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ABOUT THIS JOURNAL

The Journal of Neurobehavioral Sciences (JNBS) is a 
peer-reviewed open-access neuroscience journal without 
any publication fees. All editorial costs are sponsored by 
the Üsküdar University Publications and the Foundation 
of Human Values and Mental Health. Each issue of 
the Journal of Neurobehavioral Sciences is specially 
commissioned, and provides an overview of important 
areas of neuroscience from the molecular to the behavioral 
levels, delivering original articles, editorials, reviews and 
communications from leading researchers in that field.

JNBS is published electronically and in the printed form 
3 times a year by Uskudar University.

The official language of JNBS is English. However, 
starting from 2017, our board agreed upon accepting 
selective turkish articles that make significant impact 
to the neuroscience literature. Therefore, we encourage 
researchers to also submit their articles written also in 
Turkish language. Our editorial office provide Turkish 
abstracts in addition to English for each article.  Please 
visit our university webpage for instructions written in 
turkish language (http://uskudar.edu.tr/tr/dergi/4/jnbs-
dergileri).

Aims & Scope
The scope of the journal is broad. It covers many 

disciplines and spans molecules (e.g., molecular 
neuroscience, biochemistry) through systems (e.g., 
neurophysiology, systems neuroscience) to behavior 
(e.g. cognitive neuroscience) and clinical aspects (e.g. 
psychopharmacology). The journal covers all aspects of 
neuroscience with an emphasis on translational psychiatry 
and psychology, as long as the goal is to delineate the 
neural mechanisms underlying normal or pathological 
behavior.

Preclinical and clinical studies are equally considered for 
publication. We also invite manuscripts on the methods 
of computational modeling of psychiatric and neurological 
disorders, and treatment outcome.

The journal has a special emphasis on psychiatric and 
neurological disorders.

However studies on normal human behavior are also 
considered. Studies on animals and technical notes must 
have clear relevance and applicability to human disease.

Case Reports that includes recent neuroscientific 
treatment or diagnosis methods are generally within the 
scope of JNBS.

Please see our editorial board section for information on 
specific sections.

In addition, the following two categories are further 
featured in JNBS:

• Mini-reviews that succinctly survey appropriate areas 
of current research or theory

• Commentaries that serve as vehicles for brief 
presentations of new theories, hypotheses, points of 
view, or critiques of current research

Papers will be selected on the basis of their methodology 
and negative results are strongly considered for 
publication.

The average time from submission to first decision is 
less than 30 days. Accepted articles are published online 
ahead of print in an average of 40 workdays, and articles 
are published in print 3-6 months after acceptance.

Please see our Guide for Authors for information on 
article submission. If you require any further information 
or help, please email us (jnbs@uskudar.edu.tr)

Editor-in-Chief: Nevzat Tarhan

Co-Editor: Cumhur Taş, Gökben Hizli Sayar, Baris Metin

Advising Editor: Tayfun Uzbay

Publication Editor: Bernis Sütcübasi Kaya

Publication Assistant: Cansu Çelik
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Instructions for Authors

Prior to submission, please carefully read and follow 
the submission guidelines entailed below. Manuscripts 
that do not conform to the submission guidelines may be 
returned without review.

Submission
Submit manuscripts electronically (.doc format with 

including all figures inside) via the online submission 
system of our website (www.jnbs.org or www.scopemed.
org/?sec=gfa&jid=34).

Cumhur Taş, MD PhD
Co-Editor, Journal of Neurobehavioral Sciences 

Department of Psychology

Üsküdar University 
Altunizade Mh., Haluk Türksoy Sk No: 14,  
İstanbul-Turkey

General correspondence may be directed to the Editor’s 
Office.

In addition to postal addresses and telephone numbers, 
please supply electronic mail addresses and fax numbers, 
if available, for potential use by the editorial and 
production offices.

Masked Reviews
Masked reviews are optional and must be specifically 

requested in the cover letter accompanying the 
submission. For masked reviews, the manuscript must 
include a separate title page with the authors’ names and 
affiliations, and these ought not to appear anywhere else 
in the manuscript.

Footnotes that identify the authors must be typed on a 
separate page.

Make every effort to see that the manuscript itself 
contains no clues to authors’ identities. If your manuscript 
was mask reviewed, please ensure that the final version 
for production includes a byline and full author note for 
typesetting.

Types of Articles
Brief Reports, commentaries, case reports and mini-

reviews must not exceed 4000 words in overall length. 
This limit includes all aspects of the manuscript (title 
page, abstract, text, references, tables, author notes and 
footnotes, appendices, figure captions) except figures. 
Brief Reports also may include a maximum of two figures.

For Brief Reports, the length limits are exact and must 
be strictly followed.

Regular Articles typically should not exceed 6000 words 
in overall length (excluding figures).

Reviews are published within regular issues of the JNBS 

and typically should not exceed.

10000 words (excluding figures)

Cover Letters
All cover letters must contain the following:

A statement that the material is original —if findings 
from the dataset have been previously published or are 
in other submitted articles, please include the following 
information:

*Is the present study a new analysis of previously 
analyzed data? If yes, please describe differences in 
analytic approach.

*Are some of the data used in the present study being 
analyzed for the first time? If yes, please identify data 
(constructs) that were not included in previously published 
or submitted manuscripts.

*Are there published or submitted papers from this data 
set that address related questions? If yes, please provide 
the citations, and describe the degree of overlap and the 
unique contributions of your submitted manuscript.

*The full postal and email address of the corresponding 
author;

*The complete telephone and fax numbers of the same;

*The proposed category under which the manuscript 
was submitted;

*A statement that the authors complied with APA ethical 
standards in the treatment of their participants and that 
the work was approved by the relevant Institutional

Review Board(s).
*Whether or not the manuscript has been or is posted 

on a web site;

*That APA style (Publication Manual, 6th edition) has 
been followed;

*The disclosure of any conflicts of interest with regard to 
the submitted work;

*A request for masked review, if desired, along with a 
statement ensuring that the manuscript was prepared in 
accordance with the guidelines above.

*Authors should also specify the overall word length of 
the manuscript (including all aspects of the manuscript, 
except figures) and indicate the number of tables, figures, 
and supplemental materials that are included. 

INTRUCTIONS FOR AUTHORS
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Manuscript Preparation
Prepare manuscripts according to the Publication Manual 

of the American Psychological Association (6th edition).

Review APA’s Checklist for Manuscript Submission 
before submitting your article. Double-space all copy. 
Other formatting instructions, as well as instructions 
on preparing tables, figures, references, metrics, and 
abstracts, appear in the Manual.

Below are additional instructions regarding the 
preparation of display equations and tables.

Display Equations
We strongly encourage you to use MathType (third-party 

software) or Equation

Editor 3.0 (built into pre-2007 versions of word) to 
construct your equations, rather than the equation 
support that is built into Word 2007 and Word 2010. 
Equations composed with the built-in Word 2007/Word 
2010 equation support are converted to low-resolution 
graphics when they enter the production process and 
must be rekeyed by the typesetter, which may introduce 
errors.

To construct your equations with MathType or Equation 
Editor 3.0:

Go to the Text section of the Insert tab and select Object.

Select MathType or Equation Editor 3.0 in the drop-down 
menu.

