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ÖZET
Amaç: Bipolar Bozukluk tip I hastalarıyla bugüne kadar mizaç özellikleri, dissosiyatif
belirti sıklığı ve çocukluk çağı travmaları ile ilişkisinin incelendiği az sayıda çalışma
yapılmış olması, hastalığın

takip ve tedavisi için eksiklik oluşturmaktadır. Bu

çalışmada üç faktörün bipolar I tanılı hastalarda ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Çalışmaya Ekim 2012-Nisan 2013 tarihleri arasında Haydarpaşa Eğitim ve
Araştırma Hastanesi Psikiyatri Polikliniğine başvuran 60 ((hasta) bipolar I tanılı hasta ve
55 sağlıklı birey alınmıştır. BAB tip I tanısı tespit edilenlere sosyo-demografik veri
formu doldurulmuştur. Ötimik dönemde olanlara BDÖ (17 puan ve altı) ve YMRS(5 puan
ve altı) sırasıyla TEMPS-A, DES, CTQ-28 ölçekleri verilmiştir.
Bulgular: BAB tip I hastaları TEMPS-A ile değerlendirme sonucu hipertimik baskın
mizaç en az çıkarken, hasta ile kontrol grubunun mizaç puanları hasta lehine yüksek
çıkmıştır. İritabl mizaç varlığında hastalığın daha geç ortaya çıktığı bulunmuştur. Atak
sayılarına bakıldığında hipertimik mizaca sahip olmak depresif atağı azaltırken, karma
atak siklotimik mizaçla artış göstermektedir.
Ortalama DES puanları hasta grupta daha yüksekti ve hipertimik mizaç dışında diğer
mizaç özelikleri ile pozitif bir ilişki mevcuttu.
Çocukluk çağı travması hasta grupta %73 oranında tespit edildi. Hasta grubunda en sık
duygusal istismar, kontrol grubunda duygusal ihmal görüldü. Cinsiyet açısından fiziksel
istismar kadınlarda yüksek iken, diğer travma türleri arasında fark yoktu. Travma
hastalık başlangıç yaşının erken olmasıyla ilişkili iken, toplam travma puanı ve cinsel
travma varlığı özkıyım girişimini artırmaktadır.
Cinsel, fiziksel ve toplam travma puanı depresif ve karma atakla ilişkili olduğu tespit
edildi. Kadınlarda cinsel istismar ile DES puanı, erkeklerde ise duygusal istismar ile
DES puanları arasında ilişki tespit edildi.
Sonuç: BAB tip I hastalarda afekt-mizaç hastalık başlangıç yaşı, özkıyım davranışı ve
ataklarla ilişkili olduğu gibi, dissosiyatif belirti sıklığını da artırmaktadır. Çocukluk çağı
travmalarının tek başına klinik gidişat üzerinde olumsuz bir etkisi vardır. Çocukluk
çağı travmasının ayrıntılı sorulması ve mizaç özelikleri ile hastalık belirtilerinin ayırt
edilmesi tedavi ve prognoz açısından önemlidir.
Anahtar kelimeler: Bipolar bozukluk, Afekt-mizaç, Dissosiasyon, CTQ-28
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ABSTRACT
Introduction: There is no such a research about the relationship between bipolar
affective disorder type I and temperament, dissociative frequency and childhood
trauma thus it makes difficulties for clinic progress and treatment. The aim of this
study is to search the relationship of the three factors on bipolar patients.
Method: Between October 2012 and 60 patients from the Haydarpasa Numune
Researc h and Training Hospital Psychiatry Outpatient Clinic and 55 control goups
are put in the study. Sociodemographic data form is performed to the BAD type 1
patients. BDÖ (17 points and less) , YMRS (5 points and less), TEMPS-A, DES,
CTQ -28 Scales. Are performed to the patients at the euthimic period.
Results: On the results of TEMPS-A BABtype I patients had least points on
hyperthymic temperament, when comparing patient with controls temperament
points are more in patients group. Onset of disorder has a linear relationship between
irritable temperament. To have hyperthymic temperament decreases depressive
episodes on the other side mixed type episodes increase in cyclothymic temperament.
Mean DES scores are higher in patient group and have positive relationship with all
temperaments except hyperthymic temperament. Childhood trauma is seen %73 in
patient group. Emotional abuse is highest in patient group, in control group
emotional neglect is the highest. Comparing with gender physical abuse is most seen
in female group on the other traumas no gender difference is seen. Onset of disorder
is seen earlier in patients with trauma history, total trauma score and sexual trauma
increase özkıyıme attempt numbers. Sexual, physical and total trauma scores are
related to the depressif and mixed episodes. DES score are related to sexual abuse in
females and emotional abuse in males.
Conclusion: Affect-temperament is related to onset of disorder, özkıyımal behaviors
and attacks in BABI patients and also increases frequency of dissociative symptoms
History of childhood traumas has adverse effect on the progress of disorder. It is
important to ask about childhood traumas in detail and differentiation of
temperament properties and symptoms of disorder for treatment and prognosis.
Keywords: BAB, Affect-temperament, Dissociation, CTQ-28.
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KISALTMALAR

BDÖ :

Beck Depresyon Ölçeği

BPB :

Bipolar Bozukluk

BAB:

Bipolar afektif bozukluğu

cAMP:

Cyclic adenosine monophosphate

CTQ-28

Çocukluk Çağı Travma Anketi

DKB :

Dissosiatif Kişilik Bozukluğu

DSM-IV:

Mental Hastalıklar Tanısal ve Sayımsal El Kitabı-Dördüncü Baskı

DA:

Dopamin

DES:

Dissosiatif Yaşantılar Ölçeği

FSH:

Foliküler stimüle Edici Hormon

5-HT :

Serotonin

LH:

Luteinize Hormon

NE :

Norepinefrin

PTSB :

Post travmatik stres bozukluğu

SCID-I:

DSM Eksen Bozuklukları için Yapılandırılmış Klinik Görüşme-I

TEMPS-A:

Memphis, Pisa, Paris ve San Diego Mizaç Değerlendirme Anket

TÜİK:

Türkiye İstatistik Kurumu

TRH:

Tirotropin Salıcı Hormon

TSH:

Tiroid Stimüle Hormon

YMRS:

Young Mani Derecelendirme Ölçeği (YMRS)
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GİRİŞ VE AMAÇ
Mizacın karşılığı olan “temperament”, “karışım” anlamına gelen “temperare”
sözcüğünden türetilmiştir. Yapısal, genetik ve biyolojik temele dayanan tavır ve
davranışları anlatmaktadır [1]. İnsanoğlunun farklı mizaç özelliklerinin olduğu Hipokrat
zamanından bu yana bilinmektedir. 1921’de Krapelin afektif mizaç (affective
temperament) ile afektif patoloji arasında bir süreklilik önermiştir [2]. Akiskal afektif
mizacın duygudurum bozukluklarının temelini oluşturduğunu iddia etmiş ve beş temel
afektif mizacı tanımlamıştır: depresif, hipertimik, siklotimik, sinirli (irritabl) ve endişeli
(anksiyöz) mizaç [3]. Bu konuda 1970 yılından önce yapılan çalışmalar bipolar
hastaların önemli bir kısmının hastalık öncesi hipertimik mizaç yapısında olduklarını
ileri sürmektedir [4].
Günümüzde bipolar bozukluk yelpazesinin bir ucunda afektif mizacın yer aldığı
düşünülmektedir [5]. Afektif mizaç bir duygudurum hastalık dönemi ölçütlerini
karşılamamaktadır ama tanısal geçerliliği vardır, yapısal ve genetik olarak aktarılabilir
olmakla birlikte tedavi gerektirmemektedir. Bu özellikleriyle afektif mizaç bipolar
bozukluk için, genlerden hastalıklara uzanan nedensellik zincirinde bir aracı, eşlikçi,
endofenotip olarak kabul edilebilir. Öte yandan afektif mizaç özellikleri bipolar
bozukluğun etiyolojisi, fenomenolojisi ve tedavisi ile ilişkili bulunmaktadır. Afektif
mizaç ve bipolar bozukluk ilişkisinde öne sürülen özellikler arasında ailesel yüklülük,
erken başlangıç, yüksek oranda yineleme ve antidepresan etkisi altında manik kaymaya
yatkınlık sayılmaktadır [6-8]. Ayrıca mizaç ile kutuplar arasında bir süreklilik örneğin,
hipertimik mizacı olanlarda manik dönemlerin, depresif mizacı olanlarda depresif
dönemlerin daha sık görülmesi ve hipertimik özellikler ile iyi gidiş arasında bir ilişki
olduğu bildirilmiştir [9].
Dissosiasyon; bellek, kimlik ve bilincin normal olan bütünleştirici işlevlerinde
değişme ya da bozulma olarak tanımlanmaktadır [10]. Çok sayıda duydudurum
hastalığında dissosiasyon görülmektedir. Bipolar hastalarda mizaç özelikleri ve erken
yaştaki travmalarda dissosiasyon sıklığını artırmaktadır. BAB tip I

bozuklukta

prevalans oranı %1.2 olup, BAB tip II, siklotimik, juvenil formları ve bipolar spektrum
bozukluklar en az % 5 oranında olduğu bildirilmiştir [11].

Çalışmamızda “Afektif mizaç ya da mizaç” tanımı, “afektif temperament” yerine kullanılacaktır
1

Yayınlar depresif semptomlarla dissosiasyon arasındaki bağı doğrular [12]. Bipolar
hastalarda afektif belirtilerin yanı sıra planlama, net düşünme, duygu ve günlük yaşam
durumları arasındaki bağlantıları anlama etkilenmiştir.
Durumun içeriğini anlayarak problem çözebilme, kişilerarası durumları anlama
için duyguları kullanabilme ve önemli bilgileri hatırlama gibi dissosiye kişilerde
problem olabilecek belirtiler, sıklıkla görülmekte ve bunlar tedavi sürecini olumsuz
etkilemektedir.
Bipolar bozuklukla ilgili ilgili güçlü genetik yükün yanında, mizaç özeliklerinin
hastalık ve genetik durum arasında endofenotipik özelikler göstermesi [13], dissosiyatif
bozukluk ile ilgili genetik çalışmalarda % 45-55 gibi bir oran olduğunu bildiren
çalışmalar [14] dissosiyatif sıklığının fazla olmasının bir nedeni olabilir.
Bipolar afektif bozukluğunda dissosiyatif belirtiler mizaç özelikleri ile korele
olarak yüksek olduğu (özelikle depresif ve siklotimik mizaç), çocukluk çağı
travmalarının varlığı dissosiyatif sıklığı artırmaktadır [15].
Bipolar bozukluğun etyolojisinde erken dönem psikososyal-stresörlerin varlığı, erken
dönem yaşantıların nörokimya, endokrin duyarlılığı ve davranışı uzun dönem
değiştirebileceği ile ilgili yayınlar mevcuttur [16].
Leverich ve ark.’nın (2002), 631 bipolar I ve II tanılı hastalar ile yaptığı çalışmada, 377
kadın hastanın 185'i (%49), 274 erkek hastanın 99'u (%36) çocukluk ve ergenlik
döneminde istismar öyküsü bulunmuştur. Kadın hastaların %36'sı fiziksel, %43'ü cinsel
istismar, erkek hastaların %31'i fiziksel ve %21'inde cinsel istismar bildirilmiştir [17].
Garno ve ark.’nın (2005) yaptığı araştırmada bipolar hasta grubunun %51’inde en az
bir kategoride istismar olduğunu belirlemişler ve en sık olarak duygusal istismar
gözlemlemişlerdir.
Çocukluk travması olan bipolar I tanılı hastaları; daha erken başlangıç, hastalığın kötü
seyirli olması [16], yüksek özkıyım oranları, şiddetli manik belirtiler [18], sık hastanede
yatışları ve daha geç iyileşme [15] farklılıkları gösteriyorlar.
Çalışmanın hipotezi: Bipolar tip I remisyon hastaları bazı mizaç özeliklerinin etkisiyle
farklı klinik özelikler göstermektedir. Dissosiyatif belirtiler ve çocukluk çağı
travmalarının hastalık üzerinde olumsuz bir etkisi vardır ve hastalık etyolojisinde
önemlidir.

2

2.GENEL BİLGİLER
2.1. Bipolar Bozukluk
2.1.1. Tanım
Bipolar bozukluk (iki uçlu bozukluk) tanım olarak, belli bir düzene bağlı
olmaksızın tekrarlayan depresif, manik ya da her ikisini de kapsayan karma (mikst)
dönemlerle ortaya çıkan duygudurum bozukluğudur. Bazen eşik altı belirtiler sergilediği
bazen de hiçbir belirtinin bulunmadığı “sağlıklı” dönemlerle giden kronik seyirli bir
hastalıktır. Hastaların, yaşamları süresince içine girdikleri tüm hastalık dönemlerinin,
büyük kısmı depresif, daha küçük bir kısmı manik ya da karma dönemlerden
oluşmaktadır [19].
2.1.2. Tarihçe
Tarihte mani ile melankoli kavramlarının ilk kez kullanımı eski Yunan ve Roma
dönemine aittir. Romalı Aurelianus, melankolide saldırganlığın belirgin bir rol
oynadığını ve özkıyım ile ilişkisi olduğunu vurgulamıştır [20]. Soranus, maniyi kimi
hastalarda melankoli ile nöbetleşe seyreden, azalıp çoğalan bir hastalık olarak; kimi
zaman da sürekli uyanık olma hali ve aynı dönemde birbirinin yerini alan kızgınlık ve
neşe, isteksizlik ve hüzün halleri olarak tanımlamıştır [19]. Homeros, Yunanca’da öfke
ve gazap anlamına gelen “mani” sözcüğünü, ilk kez İlyada destanının giriş bölümünde
kullanırken, Hipokrat M.Ö. 450 yılında, “keder, uykusuzluk, iştahsızlık, umutsuzluk,
çabuk sinirlenme ve huzursuzluk” halindeki görünüm için “melankoli” (kara safra)
deyimini ilk olarak kullanmıştır [19].
Mani ve melankoli arasındaki bağlantıyı ilk olarak Kapadokyalı Aretaeus (M.S.
150’lerde) dile getirmiş ve ‘’Bana öyle geliyor ki melankoli, maninin başlangıcı ve bir
parçasıdır’’ demiştir [21]. Öforik maniyi çağdaş psikiyatride bildiğimiz haliyle
tanımlayan Aretaeus, bu temelden gelişen daha ciddi taşkınlık durumlarını da
betimlemiştir [22, 23].
1621’de Robert Burton “Anatomy of Melancholy” isimli eserinde, melankolik ve
sıcakkanlı (hoş, sevecen) mizaçları, melankoli içinde değerlendirmiştir. Burton’un
çalışmaları, depresyonun çeşitli formlarının maninin daha hafif şekilleri ile birlikte
olabileceğini de göstermiştir [20]. Jean-Philippe Esquirol (1840), depresyonların
çoğunda ve bağlantılı paranoid psikozların temelinde, birincil olarak bir duygudurum
bozukluğu olduğu fikrini öne süren ilk modern psikiyatristtir. Esquirol’ün iki öğrencisi
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Jules Baillarger ve Jean-Pierre Falret bu klinik antiteye sırasıyla “folie a double formeçift biçimli delilik” ve “folie circulare-sirküler delilik” adını vermişlerdir. “Folie
circulare-sirküler delilik” kavramı dünyada geniş oranda kabul görmüş ve bilimsel
dergilerde yer almaya başlamıştır [21].
1896’da Emil Kraepelin, fonksiyonel psikozları “dementia precox” ve “manikdepresif psikoz” olmak üzere ikiye ayırmıştır [22]. 1930’larda Bleuler, depresif ve
manik sendromları “afektif bozukluklar” adı altında birleştirmiştir. 1959’da Leonard
Kraepelin, manik depresif hastağı, iki gruba ayırarak, manik ve depresif dönemlerle
giden “bipolar bozukluk” ve sadece depresif ya da sadece manik dönemlerle giden
“monopolar bozukluk” tanılarını önermiştir. Bu terimler kullanıma girdikten sonra
bipolar bozukluk tanımı içine sadece manik dönemlerle gidenler dahil edilirken, sadece
depresif ataklarla giden hastalar “unipolar” olarak adlandırılmış ve bu şekilde kullanıma
girmiştir.
1970’lerde “duygulanım bozukluğu” tanımı, 1980’de DSM-III sınıflandırmasının
kullanıma girmesiyle birlikte, “afektif bozukluklar” tanımı kabul edilmiş ve afektif
bozukluklar içinde temel ayırım, bipolar bozukluk ile major depresyon arasında
yapılmıştır. DSM-III-R (1987) sınıflandırmasında “duygudurum bozuklukları” tanımı,
şimdiki durum ile sınırlı kalmaması, sürekli bir emosyonel durumu tanımlaması
nedeniyle tercih edilmiştir.
DSM-IV (1994)

sınıflandırmasında bipolar bozukluk; bipolar I bozukluk,

bipolar II bozukluk, siklotimi ve başka türlü adlandırılamayan bipolar bozukluk
şeklinde dörde ayrılmıştır. DSM-IV antidepresan tedavinin yol açtığı manik nöbetleri
“maddenin neden olduğu manik dönem”

tanımı altında ayrıca ele alarak, bunları

bipolar I bozukluğunun içine dahil etmemiştir. Öte yandan karma ve hipomanik
dönemler için de ayrı ölçütler getirilmiştir. Son olarak 2000 yılında yapılan DSM-IVTR sınıflandırmasında da DSM-IV’teki sınıflandırma esas alınmıştır [22].
2.1.3. Yaygınlık
Bipolar bozukluğun prevalansıyla ilgili yapılan çalışmalarda Bipolar I % 0,5-1,5,
Bipolar II bozuklukta yaşam boyu prevalansı yaklaşık % 0,5 oranındadır [24]. Bipolar I
bozukluk erişkin popülsyonun %0,8’ini etkiler [25-27]. Kültürel ve etnik grup arasında
fark yoktur. Bipolar I bozukluk her iki cinstede eşittir. Manik dönemler erkeklerde,
depresif dönemler kadınlarda sıktır [24]. Ataklar erkeklerde ilk başlangıç sıklıkla mani,
kadınlarda ise depresyondur [22].
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Bipolar II bozukluk ise klasik bilgi olarak kadınlarda daha fazladır ve toplumun
% 0,5’ini etkilemektedir. Ancak bugün için toplanan bilgiler, bipolar II bozukluğun,
bipolar I’ den daha yaygın olduğunu göstermektedir. Bu hastalar tipik olarak majör
depresyon şikâyeti ile başvururlar ve araştırma sonunda hipomanik dönem öyküleri
ortaya çıkar. Bundan ötürü, bipolar II bozukluk oranları yakın geçmişe kadar gerçeği
yansıtmamakta idi. Simpson ve ark. bipolar II’nin bipolar bozukluğun en yaygın
fenotipi olabileceğini öne sürmüşlerdir. Bipolar II bozukluğu olan kadınların sonraki
epizodlarını hemen postpartum dönemde geliştirme olasılıkları daha yüksektir [28, 29].
Kadınlarda ayrıca hızlı döngülülük oranı daha fazladır [24]. Yapılan on çalışmanın
sonucunda kadınların hızlı döngülü bipolar hastaların % 58-92’sini oluşturduğu
(ortalama kadın/erkek oranı 3/1) bulunmuştur [30]. Ayrı yaşayan ya da boşanmış
çiftlerde hızlı döngülülük riski artmaktadır. Ailesinde bipolar bozukluk öyküsü
olanlarda bu oran daha yüksektir [22].
2.1.4 Etiyoloji
Bipolar bozukluğun etyolojisinde, genetik, biyolojik ve psikososyal faktörlerin rol aldığı
düşünülmektedir.
Biyokimyasal mekanizmalar
Bugünkü biyolojik verilerin tamamı, bireysel tedavilerden elde edilen kanıtlara
dayanır. Bipolar bozukluk için hastalığı tamamen açıklayacak uygun bir insan ya da
hayvan modeli bulunmamaktadır. En iyi bilinen biyokimyasal mekanizmalar yaklaşık
30 yıl önce ortaya atılmış olan biyojenik amin hipotezleridir. İlk geliştirilenler,
norepinefrin (NE), serotonin (5-HT) ve dopamin (DA) ile ilgili varsayımlardır.
Adrenerjik ve kolinerjik sistem arasındaki denge bozukluğu üzerinde de durulmuş ve
kolinerjik yetersizliğin maninin ortaya çıkmasına sebep olabileceği öne sürülmüştür.
Son yıllarda hücre içi habercilerin rolü üzerinde çalışmalar hız kazanmıştır. Bipolar
bozuklukta bu haberci sistemlerden bazılarında bozukluk olabileceği düşünülmektedir.
G proteini, cAMP ve fosfoinositid/protein kinaz C sinyal yolağı bu araştırmaların
kapsamındadır [26, 31].
Kindling (tutuşma) modeline göre; ilk manik ya da depresif epizod stresli yaşam
olayları ile tetiklenir ve sonraki epizodlarda kişinin beyninde birtakım biyokimyasal
değişikliklere yol açar. Bu değişiklikler de hastalardaki duyarlılığı artırarak onları diğer
stresör etkenlere yatkın hale getirir. Bu duyarlılaşma süreci, bir dış stresör olmadan da
hastalık dönemlerinin kendiliğinden oluşmasına kadar devam eder. İşte bu durum
hastalığın ilerlemesine paralel olarak epizodlardaki sıklığın da artmasını açıklayabilir.
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Bunların

yanı sıra, duygudurum bozukluklarında nöroendokrin

düzensizlikler

olabileceği üzerinde de durulmaktadır. Duygudurum bozukluklarındaki en önemli
nöroendokrin eksenler adrenal, tiroid ve hipofiz bezidir. Bu hastalarda melatonin
noktürnal sekresyonun düşüklüğü, triptofan verilmesiyle prolaktin salınımının azalması,
FSH’ın azalması ve erkeklerde testesteron seviyesinin düşmesi gibi başka nöroendokrin
anormallikler de bildirilmiştir. TRH’ya TSH yanıtının azalması, LH salgısında düşme,
vasopressin ve kalsitonin salgısındaki bozukluklar da görülmektedir [22, 31].

Genetik mekanizmalar
Bipolar hastalar aile çalışmaları ve genetiğin rolünün kalıtımsal özelliği klinik
anlamda en çok görüldüğü hastalık grubudur. Yaşam boyu prevalansının %1 olması,
erkek ve kadın hastalarda eşit oranda görülmesi, ailesel özellik göstermesi, ikiz ve evlat
edinme çalışmaları etyolojik temele genetik katkının çok yüksek olduğunu
düşündürtmektedir.
Genetik çalışmalar ikiz ve aile çalışmaları ile yapılmaktadır. Bipolar-I bozukluğu olan
kişilerin birinci derecede akrabalarında bipolar bozukluk riski % 4,5, unipolar bozukluk
oranı ise daha yüksek olarak %14,8 dir [32].
Bipolar-I bozukluğu olanların birinci derecede akrabalarında bipolar-I bozukluğu
gelişme olasılığı kontrol grubunu oluşturan kişilere göre 8-18 kat, major depresif
bozukluk gelişme olasılığı ise 2-10 kat daha fazladır [28].
Aile çalışmaları, bağlantı (kromozm 4p üzerinde dopamin reseptörü D5 geni ile
alfa 2 reseptör geni arasında bağlantı olduğu) çalışmaları [33], kromozom çalışmaları
(x kromozomu üzerinde yerleşmiş faktör 9) [34], serotonin taşıyıcısı ile ilgili çalışmalar,
triptofan hidroksilaz gen çalışmaları ve antisipasyon fenomen [22] ile genetik etkenler
ortaya konulmaya çalışılmaktadır. Bütün bu araştırmalar, bipolar bozukluğun klasik
Mendel genetik yasalarıyla kalıtımsal geçiş göstermediğini ve tek bir genetik alanla
belirlenen dominant geçişe de uymadığını göstermektedir. Bipolar bozukluk, birden
fazla geni ilgilendiren (polimorfik-poligenik) ve birçok işlevsel etkenin rol oynadığı
(multifaktöryel) bir kalıtım ile genetik geçiş göstermektedir [22].

Psikososyal faktörler
Çalışmalarda genetik yatkınlığın tek başına hastalığı ortaya çıkarmada yeterli
olmadığı, çevresel etkenlerinde oldukça önemli rol oynadığı ortaya konulmuştır.
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Bu konuda iki hipotez öne sürülmüştür;
Çift vuruş hipotezine göre; doğuştan var olan genetik özellikler, kişi için psikiyatrik
bozukluk açısından risk yaratabilir veya ortaya çıkma ihtimallerini diğerlerine göre daha
fazla arttırabilir. Genomda bulunan bilginin ekspresyonunu etkiledikleri varsayılan ve
bu nedenle hastalığın sadece latent bir olasılık olarak mı kalacağını, yoksa açık bir
psikopatolojiye mi dönüşeceğini belirleyecek birkaç çevresel etkileşim vardır. Bunlar,
kişinin öğrenilmiş başa çıkma kalıpları geliştirmesine neden olan ve bir araya
geldiklerinde o kişinin kişiliğini veya bazı durumlarda kişilik bozukluğunu oluşturan,
erken yaşam deneyimlerini içerir.
Ayrıca, kişinin çevresiyle sosyal etkileşimi sonucu karşılaştığı, erişkin yaşam
deneyimleri de söz konusudur ve bunlar arasında genellikle stres olarak tanımlanan,
boşanma, sevilen bir kişinin ölümü, maddi ve tıbbi problemler de sayılmaktadır.
Kişinin, stresörleri tamponlama ve başa çıkma becerisi, sosyal destek miktarına bağlı
olabilir [35].
2.1.5. Bipolar bozukluğun Sınıflandırılması
DSM-IV bipolar bozukluk için özgül bir belirti ölçütleri dizisi ile tanımlar.
Bipolar bozukluğun DSM-IV TR sınıflandırması (2000)
1. Bipolar I ve bipolar II bozukluk
2. Siklotimik bozukluk
3. Başka türlü adlandırılamayan bipolar bozukluk
4. Genel tıbbi duruma ya da madde kullanımına bağlı duygu durum bozukluğu
5. Başka türlü adlandırılamayan duygu durum bozukluğu

Manik dönem en az 1 hafta, eğer hasta hastaneye yatırılmak zorundaysa daha
kısa süreyle, anormal düzeyde ve ısrarlı yükselmiş, ekspansif ya da irritable
duygudurumdan oluşan dönemdir. Hipomanik dönem en az dört günlük süreye sahiptir
ve sosyal ya da mesleki işlevsellikte bozulmaya yol açmayacak şiddette olması ve
psikotik özelliklerin bulunmaması ile mani belirtilerinin süre ve şiddet olarak daha hafif
seyrettiği durumdur. Hem mani hem de hipomanide artmış özgüven, azalmış uyku
gereksinimi, distraktibilite, aşırı fiziksel ve mental aktivite, zevk verici davranışlara aşırı
katılım eşlik eder [24].
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Bir karma atak en az bir haftalık süreyle hemen her gün hem bir
manik dönem hem de bir major depresif atağın görüldüğü bir dönemdi [24]. Bu tabloya
neşeden çok irritabilite (disforik mani) hakim olmaktadır [22].
Bipolar-I bozukluğunun başlıca özelliği, bir veya birden çok manik epizodun
yada mikst epizodun ortaya çıkması ile belirli bir klinik gidişin olmasıdır. Tanı için
manik epizodun görülmesi gereklidir [22]. Çoğu zaman daha önce bir ya da birden çok
depresif epizod da olmuştur. Tanı için depresif epizodun görülmesi gerekli değildir.
Manik ya da depresif epizodlar, genel tıbbi durum, ilaç tedavisi, ilaç kötüye kullanımı,
ya da depresyon tedavisi için kullanılan ilaçlara bağlı olarak ortaya çıkmamıştır ve
belirtiler şizofreni ya da sanrısal bozukluk gibi bir psikotik bozuklukla bağlantılı
değildir [22].
Bipolar-II bozukluğunun başlıca özelliği ise, en az bir hipomanik epizodun yanı
sıra bir ya da birden çok major depresif epizodun ortaya çıkması ile belirli klinik gidişin
olmasıdır [10]. Bu bozukluk, bazen”hipomanik epizotlarla giden tekrarlayıcı (rekürren)
major depresif epizod’’olarak da isimlendirilir [22]. Manik ya da depresif epizodlar bir
yıl içinde dörtten fazla izleniyorsa, bu duruma“hızlı döngülü bipolar bozukluk ”adı
verilmekte olup, bu tablolar kadınlarda daha sık olarak izlenmektedir [22].

