozukluğun
bu
listeye
eklenm esi g ec ikm edi
N oradrenerjik hipotezder
daha az ka p sa m 1!- incelenm iş olm asına karşın,
birçok incelem e, panik bozuklukta 5 - HT re— ptor
süpersensidvitesine işaret etm ektedir Ancak klinik
uygulam.ada SSRI grubu ilaçların panik üzerindeki
etkisi
şaşırtıcı olabilm ektedir.
Bazı
hastalarda

terapötik etki sağlanırken, bir başka grupta panik
atakları
provoke
edebilm ektedirler.
Ö yle
a nlaşılm akta dır ki, panik bozuklukta serotonerjik
sistem in rolü ileri araştırm a ları gerektirm ektedir.
Kontrollü
çalışm alarda,
adenozin
reseptör
antagonisti kafeinin paniği şiddetlendirm esi, PB'Iİ
hastaların adenosine reseptörü seviyesinde dovvnregulasyon
gösterebileceği
var
sayım ını
geliştirm iştir.
Beta
blokerlerin,
genelde,
PB
tedavisinde etkisiz kalm ası, PB' nin bir betasupersensivite
m odeli
olabileceği
kanısını
zayıflatm aktadır. Ö te taraftan, ben zodiazepin’ in PB
tedavisindeki
açık
rolü,
anksiyetenin
G ABA benzodiazepin reseptör kom pleksi ile yakın ilişkide
olduğu hipotezine yol açm ıştır. Yapılan ara ştırm a la r
bu sistem in PB’ nin patogenezinde
başlıca rolü
oynadığını gösterir niteliktedir. S erebrospinal sıvı
CCK konsantrasyonunun, PB’li hastalarda, sağlıklı
kontrol deneklerine kıyasla düşük olm ası son derece
ilgi çekici bir bulgudur. Bu P B ’ de CC K aşırı
duyarlılığı olab ilec eğ in e d air h ip o tezlere yol
açm ıştır.
Bir başka a raştırm a cı grup, P B ’ nin,
otonom sin ir sistem i (O SS ) disfon ksiyonun a bağlı
olduğunu
varsayar.
Bu
hakikaten
çekici
bir
hipotezdir. Taşikardi, çarpıntı, terlem e ve titrem e
kayıtlarıyla ta n ım la n m ış panik atakla r gözlenir. PB'
deki benzer sübjektif otonom s em ptom ların su
götürm ez olm asına rağm en, otonom hiperaktivitenin
o bjektif varlığını, kontrollü ç alışm ala rda belgelem ek
henüz m üm kün olam a m ıştır. Bu kişilerde, durum un
hastalığa spesifik bir bulgu olm adığı, bir artifa kt
olduğu
söylenir ve
“ anticipotory"
anksiyeteye
atfedilebilir. Bu durum da, otonom aktivasyo nun bazı
b a n ik
atakların
özelliği
olm asına
rağm en,
etyopatolojide nedensel bir rol oyna m asının olası
olm adığı fikri kuvvet kazanm aktadır. Bazı PB'li
hastalarda anorm al tiro id işlevi ta n ım la n m ış tır. Bu
bulgu
araştırm a cıları
bu
konuda
çalışm aya
y öne ltm iştir. Az bir istisnayla, ç alışm ala rın çoğunda,
norm al periferal tiro id horm on seviyeleri, norm al
tiroid otoim m un dengesi ve TR H ' a norm al TSH
tepkileri bulundu (1)

l’a ııik B o zuklukta U yku Ö z e llik le ri
P o liso m n o g ra fik
çalışm ala rın
çoğu,
PB’li
bu
h astaların norm al uyku yapısına sahip olduklarını
gösterrnektedir.
Bilhassa,
depresyonda
görülen
kısalm ış REM latensinin yokluğu kayda değerdır-(2)
Uyku
yapısrnda
ano rm alliğe
az
rastlanm akla