If you have an equation that has already been produced 
using Microsoft Word 2007 or 2010 and you have access 
to the full version of MathType 6.5 or later, you can convert 
this equation to MathType by clicking on MathType Insert 
Equation. Copy the equation from Microsoft Word and 
paste it into the MathType box. Verify that your equation 
is correct, click File, and then click Update. Your equation 
has now been inserted into your Word file as a MathType 
Equation.

Use Equation Editor 3.0 or MathType only for equations 
or for formulas that cannot be produced as word text 
using the Times or Symbol font.

Tables
Use Word’s Insert Table function when you create tables. 

Using spaces or tabs in your table will create problems 
when the table is typeset and may result in errors.

Abstract and Keywords
All manuscripts must include an English abstract 

containing a maximum of 250 words typed on a separate 
page. After the abstract, please supply up to five keywords 
or brief phrases. For the Turkish native speakers JNBS also 
requires a Turkish version of the abstract and keywords. 
However this rule does not apply to non-native speakers 
and our translation office will include the Turkish abstract 
free of charge.

References
List references in alphabetical order. Each listed reference 

should be cited in text (Name, year style), and each text citation 
should be listed in the References section.

In-text Citations
• For two or fewer authors, list all author names (e.g. Brown 

& Taş, 2013). For three or more authors, abbreviate with ‘first 
author’ et al. (e.g. Uzbay et al., 2005).

• Multiple references to the same item should be separated with 
a semicolon (;) and ordered chronologically. References by the 
same author in the same year should be differentiated by letters 
(Smith, 2001a; Smith, 2001b).

• Cite articles that have been accepted for publication as ‘in 
press’, include in the reference list.

• Cite unpublished work, work in preparation, or work under 
review as ‘unpublished data’ using the author’s initials and 
surname in the text only; do not include in the reference section

The Reference Section:
• Journal Article:
Hughes, G., Desantis, A., & Waszak, F. (2013). Mechanisms of 

intentional binding and sensory attenuation: The role of temporal 
prediction, temporal control, identity prediction, and motor 
prediction. Psychological Bulletin, 139, 133–151. http://dx.doi.
org/10.1037/a0028566

• Authored Book:
Rogers, T. T., & McClelland, J. L. (2004). Semantic cognition: 

A parallel distributed processing approach. Cambridge, MA: MIT 
Press.

• Chapter in an Edited Book:
Gill, M. J. & Sypher, B. D. (2009). Workplace incivility and 

organizational trust.

In P. Lutgen-Sandvik & B. D. Sypher (Eds.), Destructive 
organizational communication: Processes, consequences, and 
constructive ways of organizing (pp. 53–73). New York, NY: 
Taylor & Francis.

Figures
Graphics files are welcome if supplied as Tiff, EPS, or PowerPoint 

files. Multipanel figures (i.e., figures with parts labeled a, b, c, d, 
etc.) should be assembled into one file.

The minimum line weight for line art is 0.5 point for optimal 
printing.
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The publication of an article in the peer-
reviewed journal JNBS is an essential 
building block in the development of 
a coherent and respected network of 
knowledge. It is a direct reflection of the 
quality of the work of the authors and 
the institutions that support them. Peer-
reviewed articles support and embody 
the scientific method. It is therefore 
important to agree upon standards 
of expected ethical behaviour for all 
parties involved in the act of publishing: 
the author, the journal editor, the peer 
reviewer, the publisher and the society 
of society-owned or sponsored journals.

Uskudar University, as publisher of the 
journal, takes its duties of guardianship 
over all stages of publishing extremely 
seriously and we recognise our ethical 
and other responsibilities.

We are committed to ensuring that 
advertising, reprint or other commercial 
revenue has no impact or influence on 
editorial decisions. In addition, Editorial 
Board will assist in communications with 
other journals and/or publishers where 
this is useful to editors. Finally, we are 
working closely with other publishers 
and industry associations to set 
standards for best practices on ethical 
matters, errors and retractions - and 
are prepared to provide specialized legal 
review and counsel if necessary.

Duties of authors
(These guidelines are based on 

existing COPE’s Best Practice Guidelines 
for Journal Editors.)

Reporting standards
Authors of reports of original research 

should present an accurate account 
of the work performed as well as an 
objective discussion of its significance. 
Underlying data should be represented 
accurately in the paper. A paper should 
contain sufficient detail and references 
to permit others to replicate the work. 
Fraudulent or knowingly inaccurate 
statements constitute unethical 
behavior and are unacceptable. Review 
and professional publication articles 
should also be accurate and objective, 
and editorial ‘opinion’ works should be 
clearly identified as such.

Authors are required to state in writing 
that they have complied with the 
Declaration of Helsinki Research Ethics 
in the treatment of their sample, human 
or animal, or to describe the details of 
treatment.

Data access and retention
Authors may be asked to provide the 

raw data in connection with a paper for 
editorial review, and should be prepared 
to provide public access to such data 
(consistent with the ALPSP-STM 
Statement on Data and Databases), 
if practicable, and should in any event 
be prepared to retain such data for a 
reasonable time after publication.

Originality and plagiarism
The authors should ensure that they 

have written entirely original works, and 
if the authors have used the work and/
or words of others, that this has been 
appropriately cited or quoted.

Plagiarism takes many forms, from 
‘passing off’ another’s paper as the 
author’s own paper, to copying or 
paraphrasing substantial parts of 
another’s paper (without attribution), 
to claiming results from research 
conducted by others. Plagiarism in all its 
forms constitutes unethical publishing 
behavior and is unacceptable.

Multiple, redundant or concurrent 
publication

An author should not in general publish 
manuscripts describing essentially the 
same research in more than one journal 
or primary publication. Submitting 
the same manuscript to more than 
one journal concurrently constitutes 
unethical publishing behavior and is 
unacceptable.

In general, an author should not submit 
for consideration in another journal a 
previously published paper. Publication 
of some kinds of articles (e.g. clinical 
guidelines, translations) in more than 
one journal is sometimes justifiable, 
provided certain conditions are met. 
The authors and editors of the journals 
concerned must agree to the secondary 
publication, which must reflect the same 
data and interpretation of the primary 
document. The primary reference must 
be cited in the secondary publication. 
Further detail on acceptable forms of 
secondary publication can be found at 
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bu sayıda; Barış ve arkadaşlarının geliştirdiği, güncel 
gelişmeleri kaçırma korkusu isimli sosyal medyada ve 
internetteki gelişmelerin takip edilmesi ile ilgili bir korkunun 
derecesini ölçümleme arayışındaki yeni bir ölçeğin geçerlilik 
ve güvenilirlik çalışmasının yanında, Kırlı ve arkadaşlarının 
tip-2 diyabetteki insülin kullanımına psikolojik direnç 
oluşturacak algı ve düşüncelerinin saptanması, Kıvılcım 
ve arkadaşlarının erişkin obsesif kompulsif bozukuk 
hastalarında çocukluk çağı travma sıklığını ve ilişkisini 
incelendiği araştırma yazıları yer almaktadır. Bunların 
yanında öncesinde benzer çalışmaların yapıldığı bir alan 
olan Bipolar bozuklukta cinsiyet sıklıklarının incelendiği 
ülkemiz örnekleminden sonuçları Berkol ve arkadaşları 
sunmuştur. Ayrıca, Gürsoy ve arkadaşlarının üniversite 
öğrencilerinde sosyal kaygı ve ayrılma anksiyetesi ilişkisi 
isimli çalışması, Gökçeimam ve arkadaşlarının Panik 
Bozukluğunda DEHB sıklığı konusunda ki yazısı ile son 
olarak Akpınaroğlu ve Ulucan ‘ ın Trikotilomani genetiğini 
gözden geçirdikleri hem klinisyenler hem de araştırmacılar 
açısından ilginç gelebilecek yazıları yer almaktadır. 2017 
yılından bu yana nörodavranış bilimleri alanında hem 
Türkçe hem de İngilizce yayın kabulüne başlayan JNBS 
dergisinin sonbahar sayısını keyif ile okumanızı dilerim.