Major Depresif Epizod
Depresif duygudurum, ilgi kaybı ya da zevk alınan etkinliklerden artık zevk
alınmıyor olması depresyonun ana semptomlarıdır. Hastalar kendilerini hüzünlü,
kederli, umutsuz ya da değersiz hissedebilirler [36]. Depresyondaki hastaların hemen
hepsi görevlerini yapmakta zorluk doğuran, okulda ve işte başarısızlıkla sonuçlanan bir
enerji azlığından ve yeni tasarılar kurmak için istek azlığından yakınırlar [37].
Hastaların yaklaşık % 80’i uyku sorunları olduğundan yakınırlar. Genellikle erken
uyanırlar (terminal insomnia) ve gece sık sık uyanırlar ve “sorunlarıyla” ilgili olarak
düşüncelere dalarlar. Hastaların birçoğunda iştah azalması ve kilo kaybı vardır. Ancak
bazı hastalarda iştah artması ve aşırı uyuma görülebilir. Bu hastaların, özellikle bu
semptomlarına yoğun bir anksiyete eşlik ettiği zaman, atipik depresyonlarının
olduğundan söz edilir. Anksiyete, depresyonun sık görülen bir semptomudur ve
depresyondaki hastaların % 90 kadarını etkiler. Diğer vejetatif semptomlar arasında
menstruasyon bozuklukları ve cinsel ilgide azalma gibi semptomlar vardır [37].
Hastaların yaklaşık yarısı semptomlarının diurnal değişkenlik gösterdiğini tanımlar.
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Bu hastaların semptomlarında sabah bir artma ve akşama doğru bir azalma görülür.
Düşüncelerini belirli bir konu üzerinde yoğunlaştırma yeteneğinde azalma ve düşünce
bozuklukları gibi kognitif semptomlar görülebilir [36].
Depresyondaki hastaların yaklaşık üçte ikisi özkıyım girişiminde bulunmayı düşünür
ve %10-15’i girişiminde bulunur. Hastalar genellikle düzelmeye başladıkları ve
özkıyımı tasarlayabilecek ve uygulayabilecek gücü kendilerinde buldukları zaman
girişimde bulunurlar (paradoks özkıyım) [10].
Psikomotor retardasyon en sık görülen semptomdur. Hastanın hareketlerinde
yavaşlama, yüz ifadesinde donuklaşma, bakışlarında sabitleşme saptanır. Kaşları
arasında dikey yerleşimli kırışıklıklar görülür (omega bulgusu). Ancak, özellikle yaşlı
hastalarda, psikomotor ajitasyon da görülebilir. Kendilerine bakımları çok düşük
olmamakla birlikte bunu önemsemeyen bir tutum içinde olabilirler [37].

Unutkanlık, depresif hastaların tipik bir yakınmasıdır. Unutkanlığın, dikkatini ve
düşüncelerini toparlama ve belirli bir konu üzerinde yoğunlaştırma güçlüğü ile ilişkisi
olduğu düşünülür [37].
Düşünce içerikleri genellikle hezeyan düzeyinde olmayan, kayıp, pişmanlık, suçluluk,
özkıyım, ölüm düşünceleri ile yüklüdür. Sık karşılaşılan temalar, umutsuzluk, karamsar
düşünceler, kişisel yetersizlik, karar vermede güçlüktür. Benlik saygıları azalmıştır.
Psikotik depresyonda duygudurumla uyumlu hezeyanlar olarak, suçluluk, günahkarlık,
değersizlik, yoksulluk, perseküsyon, somatik ve nihilistik hezeyanlar görülebilir [36].
Bipolar bozukluğun depresif dönemleri, unipolar depresyondan farklı olarak
atipik depresyon belirtileri ile seyreder. Hiperfaji, hipersomni ile beraber psikomotor
retardasyona sıklıkla rastlanır. Depresyonun başlangıcı ve sonlanımı ani olabilir.
İyileşme dönemi görülemeden maniye kayma da görülebilir. Antidepresan kullanımına
bağlı olmayan manik kaymaların antidepresan kullanımına bağlı olanlardan ayrılması
hastalığın izleminde önem kazanmaktadır [38].
Bipolar depresyonlu hastalar, unipolar depresyonlu hastalarla karşılaştırıldığında daha
fazla total uyku süresi, özkıyım girişimi, sanrı ve varsanılar, postpartum başlangıç,
bölünmüş REM uykusu, dönemler arası değişkenlik ve dönem içi duygudurum
oynaklığı gösterirler [39].
Özkıyım girişimleri daha çok depresif ve karma dönemlerde görülmektedir. Özkıyım
girişimi ilk hastalık döneminde daha sık, daha sonra ki hastalık dönemlerinde ise daha
ciddidir [31]. Bipolar hastaların %10-19' u özkıyım ile kaybedilir. Genel toplum
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örneklemine göre özkıyım riski 30 kat fazladır ve özkıyım girişimlerinin %79' u
depresif dönem sırasında olmaktadır [1].

Manik Epizod
Hastada patolojik bir şekilde (gerçek durumla ve premorbid çizgisiyle uygunsuz)
kendini çok iyi hissetme, neşe, keyif, mutluluk, coşku (öfori) yaşantılanmaktadır. Ya da
bir taşkınlık, hırçınlık, öfke ve saldırganlık (irritabilite) sergilenmektedir. Duygudurum
genellikle öfori ve irritabilite arasında dalgalanır, bunlara çok kısa süreli hüzün ve
ağlamaların eklenmesi ters bir bulgu değildir [37].
Benlik değer duygusu ve kendine güven abartılı bir şekilde yükselmiştir (grandiyözite).
Bu yükseliş bazen psikotik düzeydedir (megalomani). Sosyal aralıkları çiğneyen bir
rahatlık ve girişkenlik ortaya çıkar. Tüm psişik aktiviteler artmıştır. Yeni ilgi ve istekler
ortaya çıkabilir. Kendine güvenin aşırı artışı ile riskli davranışlar ortaya çıkar. Spontan
dikkat ve bellek artmış ve güçlenmiştir. Dikkatin her şeye yönelmesi nedeniyle bir
konuya yoğunlaşamama ve konsantre olamama (distraktibilite) ortaya çıkar. Düşünce
çağrışımı çok hızlanmıştır [37].
Manik epizod psikotik boyutta ise, tabloya sanrı ve varsanılar eklenir. Bunların teması
tipik olarak megalomanik niteliktedir. Atipik olarak ise belirtiler, megalomanik temayla
ilişkili görünmeyen paranoid ve/veya Schneiderian nitelikte olabilir. Gündoğan ve ark.
(1994) yatarak tedavi gören manik atakta hastalarda kötülük görme sanrısının en sık
görülen psikotik belirti olduğunu göstermişlerdir.
Kontrol edilme ve düşünce yayılması gibi Schneider’in birinci sıra belirtilerinin manik
olgularda oldukça yüksek oranda görüldüğünü vurgulamışlardır [37].
Konuşma artmış (lögore), hızlanmış, sözü kesilemez şekildedir (basınçlı konuşma).
Çağrışımların çok hızlanması nedeniyle konudan konuya atlayan bir konuşma (düşünce
uçuşması) sergilenmektedir. Hareketler çok artmış ve hızlanmıştır. Riskli davranışlar (o
an için zevk verici ama acı sonuçları olan davranışların, düşünülmeksizin, sonuçları
görülmeden yapılması) sergilenir [37].
Hastanın uykusu çok azalmış ya da hiç uyumuyor ama uykusuzluktan yakınmıyordur,
cinsel istek ve performansı çok artmış durumdadır [36].
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Mikst (karma) Epizod
Manik ve major depresif epizod belirtilerinin birlikte bulunduğu epizodlar, mikst
epizod adını alır. Hasta her iki epizod ölçütlerini dolduracak derecede ciddi
dalgalanmaları, aynı epizod içinde ard arda yaşantılamakta ve sergilemektedir. Karma
dönemler saf manik dönemlere kıyasla daha yüksek oranda genel psikopatalojiyle,
katatonik belirtiyle, komorbiditeyle, özkıyım riskiyle ve kötü seyir ile ilişkili
bulunmuştur [40-43].
Hızlı döngü
DSM-IV-TR’de hızlı döngü, bir duygudurum bozukluğunun önceki 12 ayında
major depresif, manik, karma ya da hipomanik dönemin (Epizodlar, ya en az iki ay
süren kısmi ya da tam bir düzelme ile ya da öbür uçtaki bir döneme “örn. majör depresif
dönemin manik döneme” dönmesi yoluyla birbirinden ayrılırlar) tanı ölçütlerini
karşılayan en az dört dönem olarak tanımlanmıştır [10].
Kramlinger ve Post (1996), günler içerisinde kısa döngülerin gözlenmesini ‘’ultra hızlı
döngü’’, bir gün içerisinde çok kısa döngülerin gözlenmesini “ultradian döngü” olarak
tanımlamışlardır. Bu tanımlar DSM-IV‘te yer almamaktadır ve DSM-IV’te önerilen
süre ölçütlerine uymamaktadır. Ancak bu durumlar için ‘Başka Türlü Adlandırılamayan
Bipolar Bozukluk’ veya Bipolar I karma dönem’ tanıları kullanılabilir [10, 44].
2.1.6. Bipolar Bozuklukluğun Sınıflandırılmasında Yenilikler
Duygudurum

bozukluklarında

klinik

durumlar

arasında

dönüşümler

görülebildiğinden bu bozuklukların tanı sistemlerinde yer aldığı biçimiyle tek uçlu ve
iki uçlu gibi kesin sınırlarla ayrılmasının doğru olmadığı düşünülmektedir. Ayrıca, bu
ayrımın arada kalan olguları tanımlamada da yetersiz kaldığı üzerinde durulmaktadır.
Tanı sistemlerindeki bipolar sınıflandırılmasına en fazla katkı ve eleştiri Akiskal ve ark.
tarafından yapılmaktadır [45].
Akiskal, DSM-IV’teki bipolar bozukluk sınıflandırmasını genel anlamda yetersiz, bazı
noktalarda ise tutucu olması nedeniyle eleştirmektedir. Akiskal tarafından eleştirilen
başlıca noktalar şunlardır:
 İki uçlu ve tek uçlu depresyonun aynı şekilde tanımlanmış olması,
‘ılımlı iki uçlu’ bozuklukların yeterince ele alınmaması
11



Karma tip nöbet için depresif ve manik nöbetin tüm kriterlerinin karşılanmasının

gerekmesi,


Ailede BPB öyküsüne yer verilmemesi,



Mizaç özelliklerinin üzerinde durulmaması

Akiskal, 1983 yılında önerdiği iki uçlu spektrumunda BPB I, BPB II, BPB III ve tek
uçlu depresyonlardan bahsetmiştir. Buna göre BPB I, en az bir mani nöbeti özellikli bir
bozukluktur. ‘Ilımlı iki uçlu’ olarak tanımladığı BPB II ise, hipomani ile beraber
görülen tekrarlayan depresif nöbetler ve/veya siklotimik bozukluktan oluşmaktadır.
BPB III ise hipertimik mizaç ve/veya BPB aile öyküsü varlığında tekrarlayan depresif
nöbetlerle özellikli, ‘yalancı tek uçlu’ olarak tarif etmiştir. Yapılan çalışmalarda yalancı
tek uçlu hastaların tüm tek uçlu depresyon hastalarının %10-20’sini oluşturduğu
saptanmıştır. Akiskal, ilaç tedavisi sırasında gelişen hipomanik dönemlerin varlığını da
BPB III kavramına dahil etmiştir [46].
Akiskal, yalancı tek uçlu hastalarda depresyona eşlik eden hipertimik mizaç
özelliklerini tanımlamıştır. Buna göre hipertimide yaşam boyu canlılık ve aşırı kendine
güven söz konusu olup, hipomaniden en önemli farkı dönemsel özellik göstermemesidir
Ayrıca, Akiskal ve ark. DSM-IV’deki tanımın tersine hipomaninin genellikle 4 günden
daha kısa sürdüğünü ve mani ile hipomaniyi belirti şiddetine göre (psikotik belirtilerin
varlığı dışında) ayırt etmenin zor olduğunu belirtmektedirler.[46]
Angst ve arkadaşları (2003) hipomaninin major depresif belirtilerle beraber
görülebildiğini ve bu olguların BPB II’nin bir başka alttürü olarak adlandırılabileceğini
öne sürmüşlerdir.[4]
Akiskal ve ark.’nın [46] , Fransa’da yürüttükleri EPIDEP çalışmasında önerdikleri
iki uçlu spektrumun klinik pratiğe uygulanabilirliğini araştırmışlardır. Bu çalışmada,
major depresyon olgularının dosyaları önceden eğitim verilen psikiyatristler tarafından
Akiskal’ın önerdiği kriterler dahilinde değerlendirilmiş ve olguların %65’inde BPB
saptanmıştır. Yazarlar bu sonuçtan yola çıkarak, diğer ülkelerde de eğitim verildikten
sonra yeni iki uçlu spektrum uygulamalarına geçilebileceğini belirtmişlerdir.
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Akiskal tarafından tanımlanan BPB sınıflandırması aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır:
BPB ½

Şizoikiuçlu bozukluk

BPB I

Mani

BPB I ½ Uzamış hipomani
BPB II Spontan hipomani
BPB II ½Siklotimik depresyonlar
BPB III Antidepresanlara bağlı hipomani
BPB III ½ Uyarıcılara ya da alkol kullanımına bağlı duygudurumda uzamış
dalgalanmalar
BPB IV Hipertimik depresyon.[2]

2.1.7. Bipolar Bozuklukta Gidiş Göstergeleri
Olumlu Göstergeler:
 Mani dönemlerinin baskın olması
 Hasta ve ailesinin tedaviye uyum göstermesi
 İyilik dönemlerinin uzun sürmesi
 Aile, iş ve uğraşı koşullarının olumlu olması
 Ailede düşük duygu dışavurumu
Olumsuz Göstergeler:
 Erken başlangıç
 İleri yaş
 Ara dönemde kalıntı mani ve depresyon belirtilerinin varlığı
 Eşlik eden başka psikiyatrik bozukluk bulunması
 Geçirilmiş mani dönemlerinin sayısının 10'dan fazla olması
 İlk hastalık döneminin mani ya da karma dönem olması
 Karma dönemler
 Alkol ve ilaç/madde alışkanlıklarının bulunması
 Depresif dönemlerinin uzun sürmesi
 Hızlı döngülülük
 Kişilik bozukluğu ek tanısı
 Ailede madde kullanım bozukluğu öyküsü
 Ailede duygu dışa vurumunun yüksek olması [47].
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2.1.8. Klinik Seyir
Tüm

duygu

durum

bozukluklarının

%10-20'sini

bipolar

bozukluklar

oluşturmaktadır [22]. Bipolar bozukluk herhangi bir yaşta başlayabilir. Hastalık
başlangıcının zirve yaptığı dönem 15-19 yaş arasıdır [26].
Bipolar-I bozukluğun başlangıç yaşı major depresif bozukluktan ortalama 5-6 yıl daha
erkendir. Puberte öncesi seyrek olan bipolar bozukluk, ortalama erkekte 18, kadında 20
yaşlarında başlamaktadır. En sık başlama yaşı 20'lerin ortaları gibi gözükse de, ilk
belirtinin ortaya çıkması en sık 15-19 yaşlarında olmakta, bunu 20-24 yaşların arasında
ikinci bir pik izlemektedir [22]. Ancak başlangıç yaşı çocukluktan (5 ya da 6 yaş kadar
erken) 50 yaşına ya da ender olgularda daha ileri yaşlara kadar değişmektedir [24].
Bununla birlikte, 12 yaşın altında mani başlamasının nadir olduğu düşünülmektedir. 50
yaşın üzerinde başladığında organik bir neden araştırılmalıdır [22].
Ayrıca çocukluk çağında karşılaşılan fiziksel ve cinsel istismar bipolar bozukluğun
erken başlaması, hızlı döngü ve yetişkinlik çağında hastalığın daha kötü seyretmesi ile
ilişkili bulunmuştur [17].
Bipolar bozukluk çoğunlukla depresif dönemle başlar (kadınlarda %75,
erkeklerde %67 oranında) ve tekrarlayan bir bozukluktur. Birçok hasta hem manik hem
depresif dönem yaşar, hastaların %10-20'si sadece manik dönem yaşar. Manik dönemler
tipik olarak hızlı başlar (saatlerden günlere) fakat bazen 1 -2 hafta içinde yavaş yavaş da
gelişebilir. Tedavi edilmemiş manik dönem yaklaşık 3 ay sürer ve dolayısıyla klinisyen
bu süreden önce ilaçları kesmemelidir. Hastalık ilerledikçe dönemler arasındaki süre
sıklıkla kısalır. Ancak nedeni bilinmemekle birlikte yaklaşık 5 dönem sonra dönemler
arasındaki süre 6 ile 9 ay arasında sabitleşir. Bazı bipolar-I bozukluğu olan hastalar hızlı
döngülüdür. Tedavi edilmemiş bir depresif dönem 6-13 ay sürer.
Tedavi edilmiş olanlar aşağı yukarı 3 ay sürer. Üç aydan önce antidepresan tedavinin
kesilmesi sıklıkla belirtilerin geri dönmesiyle sonuçlanır. Major depresif bozukluğun
gidişi ilerledikçe daha uzun süren, sık dönemler geçirme eğilimi başlar [37].
Hastalığın kalıtsal yüklülüğü sonucunda bir sonra ki nesilde tekrarladığı zaman
başlama yaşı daha erken olmakta, prognozu daha kötü seyretmektedir. 18 yaşından önce
başlayan olgularda psikotik dönem, mikst dönem ve panik bozukluk daha fazla
görülmektedir. Bunların hastalığı daha ağır seyretmekte ve tedaviye daha az yanıt
vermektedirler [22].
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Bipolar hastalardaki özkıyım oranı genel toplumdan 30 kat daha fazla olup,
hastaların %15-25'i özkıyım girişiminde bulunmakta, bunların %10-19'’u hayatlarını
kaybetmektedirler. Bipolar depresyondaki hastalarda özkıyım davranışı ise bipolar
manidekinden 35 kat daha fazladır [22, 48].
Bekâr, dul veya boşanmış kişilerde bipolar bozukluk yaygınlığının, evlilere göre hafifçe
yüksek olduğuna dair kanıtlar vardır. Bunun nedenleri arasında, yalnız yaşama ya da
eşinden ayrılmanın yarattığı stresin hastalığı tetiklemesi ya da hastalığın kendisinin
yarattığı huzursuzluğun ayrılmaya ya da evlenmemeye sebep olduğu sayılabilir. Bazı
araştırmacılar medeni durumla ilgili etmenler dışında sosyokültürel etmenlerin de
önemli olduğunu vurgulamışlardır. Şehirlerde hastalığın köylere oranla daha fazla
görüldüğü iddia edilmiştir [31].
Hastalar yaşam boyu ortalama 8-10 epizod geçirirler. Ancak hızlı döngülü
hastalarda olduğu gibi, bazı hastalar çok fazla sayıda atak geçirmektedirle [22, 49].
Hastaların % 28'inde epizodlar mevsimsel özellik göstermektedir [22]. Depresyon
ilkbahar ve sonbaharda artmakta, manilere de yazları rastlanmaktadır [38].
Bipolar hastalar unipolarlardan daha fazla hastalık dönemi yaşarlar. Bipolar hastalarda
ilk döngü süresi uzundur. Zamanla döngüler kısalır [50]. Sadece manik semptomları
olan hastalar depresif ya da mikst semptomları olan hastalara göre daha büyük bir iyilik
hali gösterirler. Hastaların yaklaşık % 40-50'si ilk dönemden sonraki 2 yıl içinde ikinci
manik dönemi geçirirler. Çoğu olguda (%50-60) manik atağın hemen öncesinde ya da
sonrasında, arada ötimi dönemi olmaksızın bir major depresif epizod bulunur [28].
Manik atakların %26'sı ve depresif atakların %7'sinde hastanede yatarak
tedavinin gerektiği belirtilmiştir [51]. Kişinin psikotik özellikleri olan manik epizodları
varsa, daha sonraki manik epizodlarda da büyük bir olasılıkla psikotik özellikler
olacaktır. O sıradaki atağa duyguduruma uygun olmayan psikotik özellikler eşlik
ediyorsa epizodlar arasında tam bir düzelme olmama olasılığı yüksek olmaktadır [28].
Bipolar-I bozukluğu olan hastaların; %7'si tam iyileşir, %45'i birden fazla dönem geçirir
ve %40'ı kronikleşir. Uzun dönem izlemde; bipolar-I bozukluğu olan hastaların %15'i
iyidir, %45'i de iyidir ama birçok depreşme yaşamışlardır, %30'u kısmi düzelir ve
%10'u kronikleşir. Bipolar-I bozukluğu olan hastaların üçte birinde kronik belirtiler
görülür ve belirgin sosyal ve mesleki düşüş yaşarlar [28].
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2.2. Afektif Temperament (Mizaç)
2.2.1. Tanım
Mizaç (huy, temperament), karakter (character) ve kişilik (personality)
çoğunlukla aynı anlamda kullanılsalar da aslında birbirinden farklı kavramlardır.
Mizacın karşılığı olan ‘temperament’, halk dilinde kullanılan şekli ile huy, ‘karışım’
anlamına gelen ‘temperare’ sözcüğünden türetilmiştir. Yapısal, genetik ve biyolojik
temele dayanan tavır ve davranışları anlatır [1]. Diğer bir deyişle emosyonel uyarılara
doğuştan yapısal olarak belli bir şekilde otomatik tepki gösterme eğilimidir. Karakter
ise eski Yunanca’da nakşedilmiş anlamına gelen ‘characteria’ sözcüğünden türemiş
olup, insanın yetiştiği çevreden kaynaklanan öğrenilmiş tavır ve davranışlara karşılık
gelmektedir. Kişilik ise; yapısal kurama göre, genetik olarak gelen ve yaşam boyu
değişmeyen mizaç ile sonradan edinilmiş karakterin zekâ ile birleşmesi sonucu
meydana gelmektedir [1]. Yani bir arada yetiştirilen çocukların paylaştığı çevresel
faktörler kişiliğin birkaç yönüne etki etse de temel mizaç üzerine etkisi çok azdır ya da hiç
yoktur [52].

Kraepelin’e göre bipolar bozukluk, yalnızca mani ve majör depresyondan değil aynı
zamanda farklı duygudurum kalıplarından, özellikle de mizaç özelliklerinden
oluşuyordu. Kraepelin, depresif, manik, irritabl ve siklotimik mizaçların bipolar
bozukluğa “kişisel yatkınlık” yaratan etkenler olduğunu ileri sürmüştür. Kraepelin’e
göre bu mizaçlar, afektif psikozların subklinik formlarıdır, çoğu manik-depresif hastada
bu afektif mizaç özelliklerinin bulunur ve hastalar akut nöbet yatıştıktan sonra da bu
afektif mizaç özelliklerine geri dönerler. Diğer taraftan hasta olmayan aile bireylerinde
de benzer afektif mizaçlara rastlanabileceğini ifade etmiştir. Schneider, 1958 yılında
Kraepelin’in gözlemlerini genişletmiş, depresif ve hipomanik mizaçları tanımlamıştır.
Schneider, Kraepelin’in aksine bu iki mizacın duygudurum bozukluklarıyla genetik
olarak bağlantısı olmadığını savunmuştur [53].
Mizacın; organizmanın nispeten stabil bir özelliği olduğu ileri sürülmüştür. Klein ve
ark. (1988) distiminin

çocuklara genetik olarak geçtiğini belirtmişlerdir. Bipolar

erişkinlerin adölesan çocuklarında siklotimik özelikler gösterilmiştir [54]. Bipolar
hastanın monozigot ikiz çocuklarında

benzer mizaç özelikleri görülmektedir [55].

Komorbidite, sendromal fenemoloji, tedavi yanıtı ve akrabalarda mizaç kişilik özelliği
ile afektif bozukluklar arasında güçlü bir ilişki kurulmuştur..
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Akiskal ve Mallya (1987), iki uçlu bozukluk tanısı alan hastaların “fenotip”
olarak tek uçlu olan yakınlarının “genotip” olarak iki uçlu olduğunu öne sürmüştür.
Böylece genel popülasyonun % 4-5’inin ağırlıklı olarak depresif fenomenoloji ve ılımlı
iki uçlu özellikler gösteren geniş bir iki uçlu spektruma dâhil olduğu ileri sürmüşlerdir
[3]. Çalışmalar bipolar bozukluk için tahmin edilen %1-1,6’lık oranın çok düşük
olduğunu, toplumda bipolar bozukluk oranının en az %5 olduğunu, bu bozukluğun
çoğu kişide kendini, maniye varmayan kısa çıkış dönemlerini de içeren depresyon
biçiminde gösterdiğini ortaya çıkarmıştır [56]. Son şekliyle Akiskal’ın tanımladığı
afektif mizaç ilk dördünü Kraepelin’in manik depresif hastalığın temel durumları olarak
tanımladığı beş afektif mizaçtan oluşur: depresif, hipertimik, siklotimik, irritabl (sinirli)
ve anksiyöz (endişeli) [57]. Akiskal ve Malaya (1987) distimik, siklotimik ve hipertimik
mizaçları çocukluk ve adölesan döneminde depresyon ve bipolarite gelişimi için farz
edilen basamaklar olarak ileri sürmüşlerdir [3].
Sonuç olarak, afektif mizaç tiplerinin bipolar bozukluğun varlığını ve doğasını
etkilediği ya da hastalığın tipinin afektif mizacı etkilediği söylenebilir. Afektif mizaç ile
psikopatolojinin (özellikle afektif mizaç türleri ile bipolar bozukluk alt grupları
arasındaki ilişki) ilişkisi olduğunu iddia eden varsayım yapılan birçok çalışmayla da
desteklenmiştir. Bir başka deyişle depresyona ve maniye ait özgül afektif mizaç
özellikleri bulunmaktadır. Mani birincil olarak hipertimik mizaç, depresyon da depresif
mizaç ile bağlantılı bulunmuştur. Afektif mizaç ve bipolar bozukluk ilişkisi üzerinde
öne sürülen özellikler arasında ailesel yüklülük, erken başlangıç, yüksek oranda
yineleme ve antidepresan etkisi altında manik kaymaya yatkınlık sayılabilir [58].
Akiskal ve Pinto tarafından önerilen bipolar spektrum şu olguları içermektedir; mani,
hipomani (süresi dikkate alınmaksızın) dönemleriyle seyreden yineleyen depresyon,
ilaç sağaltımıyla tetiklenen hipomani, siklotimik ve hipertimik mizaçlarla ilişkili
depresyonlar ve iki uçlu aile öyküleri olan yineleyen depresyonlar ya da lityuma duyarlı
döngüsel depresyonlar [56].

2.2.2.Mizaç Tipleri ve özelikleri
Akiskal ve Mallya’ya göre (1987) afektif mizaçların özellikleri [3, 53];
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Hipertimik mizaç:
 Erken başlangıç (<21 yaş)
 Nadiren araya giren ötimiyle birlikte aralıklı eşik altı hipomanik özellikler
 Az uyuma alışkanlığı (<6 saat/gün, hafta sonları da dâhil)
 Yadsımanın çok fazla kullanılması
 Schneiderian hipomanik kişilik özellikleri:
•

İrritabl, neşeli, aşırı iyimser veya coşkulu

•

Saf, kendine fazla güvenen, övüngen, abartılı, gösterişli

•

Gayretli, çok plan yapan, tedbirsiz ve bitmez tükenmez bir dürtüyle koşuşturan

•

Aşırı konuşkan

•

Sıcakkanlı, insan arayan veya dışa dönük

•

Aşırı karışan ve başkalarının işine burnunu sokan

•

Baskılanmayan, uyaran arayan veya rastgele cinsel ilişkide bulunan

Eşik altı distimik mizaç: (depresif)
 Erken başlangıç (<21 yaş)
 Başka bir duruma ikincil olmayan aralıklı, düşük şiddette depresyon
 Çok uyuma alışkanlığı (Günde dokuz saatten fazla uyuma )
 Derin derin düşünme, anhedoni ve psikomotor enerji azlığına meyil (hepsi sabah
saatlerinde daha belirgin)
 Schneiderian depresif kişilik özellikleri:
•

Ümitsiz, kötümser, neşesiz veya eğlenmeyen

•

Sessiz, pasif ve kararsız

•

Şüpheci, aşırı eleştiren veya şikâyet eden

•

Derin derin düşünen ve endişelenen

•

Vicdanlı, kendi kendini disiplinize eden

•

Kendini eleştiren, kendini cezalandıran, kendini küçülten

•

Başarısızlıkları, yetersizlikleri ve olumsuz olaylar hakkında aşırı kafa yoran
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İrritabl mizaç: (sinirli)
 Erken başlangıç (<21 yaş)
 Nadiren ötimik, çoğunlukla karamsar (irritabilite ve çabuk öfkelenme)
 Derin düşüncelere dalmaya meyil
 Aşırı eleştiren ve şikâyet eden
 Mizahtan yoksun şakalar yapan
 İstenmediği halde sokulup sıkıntı veren
 Disforik, yerinde duramama
 Dürtüsellik
 Antisosyal kişilik bozukluğu, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu veya
nöbet bozukluğu ölçütlerini karşılamaz

Siklotimik mizaç:
 Erken başlangıç (<21 yaş)
 Nadiren ötiminin olduğu, sık, kısa döngüler
 Bir fazdan diğerine öznel ve davranışsal görünümler arasında ani geçişlerin
olduğu iki dönemli durum
 Öznel görünümler:
•

Bitkin, halsiz / Canlı, öforik

•

Kötümserlik / İyimserlik

•

Zihinsel konfüzyon / Keskinleşmiş ve yaratıcı düşünce

•

Düşük kendine güven / Aşırı kendine güven arasında değişen benlik saygısı

•

Davranışsal görünümler:

•

Azalmış sözel dışavurum / Çok konuşma

•

Aşırı uykulu / Aşırı uyanık

•

Nedensiz sulu gözlülük / Aşırı şakacılık

•

İçe dönük kendini soyutlama / Sınırsız insan arama

•

Üretkenlikte belirgin değişkenlik
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Endişeli Mizaç:
* Erken başlangıç (21 yaşından önce)
* Davranışsal inhibisyona yatkın,
* Yeni uyaranlar ve mücadele gerektiren durumlar karşısında psikolojik tepkisellik,
*Anksiyete duyumlarının zararlı biyolojik ve psikolojik sonuçların göstergesi
olabileceğine inanç,
* Günlük değişimlere adaptasyonda zorluk,
* Uykuya dalmakta zorluk ve dinlendirici olmayan uyku,
*Psikosomatik rahatsızlıklara yatkınlık.
2.2.3.Mizaç ve bipolar bozukluk
Mizaç ile duygudurum arasındaki ilişki çeşitli şekillerde ele alınabilir:
1-Kraepelin’in varsayımına benzer şekilde kimi mizaç özellikleri duygudurum
bozukluklarının alt sendromal ya da alt duygulanım belirtilerini tanımlar.
2- Duygudurum hastalık belirtilerinin görünümünü renklendirir
(örneğin, karma dönem ile saf manik dönem arasındaki görünüm farkı gibi).
3- Mizaç duygudurum hastalık dönemine yol açmaz ama dönemin şiddetine etki eder.
4- Duygudurum bozukluğunun varlığı kişilik ya da mizacı değiştirir [59].
Duygulanım mizaçları ile duygudurum alt grupları arasında ilişkinin olduğu genel
modeli yani psikiyatride uzun yıllardır kabul edilen depresyona ve maniye ait özgül
mizaç özellikleri olduğunu iddia eden varsayımı Akdeniz ve arkadaşları (2004)
tarafından yapılan çalışmayla da desteklenmiştir. Yani mani birincil olarak hipertimik
mizaç ve depresyon da depresif mizaç ile bağlantılıdır [60]. Hipertimik özellikler ile iyi
gidiş arasında bir ilişki olduğu bildirilmiştir [9].
Afektif mizaç ve bipolar bozukluk ilişkisinde öne sürülen özellikler arasında
ailesel yüklülük, erken başlangıç, yüksek oranda yineleme ve antidepresan etkisi altında
manik kaymaya yatkınlık sayılmaktadır [60]. Farklı afektif mizaç özelliklerine sahip
bipolar hastalarda, hastalığın farklı klinik ve gidiş özellikleri taşıdığı gösterilmiştir.
Bipolar bozukluğun özellikle depresif dönemin tedavisinde manik kayma riski dikkat
edilmesi gereken önemli bir konudur. Geçmişte siklotimik mizacı olan kişilerde
antidepresanla hipomaninin ortaya çıkma olasılığının arttığı ileri sürülmüştür [6].
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Akiskal siklotimik mizacın iki kutupluluk ile en bağlantılı mizaç tipi olduğunu
bildirmiştir [61]. Manik kayma için risk etkenlerini araştıran bir başka çalışmada da
hipertimik mizacın en büyük riski taşıdığı belirtilmiştir [9]. Kesebir ve arkadaşlarının
çalışmasında bipolar bozukluk tanılı hastalarda siklotimik, hipertimik ve sinirli (irritabl)
mizaç benzer oranlarda ve ön planda saptanmıştır [58].