beraber, P B ’li hastaların pek çoğu uykuyu sürdürm e
yeteneklerinde
sorunları
olduğunu
ifade
■etmektedirler. Uykuda panik atakları m eydana
gelebilm ektedir. Bu daha çok 2. D önem den 3.
Dönem e geçerken olm aktadır. (3, 4)
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PTSB ( Post T ra v m a tik Stres B ozukluğu )
PT SB’ nun biyolojisi ile ilgili literatür neredeyse
sadece savaş ortaya çıkan olgu araştırm aları ile
sınırla ndırılm ış durum dadır. Ç alışm alar, P TSB’lu
hastaların otonom ik olarak hiperreaktif olduklarını
gösterm ektedir.
PTSB'li
hastalarda,
idrar
norepinefrin ve epinefrin m etabolitlerinin yükselm iş
olduğu ve alfa 2 reseptör sayısının azalm ış olduğu
da rapor edilm iştir. P T S B ’ie ilgili ilginç bir hipotez ve

ona dayanan bulgu şudur; akut tra v m a tik streslerin
kısa dönem li bir etkisi h iperkortizo lizm dir. K ortizolde
ani yükselm eler hipokam pal hasara yol açabilir.
Ö zellikle savaşla ilişkili PTSB'li askerlerin MR
volum e trik araştırm a ların ın sonuçları, bu hastalarda
hipokam pal bölgede %
12 azalm a olduğunu
gösterm iştir.
Bu
hipokam pal
hasar,
hafıza
bozukluğu ilişkisini gösteriyor ola b ilir (1).

O b s e s if K o m p ulsif Bozukluk (O K B ):
Bazı yazarlar erken başlangıçlı O KB'nin çoklukla
genetik
faktörlerle
açıklanabileceğini
öngörm üşlerdir.
A yrıca,
birçok
hastada
klinik
özellikleri birbirine çok benzeyen OKB ve Tourette
bozukluğu genetik olara k ilişkili olabilir. Son yıllarda
nörobiyolo jik kanıtlar, O KB'un en önem li özelliğinin
5- HT dısregülasyonu olduğunu işaret etm ektedir.
O K B ’ nin n ö roanotom isi ilgi çekm ekted ir. Von
Econom o, 1930’ların başlarında bir kaç vakada
O K B ’ye yol açan ensefalit tabloları ta rif etm iştir.
Sydenham koresi olan O K B ’li hastaların, diğer poststreptokkal hastalıklarla karşılaştırıldığ ınd a yüksek
bir prevalans gösterdiği belirtilm ektedir. Bu O KB'nin
striatal disfon ksiyonu içeren bir bozukluk olduğuna
dair kuvvetli bir inanç doğurm uştur. Sözkonusu
inanç, aynı a na tom ik yapıda bozukluk gösteren
Tourette bozukluğu ile O KB arasındaki konkordans
ile kuvvet kazanm aktadır. OKB aynı zam anda
Huntington bozukluğunda da gözlenm iştir. Birlikte
alındığında bu gözlem ler, Tourette bozukluğunun

(ve diğer tik bozukluklarının) ve O K B ’nin etyolojik
olarak ilişkilendirilebileceği spekü lasyonlarına yol
açar. Bu hipotezler , daha önce sahip olunan birçok
teoriyle
ilişkilen dirilebilir.
Ö rneğin,
serotonerjik
sistem stria to -ta la m o -ko rtika l iletişim in önem li bir
kom ponentini
oluşturur.
S S R I’lar
bu
beyin
bölgelerinde ayarlayıcı etkilerinden dolayı O K B ’yi
düzeltiyor olabilir. Tüm bunlara karşın CT ve MRI
çalışm aları O K B 'de spesifik bir C N S ’ lezyonu
gösterm ede başarılı o lam a m ıştır. PET k ullanıla rak
yapılan çalışm ala rda , çift tara flı olara k nükleus
kaudatusda
ve
sol
o rbito-frontal
bölgede
m etobolizm anın artm ış olduğu bulunm uştur. Ayrıca,
O K B ’li hastalar klo m ipra m in ile tedavi edildiklerinde
orbitofrontol m eta bolizm a nın norm ale doğru bir
eğilim gösterdiği not edilm iştir. Buna benzer bir
bulgu ise, fluoxetine ve davranış tera pisi sonunda
sağ tara ftaki kaudat m e ta bolizm a sında rastlanan
düşüştür (1).