İnsan beyni birçok farklı görevi aynı anda ve bölgeler 
arası iletişimin yüksek düzeyde sürdürüldüğü organik bir 
makinadır. Bu makinede üstlenilen görevler karşısında ince 
ayar mekanizmaları devreye girerek, görevi tamamlaması 
beklenen alanlarda bilgi akışında değişiklikler sağlanır. 
Metin ve arkadaşlarının bu sayıdaki ingilizce dildeki 
makalesinde insan beyninin zorlu görevler karşısında akış 
durumuna (flow state) nasıl geçtiği konusunda ilgili özgün 
bir yazısı yer almaktadır. Psikolojik “akış” Csikszentmihalyi 
ve arkadaşları (1975) tarafından her hangi bir sosyal ya 
da bilişsel aktivite sırasında keyif alıp ideal performans 
gösterilmeye çalışılırken, zihnen tam katılım gösterme 
durumu olarak tanımlanmıştır. Akış durumunda insan 
beyninin öğrenme kapasitesinin, eyleme dönük aktivitenin 
ve sürekli dikkatin arttığı gösterilmiştir. İlginç olarak akış 
durumu her çeşit davranışta gelişmemektedir.  Özellikle 
hedefin belirgin olduğu, belirsizliğin olmadığı,  geribildirim’ 
in anında verildiği, beceri ile zorluğun mükemmel bir 
şekilde eşleştiği durumlara beyinde akış durumu gelişir 
(Mao ve ark., 2016). Barış ve arkadaşları özgün bir deney 
kullandıkları araştırmalarında frontal alanda EEG cihazı 
ile ölçümlenen teta dalga yükselmesinin akış durumunun 
elektrofizyolojik karşılığı olduğunu göstermiştir. Yine 
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Özet
Gelişmeleri Kaçırma Korkusu (GKK) son yıllarda öne çıkan ve problemli internet-sosyal medya kullanımı ile ilişkili bir kavramdır. 
Özellikle genç bireylerde sosyal medya kullanılamadığı zamanlarda ortaya çıkan bir kaygı olarak tanımlanan GKK’nın çalışmalarda 
iyi oluşu da negatif yönde etkilediği bulunmuştur. Bu çalışmada Türkçe’ye orijinal bir GKK ölçeği kazandırılması amaçlanmıştır. 
Orijinal olarak 31 maddeyle hazırlanan ölçeğin yapılan analizler sonrası 22 maddesi son haline dâhil edilmiştir. Analizler sonucu 
ölçeğin geçerlilik ve güvenilirliği yeterli düzeyde bulunmuştur. Gelecek çalışmalarda ölçeğin ergenlere de uyarlanması ve özellikle 
GKK ile iyi oluş arasındaki ilişkileri tespite yönelik çalışmaların artırılması tavsiye edilmekledir.
Anahtar Sözcük: gelişmeleri kaçırma korkusu, internet, sosyal medya, bağımlılık

Abstract
Fear of Missing Out (FOMO) is an emerging concept related to internet and social media usage. FOMO is described as feeling 
anxiety when the person does not use social media. Studies showed that FOMO affects well-being negatively. In this study, we 
aimed to build a Turkish scale for measuring FOMO. For this, 31 items were prepared and in the final scale 22 items were retained. 
The reliability and validity measures were found to be adequate. For the future studies, we recommend to test the scale also with 
the adolescent population and to explore the relationship between FOMO and well-being.
Keywords: fear of missing out, internet, social media, addiction
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Barış Metin1*, Ramazan Pehlivan2, Nevzat Tarhan3

Year (Yıl) : 2017
Volume (Cilt) : 4
Issue Number (Sayı) : 2
Doi : 10.5455/JNBS. 1494334674

Received/Geliş 12.05.2017 
Accepted/Kabul 24.05.2017

ORIGINAL ARTICLE-ARAŞTIRMA



JN
BS

20
17

 P
ub

lis
he

d 
by

 Ü
sk

üd
ar

 U
ni

ve
rs

ity
   

/  
 2

01
7 

Ü
sk

üd
ar

 Ü
ni

ve
rs

ite
si

 ta
ra

fın
da

n 
ya

yı
m

la
nm

ak
ta

dı
r  

 w
w

w
.j

nb
s.

or
g

VOLUME-CİLT  /  NUMBER-SAYI  2  /  2017  THE JOURNAL OF NEUROBEHAVIORAL SCIENCES 44

ölçeklerine ihtiyaç duyulabilmektedir. Ayrıca var olan 
ölçeğin esas kısıtlılığı, akıllı telefon kullanımı ve sosyal 
medya kullanımı ile ilgili herhangi bir madde içermemesi, 
bunun da geçerlilik açısından sorular uyandırmasıdır. 
Sosyal medya platformlarının günden güne değişmesi 
ve bireylerin sosyal medya kullanımlarının da buna bağlı 
şekil değiştirmesi güncel ölçeklere ihtiyacı artırmaktadır. 
Bu çalışmada güncel sosyal medya deneyimlerine uygun, 
orijinal bir GKK ölçeğinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. 

2. Bulgular
2.1. Madde havuzu ve hazırlanış:

GKK’nın farklı boyutlarını yansıtacağı düşünülen 31 
madde ilk planda hazırlandı. Maddelerin ön görülen alt 
boyutları şu şekildeydi: Genel, Sosyal, Güvenlik/Haber, 
İş/Okul. Bu farklı boyutlar şu anda var olan GKK ölçeğinde 
bulunmamaktadır. Bu çalışmada alt boyut eklenerek, 
GKK’nın farklı boyutlardan oluştuğu hipotezi de test 
edilmiştir. Maddeler “Telefonumu düzenli olarak kontrol 
etmezsem” cümlesi ile başlamakta ve “Kaygı hissederim”, 
“Huzursuz olurum” gibi ifadelerle bitmekteydi. Ölçek 5’li 
Likert tarzında hazırlanmış ve katılımcılardan her maddeye 
ne kadar katıldıklarını belirtmeleri istenmişti. 

2.2. Katılımcılar:

Ölçek katılımcılara internet yoluyla ulaştırıldı. Bunu için 
hazırlanan internet sitesi e-postalar yoluyla yayılarak 
katılımcı bulunmaya çalışıldı. Ölçeği yaşları 19 ile 73 arası 
değişen 626 kişi (172 erkek, 454 kadın) ölçeği doldurdu 
(ortalama yaş=32).