Manik kayma,

hipertimik mizaç grubunda daha sık iken, ektanı- alkol ve madde

kullanım bozuklukları ve anksiyete bozuklukları siklotimik mizaç grubunda daha sık
bulunmuştur. Sürekli hızlı döngü ise hipertimik ve siklotimik mizaçların hastalık öncesi
varlığı ile ilişkili bulunmuştur [62].
Bipolar bozukluğu olan hastalarda nöbetlerin doğasına göre eşlik eden huy
özellikleri arasında farklar bulunmuştur; karma nöbeti olan hastalarda, saf manik nöbeti
olanlara göre daha fazla anksiyeteli- depresif huy özelliklerine rastlanmıştır [8].
Akdeniz ve arkadaşları (2004 ) depresif mizacın her iki depresyon grubunda da diğer
gruplara göre daha sık görüldüğü, yine depresyon hastalarında endişeli mizaç sıklığı
bipolar hastalardan daha sık görüldüğü, siklotimik mizacın hasta gruplarında kontrol
gruplarına göre daha sık bulunduğu ve hipertimik mizaca sadece ikiuçlu duygudurum
bozukluğu olan hastalarda bulunduğunu

belirtmişlerdir [60]. Depresif ve endişeli

mizacın örtüştüğünü ve doğada birlikte bulunduğunu ileri süren çalışmalar da bunu
destekler [6, 63].

Parker ve ark. fenotip olarak anksiyöz depresif hasta tipi

betimlemişler ve genetik olarak "endişeli bekleyişi" olanların daha fazla depresyon
tanısı aldıklarını ve yineleme riski taşıdıklarını ileri sürmüşlerdir [64]. Buna karşın
bipolar hastaların hiçbirinde saptanmayan depresif mizaç kadın bipolar hastalarda daha
sıklıkla izlenmiştir [58, 65]. Yine bu kişilerin aile öykülerinde unipolar depresyon daha
sık bulunmuştur. Bu iki bulgu birleştirildiğinde, mizaç bipolar bozukluğun cinsiyete
bağlı görünümü ile ailesel-genetik faktörler arasında bir ara basamak gibi durmaktadır.
Siklotimik mizacın Bipolar II bozukluğu olan hastalarda daha sık gözlemlendiği
ile ilgili yayınlar mevcuttur [7, 66]. 2005 yılında Mendlowicz ve ark. yaptığı bir
çalışmada, bipolar depresyonlu hastaların major depresif bozukluğu olan hastalara göre
daha yüksek siklotimik skorlara sahip olduğu gösterilmiştir [67].
Siklotimik mizaca sahip bireylerin ailelerinde afektif hastalıklar sık olarak
bulunur. Aynı zamanda siklotimik mizaç bipolar bozukluğa sahip hastaların
çocuklarında da sıklıkla gözlenmektedir. Hipotez olarak bu mizaç bipolar bozukluk için
kalıtımsal bir yakınlık oluşturuyor olabilir [68]. Yine ülkemizde Kesebir ve
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arkadaşlarının, yaptığı bir çalışmada bipolar I bozukluğu olan hastaların ve birinci
derecede akrabalarının, kişisel ve aile öyküsünde mizaç bozukluğu olmayan kontrol
grubuna göre daha yüksek oranda hipertimik mizaca sahip oldukları bulunmuştur [63].
Bu veri daha önce yapılan çalışmalarla [69, 70] uyumlu olarak hipertimik mizacın
erkeklerde daha sık görüldüğü; siklotimik ve irritabl mizacın, bipolar bozukluğu olan
hastalarda birinci derece akrabalarına göre daha yüksek oranda bulunduğu tespit
edilmiştir [63].
Yapılan birçok çalışma ise depresif mizacın kadınlarda daha yaygın olarak
görüldüğünü belirtmektedir [71, 72]. Major depresyonlu hastalarla yapılmış çalışmalara
göre depresif mizacı olan hastalar daha ağır seyreden, daha genç yaşta başlayan,
yineleme eğilimi daha yüksek olan, birinci derece akrabalarında depresyon öyküsü daha
sık, kendine zarar verme davranışı olan ve kalıntı belirtileri daha fazla gösteren
hastalardır [70, 73]. Cassano ve ark. benzer şekilde, yineleyici depresyon hastalarında
depresif mizacın daha sık olduğunu bildirmişlerdir [74].
Teorik olarak afektif mizaçlara evrimsel gelişim penceresinden bakıldığında;
anksiyöz mizacın özverili davranışa, bağlılık geliştirmeye ve evlilik bağının devam
etmesine; depresif mizacın erkekte bağlanmaya, kadında ise evliliğe bağlanmaya;
siklotimik mizacın romantizme ve yaratıcılığa; hipertimik mizacın keşfetmeye, kendi
bölgesini korumaya ve liderlik vasfına hizmet ettiği düşünülebilir [68].
Bazı mizaç özelliklerinin özkıyım davranışına yatkınlıkla ilişkili olduğu ileri
sürülmüştür [75]. Anksiyete, öfke ve dürtüsellik artmış özkıyım riski ile birliktelik
göstermektedir [76]. Düşük ödüle bağımlılık ve yüksek yenilik arayışı özkıyım
davranışı ile ilişkili mizaç boyutları olarak gösterilmiştir [77]. Azorin ve ark. 1090
bipolar hastayı kohort olarak araştırdıkları çalışmasında; %35’ i nin hayatında en az bir
kez özkıyım girişiminde bulunduğu ve özkıyım girişimini tetikleyen faktörlerden biri
olarak siklotimik mizaç gösterilmiştir [78]. Kesebir ve arkadaşlarının çalışmasında
depresif, siklotimik ve anksiyöz mizaç özkıyımgirişimi olan olgularda daha sık
görülmüştür [58]. Bu sıklık kadınlarda depresif ve siklotimik mizaç için, erkeklerde
anksiyöz mizaç için daha çoktur. Bu olgular iki uçlu bozukluğun agresyon ve özkıyım
eğilimi ile karakterize özel bir formuna sahiptir. Bu bulgu karma ve iki uçlu bozukluğun
depresyon dönemindeki yüksek özkıyım yaygınlığını açıklamak açısından önemlidir
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2.3 Dissosiasyon ve Dissosiyatif Bozukluklar
2.3.1. Tarihçe
Bir fransız cerrah olan Eugéne Azam’ın 1850’lerde ki “Felida X” adlı raporu
tarihi öneme sahiptir. Bu rapor Felida isimli, Dissosiyatif Kimlik Bozukluğunun klinik
belirtileri sebebiyle doktora başvuran bir hasta hakkında Azam’ın notlarını
içermektedir. Hastalığın belirtileriyle büyülenmiş olan Azam “kişiliğin çiftlenmesi
(doubling of personality)” tanımını yaparak, birkaç dekad önce İngiltere’de Braid
tarafından geliştirilen hipnotik yöntemleri hastaya uygulamıştır. 1880’lerde Pierre Janet
Charcot’nun hipnotik yöntemlerini kullanarak, o dönemde histerik olarak tanımlanan
belirtilerin psikolojisinin anlaşılmasında önemli olan “zihinsel dissosiasyon” kavramını
geliştirmiştir. Böylece günümüzdeki dissosiyatif bozuklukların nozolojik sınıflamasında
ve klinik görüntüsünün anlaşılmasında temel taşı oluşturmuştur.

1906 da Morton

Prince, “Bir Kişiliğin Dissosiasyonu” adlı kitabında en meşhur Dissosiyatif Kimlik
Bozukluklarından biri olan Miss. Beauchamp’dan “Azize, şeytan, kadın” olarak söz
eder ve şöyle devam eder: “....Üç farklı kişiden biri olabilir. Üç diyorum çünkü aynı
bedeni kullansalar da, her biri farklı düşünceleri, farklı görüşleri, inançları, zevkleri,
alışkanlıkları, yaşantı ve anılar ile ortaya konan açıkça farklı karekterlerdi.....” [79, 80].
2.3.2.Psikodinamik Anlayış
Janet dissosiasyonu açıklarken psikolojik eksiklik modeli, egonun zayıflığı
üstünde durmuştur. Zihinsel işlevlerin (duyumlar, anılar....) bilinçte birleşik ve stabil
bir yapıda ve bilincin kontrolünde kalabilmesi için gerekli olan zihinsel enerjide,
kendiliğinden veya travma sonucunda azalma olduğunu öne sürmüştür (La misére
pychologique). Janet, psikolojik yapı tarafından asimile edilemeyen travma anılarından
bahsetmiş ve bunlara “sabit fikirler” (fixed ideas) adını vermiştir. Bu anılar, zihinde
çekirdek oluşturmakta ve ilerde dissosiyatif belirtilere yol açmaktadır.
Freud ise başlangıçta travmanın önemini vurgulamış, ancak eksiklik modeli yerine
egonun kendisini acı veren anılardan ve duygulardan koruduğunu ileri sürmüş. Çatışma
modeli olarak bilinen bu modelde ego bunu bastırma (represyon) savunma
mekanizmasını kullanarak yapar. Bu süreç fenomenolojik olarak dissosiasyon ile ortaya
konur. Freud daha sonra etyolojiyle ilgili olarak travmadan uzaklaşarak, acı veren cinsel
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ve saldırgan dürtü ve fantazilere dikkat çekmiştir. 20.yüzyıl psikiyatrisine bu görüş
damgasını vurmuştur [81].
Dissosiasyon da represyon gibi zihinsel içeriğin farkındalığın dışına gönderildiği
bir savunma düzeneğidir. Ancak represyonda içerik represyon bariyeri aracılığıyla yatay
bir bölünmeye maruz kalır ve dinamik bilinçaltına gönderilir. Dissosiasyonda ise dikey
bir bölünme söz konusudur yani zihinsel içerik paralel bir bilinçlilik halinde var olmaya
devam eder. Represyon genellikle ödipal arzular gibi içsel çatışma yaratan yasak
arzulara yanıt olarak ortaya çıkarken, dissosiasyon travmaya yanıt olarak harekete
geçirilir. Fakat bir kez harekete geçen bu mekanizma içsel çatışmalarla da tekrar etkin
hale geçebilir [79, 82, 83].

2.3.3.Epidemiyolojik Veriler:
Ross, dissosiyatif patolojinin genel toplumdaki yaygınlığını %5-10 olarak
saptamıştır. Günlük hayattaki normal dissosiyatif süreçler olarak bilinen “otoyol
hipnozu”, “konuşmada kopma”, “gündüz düş kurma”, “geçici olarak ortaya çıkan
yabancılaşma hissi” de dahil edilirse bu oran daha da artmaktadır [84].
Amnezi sebebiyle hastaneye başvuran hastaların %20’sinde amnezi dissosiyatif
kökenlidir. Nöroloji konsültasyonu sebebiyle yapılan muayenelerde hastaların yaklaşık
%10’unda dissosiyatif amnezi ya da füg bulunmuştu [85].
Depersonalizasyon; depresyon ve anksiyeteden sonra üçüncü en sık görülen belirtidir.
Geçici depersonalizasyon sendromu yatan hastaların %40’ında, hayatı tehdit edici
tehlike ile karşılaşan insanların %30’unda görülmüştür [85].
Ülkemizde yapılandırılmış tanı koydurucu bir görüşme çizelgesi ile genel
toplumda yürütülen bir çalışmada DSM-IV ölçütleri uyarınca dissosiyatif bozukluklara
kadınlarda %18,5 oranında rastlandığı sonucuna varmıştır. Aynı populasyonda
Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu sıklığı % 1,1, Başka Türlü Adlandırılmayan Dissosiyatif
Bozukluk sıklığı ise % 8,1 olmuştur [84]. Yine daha önce yapılan bir çalışmada klinik
olarak doğrulanmış olmak koşulu ile Dissosiayatif Kimlik Bozukluğu sıklığının en az %
0,4 olduğu görülmüştür [85].
Pek çok çalışmada disssosiyatif bozukluklarla çocukluk çağı travmalarının
arasıdaki ilişki vurgulanmıştır. Klinisyenler ve araştırmacılar bu durumu sıklıkla
gözlemlemektedirler. Ülkemizde yapılan bir çalışmada dissosiyatif bozukluğu olan
hastalarda çocukluk çağında %27,8 cinsel istismar, %50 fiziksel istismar, %72,2
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duygusal istismar ve %83,3 ihmal bulunduğu saptanmıştır [86]. Çocukluk çağı
travmaları ve dissosiasyon özkıyım eğilimi ve kendine zarar verme davranışlarıyla
ilişkilidir [87]. Tamamlanmış özkıyım oranı %1-2 olmasına rağmen dissosiyatif
bozukluğu olan hastalarda özkıyım girişimleri ve özkıyım amacı olmayan kendine zarar
verme davranışları çok daha sık olarak bulunmaktadır [88]. Tutkun ve arkadaşlarının
çalışmasında %88,2 kendine zarar verme, %82,4 özkıyım girişimi bildirilmiştir [89].
Acil psikiyatri polikliniğine başvuran dissosiyatif bozukluklu hastalarda %60 kendine
zarar verme, %66,7 geçmişte özkıyım girişimi olduğu saptanmıştır [90].
2.3.4.Dissosiasyonun Beş Bileşeni
Klinik açıdan genel dissosiasyon kavramını, birbiri ile bağlantılı ama birbirinden
ayrı bileşenler olarak düşünebilinir. Bu amaçla, Steinberg, dissosiasyonu beş temel
dissosiyatif belirti içinde organize etmiştir: Amnezi, depersonalizasyon, derealizasyon,
kimlik konfüzyonu ve kimlik değişimi. Bu beş

belirti,

çeşitli

psikiyatrik

bozuklukluklarla birarada bulunsa da, dissosiyatif bozukluğu olan hastalarda bu
belirtilerin profilleri temel ayırıcı özellikler gösterir [91].
1) Amnezi: Amnezi, özel ve belirgin bir zaman parçasının bellekten yok olması
anlamına gelir. Dissosiyatif amnezi işlevsel amneziler grubuna girer ve çeşitli
biçimlerde kavramlaştırılabilir. Çocukluk amnezileri (6 yaş öncesi), uyku ve rüya
amnezileri, hipnotik amnezi patolojik olmayan amnezilerdendir. İşlevsel patolojik
amneziler, kimliğin ve kişinin özel geçmişinin büyük parçalarının hatırlanmadığı geriye
dönük amnezilerdir. Dissosiyatif Füg için bu tipiktir. Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu
(DKB) hastaları, kişilikler arası amnezi yaşarlar. Bu tam amnezi olabileceği gibi,
genellikle kısmidir. Başka bir deyişle, kişilikler birbirinden haberdar olduğu ve
birbirinin yaptığı birçok şeyi izleyebildiği halde bazı şeyleri de izleyemeyebilir ve
onlara amnezik olabilir. Kişilikler arası amnezi tek ya da çift yönlü olabilir.
Genellikle organik olmayan amnezilerde retrograd, organik amnezilerde
anterograd amnezi olur. En sık görülen organik amneziler; Korsakoff Sendromu, kafa
travmasına bağlı amnezi, postoperatif amnezi, enfeksiyon sonrası amnezi ve geçici
global amnezidir. Epilepsi, serebrovasküler hastalık, metabolik bozukluklar, toksik
durumlar, madde ve alkol kullanımı organik amnezilere yol açabilir.
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Organik amnezilerin dissosiyatif amnezilerden ayırıcı tanısında dikkat edilmesi gereken
noktalar şunlardır:
1) Kişinin kimliğinde değişmeler olmaz.
2) Amnezi özgül olarak kişisel bilgilerle sınırlı değildir.
3) Hatırlanmayan olaylar sıkıntı verici travmatik olaylarla sınırlı değildir.
4) Amnezi genellikle anterograddır.
DSM-IV’de 4 tip amnezi tanımlanmıştır: [10]
1) Seçici amnezide sınırlı bir dönemdeki bazı olayları hatırlanmaz.
2) Lokalize amnezide sınırlı bir dönmdeki hiçbir olay hatırlanmaz.
3) Sürekli amnezide geçmişteki belli bir noktadan itibaren o zamana kadar olan olaylar
hatırlanmaz.
4) Genelleşmiş amnezide kişi hayatıyla ilgili hiçbir şey hatırlayamaz [91].
2) Depersonalizasyon: Depersonalizasyon kendilikten kopuş hissi olarak tanımlanır.
Benliğe yabancılaşma ya da gerçek dışı olma hissi, kendini dışarıdan görme hissi,
yaşantının hoş olmayan afekti dışında bütün afektlerin kaybolması, depersonalizasyon
yaşantısının önemli özelliklerindendir. Depersonalizasyonun karakteristik özelliği, o
sırada

gerçeği

değerlendirme

yeteneğinin

sağlam

kalmasıdır.

Yani

hasta

yabancılaşmaya benlikten gerçek bir kopuş ya da bölünme olarak değil “sanki” terimi
ile tanımlar. Depersonalizasyon kimlikle ya da afektle ilgili olabilir. Psikiyatrik bir
bozukluğu olmayan kişilerde, özellikle adolesan ve genç erişkinler, depersonalizasyon
yaşayabilirler. Aşırı yorgunluk, duyusal yoksunluk (sensory deprivation), alkol ya da
madde kullanımı, uyku yoksunluğu, şiddetli psikolojik stresle ortaya çıkabilir. Ayrıca
hipnoz,

transdantal

meditasyon,

hipnogojik

ve

hipnopompik

yaşantılara

da

depersonalizasyon eşlik edebilir.
Dissosiyatif bozukluğu olan kişiler depersonalizasyon sırasında “gözlemleyen
kendilik” ile “yaşama katılan kendilik” arasında süregiden içsel interaktif dialoglar
meydana gelir. Psikiyatrik bir bozukluğu olmayan kişilerde depersonalizasyon geçicidir
ve bu dialoglar eşlik etmez. Diğer psikiyatrik bozukluklarda da (şizofreni, anksiyete
bozuklukları, depresyon) görülebilir. Yelpazenin normal ucundaki genelde kısa ve
izoledir, genellikle stresle ortaya çıkar. En ağır uç olan dissosiyatif bozukluklar ve
PTSB’da tekrarlayıcı ya da sürekli olan, devam eden dialogların eşlik ettiği
depersonalizasyon görülür.
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Akut depersonalizasyon büyük bir sıkıntıya yol açtığı halde kronik depersonalizasyon
fazla sıkıntı doğurmayabilir ve kişiye normal bir yaşantı gibi geldiği için klinisyenle
paylaşma ihtiyacı dahi duymayabilir. Ancak kronik depersonalizasyon dolaylı olarak
(yaşıyor olma hissini yeniden kazanmak için) çeşitli kendine zarar verici davranışlara
yol açabilir. Bunların en ciddisi özkıyım girişimleridir.
Depersonalizasyon türleri şunlardır:
Algısal: Kendini vücudun dışında görme hissi.
Kinestetik: Vücudun kendine ait olmadığı hissi.
Emosyonel: Duygularını kendine yabancı hissetme.
Davranışsal: Davranışların kontrolü altında olamadığı hissi [91].
3) Derealizasyon: Derealizasyon, çevrenin gerçek olmadığı hissi olarak tanımlanır. Bu
sırada kişinin evi, iş yeri gibi iyi tanıdığı yerler; yakın arkadaş ve akrabaları yabancı
gibi gelebilir. Genelde amnezi ile birlikte olabilir ve amnestik epizoddan ayırt
edilmelidir. Belli bir obje ya da kişi ile bağlantılı tanıdık afektin olmayışı,
derealizasyondaki en belirgin faktördür. Renklerin yoğunlaşması, çevredeki objelerin
büyüklüklerinin değişiyormuş gibi gelmesi şeklinde algısal distorsiyonlar sıklıkla eşlik
eder. Derealizasyon yaşayan kişi yer ve zaman algısında distorsiyon da yaşayabilir, ama
bütün bu yaşantılar “sanki” ya da “imiş gibi”dir. Derealizasyon genellikle
depersonalizasyon ile birlikte bulunur [91].
4) Kimlik Konfüzyonu: Kişinin kendi kimliği konusunda emin olması, çelişkiye
düşmesi ya da kafa karışıklığı yaşaması şeklinde subjektif bir hisdir. Sürekli bir iç
mücadele hissi tanımlanır. Bu mücadele değişik kimliklerin baskın olmaya çalışması ile
ortaya çıkar [91].
5) Kimlik değişimi: Kimlik değişiminde kimlik konfüzyonundan farklı olarak, değişik
bir kimlik edinildiğini gösteren objektif davranışlar vardır. Kimlik konfüzyonu ve
kimlik değişiminin yol açtığı bazı belirtiler psikoz yanlış tanısına sebebi olabilir.
Schneider’in şizofreni için öne sürdüğü belirtilerden, düşünce yayınlanması ve
hezeyanlı algı DKB hastalarında çok nadirdir. DKB hastaları varsanıları, düşünce
etkileşimlerini, yapılmış yaşantıları ve somatik edilgenliği dışardan değil, iç yaşantılar
olarak algılarlar [91].
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2.2. 4. Çocukluk Çağı Travmaları
İstismar; tecavüz, taciz kelimeleri ile benzer şekilde, insan ilişkilerinde bir
tarafın diğerini kasıtlı olarak, o kişinin zararına olacak şekilde kötü amaçla kullanması
olarak açıklanmaktadır.
DSM-IV istismarı, "klinik ilgi odağı olabilecek diğer durumlar" başlığı altında
tanımlayarak beş kategoriye ayırmıştır.
 Çocuğun fiziksel istismarı
 Çocuğun cinsel istismarı
 Çocuğun ihmal edilmesi
 Erişkinin fiziksel istismarı (eş, yaşıt ya da daha yaşlı kimseler tarafından
yapılan)
 Erişkinin cinsel istismarı (ırza geçme, zorlama, taciz)
Çocukluk çağı istismarı, erişkinliğe kadar uzanan karmaşık semptomatolojili
bozukluklara yol açması nedeni ile günümüzde bu kategoriyi aşan bir anlam ve öneme
sahiptir [92].
2.4.1.Çocukluk Çağı Travma Tipleri
Çocuğun fiziksel istismarı:
Fiziksel istismar, sıyrık, yanık, kafa travması, kırık, iç organlara ait yaralanmalar
veya en az 48 saat süren her hangi bir fiziksel hasar gibi yaralanmaya yol açacak şekilde
zarar vermedir. Bu tanım aşırı şekilde bedene yönelik cezalandırmaları ve bağlama,
kilitleme gibi kapalı bir yere hapsetmeyi de kapsar.
Brown ve Anderson, fiziksel istismar tanımını, "18 yaşından küçük bir çocuğun,
kendisinden en az 5 yaş büyük bir kişi ya da 2 yaş büyük bir aile bireyi tarafından
saldırıya uğraması" şeklinde yapmaktadır [93].
Lipman ve MacMillan fiziksel hasarın hem şekli hem de ne sıklıkla yapıldığını
dikkate almışlardır. Fiziksel istismar tanımını "çocuğun, büyümekte iken bir erişkin
tarafından sık sık tekmelenmesi, ısırılması, yumruklanması, bir şeyle vurulması veya
seyrek de olsa boğulma, yakılma, kaynar su dökülmesi veya fiziksel olarak herhangi
başka bir şekilde saldırılması" şeklinde yapmışlardır.
Arkadaşlar arasındaki fiziksel temas içermeyen çatışmalar tanıma girmemektedir [94].
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Çocuğun cinsel istismarı:
Brown ve Anderson cinsel istismarı; "bir çocuğun 18 yaşından önce aile içinden
2 yaş, yabancılar tarafından 5 yaş büyük biri tarafından okşanmadan koitusa kadar
değişen özellikte herhangi bir cinsel temasa uğraması" olarak tanımlamışlardır [93].
Baker ve Duncan'a göre, "16 yaş altındaki bir çocuk, cinsel olarak olgunlaşmış bir
kişinin, cinsel yönden uyarılmasına yol açacak bir aktivite için kullanıldığında" istismar
edilmiş olmaktadır. Merry ve Andrews bu yaşı 15' in altı olarak almışlardır .[95]
Fleming, "razı olunup olunmamasından bağımsız, 12 yaşından önce bir çocuğa, en az
kendisinden beş yaş büyük biri tarafından cinsel tacizde bulunulması, 12-16 yaş
arasında istemsiz ya da kişi için rahatsız edici cinsel temaslarda bulunulması" şeklinde
cinsel istismar tanımını yapmıştır. Bu yaş grubunda istemli olduğu sürece ya da kişiyi
rahatsız etmediği sürece taciz olarak kabul edilmemektedir [96].
1984'te Finkelhor ve Hotling cinsel istismarı, "partnerin yaşının önemi
olmaksızın, bir otorite ilişkisinin bilinçsizce ya da kendi çıkarı için kullanılması
sırasında güç, tehdit ya da yalan ile oluşan cinsel temas" olarak tanımlamışlardır.
1988'de Finkelhor bu tanımı genişleterek, cinsel istismarı, "bir erişkin ve cinsel olarak
olgunlaşmamış (cinsel olgunluk, fizyolojik olduğu kadar, sosyal olarak da
tanımlanmaktadır) bir çocuk arasındaki, erişkinin cinsel arzularını yerine getirmek
amacıyla gerçekleşen herhangi bir cinsel temas" şeklinde tanımlamışdır. Bu tanım,
çocuk ile ebeveyni ya da bakım verenler arasındaki cinsel yaşantıları kapsamakta, bu
tanım ayrıca çocukların pornografik ya da fuhuş gibi parasal amaçlı eylemlerde
kullanılmalarını da içermektedir. Tanıma göre cinsel olmasına karşın, erişkine haz veren
bir eylem değilse istismar tanımına dahil edilmemektedir [97, 98].
Genel olarak, çocuklar ya da ergenler ya da eş gelişimsel düzeydeki genç
insanlar arasındaki araştırıcı nitelikteki cinsel aktivite çocuğun cinsel istismarı tanısı
içine sokulmaz [95]. Sorenti ve arkadaşlarına göre, istismar tanımı, istismarın sonuçları
ile de ilişkili olmalıdır. Bu yazarlara göre istismar, "insan ruh sağlığı gelişiminde
belirgin sapma, bozukluk ve zarar ile sonuçlanma olasılığı olan bir eylemdir" [98].
Cinsel istismar, çocuğun aile üyelerinden biri tarafından yapılıyorsa, "ensest"
kavramı ortaya çıkmaktadır. Yasal olarak ensest, "bir kadın ve erkek arasında suçlunun
kendi kızı, kız torunu, kız kardeşi ya da annesi ile gerçekleştirdiği vajinal ilişkidir". Bu
tanımda istismar, üvey babayı, evlatlık almış babayı veya vajinal ilişki dışındakileri
kapsamamaktadır [98].
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Cinsel istismar farklı şekillerde olabilir:
 Temas içermeyen cinsel istismarlar: Cinsel içerikli konuşmalar, teşhircilik ve
röntgenciliktir.
 Cinsel dokunma: İstismarcı kurbana dokunabilir ya da kurbanı kendisine
dokunması için zorlayabilir.
 Oral-genital seks.
 İnterfemoral ilişki (ırza tasatti): Penetrasyonun olmadığı, sürtünmenin olduğu
istismar şeklidir.
 Cinsel penetrasyon (ırza geçme) : Genital ilişki, anal ilişki, objelerle penetrasyon
ve parmakla penetrasyon şeklinde olabilir.
 Cinsel sömürü: Çocuk pornografisi ve çocuk fuhuşunu kapsar [99].
Cinsel istismarın şiddetine göre,
 En az şiddette olan istismar; giysi üzerinden genital bölgeyi okşama, göğüse
dokunma
 Şiddetli cinsel istismar; cinsel ilişkiyi taklit eder şekilde genital bölgeyi okşama,
parmakla penetrasyon
 Çok şiddetli cinsel ilişki; vajinal, oral ya da anal seks yapmak şeklinde
sınıflandırılmıştır [100].
Çocuğun duygusal istismarı:
Duygusal ya da ruhsal sağlığı tehlikeye sokacak şekilde, ağır sözel tehditler
alma, alay edilme ya da küçük düşürücü yorumlarda bulunulma, eleştirilme, aşağılanma
olarak tanımlanabilir [101].
Reddedici ve düşmanca tavır, katı şekilde cezalandırma ve diğer taciz türlerinin dışında
kalan kimi belirsiz istismar türleri bu kapsamda kabul edilebilir. Çocuğun
davranışlarının yaratıcılığını kısıtlayacak biçimde aşırı derecede denetlenmesi ya da
kendi tercihleri dışında tercihlere zorlanması da bu tanım içinde sayılabilir [101].
Çocuğun ihmali:
İhmal de bir istismar şekli olarak kabul edilmektedir. 18 yaşından küçük bireyin
farklı alanlardaki gereksinimlerinin karşılanmaması ihmal olarak tanımlanır [92].
Fiziksel, duygusal, eğitimsel olarak üç alanda ihmal söz konusudur.
Fiziksel ihmal biçimleri; çocuğa gerekli sağlık hizmetlerinin verilmemesi ya da
geciktirilmesi, çocuğun yalnız bırakılması, dışlanması, evden kovulma şeklinde olabilir.
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Beslenme ve temizlikle ilgili bakımın sağlanmaması, zarar verici ve toksik maddelerden
korunmak için yeterli önlem alınmaması gibi pek çok durum da fiziksel ihmal olarak
kabul edilir.
Duygusal ihmal; çocuğun psikolojik ihtiyaçlarına cevap vermeme, duygusal olarak
ilgilenmeme, sosyal gelişimi için gerekli desteği sağlamama, sosyal kuralları
öğretmeme olarak sayılabilir.
Her çocuğun yaşı ve gelişimi ile uyumlu eğitim alma hakkı vardır ve bunun ihlali,
eğitimsel ihmal olarak kabul edilir. Okula göndermeme, çocuğun sürekli okuldan
kaçmasına göz yumma, denetlememe, çocuğun özel eğitim gereksinimi varsa bunun
karşılanmaması, bu duruma örnek olabilir [92].
2.4.2. Çocukluk çağı travma epidemiyolojisi
Çocukluk çağı istismarının yaygınlığı ile ilgili olarak tam bir görüş birliği
sağlanamamıştır. Bu konuda yapılmış olan istatistiksel çalışmalar birbirinden farklı
sonuçlar ortaya koymuştur. Bu farklılık, istismar kavramının tanımlanmasından, farklı
örnek grupları kullanılmasından, bölgesel farklılıklardan ve sosyal stigmatizasyondan
kaynaklanmaktadır [92].
Değişik ülkelerde yapılan çalışmalarda, fiziksel istismar sıklığı %0.45-64 gibi çok
geniş aralıkta bildirilmiştir [102]. ABD'de her yıl 1200-1500 çocuğun kendi ailesi ya
da bakım verenlerinin istismarı sonucu öldüğü tahmin edilmektedir. Bu ölümlerin
%52'sinden fiziksel şiddet, %42'sinden ihmal ve %5'inden ise her ikisi sorumludur. Her
yıl fiziksel istismar nedeni ile çok sayıda kalıcı sakatlıklar meydana gelmektedir [103].
Ülkemizde, Ankara ve Adana illerinde toplum örneklemi ile fiziksel istismarı
araştırılmış ve Ankara için %46,44, Adana için %61,5 oranında fiziksel istismar
bildirilmiştir [104].
Çocuklukta cinsel istismara maruz kalma sıklığı %10-40 olarak bildirilmektedir.
[105, 106]. Kız çocuklar cinsel istismar açısından erkek çocuklardan 10 kat daha fazla
risk altındadır. Çoğu olguda istismar, çocukluk ve ergenlik döneminde başlar, zaman
içinde tekrarlayarak devam eder. Yarıdan fazla olguda saldırgan, çocuğun daha önce
tanıdığı ve güvendiği biridir [107, 108]. Anne baba ya da anne babanın yerini tutan
kişiler tarafından cinsel istismar oranı ise, %1-2 olarak tahmin edilmektedir [105].
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Cinsel istismarın nüfustaki yaygınlığı ile ilgili olarak, kadınlar için %6'dan
%62'ye, erkekler için %3'den %16'ya kadar değişen oranlar ileri sürülmüştür. ABD'de
yapılan 266 erkek ve 530 kadın üniversite öğrencisi üzerinde yapılan çalışmada,
kadınların %11'inin, erkeklerin %4'ünün 12 yaşından önce bir erişkin ile istenmeyen bir
cinsel yaşantı geçirdiği tespit edilmiştir. Kadınlar %46 oranı ile bir akraba, %33 oranı
ile bir tanıdık ve %24 oranı ile bir yabancı tarafından cinsel istismara uğradıklarını
bildirmişlerdir. Erkeklerin bir akraba tarafından daha az olasılıkla (%17), fakat bir
tanıdık (%53) veya bir yabancı (%30) tarafından daha büyük oranlarda istismara maruz
bırakıldıkları saptanmıştır [109].
Araştırmalara göre, çocukluk cinsel istismarının en sık tipi mastürbasyon ve
penetratif eylemlerdir. Bunları teşhircilik, uygunsuz okşama ve dokunma izler. Baker ve
Duncan'a göre istismarların %51'inde dokunmadan istismar varken, sadece %5'inde anal
ya da vajinal ilişki (penetratif eylemler) vardır. Bu durumda kliniğe başvuranların daha
ciddi, yani penetratif cinsel eylemler olduğu düşünülmektedir. Kızlarla olan cinsel
istismarın en sık rastlanan formları teşhircilik, okşama, genitallere dokunma,
mastürbasyon ve vajinal, oral ya da anal ilişkidir. Erkek çocuklara uygulananlar ise
genellikle okşama, kendisine mastürbasyon yaptırma, oral seks ve anal ilişkidir [110].
Erkeklerin %42'si anal ilişki ya da ilişki girişimi ile karşılaşırken, kızlarda bu oran
%7'dir. Cinsel istismarlarının %15-25'inde beraberinde fiziksel istismar da vardır [97].
Green ve arkadaşlarının yapmış oldukları çalışmada; erişkin kadınların 1/5 ile 2/5'inin
ve erişkin erkeklerin yaklaşık 1/10'unun çocukluklarında cinsel istismara uğradıkları
tespit edilmiştir. Kurbanların %71'inin kız, %29'unun erkek olduğu bulunmuştur.
Kurbanların yaklaşık yarısında yineleyici cinsel istismar vardır. İstismara maruz
kalanlardan %9'unun birden fazla kişi tarafından istismar edildiği, aile içi istismar olan
çocukların %20'sinin aileleri dışında başkalarınca da istismar edildiği bulunmuştur.
Cinsel istismar prevalansının, kızlarda %10-25, erkeklerde %2-10 arasında değişmekte
olduğunu söylemişlerdir [110].
Brown ve arkadaşları, 1975 yılından itibaren, 5 yaşından 22 yaşına kadar 776 kişiyi
izlemişler, bunların 639'unun (%83 civarında) fiziksel ve /veya cinsel istismara maruz
kaldıklarını tespit etmişlerdir [111].