Yaygın A n ksiyete B ozukluğu (YAB):
YAB nörobiyolojisinde, G A B A /G lutam at dengesinde
ortaya çıkan b o zu lm alar belirleyici gibidir. G ABA erjik ve benzodiazepin
reseptör agonistlerinin
tedavideki etkinliği bunun en güçlü kanıtı gibidir.
Ayrıca, im ipram in vb. noradrenerjik ajanların ve

paroksetin vb. serotonerjik lacların tedavide etkin
olarak
kullanılm ası
t jv i
nöro tra n s m itte r
sistem lerinin de süreçte ; o ' j olduğuna işaret eder
niteliktedir.

E L EK TR O FIZYO LO JIK BU LG U LA R
A nksiyete
bozukluklarında
elektrofizyolojik
çalışm alar, konvansiyonel EEG, kom puterize EEG
ve
uyan dırılm ış
potansiyeller
kullanıla rak
yapılagelm ektedir.
Yakın
gelecekte
bunlara
m agnetoensefalografi ve başka teknolojiler de
eklenecektir. A raştırm alarda, anksiyeteye özgü bir
bioelektrik param etre varm ıdır?, bunlar yukarda
sayılan biyolojik verilerle uyum lum udur?, uygulanan

tedavinin (ilaç, psikoterapi vs.) a n k s iy o litik etkinliği
nedir? G ibi sorula r öncelik ty a ş ım a k ta d ır. Ancak,
günlük uygulam ada, elektrofizyolojik yöntem ler, tanı
koyarken, özellikle PB ile epilepsinin ayırıcı tanısı
başta olm ak üzere diğer h astalıklarla anksiyetenin
ayırt edilm esinde, tedavi seçim inde ve nihayet
tedavinin
izlenm esinde
kullanlm a ktad ır.
Ve
kullanılm alıdır.

A n ksiyeted e K onvansiyonel EEG B ulguları
Alfa ritm i azalm a kta ve özellikle central alanlarda
hızlı beta ritm i ortaya çıkm aktadır.A n cak bu durum ,
çoğu kez hastanın içerisinde bulunduğu koşullara
bağlı olara k ortaya çıkm aktadır. Bu tür, statedependent anksiyete bulgularının öenm li bir özelliği,
hıpervantilasyonun başladığı sıralarda, veya hasta
hafifçe uyuklar hale geçtiğinde, ya da EE G 'nin
sonlarına doğru, hasta gevşedikçe norm al alfa
ritm inin belirm eye başlam asıdır.

Panik bozukluğu olanlarda m atü rasyo n defektlerine
sık rastlanm aktadır. Ö zellikle te m p o ra l bölgelerde,
4-7cps aktiviteler sık ortaya çık m a k ta d ır
Yine Y A B ’de fotik s tim ülasyo nun h a rm onik cevaplar
doğurduğu s a p ta n m ış tır (R esim 1).
O KB ile antiso syal kişilik bozukluğunun
kıyaslandığı
bir
çalışm ada,
O K B ’de

(AKB)
EEG
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ano rm alliklerine, A K B ’den daha az rastlanm akta
olduğu belirtilm ektedir (5)
D o ğald ır ki, konvansiyonel yöntem ler sübjektif
değ erlendirm eler
ve
istatistik
dezavantajları

8 1' ' '

nedeniyle yeterince güve nilir değildir.
Ve
bu
yöntem in
kullanıldığı
a ra ş tırm a la r
uzun
yılla r
öncesine dayanm aktadır,

~M _

»'|VyVwVVv',\ /s''Y'.--

100 jjV

/wA V ' ^ V vV-yv-^V V A V /rv V . •-

R esim 1

A n ksiyeted e Bilgisayarlı EEG Bulguları
K onvansiyonel EEG verilerinin kom puter yardım ı ile
d ijitalize edilm esi büyük veri birik im in e ve istatistik
o larak
güvenilir,
ob je ktif
yorum lara
olanak
sağlam aktadır.
Bu
yöntem
anksiyete
bozukluklarında
düşü k
voltaj
teta
üzerine