2.2.Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA): 

Ölçeğin faktör yapısını ortaya koymak amacıyla 
açımlayıcı faktör analizi uygulandı. Verilerin faktör analizi 
için uygunluğunu araştırmak için, Kaiser-Meyer-Olkin 
(KMO) katsayısı ve Barlett küresellik testi uygulandı. 
Faktör analizine uygunluk için Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 
.60’dan yüksek ve Barlett Testi’nin hesaplanan ki-kare 
değerinin istatistiksel olarak anlamlı çıkması aranmaktadır 
(Büyüköztürk, 2004). (KMO) Örneklem Uygunluk katsayısı 
.94 ve Barlett Sphericity Testi χ2 değeri ise 9708,785 
(p<.000) olarak hesaplandı. Bu sonuçlar verilerin faktör 
analizi için uygun olduğuna işaret etmektedir. Yapılan 
ilk analiz sonucunda öz değeri 1 ve üzerinde olan 6 
faktör bulunmuştur. Birinci faktörün toplam varyansın % 
35’ini açıkladığı görülmektedir. Diğer faktörlerin toplam 
varyansa katkılarının düşük olması nedeniyle ölçeğin tek 
faktörlü olarak değerlendirilebileceğine karar verilmiştir. 
Tablo 1’de ilk analize ilişkin bulunan öz değer ve açıklanan 
varyans oranları verilmiştir. Literatürde faktör yükleri 
.30 ve üzeri olan maddelerin ölçekte tutulabileceği 
ancak .45 ve üzeri olan maddelerin tercih edilmesinin 
daha iyi olacağı belirtilmektedir (Çokluk, Şekercioğlu & 
Büyüköztürk, 2010). Bu çalışmada da faktör yükleri .45’in 
üzerinde olan maddeler tercih edilmiştir. Buna göre faktör 
yükü .45 altında olan ya da birden fazla faktörde yer alan 
9 madde ölçekten çıkarılmıştır. 31 maddeyle başlanan 
analizlere 22 maddeyle devam edilmiştir. Ölçeğin 22 
maddelik son hali AFA ile tekrar incelenmiş ve Tablo 2’de 
geliştirilen 23 maddelik ölçeğin KMO değeri, Bartlett’s 
testi, açıklanan varyans oranı ve faktör yükleri verilmiştir.  

1. Giriş
İletişim araçları geçtiğimiz on yılda çok hızlı bir yol 

kat etmiştir. Daha önceden yalnızca bilgisayarlardan 
girilebilen sosyal medya siteleri; akıllı telefonlar ve 
hızlı internet sayesinde genç yaşlı hemen herkesin 
cebinden her yerde erişilebilir hale gelmiştir. Günümüzde 
Facebook, Twitter ve İnstagram gibi uygulamalar 
sayesinde kullanıcılar birbirlerinin yarattığı içeriklerden 
anında haberdar olabilmekte, kendileri içerik yaratarak 
yakınlarına/arkadaşlarına iletebilmektedir. Bunun yanında 
telefonlara kolayca yüklenebilen Messenger ve WhatsApp 
gibi uygulamalar da hem karşılıklı hem de bir grubun 
üyeleri arasındaki bilgi alışverişini kolay ve ulaşılabilir hale 
getirmiştir.

Sosyal medyanın bu şekilde hızlı ve etkili bir yaygınlaşma 
göstermesi çeşitli ruhsal bozuklukların ortaya çıkmasını 
da beraberinde getirmiştir. İnternet bağımlılığı, internetin 
yaygınlaşıp her eve girmesinden sonra tartışılan bir 
bozukluk olmaya başlanmıştır. Klinik olarak internet 
bağımlılığı, internetle aşırı meşgul olma, internette aşırı 
zaman geçirme, internette geçirilen zamanı azaltmada 
başarısız olma, internete giremediğinde huzursuz olma 
ve internete girince amaçladığından daha fazla kalmak 
olarak tanımlanmaktadır (Beard, 2005). Bunun yayında 
internete girmek için yalan söyleme, internet yüzünden 
sosyal, akademik ve iş yaşamında başarısız olma ve 
interneti hayatın sorunlarından kaçmak için kullanmak da 
destekleyen kriterler arasındadır. Ancak internet bağımlılığı 
henüz genel-geçer tanı kılavuzlarına (ör. DSM-V) 
girmediğinden tanı kriterleri kesin olarak belirlenebilmiş 
değildir. Bu durum da rahatsızlığın gerçek prevalansının 
belirlenebilmesini zorlaştırmaktadır (Cash et al., 2012).

İnternet bağımlılığının tanımlanmasından sonra 
literatüre kazandırılan bir diğer terim ise gelişmeleri 
kaçırma korkusu (GKK; ing:Fear of Missing Out) dur. Bu 
durum özellikle bilgilerin anlık olarak güncellendiği sosyal 
medya platformlarını aşırı kullanmayı tanımlamaktadır. 
İlk kez Przybylski tarafından kişinin kendi yokluğunda 
başkalarının eğlenceli zaman geçirdiğini düşünmesi ve bu 
durumun da rahatsızlık yaratması olarak tanımlanmıştır. 
Bu kavramın daha sonraki çalışılmalarda kişilerin 
davranışlarını belirlemede oldukça önemli olduğu 
bulunmuştur. GKK ile ilgili çalışmalar yeni olsa da olgunun 
ruh sağlığı ve iyi oluş açısından belirleyici olduğu izlenimi 
literatürden edinilmektedir. Örneğin GKK, motivasyonu 
düşük bireylerin sosyal medyada fazla zaman geçirmesini 
sağlayan bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır (Alt, 
2015). Başka bir çalışmada da GKK’nın daha yüksek alkol 
tüketimi ve alkole bağlı negatif davranışla ilişkili olduğu 
bulunmuştur (Riordan, Flett, Hunter., Scarf, & Conner, 
2015). İlginçtir ki, artmış sosyal medya kullanımının 
azalmış iyi oluşla ilişkili olduğu bulunmuştur (Verma & 
Kumari, 2016).

Yukarıda verilen bilgiler ışığında, ruh sağlığı ile yakın 
ilişkili olan GKK’nın özellikle genç bireylerde doğru ve 
güvenilir bir biçimde ölçülmesi gerekliliği belirmektedir. 
Şu an dünyada ve Türkiye’de en çok kullanılan ölçüm 
aracı Przybylski tarafından geliştirilen ve 10 maddeden 
oluşan GKK ölçeğidir. Ölçek Türkçe ‘ye Gökler ve ark. 
tarafından 2016’da uyarlanmıştır. Bu ölçekte toplam 
10 madde olması nedeniyle daha fazla maddeli GKK 
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çalışmada madde toplam korelasyonu değerlerinin. 40 ile 
.73 arasında değiştiği görülmüştür. Elde edilen bu bulgu 
da ölçek maddelerinin ölçeği temsil güçlerinin yeterli 
olduğunu göstermektedir. 

4. Tartışma
Çalışma sonunda 31 maddelik hazırlanan GKK ölçeğinin 

22 maddesi ölçeğin son haline dâhil edilmiştir. Bu 22 
maddelik ölçeğin geçerlilik ve güvenilirliğinin yeterli 
olduğu bulundu. Son dâhil edilen maddeler incelendiğinde 
başlangıçta oluşturulan her dört alt boyuttan da maddeler 
olduğu görüldü. Bu durum da GKK’nın çok boyutlu 
olduğu hipotezini desteklemiyordu. Bu durum özellikle 
sosyal medya kullanmayı tetikleyen kaygının duruma 
özgü olmadığını ve genel olarak her durumda kendini 
gösterdiğini düşündürmektedir.