32

Johnson ve arkadaşları, New York'ta 639 kişi ile yaptıkları epidemiyolojik çalışmada,
genel istismar oranını %12 olarak bulurken, %6,9 oranında fiziksel istismar, %3,4
oranında cinsel istismar, % 6,1 oranında da ihmal tespit etmişlerdir [112].
Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir hastalıkları Hastanesi Il. basamak ayaktan tedavi
polikliniğine başvuran 125 kadın hasta ile yapılan bir çalışmada, genel çocukluk çağı
istismar oranı %33 saptanmış, bunların %20,2’sinin fiziksel, %18,5’inin cinsel,
%36,3’ünün duygusal istismara uğradığı tespit edilmiştir [113].
Ülkemizde yapılan bir çalışmada psikiyatri kliniğinde yatarak tedavi gören hastaların
%20,1’de cinsel istismar, %35,5’de fiziksel istismar, %33,2’de ihmal, %34,3’de
duygusal istismar, %10,2’de ensest tespit etmiştir. İstismarın kadınlarda daha fazla
görüldüğü saptanmıştır [114].
Dünyada cinsel istismar suçlarının sadece %20'sinin bildirildiği ve mağdurların
3/4'ünün maruz kaldıkları olayı açıklamadığı göz önüne alınacak olursa, toplumlarda
istismarın yaygınlığı hakkındaki sayıların, bildirilenlerin çok üstünde olduğu
muhtemeldir [109].
2.4.3. Çocukluk çağı travma etyolojisi
İstismar ve ihmal için kesin bir etyolojiden söz etmek güçtür. Aileden, çocuktan
ve sosyal çevreden kaynaklanan bazı özellikler istismar riskini artırır. İstismar eden
ebeveynler, sıklıkla kendileri saldırganlığın güçlü tetikleyicileri olan fiziksel ve cinsel
istismarın, acı ve şiddet dolu ev yaşamlarının kurbanlarıdırlar. Dolayısı ile istismar eden
ailelerde büyümüş ebeveynler, istismar geleneğini, kendi çocuklarında sürdürebilirler.
Bazı vakalarda, erişkinler, kendi yöntemlerinin disiplini öğretmek için, uygun yollar
olduğuna inanabilir. Diğer vakalarda ise, ebeveynler kendi istismar davranışı ile ilgili
olarak karşıt duygular içerirler ancak nasıl davranacaklarını bilemediklerinden,
kendilerini ebeveynlerinin davranışlarını sergilerken bulurlar. Fiziksel istismarın
sıklıkla sorumlusu babadan çok annedir. Bir ebeveyn döven kişidir, diğeri ise pasif
olarak dövmeyi kabul etmektedir [92].
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İstismar eden ebeveynlerin çocuklarından uygunsuz beklentileri vardır. Ebeveyn,
çocuktan güven, bakım, huzur, koruma ve sevgi dolu davranışı beklemektedir. Bu
ebeveynlerin %90'ı kendi anne ve babaları tarafından ağır derecede istismar
edilmişlerdir.
Çocuğun belli özellikleri, ihmal edilmeye ve istismara yatkınlığı artırabilir. Prematürite,
zekâ geriliği veya bedensel yeti yitimi olan çocuklar ve zor çocuk diye bilinen ağlayan
veya aşırı talepkar çocuklar, istismar açısından risktedir. İstismar edilen çocukların
büyük bir kısmı ebeveynleri tarafından farklı, gelişimi yavaş, kötü, bencil ve disipline
edilmesi zor olarak algılanırlar. Hiperaktif olan çocuklar, özellikle ebeveynlerinin
bakım becerileri kısıtlı ise, istismar açısından risk altındadırlar [92].
Sosyal olarak yalıtılmak, bir destek sisteminin yoksunluğu, ebeveynde madde
kötüye kullanımı olması, çocukların istismar ve ihmal edilme davranışı ile karşılaşma
ihtimalini artırır. Aşırı kalabalık veya fakirlik gibi stresli yaşam koşulları saldırgan
davranışları ve çocuklara karşı fiziksel istismarı artırabilir. İstismar edilen çocukların
çoğu, fakir ailelerden gelmektedir ve aileler sosyal olarak yalıtılmışlardır.
Ebeveynlerin ruhsal bozuklukları, yargılama ve düşünce süreçlerinde bozukluk, çocuk
istismarı ve ihmalinde rol alabilir. Depresif, psikotik veya ağır kişilik bozukluğu olan
ebeveynler, çocuklarını, kötüymüş veya kendilerini çıldırtmaya çalışıyormuş gibi
değerlendirebilirler [92].
2.4.4.Çocukluk Çağı Travmasının Bipolar Bozukluk ile ilişkisi
Bipolar bozukluğun başlangıcı, seyri ve ilerlemesinde psikososyal stresörlerin
etkilerini araştıran az sayıda çalışma vardır. Ancak, daha öncede bahsettiğimiz gibi bir
dizi psikostresör faktörün hastalığın başlangıcı ve seyri üzerinde belirgin etkileri
olabileceği hakkında ikna edici düzeyde kanıt vardır [16].
Bir dizi hayvan türündeki preklinik çalışmalar, erken dönemde yaşanılan
streslerin canlıda nörokimyayı, endokrin duyarlılığı ve davranışı uzun dönemli bir
şekilde değiştirebildiğini göstermiştir. Çevresel streslerin niteliği, şiddeti ve
zamanlamasının her biri, hayvanın son davranışları ve nörobiyolojisinde değişikliklere
neden olmuştur [16].
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Anne yoksunluğunun bir kez 24 saatlik uygulanması [115] veya 10 gün süre ile günde
bir kez 3 saatlik anne yoksunluğu, birlikte yaşayan kontrollere göre, stresörü yaşayan
hayvanlarda yaşam boyu yüksek kortikostreroid düzeyleri ve yüksek anksiyete ile
ilişkili bulunmuştur [116-118].
Nöronal ve davranışsal tepkisellikteki bu kalıcı değişimler için, stresörün uygun
gelişimsel dönemde (kritik dönem) yaşanması gereklidir. Öncül klinik veriler, benzer
olasılıkların, erken yaşam olayları ile ilişkili olarak erişkin insanlar içinde endokrin ve
davranışsal olarak aynı duyarlılığa sahip olabileceğini düşündürmektedir [16].
Psikiyatrik hasta grubunda istismarın geniş bir semptom yelpazesi içerdiği,
prevalansının da genel populasyondan daha fazla olduğu düşünüldüğünde, bipolar
bozukluktaki istismar oranı ve etkileri de merak uyandırmıştır. Bu konuyla ilgili
çalışmalar 1980'li yıllarda başlamış, Bryer ve arkadaşlarının 1987 yılında psikiyatri
kliniğindeki 66 erkek hastanın, %54'ünde cinsel istismar olduğunu ve çocukluk çağı
cinsel istismarının, psikiyatrik semptomun şiddetini artırdığını belirtmesi bir dönüm
noktası olmuştur. Ayrıca cinsel istismar kurbanlarının başkalarıyla olan ilişkilerini
sürdürmedeki zorlukları da göz önüne alındığında, travmanın psikiyatrik problemin her
türünü artırabileceği belirtilmektedir [119].
Leverich ve arkadaşları (2002) 631 bipolar I ve II tanılı hastalar ile yaptığı çalışmada,
377 kadın hastanın 185'i (%49), 274 erkek hastanın 99'u (%36) çocukluk ve ergenlik
dönemimde istismar öyküsü vermiştir. Kadın hastaların %36'sı fiziksel, %43'ü cinsel
istismar, erkek hastaların %31'i fiziksel ve %21'i cinsel istismar bildirmiştir. İstismar
edilen grubun hastalık süresi ve tedavisiz dönemde hastalık süresi, çalışma ağına dahil
edildikleri anda, diğer hastalara göre daha uzun bulunmuştur. Çocukluk ya da ergenlik
döneminde fiziksel ya da cinsel istismar olan hastaların, yaşam boyu alkol-madde
kötüye kullanımı, TSSB ve yaşam boyu başka eksen I tanıları açısından riski daha
yüksek bulunmuştur. 14 yaş altında herhangi bir istismara maruz kalmış hastalarda,
istismar öyküsü olmayanlara göre daha hızlı döngü olduğu gözlenmiştir. Herhangi bir
tür istismarın varlığı, yüksek oranda özkıyım girişimleri ile de karşılıklı olarak ilişkili
bulunmuştur. Hem fiziksel, hem de cinsel istismar öyküsü olan gruplarda, hem ilk
afektif epizod öncesinde, hem de son afektif epizod öncesinde psikososyal stresör
insidansını yüksek bildirmiştir [17].
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Garno ve arkadaşları

[18], 100 bipolar I ve II tanılı hasta ile yaptıkları

çalışmada, çalışma grubunun hemen hemen yarısında, en az bir kategoride (%24
fiziksel, %21 cinsel) ciddi düzeyde istismar olduğu belirlenmiştir. İstismar olan
hastalarda, olmayanlara göre, hastalık başlangıcının daha genç yaşta olduğu, manik
belirtilerin şiddetinin daha fazla olduğu gözlenmiştir. Çocukluk çağı istismarının çeşitli
türleri ile yaşam boyu özkıyım girişimleri ve hızlı döngü arasında anlamlı, madde
kötüye kullanımı/bağımlılığı arasında da sınır düzeyde anlamlı olan ilişkiler
gösterilmiştir.
Brown ve arkadaşlarının [120] yaptığı çalışmada da, daha önceki iki çalışmada
olduğu gibi, bipolar hastaların yarısı bir tür istismar bildirmişlerdir. Diğer iki çalışmaya
benzer şekilde, istismar öyküsü olan hastalar TSSB, anksiyete bozuklukları, madde
kötüye kullanım bozuklukları gibi yaşam boyu ek tanıları daha yoğun olarak
bildirmişlerdir. Her iki türde istismara uğrama öyküsü olanlar dışında, erken başlangıç
ya da ek tıbbi durumların sayısında artış ile ilişkili bulunmadı. Yine de, fiziksel istismarı
olan grupta, hızlı döngülülüğün iki kat daha fazla görüldüğü bildirilmiştir.
Hyun ve arkadaşları [15] 333 bipolar bozukluk hastasının, %12'sinde cinsel
istismar, %56'sında fiziksel istismar, %10'unda hem fiziksel hem cinsel istismar tespit
etmişlerdir. Bu oranların genel toplum standartlarına uygun olduğunu, ancak istismara
uğrayanların hastanede yatış sürelerinin daha uzun olduğunu ve daha çok sayı da
depresif atak geçirdiklerini belirtmişlerdir.
Sonuç olarak, olumsuz olay yaşayanlarda bipolar bozukluk daha erken yaşta
başlamakta, daha fazla sayıda epizod geçirme öyküleri, daha fazla ek tanıya sahiptirler
ve bu ek tanıların her biri hastalığın yalnız başına var olduğu duruma göre daha kötü
seyir ile ilişkili bulunmuştur. Çoklu risklerin bir araya gelmesinin (aile öyküsü,
stresörler, erken başlangıç, daha fazla sayıda ve daha fazla yineleyen epizodlar,
anksiyete bozukluğu ve madde kötüye kullanım ek tanılarının varlığı) epizod
yinelemesine duyarlılığı artıracağı ve genel anlamda tedavi direncine neden olabileceği
düşünülebilinir.[16]
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YÖNTEM VE GEREÇLER
Çalışma Ekim 2012- Nisan 2013 tarihleri arasında Haydarpaşa Eğitim ve
Araştırma Hastanesi Psikiyatri Polikliniğine başvuran hastalarda Bipolar Bozukluk Tip I
tanısı olan ve halen remisyonda olan 60 kişilik hasta grubu ve 55 kişilik kontrol
grubuyla yapılmıştır.
Çalışmaya alınma kriterleri:
1- 18-65 yaş arası
2- Araştırmaya katıldığına dair bilgilendirilmiş olmak ve yazılı onam verme
3- DSM-IV-TR’e göre Bipolar I Duygudurum Bozukluğu tanısı alıyor olmak
Dışlama kriterleri:
1-Okuma yazma bilmemek
2-Mental retardasyon
3-Demans ve/veya diğer organik mental bozukluğun olması
4-18 yaş altı ve 65 yaş üstünde olma
5-Young Mani Derecelendirme ölçeğinde 5’ten yüksek puan almak
6-Beck Depresyon ölçeğinde 17’den yüksek puan almak

Kontrol grubu kriterleri:
1)Çalışmaya katılmayı kabul etmek
2)Geçmişte ve şimdi Bipolar Bozukluk hastalık öyküsüsü olmaması.
3)Okuryazar olmak

GEREÇLER:
1-Sosyodemografik Veri Formu:
Çalışmamızda kullanılan sosyodemografik veri formunda yaş, cinsiyet, medeni durum,
meslek ve çalışma düzeni, eğitim düzeyi; hastalık başlangıç yaşı, hastalık süresi,
hastaneye yatış sayısı, özkıyım girişimi sayısı, ailede psikiyatrik hastalık ve bipolar
bozukluk varlığı, geçirdiği manik-depresif-karma dönem sayısı sorulmuştur.
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2- DSM-IV Eksen Tanıları İçin Yapılandırılmış Klinik Görüşme Ölçeği (SCID-I)
SCID-I major DSM-IV eksen I tanılarının konması için First ve arkadaşları (1997)
tarafından geliştirilmiş, yapılandırılmış bir klinik görüşme ölçeğidir. 6 modulden
oluşmakta ve toplam 38 DSM-IV Eksen I tanısı ile 10 tane Eksen II tanı ölçütleri
taranmaktadır. Yapılandırılmış görüşme, tanısal değerlendirmenin standart bir biçimde
uygulanmasını sağlayarak tanının güvenirliliğinin ve DSM-IV tanı ölçütlerinin
taranmasının

kolaylaştırarak

semptomların

sistematik

olrak

araştırılması

için

geliştirilmiştir. Bu ölçek, çalışmada yaşam boyu ve o anki (son 1 ay içindeki) DSM-IV
eksen I major tanılarının ve eştanıların tespiti için kullanılmıştır. SCID-I’in ülkemiz için
uyarlama ve güvenirlilik çalışmaları Özkürkçügil ve arkadaşları (1999) tarafından
yapılmıştır. Çalışmaya alınan her hastaya önce bu ölçek uygulanarak BABI tanıları
kesinleştirilmiştir.
3)Beck Depresyon Ölçeği:
Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ), Beck (1961) tarafından geliştirilmiş, 21 maddeden
oluşan kendini değerlendirme türü bir ölçektir. Depresyonda görülen duygusal, bilişsel
ve motivasyonel belirtileri ölçmektedir. Her madde depresyonla ilgili davranışsal bir
özelliği belirlemektedir. Maddeler O'dan 3'e kadar depresyonun ciddiyetine göre
sıralanmıştır. En yüksek 63 puan almaktadır. Ölçeğin amacı depresyon tanısı koymak
değil, belirtilerin derecesini objektif olarak sayılara dökmektir. Ölçeğin geçerlik ve
güvenirlik çalışmaları yapılmış ve yüksek değerler bildirilmiştir. Ülkemizde geçerlilikgüvenirlik çalışması Tegin B.(1980), Hisli N.(1988) tarafından yapılmıştır. Ölçek hasta
tarafından doldurulduktan sonra değerlendirldi ve 17 puan ve altı alanlar çalışmaya
dahil edildi.
4) Young Mani Derecelendirme Ölçeği (YMRS):
Manik durumun şiddetini ölçmeye yönelik ölçekler 1970'li yıllarda geliştirilmeye
başlanmış ve Young ve arkadaşları 1978 yılında mani derecelendirme ölçeğini
geliştirmişlerdir. Oluşturulan birçok ölçeğe rağmen, günümüzdeki klinik araştırmalarda
en yaygın olarak kullanılan manik durumun şiddetini ölçmeye yönelik olan Young Mani
Derecelendirme Ölçeği 'dir. Young Mani Ölçeği 11 maddeden oluşan ve her biri beş
şiddet derecesi ölçen bir derecelendirme ölçeğidir. Bu ölçeğin ülkemiz için güvenilirlik
ve geçerliliği Karadağ ve arkadaşları tarafından yapılmıştır (Karadağ ve ark. , 2001).
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Ölçek poliklinik ve servis ortamında araştırmacı tarafından çalışmaya katılan hasta
grubunun son 1 haftası değerlendirilerek dolduruldu.5 puan ve altı alanlar çalışmaya
dahil edildi.
4)Mizaç Özelliklerinin Değerlendirilme Ölçeği (TEMPS-A) (Temperament
Evaluation of Memphis, Pisa, Paris, San Diego Autoquestionaire)
Baskın afektif mizacı değerlendirmek için Akiskal ve arkadaşları tarafından 1997'de
düzenlenmiştir. Orijinal ölçek erkekler için 109, kadınlar için 110 maddedir. Türkçe'ye
uyarlanmış şekli depresif, siklotimik, hipertimik, irritabl ve anksiyöz mizaçları
belirlemek için 100 maddeden oluşur. Türkçe çevirinin test - tekrar test güvenilirliği
0,73 ile 0,93 ve Cronbach-alpha katsayısı 0,75 ile 0,84 arasındadır. [121] Kişi tüm
yaşamını düşünerek maddelere evet veya hayır seklinde yanıt verir. Evet yanıtları 1
puan, hayır yanıtları 0 puan ile değerlendirilir. Ankete depresif mizaç 18 madde;
siklotimik mizaç 19 madde; hipertimik mizaç 20 madde; irritabl(sinirli) mizaç 18
madde ve anksiyöz (endişeli) mizaç 24 madde ile sorgulanmaktadır. Baskın mizacı
değerlendirmek için kesim noktaları sırası ile 13; 18; 20; 13 ve 18 puandır.
Çalışmamızda TEMPS-A Türkçe versiyonu öncelikli olarak baskın mizaç özelliklerini
tespit etmek ve hasta ile kontrol grubunu mizaç özelliklerini karşılaştırmak amacıyla
kullanılmıştır.
5) Dissosiyatif Yaşantılar Ölçeği
İngilizce adıyla “Dissociative Experiences Scale” ya da kısaca “DES” olarak bilinen
“Dissosiyatif Yaşantılar Ölçeği” çoğul kişilik bozukluğu ve diğer kronik karmaşık
dissosiyatif bozuklukları saptanmasında yararlı olan, geçerliliği ve güvenirliliği
gösterilmiş, özbildirime dayalı, uygulaması kolay bir ölçme aracıdır. Türkçe versiyonu
Şar, Yargıç, Tutkun tarafından oluşturulmuş olup geçerlilik ve güvenilirlik çalışmasıda
Şar ve ark. tarafından yapılmıştır. Ancak DES tanı koydurucu bir araç olmayıp daha
çok tarama ya da dissosiyatif yaşantıları derecelendirme amacıyla kullanılmaktadır.
Ölçekten yüksek puan elde edilmesi bir dissosiyatif bozukluğu düşündürür fakat
kanıtlamaz. Deneğin 28 sorudan oluşan bu ölçeği doldururken her bir sorunun altında
bulunan 0’dan 100’e kadar onar onar artan yüzdelerden birisini işaretleyerek soruda
tanımlanan durumu ne sıklıkta (yaşamlarının yüzde kaçında) yaşadığının belitmesi
istenir, 28 yanıtın ortalamasına DES puanı denilmektedir.
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DES puanın 30 ve üzeri olması çok sayıda çalışmada dissosiyatif bozukluk varlığını
gösterdiğinden çalışmada Patolojik DES puanı 30 olarak alındı.
6)Çocukluk Çağı Travmaları Ölçeği (CTQ - 28)
Özgün biçimi 1995 yılında David P. Bernstein [122] tarafından geliştirilmiş olan bu
ölçek yazarından izin alınarak 1996 yılında Prof. Dr. Vedat Şar tarafından Türkçeye
uyarlanmıştır [123]. Beşli likert tipi bir öz bildirim ölçeğidir. Çocukluktaki duygusal,
fiziksel ve cinsel kötüye kullanım ile fiziksel ve duygusal ihmali değerlendiren sorular
içerir. Ayrıca aldatıcı özellikte olan, üç tane minimizasyon sorusunu da kapsamaktadır.
Bu sorular, sonuçların daha doğru olarak değerlendirilmesi amacıyla dahil edilmiştir.
Yanıt seçenekleri 1) hiçbir zaman, 2) nadiren, 3) zaman zaman, 4) sıklıkla, 5) çok sık
olarak verilmektedir. Her soruya 1-5 arasında puan verilir. Ayrı ayrı travmatik yaşantı
alt ölçeklerinin ve toplam puanın hesaplanmasına olanak tanır. Ölçeğin Türkçe sürümü
için kesme puanı hesaplanmamış. Araştırmacılar tarafın bulgulardan yola çıkarak bazı
kesme puanları önermişlerdir. Cinsel ve fiziksel istismar için 5 puanın aşılması yani
herhangi bir soruya alt düzeydede olsa evet demek pozitif bildirim sayılması gerektiğini
ifade etmişlerdir. Fiziksel ihmal ve duygusal isitismar için 7 puan, duygusal ihmal için
12 puan alıyor olmak pozitif bildirim olarak kabul edilmektedir. Toplam travma puan
için 35 puanı kesme puanı olarak belirlemişleridir... Çalışmamızda kesme puanı olarak
bu veriler kullanılmıştır.
İşlem yolu
Her katılımcıya çalışma anlatılarak aydınlatılmış onamları alınmış, sosyodemografik
veri formu ve SCID-I ile DSM-IV-TR tanı ölçütlerine göre BABtip I tanısı alan hasta
grubu belirlenmiş. Beck Depresyon Ölçeği ve Young Mani Derecelendirme Ölçeği
uygulanarak hastaların ötimik oldukları tespit edilmiştir. Hasta grubuna sırasıyla
TEMPS-A (Memphis, Pisa, Paris, San Diego Mizaç Değerlendirme Anketi) verilerek
afektif mizaç skorları tespit edildi, DES ve Çocukluk Çağı Travma Ölçeği-28
doldurtuldu Kontrol grubuna sosyodemografik veri formu sonrası TEMPS-A,DES,
CTQ-28 doldurtulmuştur. Çıkan verilerden istatistiki olarak yeterli olmayan demografik
veriler benzer çalışmalardaki gibi (yaş, medeni hal, meslek ve alışkanlık çıktıları) alt
gruplar oluşturuldu.
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İstatistiksel İncelemeler
İstatistiksel analizler için NCSS (Number Cruncher Statistical System) 2007&PASS
(Power Analysis and Sample Size) 2008 Statistical Software (Utah, USA) programı
kullanıldı. Çalışma verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metodların
(Ortalama, Standart Sapma, Medyan, Frekans, Oran, Minimum, Maksimum) yanısıra
niceliksel verilerin karşılaştırılmasında normal dağılım gösteren parametrelerin
karşılaştırmalarında Student t Test, normal dağılım göstermeyen parametrelerin
karşılaştırmalarında ise Mann Whitney U testi kullanıldı. Niteliksel verilerin
karşılaştırılmasında ise Pearson Ki-Kare testi, Fisher’s Exact test, Fisher-FreemanHalton testi ve Yates Continuity Correction test (Yates düzeltmeli Ki-kare) kullanıldı.
Parametreler arası ilişkilerin değerlendirilmesinde de Pearson Korelasyon Analizi ve
Spearman’s Korelasyon Analizi kullanıldı. Anlamlılık p<0,01 ve p<0,05 düzeylerinde
değerlendirildi.
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BULGULAR
Çalışma Ekim 2012-Nisan 2013 tarihleri arasında Haydarpaşa Eğitim ve
Araştırma Hastanesi Psikiyatri Polikliniğine başvuran 60 kişilik hasta grup ile 55 kişilik
kontrol grubu olmak üzere, toplam 115 olgu ile yapılmıştır. Çalışmaya katılanların
yaşları 19 ile 65 yıl arasında değişmekte olup,

ortalama yaş 36,49±10,26 yıldır;