Resim 2

süperim poze olm uş hızlı beta aktivitesi sıklığını
ortaya k oym aktadır (R esim 2, 3, 4). Y ine bu teknik
yardım ı ile a nksiyolitiklere özgü elektrofizyolojik
profiller elde e dileb ilm ektedir (R esim 5, 6). (6, 7) .
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Resim 3

BEY IN İŞLEVLERİNİ İZLEME hERKE2 1
(IRAIN FUNCTION KONITORINO CfcNUft)
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Resim 4
5

€
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HZ] Computer EEG DaU Rtse jFiles
(Based on Computf* Peöod Anafyste)
(Super Selected Drugs)
N*uro**ptic*
■------ FN+nary Wsv*-------

P*ychottim ul*nU

------- Fir* D«rtv«E^e--------

— Prim aryW »*»------- -

-------- Rrs< D o rva ts»--------

Thymoteptic#

Resim 5

CEEG DATA BASE OF ANXIOLYTICS
BASED ON MULTICHANNEL MULTIFREQUENCY T-PROFILES
(HZI DATA BASE 21)

T-VALUE

1---- 1---- 1---- 1---- 1---- 1---- 1---- 1---- 1---- 1---- 1---- 1---- 1____ I_____I---- 1---- 1____ I____ I---1.8 2.6 6 6 4.6 6 5 « 6 7.5 « 6 0.5 10.5 11.6 12.6 19.6 1 6 0 17.0 20.0 2S.0 12.0 42.0 48.0

CEEG BAND
R e s im 6
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A n ksiyetede U y a n d ırılm ış Potansiyel Bulguları
K onuyla ilgili her bir alt grup anksiyete bozukluğunda saptanan veriler aşağıda gözden geçirilecektir. Ancak,
uzun yıllardır, anksiyete bozukluklarında “ contingent negative variation" (CN V) adı verilen bir bulgu üzerinde
önem le durulm aktadır. CNV, birbirinden 1-2 saniye aralıklarla ayrılm ış iki uyaran verilerek elde edilir. Ç alışm ada
ilk stim ulus, İkincisinin geleceğini haber v erir nitelikte olacak şekilde ayarlanır. Böylece y aklaşık 400 m ilisaniye
sonra, birinci uyarıdan hem en sonra başlayan, 800 m ilisaniye sonra ortalam 50 m ik ro v o ltlu k pik yapan ve ikinci
uyarıdan hem en sonra sonlanan bir negatif dalga elde edilir. CNV am plitü dü anksiyetede düşer çünkü, bu
insanlarda aşırı a istrakti bil ite vardır, dolayısı ile ilk gelen uyarana büyük reaksiyon ve rilir oysa onlardan ilk
uyaranı sadece gelecek bir ikinci uyaranın habercisi olarak kabul etm eleri istenm iştir (R esim 7) (8)

HIGH a n x i e t y

p a tie n t

SCHIZOPHRENIC

PATIENT

t___

FLASHES *

BUTTON

Resim 7

Son yıllarda, yapıları çalışm alar anksiyete bozukluklarını değişik alt gruplarda ele alm aktadır. Söz konusu alt
gruplarda yapılan a raştırm a lar ve alınan sonu çlar şunlardır:

Panik B o zu klu kta E lektro fizyo lo jik Bu lgu lar
Cullen 18.yy’da nevroz te rim in i keşfettiğinden beri
ara ştırm a cıla r
anksiyete
bozukluklarının
nöral
tem e lle rini araştırm ışla rdır. H arper ve Roth 1962 de
dep ersanalizasyon-derealizasyon ile fobik anksiyete
bozukluğun beraber görüldüğü hastalar için böyle bir
zem inin tem p ora l lob olabileceği hipotezini öne
sürm üşlerdir. Tem poral lob bozukluğu ve fobik
anksiyete arasında varsayılan bağ R o th’u 1958’de
fobik anksiyete depersanalizasyon sendrom unu
tanım lam a ya zorlam ıştır. Her ne kadar, n o s o lo ji’de
agorafobi ile birlikte görülen panik bozukluğun,
kom pleks epilepsiden ayrı nöropskiyatrik bir tablo
olduğu
b elirtilm ekte
ve
geleneksel
klin ik
ve
ana m ne stik değerlendirm ede bunlar ayrı sayılm akta
ise de, son zam anlard aki e pidem iyolojik veriler
nöbetlerle pan ik bozukluk arasındaki bağ şansının
anlam lı şekilde yüksek olduğunu im a etm ektedir.
(9). Buna m ukabil bir araştırm ada, panik bozukluğa
sahip hastaların uyku deprivasyonunu izleyen günde
% 40 panik atak yaşan m ıştır. Am a nasopharyngeal
elektrotlara bağlı EEG kayıtları uyku m ahrum iyetini
izleyen gün boyunca norm al çıkm ıştır.Y a ni panik
bozukluğa
sahip
hastalar
tem p ora l
lob
epilepsisindeki
karakteristik
nöbetleri
göste rm e m işle rd ir (10). Buna rağm en birçok olguda,