Çalışmamızın olası kısıtlılıklarından biri ilköğretim 
öğrencilerinde uygulanamamış olmasıdır. Mevcut ölçek 
18 yaş üstü için kullanıma uygundur ancak ergenlerde 
kullanmak için ileri çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. 
Ergenlerdeki GKK’yı ölçmek de klinisyenler ve eğitimciler 
açısından oldukça önemlidir. Bunun nedeni akıllı telefonların 
ergenler, hatta ilköğretim öğrencileri tarafından da 
oldukça yaygın kullanılmasıdır. Bu yaş grubundaki 
çalışmalar, GKK’nın problemli sosyal medya kullanımı 
ile ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır (Vanden Abeele, 
& van Rooij; 2016). Bu nedenle gelecek çalışmalarda 
Üsküdar GKK ölçeği ergenlere de uygulanarak geçerlilik 
ve güvenilirliği tespit edilmelidir.

Çalışmamızın bir diğer kısıtlılığı da iyi oluş hakkında 
bilgi toplanmamış olmasıdır. Çalışma temel olarak bir 
ölçek geliştirme çalışması olduğundan ve özellikle de 
verilerin çevrimiçi toplanması nedeniyle çok çeşitli veri 
toplanması mümkün olmamıştır. Her ne kadar GKK 
problemli sosyal medya kullanımına yol açan bir faktör 
olarak nitelense de, sosyal medya kullanımının kişisel 
iyi oluşa ne derecede etki ettiği, sağlıklı ve problemli 
sosyal medya kullanımı arasındaki farklar tam olarak 
ayırt edilememektedir. Özellikle psikologlar, psikiyatristler 
ve eğitimciler açısından yol gösterici olması bakımından 
iyi oluş önemli bir araştırma konusudur. GKK ve sosyal 
medya kullanımının iyi oluşa etkisi ve nasıl etki ettiği daha 
çok çalışma kullanılarak araştırılmalıdır. 

Teşekkür: Çalışmanın istatistiksel analizinde yardımcı 
olan Doç.Dr. Tayfun Doğan’a ve veri toplama aşamasındaki 
yardımlarından dolayı İstanbul Özel Çınar Fen Lisesinden; 
Dilanur Ağır ve Şevval Hüma Selçuk’a teşekkür ederiz.

Tablo 1: FOMO Ölçeği İlk Faktör Analizi Sonuçları

Tablo 2: FOMO Ölçeği Faktör Yükleri ve Açıklanan 
Varyans 

* Tersten kodlanan maddeler

Ölçeğin 22 maddelik son hali AFA ile tekrar incelenmiş ve 
Tablo 2’de geliştirilen 23 maddelik ölçeğin KMO değeri, 
Bartlett’s testi, açıklanan varyans oranı ve faktör yükleri 
verilmiştir.

3. Güvenirlik
Ölçeğin güvenirliği Cronbach alfa iç tutarlık yöntemiyle 

araştırılmıştır. Buna göre ölçeğin güvenirliği .88 olarak 
bulunmuştur. Literatürde ölçeğin güvenirlik katsayısının 
.70 olması güvenirlik açısından yeterli görülmektedir 
(Tavşancıl, 2002). Bu ölçüte göre ölçeğin güvenirlik 
düzeyinin oldukça yüksek olduğu söylenebilir. Ayrıca 
ölçeğin maddelerinin toplam puanı tahmin etme gücünü 
belirlemek üzere madde analizi yapılmıştır. Büyüköztürk 
(2004)’e göre, madde-toplam korelasyonu test 
maddelerinden alınan puanlar ile testin toplam puanı 
arasındaki ilişkiyi gösterir. Diğer bir deyişle bir ölçekteki 
her bir maddenin benzer davranışları ölçtüğünü kanıtlar. 
Korelasyon katsayısı. 30 ve daha yüksek olan maddelerin, 
ölçeği temsil gücünün yeterli olduğu kabul edilir. Bu 

Faktör Özdeğer Açıklanan Varyans Toplam Açıklanan Varyans

1 10,892 35,135  35,135

2 2,308 7,444  42,579

3 1,746 5,632  48,211

4 1,392 4,490  52,701

5 1,260 4,064  56,765

6 1,243 4,008  60,773

No Ölçek Maddeleri                           Faktör Yükü

1. Önemli bir şeyi kaçırma ihtimalimden dolayı korku duyarım. ,773

2. Huzursuz olurum.   ,751

3. İçim rahat etmez.   ,750

4. Kaygı hissederim.   ,713

5. Meraklanırım.   ,693

6. İşyerimdeki/okuldaki güncel gelişmeleri takip edemeyeceğimden korkarım. ,692

7. Sosyal gündemden kopacağım için endişe duyarım.  ,686

8. Rahatsız olmam.*   -,678

9. Eğlenceli bir şeyleri kaçıracağımdan korkarım.  ,652

10. Yükümlülüklerimi yerine getirmede aksaklıklar olacağından kaygılanırım  ,652

11. Grup dışında kalacağımdan korkarım.  ,647

12. Önemli bir görüşmeyi kaçırma ihtimali beni rahatsız eder.  ,646

13. İş veya okuldan gelecek önemli mesajları kaçıracağımdan endişe duyarım ,632

14. Çevremde olabilecek tehlikelerden (terör, doğal afet vs.) haber 

 alamayacağım için kendimi huzursuz hissederim.  ,595

15. Ulaşılamayacağım için kaygı duyarım.  ,588

16. Aklım telefonumda kalacağı için İşime odaklanamam  ,578

17. Arkadaşlarımın bensiz buluşma ihtimallerinden dolayı endişe duyarım ,574

18. Sosyal aktiviteleri kaçıracağımdan korkarım.  ,553

19. Sosyal medya paylaşımlarıma gelen yorumları göremeyeceğim için  
 mutsuz olurum.   ,532

20. Patronumun bana ulaşamayıp öfkeleneceğinden endişe duyarım. ,522

21. Yakınlarımın başına bir şey geleceğinden korkarım.  ,516

22. Bir şey kaçırma endişesi duymam.   *-,487

Açıklanan Toplam Varyans   % 40, 618

Özdeğer    8.936
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EK1: ÜSKÜDAR FOMO ÖLÇEĞİ

* 8. ve 22. maddeler tersten kodlanmaktadır. 

No Telefonumu düzenli olarak kontrol etmezsem……. Hiç katılmıyorum Katılmıyorum Biraz katılıyorum Katılıyorum Tamamen 
katılıyorum.

1. Önemli bir şeyi kaçırma ihtimalimden dolayı korku duyarım. 1 2 3 4 5

2. Huzursuz olurum. 1 2 3 4 5

3. İçim rahat etmez. 1 2 3 4 5

4. Kaygı hissederim. 1 2 3 4 5

5. Meraklanırım. 1 2 3 4 5

6. İşyerimdeki/okuldaki güncel gelişmeleri takip edemeyeceğimden 
korkarım. 1 2 3 4 5

7. Sosyal gündemden kopacağım için endişe duyarım. 1 2 3 4 5

8. Rahatsız olmam.* 1 2 3 4 5

9. Eğlenceli bir şeyleri kaçıracağımdan korkarım. 1 2 3 4 5

10. Yükümlülüklerimi yerine getirmede aksaklıklar olacağından 
kaygılanırım 1 2 3 4 5

11. Grup dışında kalacağımdan korkarım. 1 2 3 4 5

12. Önemli bir görüşmeyi kaçırma ihtimali beni rahatsız eder. 1 2 3 4 5

13. İş veya okuldan gelecek önemli mesajları kaçıracağımdan endişe 
duyarım. 1 2 3 4 5

14. Çevremde olabilecek tehlikelerden (terör, doğal afet vs.) haber 
alamayacağım için kendimi huzursuz hissederim. 1 2 3 4 5