%59,1’i (n=68) kadın, %40,9’u (n=47) erkektir.
Tablo 1: Gruplara Göre Tanımlayıcı Özelliklerin Değerlendirmeleri

Hasta

Yaş grubu (yıl)

Eğitim Düzeyi

Medeni Durum

Sosyoekonomik
Düzey

Yaşadığı Yer

Alışkanlık

aPearson

*p<0,05

Ki-kare Test

Grubu

P

(n=55)

Ort±SD

Ort±SD

38,97±10,11

35,11±10,91

c0,052

n (%)

n (%)

P

Kadın

36 (%60,0)

32 (%58,2)

Erkek

24 (%40,0)

23 (%41,8)

19-24 yaş

5 (%8,3)

9 (%16,4)

b0,303

25-34 yaş

18 (%30,0)

24 (%43,6)

b0,186

35-44 yaş

20 (%33,3)

10 (%18,2)

b0,102

> 45 yaş

17 (%28,3)

12 (%21,8)

b0,556

İlkokul ve altı

19 (%31,7)

18 (%32,7)

b1,000

Lise

21 (%35,0)

16 (%29,1)

b

Yüksekokul veya Üniversite

20 (%33,3)

21 (%38,2)

b0,728

Bekar/Dul/Boşanmış

36 (%60,0)

22 (%40,0)

Evli

24 (%40,0)

33 (%60,0)

Alt (0-750 TL)

18 (%30,0)

9 (%16,4)

b0,133

27 (%45,0)

27 (%49,1)

a0,661

15 (%25,0)

19 (%34,5)

b0,360

Öğrenci/Emekli/Çalışıyor

21 (%35,0)

47 (%85,5)

b0,001**

Ev Hanımı

16 (%26,7)

6 (%10,9)

b0,056

İşsiz/Çalışmıyor

23 (%38,3)

2 (%3,6)

b0,001**

Şehir Merkezi

37 (%61,7)

35 (%63,6)

Şehir Merkezinden Uzak

23 (%38,3)

20 (%36,4)

Sigara

20 (%33,3)

17 (%32,2)

b0,938

Alkol+Sigara

10 (%16,7)

7 (%12,7)

b0,740

Kullanmıyor

30 (%50,0)

31 (%56,4)

b0,620

Orta Alt
(750-1500 TL)
Orta Üst (1500 ve üstü)

Meslek

Kontrol

(n=60)

Yaş (yıl)

Cinsiyet

Grubu

bYates

Continuity Correction Test
**p<0,01
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cStudent

t Test

a0,843

0,633

a0,032*

a0,827

Gruplara göre olguların yaş ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık
saptanmamıştır (p>0,05). Olguların yaş grubu dağılımları ise gruplara göre anlamlı
farklılık göstermemektedir (p>0,05).
Gruplara göre olguların cinsiyet dağılımları, eğitim düzeyleri, sosyoekonomik
düzeyleri, yaşadıkları yer ve sigara-alkol alışkanlıkları istatistiksel olarak anlamlı
farklılık göstermemektedir (p>0,05).
Gruplara göre olguların medeni durumları istatistiksel olarak anlamlı farklılık
göstermektedir (p<0,05). Hasta Grubunda bekar olgu oranı kontrol grubuna göre
anlamlı düzeyde yüksektir.

Şekil 1: Gruplara göre olguların medeni durumları dağılımı

Gruplara göre olguların meslekleri arasında da istatistiksel olarak anlamlı farklılık
saptanmıştır (p<0,01). Hasta grubunda ev hanımı ve işsiz/çalışmayan olgu oranı
yüksekken, kontrol grubunda öğrenci/emekli/çalışan olgu oranı anlamlı düzeyde
yüksektir.

Şekil 2: Gruplara göre olguların mesleklerin dağılımı
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Tablo 2: Hasta Grupta; Hastalığa İlişkin Özelliklerinin Dağılımı (n=60)
Min-Mak

Ort±SD

Hastalık Başlangıç Yaşı (yıl)

14-46

23,37±6,48

Hastalık Süresi (yıl)

2-39

15,23±8,91

n

%

22
24
14
9
51
6
32
13
9
24
36
19
27
5
6
2
1
21
19
13
6
1
45
11
3
1

36,7
40,0
23,3
15,0
85,0
10,0
53,3
21,7
15,0
40,0
60,0
31,7
45,0
8,3
10,0
3,3
1,7
35,0
31,7
21,7
10,0
1,7
75,0
18,3
5,0
1,7

Hastalık Başlangıç Yaşı
Hastalık Süresi

Hastanede Yatış Sayısı

Özkıyım Girişimi

Depresif Atak Sayısı

Manik Atak Sayısı

Karma Atak Sayısı

≤ 20 yaş
21-25 yaş
≥ 26 yaş
1-5 yıl
≥ 5 yıl
Yok
1-2 yatış
3-5 yatış
≥ 5 yatış
Var
Yok
1 kez
2 kez
3 kez
4 kez
5 kez
6 kez
1 kez
2 kez
3 kez
4 kez
5 kez
Yok
1 kez
2 kez
3 kez

Olguların hastalık başlangıç yaşları 14 ile 46 yıl arasında değişmekte olup,
ortalama 23,37±6,48 yıldır. Olguların hastalık başlangıç yaşı %36,7’sinin (n=22) 20
yaş ve altında iken; %40,0’ının (n=24) 21-25 arasında ve %23,3’ünün (n=14) yaşı 26
ve üzeridir.
Olguların hastalık süreleri 2 ile 39 yıl arasında değişmekte olup, ortalama
15,23±8,91 yıldır. Olguların %15,0’inin (n=9) hastalık süreleri 1-5 yıl iken; %85,0’inin

(n=51) 5 yıl ve üzeridir.
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Olguların %10,0’ununda (n=6) hastaneye yatış görülmezken, %53,3’ünde
(n=32) 1-2 kez yatış, %21,7’sinde (n=13) 3-5 kez yatış ve %15,0’inde (n=9) 5 ve üzeri
kez yatış görülmektedir.
Olguların %40’ında (n=24) Özkıyım girişimi görülmektedir.
Olguların Depresif atak, Manik atak ve karma atak sayıları Tablo 2’de görülmektedir.

Şekil 3: Depresif, Manik ve Karma Atak Sayılarının Dağılımı

Tablo 3: Gruplara Göre Ailede Psikiyatrik ve Bipolar Hastalık Değerlendirmeleri

Ailede Psikiyatrik Hastalık

Ailede Bipolar Hastalık
aYates

Continuity Correction Test

Hasta Grubu

Kontrol Grubu

(n=60)

(n=55)

n (%)

n (%)

Var

38 (%63,3)

25 (%45,5)

Yok

22 (%36,7)

30 (%54,5)

Yok

36 (%60,0)

48 (%87,3)

a

1. derece

20 (%33,3)

7 (%12,7)

a

2. derece

4 (%6,7)

0 (%0)

b

bFisher’s

Exact Test

**p<0,01
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*p<0,05

P

a

0,082
0,002**
0,017*
0,120

Gruplara göre ailede psikiyatrik hastalık görülme oranları arasında istatistiksel olarak
anlamlı farklılık saptanmamıştır (p>0,05).
Gruplara göre ailede Bipolar hastalık görülme oranları arasında istatistiksel olarak
anlamlı farklılık saptanmıştır (p<0,01); hasta grubu olgularında 1.derece ve 2.derece
akrabalarda BAB görülme oranı kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde yüksektir.

Tablo 4: BECK Depresyon Ölçeği Toplam Puanı ve YOUNG Mani Oranı Ölçeği Puanına
İlişkin Dağılımlar
Min-Mak

Ort±SD

BECK Depresyon Ölçeği Toplam Puanı

0-17

9,72±5,49

YOUNG Mani Oranı Ölçeği Puanı

0-5

2,70±1,87

N=60

Olguların BECK Depresyon Ölçeği Toplam Puanları 0 ile 17 arasında
değişmekte olup, ortalama 9,72±5,49 ve YOUNG Mani Oranı Ölçeği Puanları ise 0 ile
5 arasında değişmekte olup, ortalama 2,70±1,87’dir.
Tablo 5: Gruplara Göre TEMS-A Mizaç Ölçeğine İlişkin Değerlendirmeler
Hasta Grubu

Kontrol Grubu

(n=60)

(n=55)

n (%)

n (%)

Depresif Mizaç

4 (%6,7)

1 (%1,8)

Siklotimik Mizaç

3 (%5,0)

0 (%0)

Hipertimik Mizaç

1 (%1,7)

0 (%0)

İrritabl Mizaç

3 (%5,0)

1 (%1,8)

Anksiyöz Mizaç

4 (%6,7)

1 (%1,8)

TEMPS-A Mizaç Ölçeği

Hasta Grubu grubundaki olgularda %6,7 (n=4) oranında depresif mizaç, %5 (n=3)
oranında siklotimik mizaç, %1,7 (n=1) oranında hipertimik mizaç, %5 (n=3) oranında
irritabl mizaç ve %6,7 (n=4) anksiyöz mizaç görülmektedir.
Kontrol grubundaki olgularda %1,8 (n=1) oranında depresif mizaç, %1,8 (n=1) oranında
irritabl mizaç ve %1,8 (n=1) oranında anksiyöz mizaç görülürken, hiçbir olguda
siklotimik ve hipertimik mizaç görülmemektedir.
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Tablo 6: Gruplara Göre TEMS-A Mizaç Ölçeğine İlişkin Korelasyon Karşılaştırması
Hasta Grubu

Kontrol Grubu

(n=60)

(n=55)

Ort±SD (Medyan)

Ort±SD (Medyan)

7,50±3,53 (7)

4,76±3,00 (5)

0,001**

Siklotimik Mizaç

9,21±5,73 (8,5)

4,91±3,69 (4)

0,001**

Hipertimik Mizaç

9,20±4,87 (10)

10,27±4,59 (11)

İrritabl Mizaç

5,01±4,17 (4)

2,43±3,17 (1)

0,001**

Anksiyöz Mizaç

8,23±5,68 (8)

4,29±4,41 (3)

0,001**

TEMPS-A Mizaç Ölçeği

Depresif Mizaç

a

Mann Whitney U test

a

p

0,176

**p<0,01

Gruplara göre TEMPS-A mizaç ölçeğine ilişkin hiperitmik mizaç puanları
istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermezken (p>0,05); Hasta grubundaki olguların
depresif mizaç puanları, kontrol grubu olgulardan yüksek olması istatistiksel olarak
anlamlı bulunmuştur (p<0,01). Hasta grubundaki olguların siklotimik mizaç puanları,
kontrol grubu olgulardan yüksek olması istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur
(p<0,01). Hasta Grubu olguların irritabl mizaç puanları, kontrol grubu olgulardan
yüksek olması istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,01). Hasta Grubu
olgularının

anksiyöz mizaç puanları, kontrol grubu olgularından yüksek olması

istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,01).

Tablo 7: Hasta Grubunda; Cinsiyetlere Göre TEMPS-A Mizaç Ölçeği Ölçeğine İlişkin
Değerlendirmeler
CİNSİYET

TEMPS-A Mizaç Ölçeği

Kadın (n=36)

Erkek (n=24)

n(%60)

n(%40)

Depresif Mizaç

3 (%8,3)

1 (%4,2)

0,643

Siklotimik Mizaç

1 (%2,8)

2 (%8,3)

0,558

Hipertimik Mizaç

0 (%0)

1 (%4,2)

0,400

İrritabl Mizaç

3 (%8,3)

0 (%0)

0,268

Anksiyöz Mizaç

3 (%8,3)

1 (%4,2)

0,643

a

Fisher’s Exact test

48

P

Hasta Grubu olgularında; cinsiyetlere göre olgularda Depresif Mizaç, Siklotimik Mizaç,
Hipertimik Mizaç, İrritabl Mizaç ve Anksiyöz Mizaç görülme oranları istatistiksel
olarak anlamlı farklılık göstermemektedir (p>0,05).
Tablo 8: Hastalık Başlangıç Yaşı ile TEMPS-A puanı ilişkisi
Hastalık Başlangıç Yaşı

Hasta Grubu (n=60)
r

P

Depresif Mizaç

-0,102

0,440

Siklotimik Mizaç

-0,073

0,578

Hipertimik Mizaç

0,111

0,339

İrritabl Mizaç

0,313

0,015*

Anksiyöz Mizaç

0,055

0,678

r= Pearson Korelasyon Katsayısı *p<0,05

Hastalık başlangıç yaşı ile irritabl mizaç puanları arasında pozitif yönlü %31,3
düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmıştır (r=0,313; p<0,05).
Hastalık başlangıç yaşı ile depresif mizaç, siklotimik mizaç, hipertimik mizaç ve
anksiyöz mizaç puanları arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı bulunmamaktadır
(p>0,05).
Tablo 9: Ailede Psikiyatrik Hastalık Varlığına Göre TEMS-A Mizaç Ölçeğine İlişkin
Değerlendirmeler
Ailede Psikiyatrik Hastalık
TEMPS-A Mizaç Ölçeği

a

Var (n=38)

Yok (n=22)

n (%)

n (%)

Depresif Mizaç

3 (%7,9)

1 (%4,5)

1,000

Siklotimik Mizaç

1 (%2,6)

2 (%9,4)

0,548

Hipertimik Mizaç

0 (%0)

1 (%4,5)

0,367

İrritabl Mizaç

1 (%2,6)

2 (%9,1)

0,548

Anksiyöz Mizaç

3 (%7,9)

1 (%4,5)

1,000

Fisher’s Exact Test

a

*p<0,05
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p

Ailede psikiyatrik hastalık varlığına göre olgularda TEMS-A Mizaç ölçeğine
ilişkin Depresif Mizaç, Siklotimik Mizaç, Hipertimik Mizaç, İrritabl Mizaç ve Anksiyöz
Mizaç görülme oranları istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermemektedir (p>0,05).
Tablo 10: Ailede Bipolar Hastalık Varlığına Göre TEMS-A Mizaç Ölçeğine İlişkin
Değerlendirmeler
Ailede Bipolar Hastalık
TEMPS-A Mizaç Ölçeği

Yok (n=36)

Var (n=24)

Ort±SD

Ort±SD

7,38±2,55 (7)

7,66±4,68 (7,5)

0,976

Siklotimik Mizaç

9,44±4,31 (8,5)

8,41±5,74 (9)

0,423

Hipertimik Mizaç

9,58±4,77 (10)

8,62±5,05 (9)

0,449

İrritabl Mizaç

5,03±4,44 (4)

5,00±3,81 (4,5)

0,838

Anksiyöz Mizaç

7,72±5,58 (7)

9,00±5,86 (10)

0,372

Depresif Mizaç

P

Mann Whitney U test

Ailede Bipolar hastalık varlığına göre olgularda TEMS-A Mizaç ölçeğine ilişkin
Depresif Mizaç, Siklotimik Mizaç, Hipertimik Mizaç, İrritabl Mizaç ve Anksiyöz Mizaç
puanları ortalama değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmamıştır
(p>0,05).
Tablo 11:Hasta grubunda, Özkıyım Girişimine Göre, TEMPS-A Mizaç Ölçeği Puanlarına
İlişkin Değerlendirmeler
Özkıyım girişimi
Var (n=24)

Yok (n=36)

Ort±SD

Ort±SD

7,54±3,47 (7)

7,47±3,61 (7)

0,856

Siklotimik Mizaç

10,66±4,70 (11)

7,94±4,81 (6,5)

0,020*

Hipertimik Mizaç

8,20±5,03 (7,5)

9,86±4,71 (10)

0,226

İrritabl Mizaç

5,66±3,50 (6)

4,58±4,55 (3,5)

0,117

Anksiyöz Mizaç

8,95±5,17 (10)

7,75±6,01 (7)

0,307

TEMPS-A Mizaç Ölçeği

Depresif Mizaç

Mann Whitney U test

P

*p<0,05

Özkıyım girişimine göre olgularda TEMS-A Mizaç ölçeğine ilişkin Depresif
Mizaç, Hipertimik Mizaç, İrritabl Mizaç ve Anksiyöz Mizaç puanları ortalama değerleri
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arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmazken (p>0,05); Siklotimik Mizaç
puanı, özkıyım saptananlarda saptanmayanlara göre anlamlı düzeyde yüksek
bulunmuştur (p<0,05).
Tablo 12: Depresif Atak, Manik Atak ve Karma Atak Sayıları ile TEMPS-A Mizaç Ölçeği
Puanları İlişkisi
DEFRESİF ATAK

MANİK ATAK

KARMA ATAK

(n=60)

(n=60)

(n=60)

TEMPS-A Mizaç Ölçeği
r

p

r

p

r

P

Depresif Mizaç

0,070

0,597

0,090

0,495

-0,063

0,633

Siklotimik Mizaç

0,182

0,164

0,055

0,677

0,280

0,030*

Hipertimik Mizaç

-0,323

0,012*

0,015

0,907

0,038

0,771

İrritabl Mizaç

0,132

0,316

-0,037

0,778

0,076

0,561

Anksiyöz Mizaç

0,138

0,294

-0,030

0,820

0,108

0,413

r: Spearman’s Korelasyon Katsayısı

*p<0,05

Olguların Depresif atak puanları ile TEMPS-A Mizaç Ölçeği Depresif Mizaç,
siklotimik mizaç, İrritabl Mizaç ve Anksiyöz Mizaç puanları arasında istatistiksel olarak
anlamlı ilişki saptanmamıştır (p>0,05). Hipertimik Mizaç ile depresif atak sayıları
arasında ise negatif yönlü (Depresif atak arttıkça hipertimik mizaç puanı azalan) %32,3
düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmıştır (r:-0,323; p<0,05).
Olguların Manik atak puanları ile TEMPS-A Mizaç Ölçeği Depresif Mizaç,
Siklotimik Mizaç, Hipertimik Mizaç, İrritabl Mizaç ve Anksiyöz Mizaç puanları
arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmamıştır (p>0,05).
Olguların Karma atak puanları ile TEMPS-A Mizaç Ölçeği Depresif Mizaç, ,
Hipertimik Mizaç, İrritabl Mizaç ve Anksiyöz Mizaç puanları arasında istatistiksel
olarak anlamlı ilişki saptanmamıştır (p>0,05). Siklotimik Mizaç ile karma atak arasında
( r:0,280 p<0,05) pozitif yönlü bir ilişki saptanmıştır

Tablo 13 : Disosiyatif Bozukluk Varlığına Göre TEMS-A Mizaç Ölçeğine İlişkin
Değerlendirmeler
Ortalama DES

Patalojik DES puanı
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Ortalama DES

puanları

(+) olanlar***

puanları

Hasta Grubu (n:60)

Hasta Grubu (n:15)

Kontrol Grubu(n:55)

r

p

r

p

r

p

Depresif Mizaç

0,459

0,001**

-0,063

0,823

0,322

0,016*

Siklotimik Mizaç

0,554

0,001**

0,495

0,061

0,390

0,003**

Hipertimik Mizaç

0,129

0,324

-0,312

0,258

0,163

0,235

İrritabl Mizaç

0,375

0,003**

0,179

0,522

0,506

0,001**

Anksiyöz Mizaç

0,497

0,001**

0,135

0,631

0,506

0,001**

r= Pearson Korelasyon Katsayısı *p<0,05

**p<0,01

***Patalojik DES:30 puan ve üstü alanlar

Hasta grubu;

Depresif mizaç puanları ile dissosiyatif değerleri arasında pozitif yönlü %45,9
düzeyinde istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı ilişki saptanmıştır (r=0,459; p<0,01).
Siklotimik mizaç puanları ile dissosiyatif değerleri arasında pozitif yönlü %55,4
düzeyinde istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı ilişki saptanmıştır (r=0,554; p<0,01).
İrritabl mizaç puanları ile dissosiyatif değerleri arasında pozitif yönlü %37,5
düzeyinde istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı ilişki saptanmıştır (r=0,375; p<0,01).
Anksiyöz mizaç puanları ile dissosiyatif değerleri arasında pozitif yönlü %49,7
düzeyinde istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı ilişki saptanmıştır (r=0,497; p<0,01).
Hipertimik mizaç puanları ile dissosiyatif değerleri arasında istatistiksel olarak
anlamlı ilişki saptanmamıştır (p>0,05).
Hasta grubunda DES puanı 30’un üzerinde olan olgular;

Depresif mizaç puanları ile dissosiyatifdeğerleri arasında istatistiksel olarak
anlamlı ilişki saptanmamıştır (p>0,05).
Siklotimik mizaç puanları ile dissosiyatifdeğerleri arasında pozitif yönlü %49,5
düzeyinde ilişki görülmüş ancak bu ilişki istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır
(p>0,05).
İrritabl mizaç puanları, anksiyöz mizaç puanları ve hipertimik mizaç puanları ile
dissosiyatif değerleri arasında yine istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmamıştır
(p>0,05).
Kontrol grubu olgular için;
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Depresif mizaç puanları ile dissosiyatifdeğerleri arasında pozitif yönlü %32,2
düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmıştır (r=0,322; p<0,05).
Siklotimik mizaç puanları ile dissosiyatifdeğerleri arasında pozitif yönlü %39
düzeyinde istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı ilişki saptanmıştır (r=0,390; p<0,01).
İrritabl mizaç puanları ile dissosiyatifdeğerleri arasında pozitif yönlü %50,6
düzeyinde istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı ilişki saptanmıştır (r=0,506; p<0,01).
Anksiyöz mizaç puanları ile dissosiyatifdeğerleri arasında pozitif yönlü %50,6
düzeyinde istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı ilişki saptanmıştır (r=0,506; p<0,01).
Hipertimik mizaç puanları ile dissosiyatifdeğerleri arasında istatistiksel olarak
anlamlı ilişki saptanmamıştır (p>0,05).
DES ÖLÇEĞİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER
Tablo 14: Gruplara Göre Dissosiyatif Yaşantılar Ölçeğine İlişkin Değerlendirmeler
Hasta Grubu
(n=60)

Kontrol Grubu
(n=55)

Ort±SD (Medyan)

Ort±SD (Medyan)

21,04±17,29 (15,53)

11,40±9,80 (8,93)

n (%)

n (%)

≥30 puan

15 (%25,0)

4 (%7,3)

<30 puan

45 (%75,0)

51 (%92,7)

Dissosiyatif Yaşantılar Ölçeği
Puanı

Dissosiyatif
Bozukluk
a

Mann Whitney U Test

a

p

0,001**
b

p

0,021*
b

Yates Continuity Correction Test

*p<0,05

Gruplara göre olguların Dissosiyatif Yaşantılar Ölçeği Puanları arasında istatistiksel
olarak ileri düzeyde anlamlı farklılık saptanmıştır (p<0,01); hasta grubu olgularda
Dissosiyatif Yaşantılar Ölçeği Puanı, kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde yüksektir.
Hasta grubu olgularda Dissosiyatif bozukluk görülme oranı da kontrol grubuna göre
anlamlı düzeyde yüksek saptanmıştır (p<0,05).
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Şekil 4: Gruplara göre olguların Dissosiyatif Yaşantılar Ölçeği Puanları değişimi

Şekil 5: Gruplara göre olgularda Dissosiyatif Bozukluk görülme oranları dağılımı
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Tablo 15: DES ortalama Puanları ve Patalojik DES puanlarının hastalık verileri ile
karşılaştırılması
Hastalık
Başlangıç Yaşı

DES

puanı

Hastalık Süresi

Hastane Yatış

Beck Depresyon

r

p

r

p

r

p

r

p

-0,184

0,160

0,060

0,651

0,173

0,187

0,400

0,002**

-0,411

0,129

0,481

0,069

0,247

0,375

0,068

0,890

(n=60)
Patalojik DES
puanı (+)
(n=15)
r: Pearson Korelasyon Katsayısı

**p<0,01

Hastalık başlangıç yaşı, hastalık süresi ve hastanede yatış süresi ile DES puanı
arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmamıştır (p>0,05). Beck depresyon
puanı ile ise DES arasında pozitif yönde %40 düzeyinde anlamlı ilişki görülmektedir
(r=0,400; p<0,01).
Dissosiyatif bozukluk saptanan 15 olguda ise, hastalık başlangıç yaşı, hastalık
süresi, hastanede yatış ve Beck depresyon puanı ile DES puanı arasında istatistiksel
olarak anlamlı ilişki saptanmamıştır (p>0,05).
Tablo 16:Özkıyım varlığına göre DES ve Patolojik DES Puanlarının karşılaştırılması

Özkıyım Girişimi
Var
Ort±SD
Median

DES puanı (n=60)
Patalojik DES puanı
(+) (n=15)

P
Yok

Ort

SD

22,12±16,08

16,08

20,30±18,23

14,82

0,497

44,23±7,27

42,86

47,87±16,37

41,78

0,954

Mann Whitney U test
Özkıyım girişimine göre DES puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı
farklılık saptanmamıştır (p>0,05).
Dissosiyatif bozukluk saptanan olgularda da özkıyım girişimine göre DES
puanları ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmamıştır
(p>0,05).
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CTQ-28 ÖLÇEĞİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER
Tablo 17: Hasta ve kontrol grubunda travma sayıları

Hasta Grubu

Kontrol Grubu

n (%)

n (%)

En az 1 travma

44 (%73)

22(%40)

En az 2 travma

31 (%51)

7(%12)

En az 3 travma

13 (%21)

4(%4)

En az 4 travma

5 (%8)

En az 5 travma

0

0
0

En az 1 travma geçiren hasta grubunda 44 olgu görülürken, kontrol grubunda 22
kişi saptanmıştır.5 travma türünde hem hasta grubundan hemde kontrol grubunda
saptanmamıştır.