epilepsinin diğer hiçbir klinik işareti olm aksızın
ortaya çıkan panik ataklardan sözed ilm ektedir. Hatta
bunların bir kısm ı tric y c lic a n tid epressant’lara yanıt
verm ezken
C a rba m aze pine’le
tedavi
edilebilm ektedir. D em ek ki,
yalın panik ataklarda
bile, epileptogenic bir backround o la b ilir ve ayırıcı
tanıda bu olasılık hesaba k a tılm a lıd ır (11). Kim i
zam an kesin ayırıcı tanı için 24 saat hatta daha
uzun süreli m onitorize EEG analizleri ö ne rilm ekte dir
(12,
13)
A ra ş tırm a c ıla rd a n
bir
kısm ı
panik
bozukluğun m edial tem p ora l lob yapıla rında bir tür
epilepsi olduğunu, ancak bunun kafa derisinden
yapılan rutin EEG ile a n la ş ılm a y a c a ğ ım iddia
ederler. D o layısıyla subdural elektrod yerleştirilerek
EEG çekim ini önerirler. O nların bu görüşünü
destekleyen vaka bild irim le rin e sık ra s tla n m a k ta d ır
(14) Burada bir grup klinisyenin bir önerisi ilgi çekici
olabilir, hostilite, irritabilite, derealization ve sosyal
içe kapanm a ile beraber giden atipik panik atakları
olan hastalarda, hiçbir açık te m p o ra l lob epilepsi
kliniği ve/veya tem p ora l EEG anom alılesi olm asa
da,
klasik
tedavi
başa rısız
olursa,
bazıları
carbam azepine
veya
a lp ra z o la m ’la
iyi
sonuç
alındığını b ildirm ektedirler. (15)
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P a nik atakta gözlenen klinik belirtiler ano rm alliğin
beyin
sapı
aktivitesi
ile
ilgili
olabileceğini
düşündürm ektedir.
Bir çalışm ad laktatın beyin
sapında işitsel uyandırılm ış potansiyeli hızlandırdığı
te sp it edilm iştir.
BAEP
uygulam asında,
Panik
Bozukluk olanlarda 3. ve 4. pikler arasındaki
aralığının artm ası beyin sapının
noradrenerjik
çekirdeğinin
hiperaktivitesinden
kayna klanıyor
olab ilir yorum una ulaşılm a k ta d ır (16, 17)
P anik bozukluk ile alkol bağım lılığı arasındaki
kom orbidite sıklığı bu iki fenom eni elektrofizyolojik
açıdan beraber değerlendirm e fikrini geliştirm iştir.
Böyle bir çalışm ada,, hem panik bozukluğun hem de
düşük voltajlı alfa eğilim inin 20q krom ozum unda
aynı bölgede genetik olarak bağlı olduklarına ilişkin
bazı kanıtlara dayanarak
bu iki eğilim arasında
fenotipik
bir
korelasyonun
olup
olm adığı
in celenm iştir. A lkoliklerde alfa voltajı 4 kat daha
düşük bulundu. A n ksiyete
bozuklukluğu olan
alkoliklerde bu oran 10 a çıkm aktadır. Am a,
anksiyete bozukluğu olm ayan alkoliklerin alfa gücü
alkolik o lm aya nlarınkine benzem ektedir. Spielberger
A n ksiyete S ıkalasının da işaret ettiği gibi, anksiyete
bozukluklarında düşük alfa gücü durum a-bağlı
değildi. Alfa gücünün ailesel kovaryansı 0.25 (p<
0.01) dır. Bu bulgular a lkolism le bağlantılı anksiyete