15. Ulaşılamayacağım için kaygı duyarım. 1 2 3 4 5

16. Aklım telefonumda kalacağı için İşime odaklanamam 1 2 3 4 5

17. Arkadaşlarımın bensiz buluşma ihtimallerinden dolayı endişe duyarım 1 2 3 4 5

18. Sosyal aktiviteleri kaçıracağımdan korkarım. 1 2 3 4 5

19. Sosyal medya paylaşımlarıma gelen yorumları göremeyeceğim için 
mutsuz olurum. 1 2 3 4 5

20. Patronumun bana ulaşamayıp öfkeleneceğinden endişe duyarım. 1 2 3 4 5

21. Yakınlarımın başına bir şey geleceğinden korkarım. 1 2 3 4 5

22. Bir şey kaçırma endişesi duymam.* 1 2 3 4 5
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Özet
Akış, kişilerin zorlayıcıyken aynı zamanda eğlenceli olan ototelik aktiviteleri gerçekleştirmesi sırasında ortaya çıkar. Akış ile ilgili 
çalışmalar genellikle kalitatif yöntemlere yoğunlaşırken, akışın psikofizyolojik temelleri üzerine çok az çalışma yapılmıştır. Bu 
çalışma akışın nöral temellerini araştırmayı amaçlamaktadır. Çalışma kapsamında 20 katılımcı Akış Kısa Ölçeği Türkçe Versiyonu 
tamamladıktan sonra, EEG kaydı süresince yavaş (sıkıcı) ve hızlı (akış) olmak üzere iki farklı seviyede ping-pong oyunu oynamışlardır. 
Sonuçlarına göre akış koşulunda akış olmayan koşula göre, teta gücü tüm bölgelerde daha yüksek ve delta gücü ise santral ve 
parietal bölgelerde daha yüksektir. Koherans için koşullar arasında anlamlı bir farkında bulunamamıştır. Teta ve delta bantları 
ile Akış Kısa Ölçeği alt ölçekleri arasında pozitif korelasyon saptanmıştır.  Teta ve delta bandındaki artış akış durumunun önemli 
göstergeleri olabilir. Sonuçlar farklı paradigmalar ve hasta gruplarında tekrarlandığı durumda, akış durumunun elektrofizyolojik 
temelleri performansı ve iyi oluş halini arttırmak için kullanılabilir. 
Anahtar Kelimeler: akış durumu, EEG, teta, delta, coherence

Abstract
Flow state emerges when a person engages in autotelic activities, which are both enjoyable and challenging. While studies 
generally focused on qualitative data of flow state, a few were conducted on psychophysiological basis of it. Present study aimed 
to investigate EEG correlates of flow. Twenty participants preliminarily filled out Flow Short Scale Turkish Version and completed 
a ping-pong game at two levels (slow boring and fast-flow) during EEG recording. The results revealed that theta power was 
significantly greater for all regions during flow condition compared to non-flow condition and delta power was significantly greater 
during flow on central and parietal regions. There is no difference between flow/non-flow conditions for coherence. A positive 
correlation was found between delta and theta powers and subscales scores of Flow Short Scale. The increases in these theta 
and delta frequency bands could be important indicators of flow state. The coherence results revealed that interhemispheric 
synchronization was not modified by flow. If confirmed with multiple tasks and in clinical groups, EEG correlates of flow state could 
be useful increase performance and well-being. 
Keywords: flow state, EEG, theta, delta, coherence
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solving principles,

• Transformation of time: Perversion of temporary 
activity (ex. Feeling of faster time elapse than normal), 

• Autotelic Experience: Experiencing rewarding activity, 
reaching the goal of activity with the enjoyment. 

• Clear Goals: this corresponds to the balance between 
perceived ability and task requirement as described by 
Csikszentmihalyi’s (1975) in his original model of the flow 
state.

• Unambiguous Feedback: Clear and immediate feedback 
about ongoing occupation.

Ongoing researches have shown that, flow state helps a 
person to define real self, to develop problem-solving skills 
and insight (Warren, 2007, Lee, 2013). Another research 
from South Korea proposes that there is a high probability 
of experiencing flow state for students who have high 
level of procrastination. However, results propound that 
the academic success can be predicted via flow state 
instead of procrastination. Although procrastination and 
flow state have positive correlation, procrastination is not 
the predictor of academic success (Lee, 2005). On the 
other hand, flow state is effective in developing positive 
attitude toward game advertisements, and it provides an 
opportunity to self-actualization (Hernandez, 2011 and 
Nesbit, 2006). 

Interestingly, there are a few studies on the 
psychophysiological base of flow state. Mansfield et. al. 
(2012) reported that there was no correlation between 
flow state and heart rate. In another study, Kramer (2007) 
examined the relationship between electrical activation 
patterns in the cortex and flow-based performance on 
a motor response task. Left temporal alpha activity was 
found to be a predictor of performance. In addition, the 
theta power (4-8Hz) and the mid-beta power (16-20Hz) 
were also related to performance. Similar research using a 
visuo-motor task showed that, during flow state, there was 
increased low-beta (12-15 Hz) power in the sensorimotor 
cortex together with beta band synchronization between 
the prefrontal and sensori-motor cortex and de-
synchronization between the other areas (Kock, 2014). 
Another functional near infrared spectroscopy study 
explored brain metabolism during flow state and found 
that flow state is associated with increased prefrontal 
oxygenated hemoglobin (Yoshida et al., 2014).

Although these studies give important knowledge on EEG 
features associated with flow state, inconsistency of the 
findings prompts further studies. In this study, we aimed 
to induce flow state using different speed levels of the 
classical Ping-Pong game. This method is used because 
studies showed that people are more likely to experience 
flow state if the game or event is adjusted with the level 
of skill (Procci et al., 2012). 

2. Method
2.1. Participants

Twenty (13 females, 7 males), right-handed (mean 
age: 24±4.83 years, age range: 20-35) participants 
were recruited with no history of any neurological and 

1. Introduction
Csikszentmihalyi (1975) has brought forward a question: 

“why do people continue doing activities that are time-
consuming and dangerous?”, and he started to do research 
about the concept of flow state. Flow state and autotelic 
activity are interchangeable concepts meaning that a 
person does an activity for the sake of doing an activity. 
In other words, doing an autotelic activity is worth doing. 
A person drives because he/she likes driving, or a person 
teaches a language because he/she likes teaching etc. 
Autotelic activity includes difficulty to a certain extent, 
and the person is obliged to challenge with difficulty. Thus, 
a person who does an autotelic activity is fully engaged 
with the activity, and he/she has to use full capacity to 
achieve it. Meanwhile, the person gets positive feedback 
with regard to doing the activity, and he/she is able to 
estimate the results of the autotelic task in a realistic 
way (Csikszentmihalyi, 1975). The person who does the 
autotelic activity is more pleased with the way of doing 
the related task than what specific task she/he is doing 
(Csikzentmihalyi, 1999). Several studies have associated 
doing leisure activities, hobbies, and adventurous 
activities with flow-state ranging from employees to late-
adults (Csikszentmihalyi & LeFevre, 1989, Myllykangas 
et. al, 2002, Elkington 2011, Chilton 2013, Boniface, 
2000). Flow is a mental state that emerges when a person 
does enjoyable and challenging activities. However, there 
is different body of research suggesting that flow state 
is not related to hobby activities and positive well-being. 
These studies showed that positive well-being and flow-
state are negatively correlated, and hobby activities do 
not have meaningful effect on the flow state (Heo et. al, 
2010). Alternatively, the meaning of occupation has a 
significant effect on the probability of experiencing flow 
state, and in this respect, it promotes psychological well-
being (Wright et. al., 2007).