Tablo 18: Gruplara Göre Çocukluk Çağı Travmaları Alt Ölçeklerine (CTQ-28) İlişkin
Dağılım
Hasta Grubu (n=60)

Kontrol Grubu (n=55)

n (%)

n (%)

Duygusal İstismar

24 (%40,0)

6 (%10,9)

Fiziksel İstismar

18 (%30,0)

6 (%10,9)

Fiziksel İhmal

14 (%23,3)

5 (%9,1)

Duygusal İhmal

23 (%38,3)

11 (%20,0)

Cinsel İstismar

14 (%23,3)

5 (%9,1)

Hasta grubundaki olgularda %40 (n=24) oranında duygusal istismar, %30
(n=18) oranında fiziksel istismar, %23,3 (n=14) oranında fiziksel ihmal, %38,3 (n=23)
oranında duygusal ihmal ve %23,3 (n=14) oranında cinsel istismar görülmektedir.
Kontrol grubundaki olgularda %10,9 (n=6) oranında duygusal istismar, %10,9
(n=6) oranında fiziksel istismar, %9,1 (n=5) oranında fiziksel ihmal, %20 (n=11)
oranında duygusal ihmal ve %9,1 (n=5) oranında cinsel istismar görülmektedir.
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Tablo 19: Cinsiyete göre hasta ve kontrol grubunda travmanın dağılımı

CİNSİYET

GRUP

HASTA GRUBU

Kadın
(36)

Duygusal ihmal

Fiziksel ihmal

Duygusal istismar

Cinsel istismar

Fiziksel istismar

TOPLAM

Erkek
(24)

Toplam
(60)

Travma var

13

10

23

Travma yok

23

14

37

Travma var

9

5

14

Travma yok

27

19

46

Travma var

14

10

24

Travma yok

22

14

36

Travma var

8

6

14

Travma yok

28

18

46

Travma var

14

4

18

Travma yok

22

20

42

Hasta
grubunda en sık duygusal istismar 24 kişi (%40) ile görülmektedir. Cinsiyet olarak
kadınlarda en sık duygusal ve fiziksel istismar görülürken, erkeklerde duygusal istismar
görülmektedir. Cinsel istismar cinsiyet açısından kadınlarda biraz fazla olmasına
rağmen belirgin bir fark yoktu.

CİNSİYET

GRUP

Travma var

Kadın
(32)
7

Travma yok

25

19

44

Travma var

4

1

5

KONTROL GRUBU

Duygusal ihmal

Fiziksel ihmal

TOPLAM

Erkek
(23)
4

Toplam
(55)
11

Travma yok

28

22

50

Duygusal istismar

Travma var
Travma yok

6
26

0
23

6
49

Cinsel istismar

Travma var

4

1

5

Travma yok

28

22

50

Travma var

4

2

6

Travma yok

28

21

49

Fiziksel istismar
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Kontrol grubunda en sık duygusal ihmal n:11 (% 20) görülmektedir. Kadınlarda en sık 7
kişiyle duygusal ihmal, erkeklerde ise duygusal istismar hiç gözükmezken, en sık
duygusal ihmal görülmektedir.
Tablo 20: Gruplara ve cinsiyete Göre Çocukluk Çağı Travmaları Ölçeğine (CTQ-28)
İlişkin Değerlendirmeler

CTQ-28

Tüm Olgular

Kadın

Erkek

a

Student t Test

Hasta Grubu

Kontrol Grubu

(n=60)

(n=55)

a

p

Ort±SD

Ort±SD

Duygusal İstismar

7,08±2,66

5,75±1,43

0,001**

Fiziksel İstismar

5,83±1,66

5,22±0,81

0,012*

Cinsel İstismar

6,18±3,06

5,44±2,11

0,128

Fiziksel İhmal

7,02±2,94

5,96±1,79

0,021*

Duygusal İhmal

10,88±4,21

9,22±3,66

0,026*

Toplam Puan

37,00±8,28

31,58±6,25

0,001**

Duygusal İstismar

6,69±1,85

6,06±1,78

0,157

Fiziksel İstismar

6,19±1,99

5,19±0,59

0,006**

Cinsel İstismar

6,28±3,54

5,72±2,75

0,474

Fiziksel İhmal

7,14±3,25

5,97±1,84

0,069

Duygusal İhmal

11,00±4,53

9,47±4,09

0,150

Toplam Puan

37,30±8,75

32,41±6,94

0,014*

Duygusal İstismar

7,67±3,52

5,30±0,47

0,003**

Fiziksel İstismar

5,29±0,69

5,26±1,05

0,906

Cinsel İstismar

6,04±2,20

5,04±0,21

0,037*

Fiziksel İhmal

6,83±2,44

5,95±1,77

0,167

Duygusal İhmal

10,71±3,77

8,87±3,02

0,072

Toplam Puan

36,54±7,70

30,43±5,05

0,003**

*p<0,05

**p<0,01
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Hasta grubunda Duygusal İstismar puanın, Kontrol grubuna göre yüksek olması
istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p=0,001; p<0,01). Çalışma grubunda Fiziksel
İstismar puanının, Kontrol grubuna göre yüksek olması istatistiksel olarak anlamlı
bulunmuştur (p=0,012; p<0,015). Gruplara göre olguların CTQ-28 ölçeğine ilişkin
Cinsel İstismar CTQ-28 puanları istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermemektedir
(p>0,05). Çalışma grubunda Fiziksel İhmal puanının, Kontrol grubuna göre yüksek
olması istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p=0,021; p<0,05). Çalışma grubunda
Duygusal İhmal puanının, Kontrol grubuna göre yüksek olması istatistiksel olarak
anlamlı bulunmuştur (p=0,026; p<0,05). Çalışma grubunda Toplam CTQ-28 ölçeği
puanının, Kontrol grubuna göre yüksek olması istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur
(p=0,001; p<0,01).

Şekil 6: Gruplara göre CTQ-28 ölçeği puanlarının değişimi

Gruplara göre kadın olguların CTQ-28 ölçeğine ilişkin Duygusal İstismar,
Cinsel İstismar, Fiziksel İhmal ve Duygusal İhmal puanları istatistiksel olarak anlamlı
farklılık göstermezken (p=0,156; p=0,474; p=0,069; p=0,150; p>0,05); Çalışma
grubunda Fiziksel İstismar puanın, Kontrol grubuna göre yüksek olması istatistiksel
olarak anlamlı bulunmuştur (p=0,006; p<0,01). Çalışma grubu olguların Toplam CTQ28 puanlarının da yine, Kontrol grubuna göre yüksek olması anlamlı bulunmuştur
(p=0,014; p<0,05).
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Şekil 7: Kadınlarda gruplara göre CTQ-28 ölçeği puanlarının değişimi

Gruplara göre erkek olguların CTQ-28 ölçeğine ilişkin Fiziksel İstismar,
Fiziksel İhmal, Duygusal İhmal puanları istatistiksel olarak anlamlı farklılık
göstermezken (p=0,906; p=0,167; p=0,072; p>0,05); Çalışma grubunda Duygusal
İstismar puanının, Kontrol grubuna göre yüksek olması anlamlı bulunmuştur (p=0,003;
p<0,01). Çalışma grubunda Cinsel İstismar puanının, Kontrol grubuna göre yüksek
olması da anlamlı bulunmuştur (p=0,037; p<0,05). Çalışma grubunda olguların Toplam
CTQ-28 puanlarının, Kontrol grubuna göre yüksek olması anlamlı yine istatisitksel
olarak anlamlı bulunmuştur (p=0,003; p<0,01).

Şekil 8: Erkeklerde gruplara göre CTQ-28 ölçeği puanlarının değişimi
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Tablo 21: Gruplara Göre Minimizasyon Toplam Puanı Değerlendirmeleri
Hasta Grubu
Minimizasyon

Minimizasyon
puanı; (medyan)

Toplam

Kontrol Grubu

(n=60)

(n=55)

Ort±SD

Ort±SD

0,0310±0,038

0,038±0,035(0)

a

p

0,250

a

Mann Whitney U Test

Olguların minimizasyon toplam puanları arasında da gruplara göre anlamlı farklılık
saptanmamıştır (p>0,05).
Tablo 22: Cinsiyete Göre CTQ-28 Alt Ölçeklerine İlişkin Değerlendirmeler
CİNSİYET
Kadın (n=36)

Erkek (n=24)

Ort±SD

Ort±SD

Duygusal İstismar

6,69±1,84

7,66±3,52

0,168

Fiziksel İstismar

6,19±1,99

5,29±0,69

0,038*

Cinsel İstismar

6,27±3,54

6,04±2,19

0,772

Fiziksel İhmal

7,13±3,25

6,83±2,44

0,697

Duygusal İhmal

11,00±4,52

10,70±3,77

0,795

Toplam Puan

37,30±8,74

36,54±7,70

0,730

CTQ-28

a

Student t test

a

p

*p<0,05

Cinsiyete göre olguların CTQ-28 ölçeğine ilişkin Duygusal İstismar, Cinsel İstismar,
Fiziksel İhmal, Duygusal İhmal ve Toplam CTQ-28 puanları istatistiksel olarak anlamlı
farklılık göstermezken (p>0,05); Fiziksel İstismar puanı kadın olgularda erkeklere göre
anlamlı düzeyde yüksek olarak saptanmıştır (p<0,05).
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Tablo 23: Hastalık Başlangıç Yaşı ve Hastalık Süresi ile CTQ-28 Ölçeği Puanları İlişkisi
Hastalık Başlangıç Yaşı

Hastalık Süresi

(n=60)

(n=60)

CTQ-28
r

p

R

P

Duygusal İstismar

-0,096

0,465

-0,163

0,212

Fiziksel İstismar

-0,232

0,074

0,213

0,103

Cinsel İstismar

-0,014

0,917

0,099

0,454

Fiziksel İhmal

-0,251

0,053

0,100

0,447

Duygusal İhmal

-0,122

0,351

-0,005

0,967

Toplam Puan

-0,255

0,049*

0,074

0,575

r: Pearson Korelasyon Katsayısı

*p<0,05

Olguların hastalık başlangıç yaşları ile CTQ-28 ölçeği Duygusal İstismar, Fiziksel
İstismar, Cinsel İstismar, Fiziksel İhmal ve Duygusal İhmal puanları arasında
istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmazken (p>0,05); Toplam CTQ-28 puanı ile
hastalık başlangıç yaşları arasında negatif yönde %25,5 düzeyinde istatistiksel olarak
anlamlı ilişki görülmektedir (r=-0,255, p<0,05).
Olguların hastalık süreleri ile CTQ-28 alt ölçekleri ve toplam CTQ-28 puanları arasında
da istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmamıştır (p>0,05).
Tablo 24: Ailede Bipolar Hastalık Varlığına Göre CTQ-28 Ölçeğine İlişkin
Değerlendirmeler
Ailede Bipolar Hastalık

Yok (n=36)

Birinci Derece
Yakınlarda Var
(n=20)

Ort±SD

Ort±SD

Duygusal İstismar

7,47±3,18

6,65±1,56

0,284

Fiziksel İstismar

5,61±1,42

6,30±2,10

0,150

Cinsel İstismar

6,38±3,06

6,10±3,34

0,745

Fiziksel İhmal

7,02±3,09

6,65±2,45

0,641

Duygusal İhmal

11,14±4,15

10,00±4,15

0,330

Toplam Puan

37,63±8,66

35,70±8,29

0,419

CTQ-28

a

Student t test
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a

p

Ailede Bipolar hastalık varlığına göre olguların CTQ-28 ölçeğine ilişkin Duygusal
İstismar, Fiziksel İstismar, Cinsel İstismar, Fiziksel İhmal, Duygusal İhmal ve Toplam
CTQ-28 puanları istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermemektedir (p>0,05).
Tablo 25: Özkıyım Girişimi Varlığına Göre CTQ-28 Ölçeğine İlişkin Değerlendirmeler
Özkıyım Girişim
CTQ-28

a

Var (n=24)

Yok (n=36)

Ort±SD

Ort±SD

Duygusal İstismar

7,42±3,19

6,86±2,27

0,433

Fiziksel İstismar

6,12±1,85

5,64±1,51

0,270

Cinsel İstismar

7,33±4,35

5,42±1,34

0,046*

Fiziksel İhmal

7,08±2,90

6,97±2,99

0,887

Duygusal İhmal

11,62±4,20

10,39±4,20

0,269

Toplam Puan

39,58±9,04

35,28±7,37

0,048*

a

Student t test

p

*p<0,05

Özkıyım girişimi varlığına göre olguların CTQ-28 ölçeğine ilişkin Duygusal
İstismar, Fiziksel İstismar, fiziksel ihmal ve Duygusal İhmal puanları istatistiksel olarak
anlamlı farklılık göstermemektedir (p>0,05). Özkıyım girişimi görülen olgularda cinsel
istismar ve Toplam CTQ-28 puanları, Özkıyım girişimi görülmeyenlere göre anlamlı
düzeyde yüksek bulunmuştur (p<0,05).

Şekil 9: Özkıyım girişimi varlığına göre CTQ-28 ölçeği puanlarının değişimi
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Tablo 26: Depresif Atak, Manik Atak ve Karma Atak Sayıları ile CTQ-28 Ölçeği Puanları
İlişkisi
DEFRESİF ATAK

MANİK ATAK

KARMA ATAK

(n=60)

(n=60)

(n=60)

CTQ-28
r

p

r

P

R

P

Duygusal İstismar

0,209

0,109

-0,011

0,933

0,026

0,843

Fiziksel İstismar

-0,127

0,335

0,218

0,094

0,121

0,357

Cinsel İstismar

0,279

0,031*

-0,012

0,925

0,296

0,022*

Fiziksel İhmal

0,272

0,035*

0,003

0,984

0,266

0,040*

Duygusal İhmal

0,133

0,311

0,004

0,977

0,175

0,182

Toplam Puan

0,285

0,027*

-0,024

0,853

0,332

0,009**

r: Spearman’s Korelasyon Katsayısı

*p<0,05

**p<0,01

Olguların Depresif atak puanları ile CTQ-28 ölçeği Duygusal İstismar,
Fiziksel İstismar ve Duygusal İhmal puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki
saptanmamıştır (p>0,05). Cinsel İstismar puanı ile depresif atak puanı arasında pozitif
yönde %27,9 düzeyinde anlamlı ilişki saptanmıştır (r=0,279, p<0,05). Fiziksel İhmal
puanı ile depresif atak arasında da pozitif yönlü %27,2 düzeyinde istatistiksel olarak
anlamlı ilişki saptanmıştır (r:0,272; p<0,05). CTQ toplam puanı ile depresif atak
arasında da pozitif yönlü %28,5 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmıştır
(r:0,285; p<0,05).

Şekil 10: Depresif Atak İle Fiziksel İhmal, Cinsel İstismar ve Toplam Puanı İlişkisi
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Olguların Manik atak puanları ile CTQ-28 ölçeği Duygusal İstismar, Fiziksel
İstismar, Cinsel İstismar, Fiziksel İhmal, Duygusal İhmal ve Toplam CTQ-28 puanları
arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmamıştır (p>0,05).
Olguların Karma atak puanları ile CTQ-28 ölçeği CTQ-28 ölçeği Duygusal
İstismar, Fiziksel İstismar ve Duygusal İhmal puanları arasında istatistiksel olarak
anlamlı ilişki saptanmamıştır (p>0,05). Cinsel İstismar puanı ile karma atak puanı
arasında pozitif yönde %29,6 düzeyinde anlamlı ilişki saptanmıştır (r=0,296, p<0,05).
Fiziksel İhmal puanı ile karma atak arasında da pozitif yönlü %26,6 düzeyinde
istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmıştır (r:0,266 p<0,05). CTQ toplam puanı ile
karma atak arasında da pozitif yönlü %33,2 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı ilişki
saptanmıştır (r:0,322; p<0,01).

Şekil 11: Karma Atak İle Fiziksel İhmal, Cinsel İstismar ve Toplam Puanı İlişkisi
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Tablo 27: Beck Depresyon ve DES Ölçeği Toplam Puanı ile CTQ-28 Ölçeği Puanları
İlişkisi
BECK Depresyon Ölçeği

DissosiyatifYaşantılar

Toplam Puanı

Ölçeği Puanı

CTQ-28
r

P

R

P

Duygusal İstismar

-0,054

0,682

0,214

0,100

Fiziksel İstismar

-0,165

0,207

0,224

0,086

Tüm olgular

Cinsel İstismar

0,103

0,433

0,357

0,005**

(n=60)

Fiziksel İhmal

-0,015

0,907

0,112

0,392

Duygusal İhmal

-0,023

0,863

0,157

0,231

Toplam Puan

-0,029

0,824

0,365

0,004**

Duygusal İstismar

-0,082

0,636

-0,014

0,936

Fiziksel İstismar

-0,229

0,180

0,274

0,106

Cinsel İstismar

0,197

0,250

0,399

0,016*

Fiziksel İhmal

-0,099

0,566

0,141

0,412

Duygusal İhmal

-0,088

0,609

0,241

0,156

Toplam Puan

-0,072

0,676

0,399

0,016*

Duygusal İstismar

-0,040

0,851

0,413

0,045*

Fiziksel İstismar

-0,024

0,910

0,267

0,260

Cinsel İstismar

-0,098

0,648

0,285

0,177

Fiziksel İhmal

0,141

0,510

0,067

0,757

Duygusal İhmal

0,088

0,682

0,003

0,988

Toplam Puan

0,039

0,856

0,317

0,131

Kadın (n=36)

Erkek (n=24)

r: Pearson Korelasyon Katsayısı

*p<0,05

**p<0,01

Tüm olguların Beck Depresyon Ölçeği toplam puanı ile CTQ-28 ölçeği
Duygusal İstismar, Fiziksel İstismar, Cinsel İstismar, Fiziksel İhmal, Duygusal İhmal ve
Toplam CTQ-28 puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmamıştır
(p>0,05).
Tüm Olguların DissosiyatifYaşantılar Ölçeği puanı ile CTQ-28 ölçeği Duygusal
İstismar, Fiziksel istismar, Fiziksel ihmal ve Duygusal ihmal puanları arasında
istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmazken (p>0,05). DissosiyatifYaşantılar Ölçeği
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puanı ile Cinsel İstismar puanı arasında pozitif yönlü (DissosiyatifYaşantılar Ölçeği
puanı arttıkça Cinsel İstismar puanı artan) %35,7 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı
ilişki saptanmıştır (r: 0,357; p<0,01). DissosiyatifYaşantılar Ölçeği puanı ile Toplam
CTQ-28 puanı arasında pozitif yönlü (DissosiyatifYaşantılar Ölçeği puanı arttıkça
Toplam CTQ-28 puanı artan) %36,5 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı ilişki
saptanmıştır (r=0,365; p<0,01).
Kadın olgularda, Beck Depresyon Ölçeği toplam puanı ile CTQ-28 ölçeği
Duygusal İstismar, Fiziksel İstismar, Cinsel İstismar, Fiziksel İhmal, Duygusal İhmal ve
Toplam CTQ-28 puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmamıştır
(p>0,05).
Kadın olguların DissosiyatifYaşantılar Ölçeği puanı ile CTQ-28 ölçeği
Duygusal İstismar, Fiziksel istismar, Fiziksel ihmal ve Duygusal ihmal puanları
arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmazken (p>0,05). DissosiyatifYaşantılar
Ölçeği puanı ile Cinsel İstismar puanı arasında pozitif yönlü (DissosiyatifYaşantılar
Ölçeği puanı arttıkça Cinsel İstismar puanı artan) %39,9 düzeyinde istatistiksel olarak
anlamlı ilişki saptanmıştır (r: 0,399; p<0,05). DissosiyatifYaşantılar Ölçeği puanı ile
Toplam CTQ-28 puanı arasında pozitif yönlü (DissosiyatifYaşantılar Ölçeği puanı
arttıkça Toplam CTQ-28 puanı artan) %39,9 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı ilişki
saptanmıştır (r=0,399; p<0,05).
Erkek olgularda, Beck Depresyon Ölçeği toplam puanı ile CTQ-28 ölçeği
Duygusal İstismar, Fiziksel İstismar, Cinsel İstismar, Fiziksel İhmal, Duygusal İhmal ve
Toplam CTQ-28 puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmamıştır
(p>0,05).
Erkek olguların DissosiyatifYaşantılar Ölçeği puanı ile CTQ-28 ölçeği
Duygusal İstismar puanı arasında pozitif yönlü (DissosiyatifYaşantılar Ölçeği puanı
arttıkça Duygusal İstismar puanı artmakta) %41,3 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı
ilişki saptanmıştır (r:0,413; p<0,05). DissosiyatifYaşantılar Ölçeği puanı ile Fiziksel
İstismar, Fiziksel ihmal, Duygusal ihmal ve Toplam CTQ-28 puanları arasında
istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmamıştır (p>0,05).
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TARTIŞMA
Bipolar Bozukluk ile ilgili yapılan çalışmalarda mizacın hastalık ile ilişkisi
gösterilmiş. [3, 7, 8]. Bipolar hastalarda çocukluk çağı travmarı [124] ve dissosiyatif
belirti sıklığı ile ilgili çalışmalar [125, 126] literatürde bildirilmiştir. Mizaç, dissosiyatif
sıklığı ve çocukluk travmasıyla ilgili yapılan üçlü karşılaştırma sayısı oldukça az, bu
nedenle çalışmamız önem taşımaktadır.
Sosyademografik verilerle ilgili sonuçlar
Çalışma Haydarpaşa Numune Hastanesi psikiyatri kliniğine başvuran, BAB tip I
tanısı alan 60 kişi ve kontrol grubu kriterlerini dolduran 55 kişi ile yapılmıştır.
Çalışmaya alınan hasta grubunun yaş ortalaması 38,97±10,11 iken, kontrol grubunun
35,11±10,91’idi. Yaş açısından gruplar arası anlamlı bir farklılık bulunmuyordu. Hasta
grubu n=36 (%60) kadın, n=24(%40) erkek, kontrol grubunda n=32 kadın (%58,2),
n=23 (%41,8) erkekti. Gruplar arasında cinsiyet açısından istatistiksel farklılık
saptamadık.
Bipolar bozukluk epidemiyoloji ile ilgili yapılan çalışmalarda cinsiyet açısından
farklılık göstermediği bilinmektedir. Hastalık kadın ve erkeklerde benzer oranlarda
görülmektedir [24, 127]. Çalışmamızdaki hasta grubunun yaş ortalaması ve kadın hasta
sayısı yapılan diğer çalışmalarla benzerdi. Kesebir ve ark. 2005 yıllında EÜTF
Psikiyatri Ana Bilim Dalı Afektif Hastalıklar Biriminde yaptıkları çalışmada
katılımcıları yaş ortalaması 36,7±14,5 ve kadın hasta oranı %57 civarındaydı [58].
Özerdem ve ark. 2001 yıllındaki çalışmadada kadın hasta sayısının % 66,8
bulmuşlardır. Bu veriler yurtdışı çalışmalarla da uyumludur [124]. Kadın hasta sayısının
fazlalığı çalışmayı yürüten sağlık kuruluşlarına başvurularda kadınların fazla olması ile
açıklanabilinir.
Hasta grubunun eğitim düzeyi bakıldığında olguların %31,7’si ilkokul veya daha
alt düzeyde; % 35’i lise; %33,3’ü üniversite okuyor ya da mezundu. Eğitim düzey
dağılımı hasta ve kontrol grubu arasında dengeli idi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun
(TÜİK) 2008 verilerine göre Türkiye genelinde ilköğretim ve altı (okuma yazma
bilmeyen, bilen ama bir okul bitirmeyen, ilkokul, ilköğretim ve ortaokul mezunları
toplamı) öğrenim düzeyi olanların oranı %77,6; lise mezunu olanların oranı %16,6;
yükseköğrenim düzeyi olanların oranı

ise % 6,5’dir (bilinmeyenler %9). İstanbul

genelinde bu oranlar sırasıyla, % 66; %17,9 ve %8’dir (bilinmeyenler %8) [128].
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Eğitim düzeyinin Türkiye ortalamasına göre dikkat çekici oranda yüksekliği
çalışma sahasının Kadıköy /İstanbul olmasının etkilediğini düşünmekteyiz. Bu
bölgelerdeki ekonomik seviyenin görece yüksek olması ve şehirli nüfusunun fazlalığı
(katılımcı hasta grubununun %61,7’si şehir merkezinde oturuyordu), sağlık hizmetine
ulaşım açısından kolay bir bölge olması başvuranlar açısından bu farkı yaratmış olabilir.
Toplumda daha yaygın olan ilkokul ve altı hasta grubunun hastalığın düzenli kontrol ve
takiplerine çok farklı nedenlerle devam edememiş olabilirler. Yoksul olmanın eğitim
seviyesi düşüklüğü ve sosyoekonomik durumda dezavantajlı olmayla ilişkili olduğu
bilindiğinden bu kişiler daha az kontrol ve hastane başvurusu yapıyor olabilir.
Çalışmamızda hasta grububun %70 nin kendini orta ve üst gelir grubu olarak
tanımlamış olması bu durumla uyumlu durmaktadır. Çalışmaya alınma kriterlerinden
biri okur-yazar olmak ve hastalığın ötimik döneminde olmak daha spesifik bir grup
ortaya çıkarmıştır. Hastayla görüşme ya da ölçek doldurma sırasında bazı hastaların
çalışmadan çekilmiş olması bu sonuca katkı sonmuş olabilir. Literatürde Türkiyede
yapılan çalışmalarda hastalarda benzer eğitim seviyesi sonuçlarda mevcuttur [129].
Bipolar Bozukluk kronik gidişatı olan ve ataklarla tekrarlanan kişinin bilişsel
yetiler ve sosya-ekonomik işlevselliğinde bozulmayla giden bir hastalıktır. [28],[25]
Medeni durumuna bakıldığında hasta grubunda bekar/dul /boşanmış olmak oranı n= 36
(%60) iken, kontrol grubunda bu oran n= 22 (%40)’dır. İki grup arasında bu farklılık
istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0,05). Cinsiyet ve yaş ortalaması benzer olan iki grup
arasında hasta grubunda evli olmamak/evliliği sürdürümemek hastalığın ataklar halinde
kronik gidişatının sosyal işlevseliği bozduğu gibi, sosyal pozisyonları sürdürmenin
zorlaşmasının sonucu olabilir. Eş bulma, evliliği/beraberliği sürdürme yetisinde azalma,
komorbid hastalıkların varlığı bu sonucu ortaya çıkarmış olabilir [130].