bozukluklarına genetik hassasiyetin düşük voltaj
EEG ile ilişkili olabileceğine işaret etm ektedir. (18)
Panik bozuklukta anksiyoje nik etkisi olduğu bilinen
kafeinin k a n tita tif EEG de m eydana getirdiği
değ işiklikler incelenm iştir. Sonuçta kafeinin, oksipital
alfa frekansında önem li bir yükseliş ve oksipital alfa
am plitüdü, central beta am plitü dü ve central teta
am plitü dünde önem li düşüşlere sebep
olduğu
saptanm ıştır.
Ancak,
panik
bozukluğu
olan
hastalarda, norm al kontrol deneklerine kıyasla,
kafeinin anksiyeteyi yükselttiğ i gözlem ine rağm en,
iki grubun kafeine EEG cevaplarında istatistiksel
düzeyde anlam lı bir fa rk lılık g ö s te rile m e m iş tir ( 1 9 )
A n cak uyan dırılm ış potansiyel kulla n ıla ra k yapılan
bir
başka
çalışm ada
panik
bozukluğu
olan
hastalarında,
N2
latensi,
N 2 -P 2am plitüd ünün
kafeinden sonra
norm allerd en
farklı
reaktivite
gösterdiği
ancak
birçok
değişkende
Yaygın
A nksiyete Bozukluğu olan hastalard an çok daha az
reaktif oldukları sonucuna ulaşılm ıştır. S onuçta
Y A B'li hastaların kafeine, P B ’den çok daha fazla
duyarlı olduğu ve bunun panik bozukluğunun
Y A B ’den G A D ’dan farklı bir hastalık olduğunu
desteklediği görüşüne v a rılm ış tır (20).

PTSB'da E lektrofizyolojik B ulgular
P o st-tra vm a tik stres
bozukluğu
olan
Vietnam
askerlerinde
k o g n itif
uya n d ırılm ış
potansiyel

çalışm ala rı yapılm ıştır. Sonuçta bu hastalarda, P2
am plitü dü düşük b u lunm uştur (21)

O K B 'd e E lektro fizyo lo jik Ö z e llik le r
O bse sif ko m p u lsif bozukluklarda tem p ora l lob EEG
aktivitesinin kan tita tif analizi, gözler kapalı dinlenm e
halindeyken, delta
ve alfa artışı sergilem ektedir.
Kokusal
bir uyaran verildiğinde,
yavaş
beta
frekansında O K B ’ li hastalarda bir değ işiklik olm az
ya da hafif bir azalm a gözlenir. O ysa norm alde
beklenen tepki, beta freka nsind a kokuya karşı
artıştır. Tem poral lob aktive etm e işlem ine karşı

böyle bir ano rm al bir cevabın varlığı O KB'de, diğer
tem p ora l lob EEG ano rm a llik le rin e dair bulgularını
destekler (22)
Son
çalışm alar,
O K B ’li
hastaların,
prim er
depresyonlu hastalard akine benzer REM uykusu ve
yavaş dalga norm allikleri gösterdiğ i va rs a y ım ıy la
çelişm ekte dir (23)

Yaygın A n ksiyete B o zukluğund a (YAB) E lektro fizyo lo jik B ulgu lar
M ajör dep resif bozukluğu olan hastalar YAB
hastalarından daha çok evre değ iştirm iş ve uyanıklık
sayısı
daha
fazla
olm uştur.
A yrıca
m ajor
depresyonda REM latensi Y A B ’a göre anlam lı
şekilde daha kısadır. Bu bulgular, anksiyeteli
hastaları depresyonlu hastalardan ayırm aya yardım
edebilir. (24, 25, 26). Ancak, distim iklerde ve
anksiyeteli hastalarda yavaş dalga uykusunun
azaldığını
gösteren bir çalışm a
bunun farklı
patojenik
anlam lara
sahip
olabileceğine
ve
geleneksel olm ayan uyku param etrelerinin gözden
g eçirilm esinin Y A B ’de yararlı olabileceğine dikkat
çekm ektedir (27)
Bir an ksiyo litik olan buspironun YA B'da tedavi
etkinliği
klinik
değerlendirm elerde,
plasebodan
yüksek
am a diazepam dan azdır. Bu veri, bu
ilaçla rın EEG de m eydana getirdikleri değişikliğin