The occupation and doing a task are different concepts 
within the framework of the flow-state. Occupation is 
something that a person is fully engaged with and is doing 
in a passionate way (Seligman, 2007). Thus, it can be said 
that a person prefers occupation instead of a task when 
he/she experiences a flow state. Csikszentmihalyi (2005) 
asserts that a person who is pleased with doing occupation 
can experience the flow state. It is required to get positive 
feedback via doing open-targeted, hard, purposeful 
occupation in order to get pleased. Csikszentmihalyi 
named this situation as “tidy conscious” in which a person 
focuses on purposeful occupation in a self-controlling way, 
thus it contributes to self-consolidation (Csikszentmihalyi 
et. al., 2005). Csikszentmihalyi (1990) defines the nine 
characteristics of flow state as follows:

• Concentration on the task in hand: Being concentrated 
via focusing attention on “occupation” and “moment”,

• Challenge-skill balance: Being adjusted to the 
occupation, 

• Action awareness merging: Awareness of occupation,

• Loss of self-consciousness: Loss of self-reflective 
consciousness,

• A sense of control: Feeling of control, ability to predict 
the next stage of occupation, and necessary problem-
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psychiatric disease. Participants’ daily PC playing time are 
changing between 1 and 3 hours (mean: 1.55±0.6 hour). 
The study protocol was approved by the local Ethics 
Committee and was performed in accordance with the 
Declaration of Helsinki. All the participants were informed 
about the study procedures and provided written informed 
consent.

2.2. Psychological Assessments

All participants filled out self-report questionnaires, 
including Turkish version of Flow Short Scale. The Flow 
Short Scale was developed by Rheinberg, Vollmeyer and 
Engeser (2003) in Germany and adapted for Turkish by 
Isigüzel and Çam (2014) and consists of eighteen items 
rated on a seven-point Likert-type self-assessment scale.

2.3. Procedure

Participants completed a ping-pong game at two speed 
levels. The speed was determined based on a pilot 
study. Slow condition was rated as boring during most 
participants during the pilot study, whereas the fast 
condition was rated as enjoyable. The order of conditions 
were counterbalanced across participants. Each condition 
took approximately 2 minutes.

2.4. EEG data collection and preprocessing

Dimly lit room was provided to participants during data 
collection. EEG data and subjects were observed by 
EEG technician to minimize drowsiness and excessive 
head motion during recording. EEG data collection was 
accomplished using BrainVision actiCHamp amplifier 
(Brain Products Inc. Munich, Germany) which was 
connected to a 32-channel actiCAP (Brain Products Inc. 
Munich, Germany) sampled at 1000Hz. 

The data were processed using BrainVision Analyzer 
software (Brain Products GmbH., Gilching, Germany). The 
data were down sampled to 250 Hz to ease computations. 
Down sampled and filtered data was re-referenced to 
average of the two mastoid electrodes. Resulting signals 
were filtered with a 0.5 Hz high-pass filter and a 30 Hz 
low-pass filter with 24 dB/octave roll-off to minimize 
high and low frequency artifacts. Artifact detection was 
used visually to exclude artifacts caused by muscle, eye 
and head motion. In order to correct ocular artifacts, 
independent component analysis (ICA) was performed. 
Non-overlapping segmentation with 2.0 s epochs was 
performed to the acquired data. The second artifact 
rejection and then fast-fourier transforms were used. 

2.4.1. Power

Each participant’s data were averaged across the acquired 
epochs for each electrode, and the mean absolute power 
was calculated for each frequency bands: Delta (0.5 – 4 
Hz), Theta (4 – 8 Hz.), Alpha1 (8 – 10 Hz.), Alpha2 (10 
– 12 Hz.), Beta1 (12 – 20 Hz.), Beta2 (20 – 30 Hz.). A 
natural log transform was computed for all EEG power 
variables. Electrodes were grouped to create 4 region of 

interest: frontal (F7, F3, Fz, F4, F8), central (C3, Cz, C4), 
parietal (P7, P3, Pz, P4, P8), and temporal (T7, T8).

2.4.2. Coherence

Inter-hemispheric coherence was calculated for 
previously defined all bands. Inter- hemispheric coherence 
was assessed between the pairs F3-F4, C3-C4, P3-P4, 
and T7-T8. 

2.5. Statistical Analysis

All statistical analyses were conducted using statistical 
package for the social sciences version 22 (SPSS, SPSS 
Inc. Chicago, USA). Grand average within each group 
was compared with general linear model (GLM). When 
normality assumption was violated non-parametric test 
was used (Delta, Beta1, Beta2), and when assumption of 
sphericity or homogeneity were violated the Greenhouse-
Geisser was performed. Significant main effect were 
followed up with post-hoc comparisons. 

We examined difference in power between conditions 
via repeated-measure ANOVA for each frequency bands. 
Each omnibus ANOVA included two within subject factor 
(condition: flow and non-flow), and (region: frontal, 
temporal, parietal, central). Group difference in inter-
hemispheric coherence was examined via repeated-
measure ANOVAs for each frequency band. Omnibus 
ANOVAs was performed included two within factors 
(condition: flow, non-flow), and (region: F3-F4, C3-C4, 
P3-P4, T7-T8). In addition, the correlations between the 
mean powers of the frequency bands and flow scales were 
also calculated. In the correlation analyses, Spearman 
non-parametric correlation coefficient was used, because 
the scores of the flow scale and powers in some frequency 
bands did not distributed normally.

3. Results
3.1. Power

There was a significant main effect of condition at only 
theta band (F (1, 19) = 13.91, p < 0.05; see figure 1). 
Mean EEG power was significantly higher at flow condition 
(M = 12.405, SE = 1.09) than non-flow condition (M = 
11.303, SE = 1). In addition, at theta, we observed a 
significant interaction effect between condition and 
region (F (3, 57) = 5.01, p < 0.05) and a significant 
main effect of region (F (3, 57) = 61.41, p < 0.001). 
Follow-up analyses indicated that mean EEG power was 
statistically different at all regions of interest (frontal = 
t(19) = 2.48, p < 0.05, temporal = t(19) = 2.28, p < 
0.05, central = t(19) = 4.57, p < 0.01, parietal = t(19) 
= 4.31, p < 0.01). Delta, Beta1, and Beta2 bands were 
analyzed using Wilcoxon-signed rank test because of 
violation of normality assumption. Wilcoxon test revealed 
that, there was significant difference between conditions 
at frontal (z=-2.69, p<0.01), central region (z = -3.73, 
p < 0.01), and parietal region (z = -3.17, p < 0.01) at 
delta frequency band with greater delta power during flow 
state. On the other hand, temporal delta power was not 
significantly different between conditions (p=0.9). 
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3.2. Coherence

Two-way repeated ANOVA and Wilcoxon signed-rank 
test revealed that neither main effect of condition no 
interaction effect between conditions and regions of 
interests were not significant at any band frequency, after 
bonferroni correction for multiple comparisons.