Judd ve

arkadaşları, yaptıkları çalışmada duygudurum bozukluğu hastalarında boşanma
oranlarının %45’lere kadar çıkabildiğini belirtmektedir [131].
Ekonomik işlevseliğin sorgulandığı sosyodemografik veriler sonucunda, hasta
grubunda öğrenci/emekli/çalışıyor olmak %35 iken, kontrol grubunda %85,5 (p<0,01);
işsiz/çalışamıyor oranı %38,3 iken kontrol grubunda %3,6 (p<0,01) olması istatistiksel
farklılık oluşturmuştur. Hasta grubunda ev kadınları da dâhil edilince %65’a çıkan
çalışmama oranının hastalığın seyrindeki işlevsellik kaybıyla ilgili olduğu söyleyeliriz
[132]. Eğitim seviyesinin yüksekliğine rağmen hasta grubunda evli olmama ve
çalışmıyor olmak hastaların ortalama yaşları 38,97±10,11 düşüldüğünde hastalık
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başlangıcında işlevseliği iyi olmasına rağmen tekrarlayan ataklar ve hastalık süresinin
uzaması, hastane yatışları iyi işlevselik halini sürdürülmesini bozmaktadır.
Literatürde BAB başlangıç yaşı ile ilgili yapılan çalışmalarda 15-25 yaşları
arasında tepe yaptığı halde, doğru tanı konmasının 8-10 yıl geciktiği bildirilmiştir [133].
Hastalık başlangıcının zirve yaptığı dönem 15-19 yaş ve 20-24 yaş grubu olmak üzere
iki pik dönemi mevcuttur [26]. Çalışmada hastalık başlangış yaş aralığı 14-46, ortalama
yaş 23,37±6,48 idi. Hastalık ortalama süresi 15,23±8,91’idi. Hasta örneklem sayısının
fazla olmaması ve tüm yaş gruplarında örnek sayısının az olması hastalık pik
aralıklarına göre (20 yaş altı, 20-25 yaş, 25 yaş üstü) başlangıç yaşı gruplandırılmıştır.
Başlangıç yaşı 20 yaş altı n=22 (%36,7), 21-25 n=24 (%40), 26 yaş üstü n=14(%23,3)
kişi vardı. Hastalık başlangıç yaşı n=46 (%76,7) oranında 25 yaş altıydı. Bu veri
literatürle uyumlu idi. Hastalık başlangıç yaşının mizaç özeliklerine ve çocukluk
travmalarına bağlı olarak daha erken başladığına yönelik literatür bilgileri çalışmamızda
yapılan istaitistiksel analizlerle uyumlu çıkmıştır. Çalışmada çocukluk travmalarının
varlığı hastalığı erken ortaya çıkmasına neden olurken, iritabl mizaç sahip olmak
hastalığın daha geç tanısına neden olmaktadır.
Literatürde ailede major depresyon ya da BAB varlığı hastalık prevalansı
artırdığı gösterilmiş. Bipolar-I bozukluğu olan kişilerin birinci derecede akrabalarında
bipolar bozukluk riski % 4.5, unipolar bozukluk oranı ise %14.8’dir [32]. Bipolar-I
bozukluğu olanların birinci derecede akrabalarında bipolar-I bozukluğu gelişme
olasılığı kontrol grubunu oluşturan kişilere göre 8-18 kat, major depresif bozukluk
gelişme olasılığı ise 2-10 kat daha fazladır [28]. Bu hastalığın genetik yüklülüğü için
önemli bir noktadır.
Hasta grubu ile kontrol grubu ailede herhangi bir psikiyatrik hastalık varlığı yönünde
karşılaştırmada, BAB tip I grubu hastalarda aile öykü pozitifliği daha fazlaydı (sırasıyla
%63,3 ; %45,5). Kontrol grubunda ailede bipolar bozukluk olmaması n=48 ( %87,3, p
=0,002 ), hasta grubunda 1.derece akrabalarda bipolar bozukluk varlığı n=20
(%33,3,p=0,017) olması gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlıydı. Aile yüklüğü
genetik yönü yansıtması yanında hastalık prognozunuda etkilemektedir. Ailede
psikiyatrik hastalık varlığı çocukluk travma sayısını artırdığı gibi, genetik yönüyle daha
fazla baskın mizaç özelliği gözükmesini ortaya çıkarmaktadır. Ailede psikiyatrik
hastalık pozitifliği, kişide özkıyım girişimi sayısınıda artırmaktadır [17, 134-136]
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Bipolar Afektif Bozukluğunun Mizaç Özelikleri ile İlgili Sonuçlar
Günümüzde Bipolar bozukluğun bir ucunda afektif mizacın yer aldığı yeraldığı,
afektif mizacın dönem kriterlerini karşılamadığı ama tanısal geçerliliği olduğu,
genlerden hastalık ortaya çıkması arasında uzun nedensellik zinciri arasında eşlikçi,
endofenotip olarak kabul edilmektedir [5]. Mizacın hastalığın ailesel yüklülüğü, erken
başlangıç yaşı, yüksek oranda yineleme ve anti deprasan altında manik kayma riskini
artırdığı görülmektedir [6-8]. Hipertimik mizaç ile manik atak sıklığı, depresif mizaç
ile depresif atak sıklığının artığı, hastada hipertimik mizacın iyi gidişat ile ilişki olduğu
bildirilmiş [9]
Çalışmamızda afekt-mizaç özelikleri sosyodemografik veri ve hastalığın klinik
görünümü ile ilgili karşılaştırmalar yapılmıştır. Dissosiyatif belirti sıklığının mizaç
özeliklerine göre farklılaştığından çalışmada DES ile karşılaştırılarak ortaya
konulmuştur.
Çalışma grubundaki olgularda %6,7 (n=4) oranında depresif mizaç, %5 (n=3) oranında
siklotimik mizaç, %1,7 (n=1) oranında hipertimik mizaç, %5 (n=3) oranında irritabl
mizaç ve %6,7 (n=4) anksiyöz mizaç görülmektedir. Kontrol grubunda 1 kişi depresif
mizaç,1 kişi iritabl,1 kişi anksiyöz mizaç baskın özelikler göstermiştir (tablo5). Baskın
mizaçlara cinsiyet açısından bakıldığında depresif, iritabl, anksiyöz mizaç hasta
grubundaki kadınlarda sıkken, hipertimik ve siklotimik baskın mizaç erkeklerde sıktı
(tablo 7). Özelikle depresif mizaç özeliklerin kadınlarda daha sık olduğu ve depresif
epizod ile ilişkili olduğu, erkelerde hipertimik mizaç özeliklerinin daha baskın olduğu
ve manik atak ile ilişkili olduğu bilinmektedir.
Çalışma sonuçlarında baskın mizaç tanısı alan olgu sayısı az olsada sonuçlar diğer
çalışmalarla uyumlu durmaktadır [70]. Kesebir ve ark. 2005 yıllında 100 kişilik ötimik
bipolar hastada yaptıkları çalışmada 10 kişi siklotimik,10 kişi hipertimik,9 kişi iritabl
baskın mizaç özelikleri göstermiş, depresif ve endişeli mizaç baskın özelik gösteren kişi
olmamıştır [70]. Çalışmamızın 60 kişilik hasta grubu olması, tüm mizaç özelikleri
gösteren olguların olması, hipertimik baskın mizaç dışında diğer baskın mizaçların
yakın oranda olması ayırt edici olmuştur. Baskın mizaç puanlarını aşan az sayıda olgu
olması nedeniyle mizaçla ilgili olan hastalık başlangıç yaşı, aile öyküsü, cinsiyet ve atak
sıklıkları ortalama puanlarla karşılaştırılmıştır. Ortalama puanların Anova testi ile
yapılan karşılaştılmasında hasta grubunun depresif, siklotimik, iritabl ve anksiyöz mizaç
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puanları kontrol grubuna göre daha yüksek çıkmış, buda istatistiksel olarak anlamlı
düzeydeydi (sırasıyla p=0,001, p= 0,001,p=0,001, p=0,001 p<0,01).
Hipertimik baskın mizaç tansı alan bir kişi olması, hipertimik mizacın daha çok erkek
cinsiyete gözükmesi ve çalışmadaki olguların kadın cinsiyet yönünde fazla olması ile
açıklanabilinir. Genede bu durum çalışmanın dezavantajı gibi durmaktadır. Literatürde
hipertimik mizacın sık gözüktüğü ile ilgili çalışmaların yanında [58], tespit edilemediği
ile ilgili [124] yayınlarda mevcuttur.
Hastalık başlangıç yaşı ile mizaç puanları karşılaştırılmasında yalnızca iritabl mizaç ile
pozitif bir ilişki bulunmuştur. Başlangıç yaşı artıkça, iritabl mizaç puanları yüksek
olmaktadır (r:0,055; p:0,015 p< 0,05). Diğer mizaç özelikleri ile başlangıç yaşı arasında
ilişki bulunamamıştır. Hastalık tanısı konulma ile başlangıç yaşı arasında 10 yıl gibi bir
süre olduğu bilindiğinde, ülkemizde ‘sinirliliğin’ kısmen toplumca ‘normal’ olarak
kabul edildiğini düşündüğümüzde bu mizaç özeliğine sahip hastalarda daha geç
BABtanısı konması anlaşılır gibi durmaktadır.
Mizaç özeliklerinin endofenotipik yansımayı gösterdiğinin önemli özeliklerden biride
ailede hastalık yüküdür. Hasta ile kontrol grubu arasında ailede bipolar hastalık varlığı
hasta grubu lehine pozitif istiatistiksel olarak anlamlı çıkmasına rağmen, ailede herhangi
bir psikiyatrik hastalık varlığı ve bipolar bozukluk olması ile kişideki mizaç özelikleri
arasında anlamlılık bulunmamıştır.
Mizaç özeliklerinin bipolar hastalarda özkıyım girşimi ilişkili olduğu literatür
bilgilerinde mevcuttur [75]. İntihar girişimin mizaç özeliklerinden depresif ve
siklotimik mizaç özeliği baskın olanlarda yaygın olduğu [58, 78] ve tek başına çocukluk
çağı travma varlığının bu oranı artırdığı [17, 18] bildirlmiştir.
Depresif ve siklotimik baskın mizaç gruplarında depresif atak sıklığı ve atakların daha
uzun sürmesi beklenen durumlardır. Aynı zamanda siklotimik mizaçta psikotik
belirtilerde sık görülmektedir. Hastalık kalıntı belirtileri daha fazla olması ve genel
toplumdada depresif duygudurumla özkıyım ilişkisi pozitifliği bu hasta grubunda daha
belirgin görünmektedir. Hipertimik mizaç puanlarının yüksekliği ile özkıyım girşimi
arasında negatif bir ilişki olması, hipertimik mizacın iyimserlik, dışa dönüklük, sosyal
olma ve kendine güvenme gibi özellikleri [3] ile ilişkilendirilebilinir. Çalışmamızda
özkıyım girşiminin mizaç alt tipleri olan ilişkisine bakıldığında, hasta grubunun
depresif, siklotimik, iritabl, anksiyöz puanlarının kontrol grubuna göre yüksek olması,
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koruyucu olan hipertimik puanın kontrol grubu arasında fark olmaması özkıyım girşim
oranın n=24 (%40) gibi yüksek oranında olmasını (bipolar hastalarda özkıyım girişimi
ortalama %15-25) açıklayabilir.
Toplum ortalamasına göre özkıyım bipolar hastalarda 30 kat fazladır. Çalışmada
siklotimik mizaç ile özkıyım davranışı arasında pozitif bir ilişki (p=0,020 p<0,01)
saptanmıştır. Bu mizaçtaki hastaların dürtüseliği, düşük özgüven, kişilerden soyutlama
ve sürekli cansız olma ile diğer uca kolay kaymaları, çalışmamızdada gösterildiği gibi
depresif ve karma atak sayılarında artışa yol açmaları özkıyım sayısını artırmaktadır.
Hasta grubunda ortalama 2 depresif atak geçirenler %27, ortalam 1 manik atak
geçirenler %21, karma atak geçirmeyenler

%75 ile en sık epizod sayısını

oluşturmaktadır. Bipolar hastalar hastalık boyunca ortalama 8-10 atak geçirdiği
biliniyor. Atak sayılarının hasta yakınlarının beyanına göre alınması ve yazılı kayıtların
yetersizliği hastalığın seyrini ve atak sayısını tam olarak bilinmesini güçleştirmiştir.
Bildirilen ataklar çoğunlukla hastaneye yatışı gerektirecek düzeyde ciddi olanlardır.
Akut ama hastane başvurusu olmadan geçirilen atak sayıları düşüldüğünde,
çalışmamızdaki rakamlar hastalık seyrinde görülenlerin kısmını yansıtmaktadır.
Hastaların ortalam hastane yatış oranı 1-2 yatış cevap kısmında toplanmıştır. Hasta
grubunda depresif atak ile hipertimik mizaç puanları arasında negatif bir ilişki
bulunmuştur (r:-0,323 ; p:0,012 p<0,05). Kişilerde hipertimi yönünde puan artışı
depresif atak sayısında azalmaya neden olmaktadır. Hipertimin daha çok manik atak ile
ilişkili olması, depresif atağın depresif ve siklotimik mizaç ile olan ilişkisi yayınlarda
görülmektedir [74],[9]. Literatürdeki diğer çalışmalara baktığımızda hipertimik mizaçla
depresif atak sayısının azaldığının gösterilmiş olması çalışmanın olumlu yönü olarak
düşünülebilinir [58]. Siklotimik mizaç puanları ile karma atak arasında ( r:0,280;
p:0,030) %28 oranında pozitif bir ilişki bulunmuş olması dikkat çekicidir. Bu bulgu
karma atakla depresif mizacın ilişkili olduyla ilgili çalışmaların [137] yanında, Akiskal
(2003) siklotimik mizacın iki kutupluluk ile en bağlantılı mizaç tipi olduğu tespitiylede
uyumludur.
Bipolar Bozukluk ve dissosiyatif bozukluk sonuçları
Çalışmanın ikinci hipotezi bipolar afektif bozukluğunda dissosiyatif belirtilerin
mizaç özelikleri ile korele olarak yüksek olduğu (özelikle depresif ve siklotimik mizaç),
çocukluk çağı travmaların varlığının dissosiyatif sıklığı artırdığıdır [15]. Bu ilişkiyi
göstermek için hasta ve kontrol grubuna TEMPS-A, DES ölçeği ve CTQ-28 öçekleri
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verilmiştir. Ölçek sonuçları hasta ve kontrol grubu arasında karşılaştırmanın yanında,
hastalığın klinik özeliklerine göre değelendirilmiştir.
Dissosiasyonun mizaç özelikleri ilişkisi ile ilgili yapılan çalışma sayısı azdır.
Literatürde BAB tip I bozuklukta prevalans oranı %1,2 olup, BAB tip II, siklotimik,
juvenil formları ve bipolar spektrum bozukluklarında enaz %5 oranındadır [11].
Çalışmada diğer duygudurum bozukluklukları değerlendirilmediğinden dissosiyasyon
oranı ile ilgili karşılaştırma yapılmamıştır.
Çalışmamızda hasta ile kontrol grubunun ortalama DES puanları

BAB tip I için

21,04±17,29 (ort:15,53) iken kontrol grubunda 11,40±9,80 (ort:8,93) idi. Gruplar arası
ilişki istatistiksel olarak anlamlı idi (p= 0,001). Patalojik DES puanı alan (30 puan ve
üstü) hasta grubunda n =15 (%25), kontrol grubunda n=4 (%7,3) kişi vardı. Patalojik
DES hasta grubu lehine daha yüksekti (p=0,021)
Latalova ve ark. 2010 yıllındaki araştırmalarında ötimik olmayan bipolar hastalarla,
sağlıklı kontrol grubu karşılaştırmalarında hasta grubunda ortalama DES=31,89±7,12
kontrol grubunda DES=21,28±19,70 olarak bulmuşlar [125].Çalışmamızda

DES

puanlarının nispeten düşük olması; sadece ötimik hastaların çalışmaya alınmış olması
yanında,

aktif duygudurum bozukluğunun olası dissosiyatif semptomlar üzerinde

olumsuz etkisi ortadan kaldırılmış olması bu sonucu ortaya çıkarmış olabilir. Ortalama
DES puanaları yanı sıra, patalojik DES puanı hasta grubunda daha yüksek çıkması n=15
(%25), bipolar hastalarda dissosiasyon daha yaygın olabileceğunu diğer çalışma
sonuçlarına da dayanarak söyleyebiliriz.
Mizacın yanında travma varlığı dissosiasyonu artıran bir etmedir. Dissosiyasyon
travmatik süreçlerde baş etme mekanizması olarak sık ortaya çıkmakta ,aynı zamanda
travmanın

çözülme sürecinide uzatmaktadır. Çalışmamızda CTQ-28 ile ortaya çıkan

cinsel istismar oranı %14, fiziksel istismar oranı %18, hasta grupta çocukluk travma
oranı %73

gibi yüksek bir oranda çıkmıştır. Yaygın ve örseleyici erken dönem

travmaları hasta grubunda savunma olarak dissosiyasyonu artırmakta ve ortalama DES
puanlarının kontrol grubundan yüksek olmasını açıklamaktadır.
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Bipolar bozukluğun yanında dissosiyatif bozukluk ile ilgili genetik çalışmalarda
da %45-55 gibi yüksek oranlar bildirilmektedir. Bu benzer etyolojik mekanizmalar
dissosiyatif sıklığının BABhastalarında yüksek olmasının diğer bir nedeni olabilir [14].
DES puanları ile bipolar hasta grubundaki hastalık başlangıç yaşı, hastalık süresi
ve hastaneye yatış arasındaki ilişki karşılaştırılmış. Bunlar arasında yapılan korelasyon
testlerinde anlamlı bir ilişki saptayamadık. Pek çok çalışmada depresif semptomlarla
dissosiyasyon arsındaki bağı doğrular [12]. Çalışmamızda DES puanları ile remisyon
hastalardaki Beck Depresyon Ölçeği arasında pozitif bir istatistiksel ilişki (p=0,002)
saptanmıştır. DES artıkça BDÖ puanlarıda artmaktadır. Bu çalışma için depresif mizaç
varlığı BABI hastalarında depresif atak sayısını ve atak süresini artırdığı gibi, DES
puanlarını artırmaktadır.
Özkıyım girişimi ile hasta grubundaki ortalama DES ve patalojik DES puanları ile
yapılan korelasyon karşılaştırmalarında bir ilişki bulunamıştır. Latalova ve ark. 2010
yıllında BAB hastaları ile yaptıkları

çalışmada patalojik DES ile başlangıç yaşı

arasında negatif bir ilişki, özkıyım sayısı ile pozitif bir anlamlılık bulmuşlardır.
Çalışmadaki DES puanlarının bizdeki puanlara göre 10 puan civarında yüksek olması,
30 puan üstü vaka sayısının daha fazla olması, sadece ötimik hasta grubunu çalışmaya
almış olmamız benzer bir sonucu bulamamış olmamizı açıklayabilir. Aynı şekilde
çalışmamıza katılanların hastalık başlangıç yaş ortalaması diğer BAB tip I çalışmalarına
benzer düzeyde 23±6,81 olmasına rağmen, Latalova ve ark. çalışmasında başlangıç
yaşının 30.20±9,71 gibi daha geç bir yaş olması bu farkı açıklayabilir.
Bazı mizaç özeliklerinin daha fazla dissosiyatif belirti gösterdiği bilinmektedir.
Özelikle siklotimik mizaçta %5 gibi bir oranda ileri sürülmektedir. Çalışmamızda
hipertimik mizaç dışında diğer mizaç tiplerinde (depresif, siklotimik, anksiyöz, iritabl
mizaç ile dissoyatif puanları arasında pozitif bir ilişki hem hasta grubunda hemde
kontrol grubunda görülmüştür. Kontrol grubundada ortalama puanların yüksekliği
dissosiasyonun toplumda yaygın gözüktüğünü gösterebilir. Ülkemizde yapılan
Dissosiyatif Bozukluk prevalans çalışmalarında %18,1 [86] bulunmasına rağmen, diğer
ülkelerde %5-10 arası bir yaygınlıkta olduğu ile ilgili çalışmalar mevcuttur [138].
Çalışmamızda mizaç puanlarını cut-off unu geçen az sayıda hasta olması, dominant
mizaç ile DES arasında anlamlı ilişkiyi tespit edemememize yol açmıştır.
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Çocukluk çağı travmaları ve bipolar bozukluk ilişkisi sonuçları
Endofenotipal yapıyı gösteren Mizaç tipleri erken yaşam olayları ve örselenmeler
ile bipolar hastalarda değişik klinik sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Klinik olarak bu
hastalar diğer hasta grubuna göre; daha erken başlangıç, hastalığın kötü seyirli olması
[16], yüksek özkıyım oranları, şiddetli manik belirtiler [18], sık hastanede yatışları ve
daha geç iyileşme [15] gibi farklılıklar gösteriyorlar.
Bipolar hasta ve sağlıklı kontrol grubu ile yapılan CTQ-28 travma
değerlendirmesinde; hasta grubunda en az 1 travma tarifleyen n=44 (%73) kontrol
grubunda en az 1 travma n=22 (%40) iken, 5 travma tarifleyen hem hasta hem kontrol
grubunda n=0 idi. Travma alt ölçeklerine bakıldığında hasta grubu olgularında %40
(n=24) oranında duygusal istismar, %30 (n=18) oranında fiziksel istismar, %23,3
(n=14) oranında fiziksel ihmal, %38,3 (n=23) oranında duygusal ihmal ve %23,3 (n=14)
oranında cinsel istismar görülürken, kontrol grubndaki olgularda %10,9 (n=6) oranında
duygusal istismar, %10,9 (n=6) oranında fiziksel istismar, %9,1 (n=5) oranında fiziksel
ihmal, %20 (n=11) oranında duygusal ihmal ve %9,1 (n=5) oranında cinsel istismar
görülüyordu. Bipolar hasta grubunda en fazla duygusal istismar, en az cinsel istismar
çıkarken, kontrol grubunda en fazla duygusal ihmal, en az fiziksel ihmal ve cinsel
istismar çıkmıştır. Gruplar arasında travma tipleri arasında hem oran hemde tip olarak
faklılıklar içermektedir.
Bipolar hastalarda çocukluk travmalarıyla ilgili Garno ve ark.’nın (2005) yaptığı
araştırmada çalışma grubunun

%51’inde en az bir kategoride travma olduğunu

belirlemişler ve en sık olarak duygusal istismar gözlemlemişlerdir. İstismar çeşitlerine
göre; %37 duygusal istismar, %24 fiziksel istismar, %21 cinsel istismar, %24 duygusal
ihmal, %12 fiziksel ihmal bildirmişlerdir. Çalışmamızda en sık duygusal istismar
görülmesi ile literatürle uyumlu idi. Leboyer ve ark. 2007 yıllında yaptıkları çalışmada
bipolar hastalar ile sağlıklı kontrol grupları

arasında çocukluk çağı travma

karşılaştırmasında hasta grubunda travma varlığı % 54,4 iken kontrol grubunda %31,9
bulmuşlardır.
Çocukluk travmaları ile ilgili yapılan çalışmalarda değişik oranlar görülmektedir.
Ülkemizde yapılan bir araştırmada fiziksel istismar oranı Ankara ilinde %46,44, Adana
ise %61,5 oranında saptanmıştır [104]. Cinsel istismara maruz kalma sıklığını %10-40
76

[105, 106] bildiren çalışmaların yanında, %83 civarında fiziksel veya cinsel istismara
maruz kalındığını [111] bildiren çalışmalarda mevcuttur.
CTQ-28 ölçeği travma tanımlaması açısından düşük kesme puanlarına sahiptir.
Örneğin cinsel travma düşünüldüğünde 4 soruya hayır (1 puan), sadace bir soruya
nadiren (2 puan) cavabı vermek toplamda 6 puan alarak, travma pozitif olarak kabul
edilmektedir. Son dönem ülkede çocukluk çağına yönelik travma çalışmalarına ilginin
artışı, daha fazla dilendirilmesi travmanın ifade edilmesini kolaylaştırmıştır. Pek çok
yazara göre bildirilen travma oranların gerçek travma oranın sadece %20’si olduğu
gerçeği,

travmayla

ile

ilgili

çalışmalarda

değişik

oranların

bulunmasıyla

doğrulanmaktadır. [109]. Bu açıdan çalışmamızdaki oranların toplumdaki yüksek
travma oranlarına yakın olduğu düşünmekteyiz.
Cinsiyete göre hasta ve kontrol grubu travma açısından karşılaştırıldığında kadın
olguların fiziksel istismar (p=0,006; p< 0,01) ve toplam travma puanı (p=0,0149; p<
0,01 ) kontrol grubundan daha yüksek ve istatistiksel olarak belirgin bir anlamlılığı
gösteriyor. Erkek olgular ise duygusal istismar (p=0,003; p< 0,01), cinsel istismar
(p=0,037; p< 0,01) ,toplam travma puanı (p=0,003; p< 0,01 ) kontrol grubuna göre
istatistiksel olarak daha yüksektir. Tüm olgularda cinsel istismar dışındaki travma tipleri
kontrol grubuna göre yüksek puanlara almış ve istatistiksel olarak anlamlı bir sonuç
çıkmıştır. Hasta grubunda fiziksel istismar kadınlarda erkeklere oranla daha yüksek
orandaydı ve istatistiksel anlamlılık oluşturdu (p=0,038; p<0,05). Diğer travma
tiplerinde cinsiyet farkı yoktu. Literatürde cinsel travmanın daha çok kadınlarda olduğu
ve erkeklere oranla 10 kat fazla olduğu bildiren çalışmalar varsada [93] bizim
çalışmamızda bu gösterilememiştir. Her iki cinsiyette yüksek oranda cinsel travma
görülmesi, Garno ve ark. 2005 yılındaki çalışmasında cinsel travma oranıyla uyumlu
gözükmektedir.
Bipolar hastalarda çocukluk travmasının varlığında, başlangıç yaşını daha erken
olduğuyla ilgili çalışmalar mevcuttur [16]. Yaşamın erken dönemiminde psikososyal
stresörler (anne ayrılığı, travma pozitifliği v.b) davranış, nörokimyasal ve nörondokrin
sistemler üzerinde kalıcı değişikliklere yol açmaktadır [116]. Hangi travma tipinin
erken hastalık yaşı başlangıcıyla ilgili olduğunu araştırmak için CTQ-28 alt ölçeklerinin
aldığı puanlar ile hastalık başlangıç yaşı ve hastalık süresi karşılaştırılmış ancak anlamlı
bir farklılık bulunamamış. Fakat travma toplam puanı ile hastalık başlangıç yaşı
arasında negatif bir anlamlılık bulunmuş (r = -0,255; p =0,0499). Yani hastalık
başlangıç yaşı travma toplam puanı artıkça daha erken olmaktadır. Bu bize herhangi bir
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veya birden fazla travmanın additif etki ile hastalığın belirtilerini daha erken ortaya
çıkardığını gösteriyor. Erken yaşta hastalık başlangıcı daha sık atak ve epizodların daha
uzun sürmesi şeklinde klinik görülüyor.
Ailede bipolar hastalık varlığına göre travma tipleri arasında anlamlılık tespit
edilememiştir.
Bipolar hastalarda çocukluk travması ile özkıyım girişimi arasında anlamlı bir
artış olduğu ile ilgili çok sayıda çalışma mevcut. Özelikle duygusal istismar ve cinsel
istismarda özkıyım oranı artmaktadır [18].
İstismar varlığı aynı zamanda hayat boyu özkıyım girişim sıklığınıda artırmaktadır.
Fiziksel istismara uğrayanlarda özkıyım daha çok manik dönemde iken, cinsel istismara
uğrayanlarda depresif dönemde olduğu biliniyor [17]. İntihar girişimi daha çok
umutsuzluk, hüzün ve yetersiz başa çıkma ile ilişkilidir.
Çalışmamızda bipolar hastalarda duygusal istismar %40 ile en sık görülen travma tipi
olmasına rağmen, özkıyım girişimi toplam CTQ-28 (p=0,048; p<0,05) ve cinsel istismar
(p=0,046; p<0,05) ile pozitif korelasyonu vardı. Herhangi bir travma varlığı özkıyım
girşimi açısından risk oluşturmaktadır. Mizaç durumunda özkıyım girşimi daha çok
depresif mizaçla ilişkili iken, cinsel istismara uğrayan hastaların daha sık depresif
dönemde girişimde bulunmaları birbirlerini destekleyen iki veridir. Bunu göstermek için
epizod sayıları ve CTQ-28 alt ölçek karşılaştırmalarında cinsel istismar puanı ile
depresif atak puanı arasında %27,9 düzeyinde pozitif yönde (r=0,279; p<0,05), fiziksel
ihmal puanı ile depresif atak arasında da %27,2 pozitif yönlü (r:0,272; p<0,05), CTQ
toplam puanı ile depresif atak arasındada %28,5 düzeyinde pozitif yönlü istatistiksel
olarak anlamlı ilişki saptanmıştır. Karma atak puanları ile CTQ-28 ölçeği duygusal
istismar, fiziksel istismar ve duygusal ihmal puanları arasında istatistiksel olarak
anlamlı ilişki saptanmamışken (p>0,05), cinsel İstismar puanı ile karma atak puanı
arasında %29,6 pozitif yönde (r=0,296, p<0,05)., fiziksel ihmal puanı ile karma atak
arasında da %26,6 pozitif yönlü (r:0,266 p<0,05), CTQ toplam puanı ile karma atak
arasında da %33,2 pozitif yönlü (r:0,322; p<0,01) istatistiksel olarak anlamlı ilişki
saptanmıştır.
Yapılan çalışmalarda, çocukluk çağı istismarının şimdiye dek yalnızca hızlı
döngülenmeyi arttırdığı bildirilirken, karma dönemler için farklı bir değerlendirmeye
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rastlanılmamıştır [17, 18]. Bu açıdan çalışmada karma dönemin travma ile ilişkisi
gösterilmiş olması önemlidir.
Çalışmada manik atak ile travma alt ölçekleri arasında ilişki gösterilememiştir.
Hasta grubunda kadın ve erkelerde CTQ-28 alt ölçekleriyle Beck depresyon ve
DES ölçeği korelasyonuna bakıldı. Travma dissosiasyonun şiddetini artırdığı gibi,
depresif epizod sayısını ve epizodun süresini artırmaktadır. Tüm hasta grubu olgularına
bakıldığında cinsel istismar ile DES puanları arasında kuvvetli bir ilişki saptanmıştır
(r: 0,357; p =0,005). DES puanı ile Toplam CTQ-28 puanı arasında pozitif yönlü
(DissosiyatifYaşantılar Ölçeği puanı arttıkça Toplam CTQ-28 puanı artıyor) %36,5
düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmıştır (r=0,365; p =0,004). Kadın
olgularda ise cinsel istismar ve toplam travma puan ile DES arasında pozitif ilişki vardı.
Cisel istismarla (r: 0,399; p<0,05); toplam travma puanı (r=0,399; p<0,05) dissosiyatif
sıklığını artırmaktadır. Erkeklerde duygusal istismar (r:0,413; p =0,045) ile DES
puanları arasında pozitif bir ilişki saptanmıştır. Her tür örselemede DES artışı
beklenmekle birlikte, hasta grubunun kontrol grubuna göre daha sık etkilenebiliceği
söylenebilinir. Hastalar ötimik dönemde olduklarından düşük BDÖ puanı (9,72±5,49)
aldılar ve travma alt ölçek puanları ilişkisi saptanamadı. Mulder ve ark. yaptığı
çalışmada CTQ-28 ile DES arasında pozitif bir ilişki olduğu, özellikle cinsel ve fiziksel
öyküsü olanlarda bu oranın daha belirgin olduğunu göstermişlerdir [139].
Leverich ve ark. 2006 yaptığı çalışmada yüksek DES puanları ve CTQ-28 puanları
erken hastalık başlangıcı, daha fazla özkıyım oranı, madde kötüye kullanımı, hızlı
döngülülüğünün fazla olduğunu bulmuşlardır [17]. Çalışmamızda

erken

yaşta

başlangıç ve özkıyım varlığının fazlalığı diğer çalışmalar gibi anlamlı bulunmuştur..
Çalışmamızda