etkisiyle p aralellik arzetm ektedir. Yani, diazepam ,
Y A B ’de buspirona göre E E G ’de daha
büyük
değ işiklik y a ra tm a k ta d ır (28).
A n ksiyetedeki
konvansiyonel
EEG
bulguları
no n spesifiktir Ancak, BAEP (Beyin Sapı İşitsel
U ya ndırılm ış P otansiyeli) uygu landığında 1-5 pikler
arası latans anksiyetede uzundur. N 1,N 2,P 2 ve P3
AE P kom pane ntleri norm al s ın ırla r iç inded ir am a;
N1 ve P2 am plitü nde ansiyeteli hastalard a azalm a
vardır. BAEP bulguları
anksietede beyin sapı
fo nksiyo nlarının değişm iş olduğunu göste re b ilir ki
bu, anksiyete ve depresyonun
biyo kim ya sa l
araştırm a ların ı yönlendire bilecek bir ipucudur. AEP
farklılıkları anksiyete hastaları ta ra fın d a n
şikayet
edilen konsantrasyon ve dikkat zorlu kla rın ı da izah
e debilir (29) G örsel U ya n d ırılm ış P otansiyel ile
yapılan bir çalışm ada Y A B ’li hastaların ilk 5 u y a n n
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süresince daha fazla alfa aktivitesi gösterdiği ama,
delta,
teta.alfa,
betal
ve
beta
II
dinlenm e
periodlarında fa rk sergilem ediği saptandı. U yarılm a
süresin ce,beta I a ktivitesinin norm al deneklerde
düştüğü
am a
hastalarda
yükseldiği
gözlendi.
A ra ştırm a cıla r sonuçta, hastalardaki reaktivitenin
azalm asını,
birbirini
karıştıran
m üdaheleler
yüzünden, dış uyarana dikkatin azalm ası olarak
yorum lam ışlardır. Aynı çalışm ada bölgesel reaktivite
paterninin
anksiyetede,
centro-parietal
ve/veya
oksipital bölgelerde belirginleştiği tespit e dilm iştir
(30)
Buna m ukabil, kom puterize EEG bulguları, yaygın
anksiyete
bozukluğunda
spesifik
sayılabilecek
elektrofizyolojik ipuçları sağlam aktadır. Bu konuda
yapılan
bir
araştırm a
yaygın
anksiyete
bozukluğunda
bölgesel
EEG
değişikliklerinin,
fron tal/pa rieta l
ve
oksipital
alfa
aktivitesinde

gözlendiğini, anksiyolitik etki için en az bu iki kortikal
bölgenin önem li olduğunu ve yaygın anksiete
bozukluğuna sahip hastalar ile n o rm aller arasındaki
farklılıkların
oksipital
ve
tem p ora l
bölgelerle
sınırlandığını ortaya koy m a k ta d ır A yrıca bu ve
benzeri araştırm alar, ilaç etkisinin EEG ile ilişkisinin
d eğ erlendirilm esinde çok kanallı bilgisayarlı EEG
k ullanım ının önem ini ortaya ko ym a kta d ır ( 3 1 ).
YA B'de saptanan bu tü r spesifik sayılab ile cek
e lektrofizyolojik param etreler, klinik uygu lam aya da
yansım aktadır.
S aptanan
alfa
yetersizliği,
bu
hastalığın tedavisinde
alfa-trainin g
tekniklerinin
kullanılabileceğini düşündürm üştür. S onuçta biofeedback tedavi ve m editasyon tekniklerinin alfa
oranını artırdıkları ve aynı zam anda
etkin bir
tera pötik etkinliğe sahip oldukları ka n ıtla n m ış tır (32)
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