örneklem

ve

kullanılan

ölçekler

açısından

bazı

kıstlılıklar

mevcuttu.Öncelikle çalışmaya alınan hasta grubunun eğitim seviyesinin Türkiye
ortalamaların üstünde olması, kadın hasta sayısının fazlalığı ve epizod sıklıkları ile ilgili
net

bilgilerin

olmaması

hasta

demografik

veriler

ile

klinik

verilerin

karşılaştırılmalarında eksiklik oluşturmuş olabilir.
Kullanılan araçlardan TEMPS-A ile ilgili kısıtlılıklar bulunmaktadır. Anketi dolduran
kişilere, sorulara tüm yaşamlarını göz önüne alarak cevap vermeleri hatırlatıldığı halde
hastaların hastalık öncesi dönemi de düşünerek cevap üretmelerinde güçlükler
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bulunmaktadır. Diğer taraftan çalışmaya alınan hastalar her ne kadar remisyon
döneminde olsalar da hastalığın kalıntı belirtilerinin etkisini dışlamak olanaksızdır. Bazı
hastaların sorulara yanıt verirken hastalığın iyilik döneminde bulunduklarını (iyi
hissettiklerini) ifade etmeye gayret ettikleri gözlenmiştir.
Mizaç özelikleri değerlendirmesinde hangi özelikler hastalık hangi belirtiler
mizaca ait olduğunu ayırt etmek çok da kolay değil. Kişinin belirtileri durumsal
değerlendirdiğinde hastalık, süreklilik olarak belirtiğinde mizaç yönünde değerlendirme
hatalı cevaplamalara neden olabilir.
Mizaç özeliklerinin aile yüklülüğü gösterilmesinde ailede psikiyatrik hastalık ve bipolar
bozukluk sorgulanırken, ailede mizaç özelikleri ile hasta kişideki mizaç özeliklerinin
karşılaştırıldığı daha fazla sayıda çalışmaya ihtiyaç var. Çalışmamızda aile verilerinin
olmaması bu değerlendirmeler için eksiklik oluşturduğu düşünülebilinir.
Dissosiyatif sıklığının baskın mizaçla olan ilişkisi az sayıda hastanın kesme puanları
geçtiği için istatistiksel olarak değerlendirilememiştir. Dar kapsamlı bir çalışma ile daha
fazla dominant mizaçlı BAB hastası ile DES karşılaştırması bu durum hakında daha
doğru bilgiler verecektir. Bu genetik birliktelik için yapılacak çalışmalara yol
gösterebilir.
Örneklem sayısı benzer çalışmalardaki gibi yeterli olsa da daha fazla hasta ve kontrol
grubu istatistiki olarak daha doğru sonuçlar verecektir.
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SONUÇ VE ÖNERİLER
 Bipolar bozukluk hastaları mizaç yönünde, hasta olmayan gruba göre daha
yüksek puanlar almaktadır. Mizaç özeliklerine sahip hastalar, ailesel yüklülüğü
gösteren; ailede psikiyatrik hastalık ve bipolar hastalık oranı sağlıklı kontrolere
göre daha yüksek çıkmıştır.
 Hastalık başlangıç yaşı mizaç özeliklerine göre değişmektedir. İritabl mizaç ile
hastalık başlangıç yaşı çalışmamızda negatif ilişki çıkmıştır. İritabl mizaç varlığı
daha geç hastalık tanısı konulmasına yol açıyor. Bu diğer çalışmalara göre farklı
bir sonuçtur. Diğer mizaç özelikleri olan ilişki gösterilememiştir.
 Özkıyım girişimi sıklığı siklotimik mizaçta artmaktadır. Depresif ve siklotimik
mizaç hayat boyu riski artırmaktadır. Hipertimik mizacın özkıyım karşısında
koruyuculuğu çalışmada gösterilememiş.
 Mizaç özelikleriyle epizod ilişkisi; depresif atağın hipertimik mizaç varlığında
azaldığı, sikotimik mizacın karma atak sıklığıyla pozitif artışı olduğu
gösterilmiştir. Karma atak ile mizaç ilişkisi çok az çalışmada gösterilmiştir.
 Asıl

sorulması

gereken

sorulardan

biride

mizaç

tipinin

duygudurum

bozukluğunda hastalık dönemleri arasında (intraepizoik) bir belirti olup
olmadığı ya da arta kalmış (rezidüel) duygulanım belirtilerini TEMPS-A’nın
ölçüp öçmediğidir.
 Mizaç ve epizod uçları arasında paralel bir ilişki var. Mizaç ile epizod arasında
benzer belirtilerin hastalık aktivasyonu yoksa devamlılık gösteren afect-mizaç
özeliğimi olduğunun net bir yanıtı yoktur. Ancak mizaç erken yaşlarda oluşur ve
kişinin uzun dönem fonksiyonunu belirler. Psikiyatrik tanımlama sisteminin
kategorik yaklaşımı tanı karmaşasını artırmaktadır.Eksen I ile eksen II tanıları
çoğu zaman içiçe olması ve birbirleri etkilemesi net tanıyı bulmayı
etkilemektedir.Bu nedenle prospektif ve uzun sureli mizaç çalışmalarına ihtiyaç
vardır. Kategorik tanımlama yerine boyutsal tanımlama daha doğru sonuçlar
ortay çıkaracaktır.
 Dissosiyatif sıklığı genel toplum ortalamasında yüksek olması hem hasta hemde
kontrol grubunda yüksek çıkmıştır. Hipertimik mizaç dışında her iki gruptada
anlamlılık mevcut.
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 DES puanları BABtip I hasta grubunda yüksek oranda gözükmektedir.30 puan
ve üstü sıklıkla bir dissosiyatif bozukluğa işaret etmektedir. Çalışmanın konusu
olmadığı için hangi tip dissosiyatif bozukluklar görüldüğü araştırılmamıştır.
 Hastalık başlangıç yaşı ve özkıyım girişimi ile DES ilişkisiz çıkmıştır. Fakat
kadında cinsel ve tüm travma toplam puanı ile erkeklerde ise duygusal istismar
ile bu veriler pozitif bir anlamlılık göstermiştir. Her iki gruptada özkıyım cinsel
travma ve toplam çocukluk travma puanı artışıyla artmaktadır.
 DES puanları eğitim seviyesi yüksekliğinde azalmasına rağmen, hasta grubunda
çocukluk travma oranın %73 olması nedeniyle yüksek çıkmıştır.
 Ailede psikiyatrik hastalık yada özkıyım girişiminin olması hem çocukluk
travma hemde özkıyım oranını artırmaktadır. Çalışmada aile verilerinin
değerlendirmeye alınmamış olması eksikliktir.
 BABhasta grubunda %73 oranında çocukluk travması görüldü. En sık duygusal
istismar ve duygusal ihmal görüldü. Kadınlarda fiziksel istismar erkek hastalara
göre fazlaydı. CTQ-28 toplam puanı ile hastalık başangıç yaşı negatif ilişki,
cinsel istismarla özkıyım girişimi pozitif ilişki, cinsel-fiziksel ve toplam travma
puanı ile depresif ve karma atak pozitif ilişki mevcuttu.
Çalışmanın güçlü yönü
İlk defa bir çalışmada mizaç özelikleri, dissosiyatif sıklık ve çocukluk travma ilişkisi
incelenmiştir. Hastalığa ait özeliklerin bu verilerle karşılaştırmasında ailesel yük, erken
başlangıç ve özkıyım girişimi ilişkisi saptanmıştır. Karma atak ile CTQ-28 ilişkisi
saptanması önemlidir.
Çalışmanın zayıf yönleri
TEMPS-A da çok az sayıda olgu baskın mizaç özelikleri tanısı almıştır. Buda mizaç
özelikleri ile olan karşılaştırmalarda daha kesin sonuçlar için dezavantaj oluşturdu.
Madde kullanım öyküsü, ailedeki psikopatojiler çalışmaya dahil edilmemiştir.
Dissosiyatif bozukluklukların hangisi olduğu taranmamış ve bunun BABhastalarında
sıklığı vurgulanmamıştır.
İntihar girşimi, sıklığı ve çeşidi çalışmaya dahil edilmemiştir.
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EKLER
EK-1

Mizaç Özelliklerinin Değerlendirilme Ölçeği (TEMPS-A) (Temperament

Evaluation of Memphis, Pisa, Paris, San Diego Autoquestionaire)
Yaşamınızın büyük bir bölümü için size “kesinlikle uyuyorsa” ( D ) Doğru

“tam olarak uymuyor” ya da
“yaşamınızın yalnızca bazı bölümleri için uyuyorsa”  ( Y ) Yanlış

1.

D

Y

Üzgün, mutsuz bir insanım.

2.

D

Y

İnsanlar bana olayların komik yanlarını göremediğimi söylerler.

3.

D

Y

Hayatım boyunca çok çektim.

4.

D

Y

İşlerin sonu sıklıkla kötüye varır diye düşünürüm.

5.

D

Y

Kolay pes ederim.

6.

D

Y

Kendimi bildim bileli başarısız hissetmişimdir.

7.

D

Y

Başkalarının sorun saymadıkları konularda ben kendimi daima suçlamışımdır.

8.

D

Y

Başka insanlar kadar çok enerjim olduğunu sanmıyorum.

9.

D

Y

Değişikliği pek sevmeyen tipte bir kişiyim.

10.

D

Y

Grup içinde konuşmaktansa, başkalarını dinlemeyi tercih ederim.

11.

D

Y

Sıklıkla önceliği başkalarına veririm.

12.

D

Y

Yeni insanlarla karşılaştığımda kendimi oldukça rahatsız hissederim.

13.

D

Y

Eleştirildiğimde ya da reddedildiğimde duygularım çok kolay zedelenir.

14.

D

Y

Ben her zaman güvenilebilecek tipte bir insanım.

15.

D

Y

Başkalarının ihtiyaçlarını kendiminkilerin önüne koyarım.

16.

D

Y

İşlerin başında olmaktansa başkasının altında çalışmayı tercih ederim.

17.

D

Y

Hiçbir şeyden emin olamayan tipte bir kişiyim.

18.

D

Y

Cinsel arzularım her zaman az olmuştur.

19.

D

Y

Çoğu zaman sebepsiz yorgunluk hissederim.

20.

D

Y

Ruh halimde ve enerjimde ani değişiklikler olur.

21.

D

Y

Ruh halim ve enerjim ya yukarılarda ya da aşağılardadır, ender
olarak ikisinin arasındadır.

22.

D

Y

Ortada görünür bir neden yokken zihnim bazen çok açık bazen de
donuk olur.

23.

D

Y

Birisini gerçekten çok sevebilir ve sonra ona olan ilgimi
tamamen kaybedebilirim.

24.

D

Y

Sıklıkla insanlara parlarım ve sonra suçluluk duyarım.

25.

D

Y

Sıklıkla birşeylere başlar ve onları bitirmeden ilgimi kaybederim.

26.

D

Y

Ruh halim (duygularım) sebepsiz yere sık sık değişir.
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27.

D

Y

Canlılık ve uyuşukluk arasında sürekli gider gelirim.

28.

D

Y

Bazen yatağa çökkün girer, fakat sabah müthiş iyi hissederek uyanırım.

29.

D

Y

Bazen yatağa kendimi çok iyi hissederek girer ve sabahleyin
yaşamın yaşanmaya değer olmadığı duygusuyla uyanırım.

30.

D

Y

Bana olaylar karşısında sıklıkla karamsarlığa kapıldığım ve eski
mutlu zamanları unuttuğum söylenir.

31.

D

Y

Aşırı kendine güven ile bir türlü kendinden emin olamama
duyguları arasında gider gelirim.

32.

D

Y

Dışa dönüklükle içe kapanma arasında gider gelirim.

33.

D

Y

Tüm duyguları yoğun olarak yaşarım.

34.

D

Y

Bazen herşeyi çok canlı, bazen yaşamdan yoksun denecek
kadar renksiz algılarım.

35.

D

Y

Aynı anda hem mutsuz, hem de mutlu olabilen tipte bir kişiyim.

36.

D

Y

Başkalarının ulaşılmaz saydıkları şeyler hakkında uzun uzun
hayaller kurarım.

37.

D

Y

Kolay aşık olup, kolay vazgeçen bir kişiyim.

38.

D

Y

Çoğunlukla havamda ya da neşeli bir ruh halindeyimdir.

39.

D

Y

Yaşam, sonuna kadar tadını çıkardığım bir şölendir.

40.

D

Y

Fıkra anlatmayı, espriler yapmayı severim, insanlar bana şakacı

olduğumu söylerler.
41.

D

Y

Herşeyin zamanla iyi olacağına inanan tipte bir kişiyim.

42.

D

Y

Kendime müthiş güvenirim.

43.

D

Y

Sıklıkla büyük fikirler üretirim.

44.

D

Y

Her zaman birşeylerle meşgulümdür.

45.

D

Y

Birçok işi hem de yorulmadan yapabilirim.

46.

D

Y

Konuşmaya doğuştan yetenekliyim. Konuşmam başkaları için
ikna edici, etkileyici ve ilham vericidir.

47.

D

Y

Riskli bile olsalar yeni projelere atlamaya bayılırım.

48.

D

Y

Bir şey yapmayı bir kez kafama koyduğumda, beni hiçbir şey durduramaz.

49.

D

Y

Doğru dürüst tanımadığım insanlarla bile son derece rahatım.

50.

D

Y

İnsanlarla birlikte olmayı çok severim.

51.

D

Y

İnsanlar bana sıklıkla burnumu başkalarının işine soktuğumu söylerler.

52.

D

Y

Cömertim ve başkaları için bol para harcarım.

53.

D

Y

Birçok alanda yetenekli ve uzmanım.

54.

D

Y

Canımın istediğini yapma hakkım ve ayrıcalığım olduğunu hissederim.

55.

D

Y

İşin patronu, “tepedeki adam” olmayı seven tipte bir kişiyim.
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56.

D

Y

Birisiyle bir konu üzerinde anlaşamadığım zaman ateşli bir
tartışmaya girebilirim.

57.

D

Y

Cinsel isteklerim daima fazladır.

58.

D

Y

Huysuz (sinirli) bir kişiyim.

59.

D

Y

Bir türlü hoşnut olmayan tabiatta bir kişiyim.

60.

D

Y

Çok yakınırım.

61.

D

Y

Başkalarını çok eleştiririm.

62.

D

Y

Kendimi sıklıkla patlamaya hazır, gergin hissederim.

63.

D

Y

Kendimi sıklıkla keman yayı gibi gerilmiş hissederim.

64.

D

Y

Adeta hayatımı anlayamadığım, hoş olmayan bir huzursuzluk yönlendiriyor.

65.

D

Y

Sık sık öylesine sinirleniyorum ki, gözüm hiç bir şey görmüyor.

66.

D

Y

Terslendiğimde kavga edebilirim.

67.

D

Y

İnsanlar bana hiç yokken parladığımı söylerler.

68.

D

Y

Sinirlendiğimde insanlara bağırırım.

69.

D

Y

İğneleyici şakalarım beni zor durumda bırakır.

70.

D

Y

O kadar öfkelenebilirim ki birilerine zarar verebilirim.

71.

D

Y

Eşimi (ya da sevgilimi) o kadar kıskanırım ki buna dayanamıyorum.

72.

D

Y

Küfürbaz olarak bilinirim.

73.

D

Y

Birkaç kadeh içkiyle saldırganlaştığım söylenmiştir.

74.

D

Y

Çok kuşkucu bir kişiyim.

75.

D

Y

Cinsel isteklerim sıklıkla o kadar yoğundur ki gerçekten rahatsızlık yaratır.

76.

D

Y

Kendimi bildim bileli endişeli biriyim.

77.

D

Y

Her zaman endişelenecek bir şey bulurum.

78.

D

Y

Başkalarının ufak tefek saydığı günlük şeyler hakkında
endişelenir dururum.

79.

D

Y

Endişelenmenin önüne geçemiyorum.

80.

D

Y

Birçok insan bana bu kadar endişelenmememi söylemiştir.

81.

D

Y

Zorda kaldığımda çoğu kez kafam durur, bloke olurum.

82.

D

Y

Gevşemeyi beceremiyorum.

83.

D

Y

Sık sık içimde huzursuz bir kıpırtı hissederim.

84.

D

Y

Zor durumda kaldığımda, sıkıldığımda sıklıkla ellerim titrer.

85.

D

Y

Sık sık midem bozulur.

86.

D

Y

Heyecanlandığımda ishal olabilirim.

87.

D

Y

Heyecanlandığımda sıklıkla bulantı hissederim.

88.

D

Y

Heyecanlandığımda tuvalete dah sık gitmek zorunda kalırım.

89.

D

Y

Birisi eve geç kaldığı zaman başına bir kaza gelmiş
olabileceğinden korkarım.

90.

D

Y

Sıklıkla ailemden birileri ciddi bir hastalığa yakalanacak diyeçok korkarım.
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91.

D

Y

Devamlı olarak aile üyelerinden biriyle ilgili kötü bir haber
alacakmışım gibi geliyor.

92.

D

Y

Uykum dinlendirici değil.

93.

D

Y

Sıklıkla uykuya dalmakta güçlük çekerim.

94.

D

Y

Zor durumda kaldığımda, sıkıldığımda hemencecik başım ağrır.

95.

D

Y

Zor durumda kaldığımda, sıkıldığımda göğsüm sıkışır.

96.

D

Y

Kendimi güvende hissetmiyorum.

97.

D

Y

Günlük işleyişteki küçük değişiklikler bile beni çok zorlar.

98.

D

Y

Araba kullanırken yanlış herhangi bir şey yapmasam bile, polis
beni durduracakmış gibi bir korku duyarım.

99.

D

Y

Ani sesler beni kolayca irkiltir.

Yaşamınızın büyük bölümü için sizi genel olarak en iyi tanımlayan yalnızca bir şıkkı daire
içine alınız.
1.

Hemen hemen her zaman üzgünüm.

2. Tamamen enerji dolu, neşe dolu bir kişiyim.
3. Pek çok duygusal çıkış ve inişlerim vardır.
4. Kolay sinirlenirim, küçük şeyler bile beni çileden çıkarır.
5. Hemen her zaman endişeliyimdir.
6. Sakin tabiatta bir kişiyim.
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EK-2 Dissosiyatif Yaşantılar Ölçeği (DES)
Bu test günlük hayatınızda başınızdan geçmiş olabilecek yaşantıları konu alan 28 sorudan meydana
gelmektedir. Sizde bu yaşantıların ne sıklıkta olduğunu anlamak istiyorUzm. Yanıt verirken, alkol ya da
ilaç etkisi altında meydana gelen yaşatıları değerlendirmeye katmayınız. Lütfen her soruda, anlatılan
durumun sizdekine ne ölçüde uyduğunu 100 üzerinden değerlendiriniz ve uygun olan rakamı daire içine
alınız.
SORULAR
1. Bazı insanlar, yolculuk yaparken yol boyunca ya da yolun bir bölümünde neler olduğunu
hatırlamadıklarını birden farkederler. Bu durumun sizde ne sıklıkta olduğunu yüz üzerinden
değerlendirerek uygun olan yüzdeyi daire içine alınız.
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2. Bazı insanlar zaman zaman, birisini dinlerken, söylenenlerin bir kısmını ya da tamamını duymamış
olduklarını birden farkederler.Bu durumun sizde ne sıklıkta olduğunu yüz üzerinden değerlendirerek
uygun olan yüzdeyi daire içine alınız.
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3. Bazı insanlar kimi zaman, kendilerini nasıl geldiklerini bilmedikleri bir yerde bulurlar.Bu durumun sizde
ne sıklıkta olduğunu yüz üzerinden değerlendirerek uygun olan yüzdeyi daire içine alınız.
% 0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

%1 00

4. Bazı insanlar zaman zaman kendilerini, giydiklerini hatırlamadıkları elbiseler içinde bulurlar.Bu
durumun sizde ne sıklıkta olduğunu yüz üzerinden değerlendirerek uygun olan yüzdeyi daire içine alınız.
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5. Bazı insanlar zaman zaman eşyaları arasında,satın aldıklarını hatırlamadıkları yeni şeyler bulurlar.Bu
durumun sizde ne sıklıkta olduğunu yüz üzerinden değerlendirerek uygun olan yüzdeyi daire içine alınız.
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6. Bazı insanlar, zaman zaman, yanlarına gelerek başka bir isimle hitabeden ya da önceden
tanıştıklarında ısrar eden, tanımadıkları kişilerle karşılaşırlar. Bu durumun sizde ne sıklıkta olduğunu yüz
üzerinden değerlendirerek uygun olan yüzdeyi daire içine alınız.
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7. Bazı insanlar, zaman zaman, kendilerinin yanıbaşında duruyor ya da kendilerini birşey yaparken
seyrediyor ve sanki kendi kendilerine karşıdan bakıyormuş gibi bir his duyarlar. Bu durumun sizde ne
sıklıkta olduğunu yüz üzerinden değerlendirerek uygun olan yüzdeyi daire içine alınız.
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8. Bazı insanlara, arkadaşlarını ya da aile bireylerini, zaman zaman tanımadıklarının söylendiği olur. Bu
durumun sizde ne sıklıkta olduğunu yüz üzerinden değerlendirerek uygun olan yüzdeyi daire içine alınız.
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9. Bazı insanlar, yaşamlarındaki kimi önemli olayları ( örneğin nikah ya da mezuniyet töreni ) hiç
hatırlamadıklarını farkederler. Yaşamınızdaki bazı önemli olayları hiç hatırlamama durumunun sizde ne
oranda olduğunu yüz üzerinden değerlendirerek uygun olan yüzdeyi daire içine alınız.
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10. Bazı insanlar zaman zaman, yalan söylemediklerini bildikleri bir konuda, başkaları tarafından, yalan
söylemiş olmakla suçlanırlar. Bu durumun sizde ne sıklıkta olduğunu yüz üzerinden değerlendirerek
uygun olan yüzdeyi daire içine alınız.
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11. Bazı insanlar kimi zaman, aynaya baktıklarında kendilerini tanıyamazlar. Bu durumun sizde ne sıklıkta
olduğunu yüz üzerinden değerlendirerek uygun olan yüzdeyi daire içine alınız.
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12. Bazı insanlar kimi zaman, diğer insanların, eşyaların ve çevrelerindeki dünyanın gerçek olmadığı
hissini duyarlar. Bu durumun sizde ne sıklıkta olduğunu yüz üzerinden değerlendirerek uygun olan
yüzdeyi daire içine alınız.
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13. Bazı insanlar, kimi zaman vücutlarının kendilerine ait olmadığı hissini duyarlar. Bu durumun sizde ne
sıklıkta olduğunu yüz üzerinden değerlendirerek uygun olan yüzdeyi daire içine alınız.
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14. Bazı insanlar, zaman zaman geçmişteki bir olayı o kadar canlı hatırlarlar ki, sanki o olayı yeniden
yaşıyor gibi olurlar. Bu durumun sizde ne sıklıkta olduğunu yüz üzerinden değerlendirerek uygun olan
yüzdeyi daire içine alınız.
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15. Bazı insanlar kimi zaman, olduğunu hatırladıkları şeylerin, gerçekte mi yoksa rüyada mı olduğundan
emin olamazlar. Bu durumun sizde ne sıklıkta olduğunu yüz üzerinden değerlendirerek uygun olan
yüzdeyi daire içine alınız.
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16. Bazı insanlar zaman zaman, bildikleri bir yerde oldukları halde orayı yabancı bulur ve tanıyamazlar.
Bu durumun sizde ne sıklıkta olduğunu yüz üzerinden değerlendirerek uygun olan yüzdeyi daire içine
alınız.
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17. Bazı insanlar, televizyon ya da fim seyrederken, kimi zaman kendilerini öyküye o kadar kaptırırlar ki
çevrelerinde olan bitenin farkına varamazlar. Bu durumun sizde ne sıklıkta olduğunu yüz üzerinden
değerlendirerek uygun olan yüzdeyi daire içine alınız.
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18. Bazı insanlar kimi zaman kendilerini, kafalarında kurdukları bir fantazi ya da hayale o kadar kaptırırlar
ki, sanki bunlar gerçekten başlarından geçiyormuş gibi hissederler. Bu durumun sizde ne sıklıkta
olduğunu yüz üzerinden değerlendirerek uygun olan yüzdeyi daire içine alınız.
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19. Bazı insanlar, ağrı hissini duymamayı zaman zaman başarabildiklerini farkederler. Bu durumun sizde
ne sıklıkta olduğunu yüz üzerinden değerlendirerek uygun olan yüzdeyi daire içine alınız.
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20. Bazı insanlar kimi zaman, boşluğa bakıp hiç bir şey düşünmeden ve zamanın geçtiğini anlamaksızın
oturduklarını farkederler.Bu durumun sizde ne sıklıkta olduğunu yüz üzerinden değerlendirerek uygun
olan yüzdeyi daire içine alınız.
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21. Bazı insanlar, yalnız olduklarında, zaman zaman sesli olarak kendi kendilerine konuştuklarını
farkederler.Bu durumun sizde ne sıklıkta olduğunu yüz üzerinden değerlendirerek uygun olan yüzdeyi
daire içine alınız.
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22. Bazı insanlar kimi zaman iki ayrı durumda o kadar değişik davrandıklarını görürler ki, kendilerini
neredeyse iki farklı insanmış gibi hissettikleri olur. Bu durumun sizde ne sıklıkta olduğunu yüz üzerinden
değerlendirerek uygun olan yüzdeyi daire içine alınız.
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23. Bazı insanlar, normalde güçlük çektikleri bir şeyi ( örneğin spor türleri, iş, sosyal ortamlar vb. ) belirli
durumlarda son derece kolay ve akıcı biçimde yapabildiklerini farkederler. Bu durumun sizde ne sıklıkta
olduğunu yüz üzerinden değerlendirerek uygun olan yüzdeyi daire içine alınız.
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24. Bazı insanlar, zaman zaman, bir şeyi yaptıklarını mı yoksa yapmayı sadece akılarından geçirmiş mi
olduklarını ( örneğin bir mektubu postaya attığını mı yoksa sadece atmayı düşündüğünü mü )
hatırlayamazlar. Bu durumun sizde ne sıklıkta olduğunu yüz üzerinden değerlendirerek uygun olan
yüzdeyi daire içine alınız.
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25. Bazı insanlar kimi zaman, yaptıklarını hatırlamadıkları şeyleri yapmış olduklarını gösteren kanıtlar
bulurlar. Bu durumun sizde ne sıklıkta olduğunu yüz üzerinden değerlendirerek uygun olan yüzdeyi daire
içine alınız.
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hatırlamadıkları yazılar, çizimler ve notlar bulurlar. Bu durumun sizde ne sıklıkta olduğunu yüz üzerinden
değerlendirerek uygun olan yüzdeyi daire içine alınız.
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27. Bazı insanlar, zaman zaman kafalarının içersinde, belli şeyleri yapmalarını isteyen ya da yaptıkları
şeyler üzerine yorumda bulunan sesler duyarlar. Bu durumun sizde ne sıklıkta olduğunu yüz üzerinden
değerlendirerek uygun olan yüzdeyi daire içine alınız.
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28. Bazı insanlar, zaman zaman, dünyaya bir sis perdesi arkasından bakıyormuş gibi hissederler, öyle ki
insanlar ve eşyalar çok uzakta ve belirsiz görünürler. Bu durumun sizde ne sıklıkta olduğunu yüz
üzerinden değerlendirerek uygun olan yüzdeyi daire içine alınız.
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Sorulara nasıl yanıt verilecek?
Bu sorular çocukluğunuzda ve ilk gençliğinizde (20 yaşından önce) başınıza gelmişolabilecek
bazı olaylar hakkındadır. Her bir soru için sizin durumunuza uyan rakamı daire içersine alarak
işaretleyiniz.Sorulardan bazıları özel yaşamınızla ilgilidir; lütfen elinizden geldiğince gerçeğ
uygun yanıt veriniz. Yanıtlarınız gizli tutulacaktır.
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13. Ailemdekiler birbirlerine ilgi gösterirlerdi.
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Çocukluğumda yada ilk gençliğimde...
1. Evde yeterli yemek olmadığından aç kalırdım.
2. Benim bakımımı ve güvenliğimi üstlenen
birinin olduğunu biliyordum.
3. Ailemdekiler bana “salak”, “beceriksiz” ya da
“tipsiz” gibi sıfatlarla seslenirlerdi.
4. Anne ve babam ailelerine bakamayacak kadar
sıklıkla sarhoş olur ya da uyuşturucu alırlardı.
5. Ailemde önemli ve özel biri olduğum
duygusunu hissetmeme yardımcı olan biri vardı.
6. Yırtık, sökük ya da kirli giysiler içersinde

8. Anne ve babamın benim doğmuş olmamı
istemediklerini düşünüyordum.
9. Ailemden birisi bana öyle kötü vurmuştu ki
doktora ya da hastaneye gitmem gerekmişti.
10. Ailemde başka türlü olmasını istediğim bir şey
yoktu.
11. Ailemdekiler bana o kadar şiddetle
vuruyorlardı ki vücudumda morartı ya da sıyrıklar
oluyordu.
12. Kayış, sopa, kordon ya da başka sert bir

14. Ailemdekiler bana kırıcı ya da saldırganca
sözler söylerlerdi.
15. Vücutça kötüye kullanılmış olduğuma

17. Bana o kadar kötü vuruluyor ya da
dövülüyordum ki öğretmen, komşu ya da bir
doktorun bunu farkettiği oluyordu.
18. Ailemde birisi benden nefret ederdi.
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19. Ailemdekiler kendilerini birbirlerine yakın
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24. Birisi bana cinsel tacizde bulundu.
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hissederlerdi.
20. Birisi bana cinsel amaçla dokundu ya da
kendisine dokunmamı istedi.
21. Kendisi ile cinsel temas kurmadığım takdirde
beni yaralamakla ya da benim hakkımda yalanlar
söylemekle tehdit eden birisi vardı.
22. Benim ailem dünyanın en iyisiydi.
23. Birisi beni cinsel şeyler yapmaya ya da cinsel

25. Duygusal bakımdan kötüye kullanılmış
olduğuma (hakaret, aşağılama vb.) inanıyorum.
26. İhtiyacım olduğunda beni doktora götürecek
birisi vardı.
27. Cinsel bakımdan kötüye kullanılmış olduğuma
inanıyorum.
28. Ailem benim için bir güç ve destek kaynağı
idi.
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