3.3. Correlations

The correlations were performed only between theta 
and delta frequency bands and flow scale, because the 
effect of the flow condition is only significant in these 
frequency bands. The correlation results showed that there 
was a positive correlation between frequency bands and 
subscales scores of Flow Short Scale, namely absorption, 
enjoyment and intrinsic motivation subscales (see table 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Discussion
This study shows that the main effect of condition is 

only found on theta and delta band frequencies, which is 
significantly higher on flow than non-flow condition. For 
theta band, condition effect was significant for all regions. 
On delta band, a significant difference was found between 

conditions and only central and parietal regions where 
during flow delta activity is greater than non-flow. However, 
there is no significant difference between conditions 
for coherence, which means that interhemispheric 
synchronization was not modified by flow.

Increased theta activity during flow can be explained from 
a number of perspectives. First, theta activity indicates 
encoding process of data into short-term (Vertes, 2005) 
and long-term memory (Klimesch, 1999). High theta 
activity in frontal midline (Fz) may also be a predictor of 
concentration, sustained attention and at the same time 
relaxation (Kubota et. al., 2001). Laukka et al.(1995) 
proposed that theta increases, as a function of learning 
process, which may be related to decreased effort allocation. 
Kock (2014) proposed that performing a task require two 
phases. First phase is learning stage in which resources, 
like attention, are fully used to make associations. Second 
stage is automaticity in which motor responses elicit 
unconsciously and with little mental effort (i.e, flow). During 
flow, brain uses minimum resources to reach maximum 
performance and this state may be associated with slow 
theta activity.  In our study, therefore, high theta activity 
may indicate concentration and relaxation. Interestingly, 
it has been shown that theta power decreases after errors 
(Laukka et. al.1995). After every error, a new adjustment 
is made to reach competence and competence in turn will 
be associated with increased theta activity. 

Second explanation may be related to satisfaction. Theta 
activity may reflect pleasure and an innate tendency to 
reach highest joy and one’s peak capability because of 
satisfaction (Horan, 2009). One of the flow dimensions 
is having an autotelic experience, which means someone 
does a task accompanied by an intrinsic reward, namely 
enjoyment (Jakson & Marsch, 1996). Therefore, increased 
theta power on our subjects showed that they had 
autotelic experiences. It can be also suggested that theta 
activity are related to dopamine signals that play a role in 
synchronization between frontal cortex and hippocampus 
(Benchenane et al., 2010).

The results also showed a greater delta powers in frontal, 
central and parietal regions during flow state compared to 
non-flow. The delta activity is generally considered as an 
inhibitory type oscillation. For instance, it has been claimed 
that frontal delta activity increases during several tasks 
such as Sternberg and Go/no-go; and they may correspond 
to inhibition of sensory afferents (Harmony et al., 2013). 
Inhibition of sensory inputs can play a role for better 
performance by increasing concentration (Harmony et al., 
2006). In our task, we assumed that the participants have 
used a similar strategy: the sensory inputs were ignored, 
while the level of concentration increased.

It should be noted that there are not many reliable 
reports on EEG during flow state. In addition to that, 
there is substantial inconsistency among existing EEG 
studies during flow state. For instance, Kock (2014) 
mainly reported low-beta power during flow state. Kramer 
(2207) reported that left temporal alpha power could be 
used as a predictor of performance. Despite this, there 
is considerable methodological heterogeneity among 
studies. For instance, Kramer used a single flow condition 
and aimed to find predictors of higher performance. In 

Figure 1: The mean EEG powers at flow and non-flow conditions 
in theta band.

C.C.=correlation coefficient

 Absorption  Enjoyment  Intrinsic Motivation

Delta frontal C.C. 0,36  0,40 0,37

 Sig 0,11 0,08 0,11

Delta temporal C.C. 0,47* 0,40 0,24

 Sig 0,04 0,08 0,30

Delta central C.C. 0,61** 0,63** 0,42

 Sig 0,00 0,00 0,07

Delta parietal C.C. 0,45* 0,46* 0,21

 Sig 0,05 0,04 0,37

Theta frontal C.C. 0,22 0,33 0,38

 Sig 0,35 0,16 0,10

Theta temporal C.C. 0,42 0,39 0,35

 Sig 0,07 0,09 0,13

Theta central C.C. 0,32 0,45* 0,50*

 Sig 0,16 0,04 0,02

Theta parietal C.C. 0,34 0,49* 0,43

 Sig 0,15 0,03 0,06

Table 1: Results of Correlational analysis 
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addition, only two temporal electrodes were used for EEG 
recording. In addition, Kock also used performance data 
to separate flow from non-flow conditions. However, in 
our study we assumed that task speed is a determinant 
of slow state. Similar speed manipulations were also used 
previously in other experiments (Yoshida et al., 2014). In 
this way, different flow states can be induced and each 
states require different cognitive resources.

Our research has a number of limitations. First, we only 
tested young students who enjoy video games. The EEG 
representation of flow can be different in other populations, 
such as older people or people who do not like video games. 
Otherwise, only one type of task was used. In the present 
study, we only investigated the effect of speed level on flow 
states. Limited number of EEG-flow studies indicates that 
EEG findings during flow may be task dependent. Third, we 
did not use performance monitoring to determine the most 
effective flow conditions. A different analysis method could 
be done by including only the EEG during very high level of 
performance. To overcome these difficulties, future studies 
should test different samples with multiple tasks and may 
analyze EEG by considering the performance.

Finally, flow state is a condition that boosts the performance 
and well-being. Flow is a desirable state for people whose 
works are based on their performance, for instance 
athletes, musicians, artists etc. Behind an obligatory work, 
experiencing flow comes with enjoyment and intrinsic 
motivation. In Maslow’s hierarchy, self-actualization is last 
step to reach. Therefore, feeling good as doing one’s best 
could be a purpose of life. Otherwise, flow measures are 
limited to qualitative scales or questionnaires with some 
methodological problems: Interrupting flow process in 
order to take instant information from participants and 
interviewing with participants after a while from flow 
moment (Rettie, 2001). Given the limited number of 
studies on EEG during flow, it is difficult to reach a general 
conclusion. However, our results indicate that theta and 
delta bands could be important predictors of flow state. We 
definitely need more EEG studies to better understanding 
EEG correlates of flow studies, while other studies should 
focus on using EEG knowledge to increase performance 
and well-being via methods such as neurofeedback.
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Özet
DiyabetesMellitus (DM), hiperglisemi ile karakterize, kronik, metabolik bir hastalıktır. Hastaların büyük bir bölümünün insülin tedavisine 
başlamaya psikolojik anlamda direnç gösterdiği yaygın olarak gözlemlenmekte, bu nedenle de diyabetin birçok komplikasyonuna maruz 
kaldıkları görülmektedir. Tip 2 DM tanısı almış hastalar arasındaki psikolojik insülin direncine neden olan algı ve inançları saptamak, 
bu düşünce ve algıların sosyodemografik verilerle ilişkisini belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmaya, Bursa Şevket Yılmaz Devlet 
Hastanesi Dâhiliye Birimi Diyabet Polikliniğinden takip edilen Tip 2 DM tanılı 120 hasta dâhil edilmiştir. Hastalar; sosyodemografik bilgi 
formu, diyabetle ilgili sorunlu alanlar ölçeği (DİSA), insülin tedavisini değerlendirme ölçeği (İTAS) ile değerlendirilmiştir. Olguların 
%65’i (n=78) kadın, %35’i (n=42) erkektir. Olguların DİSA puanları ortalama 63.75±13.88, BDO puanları 15.16±8.25, DKÖ puanları 
41.96±3.74, SKÖ puanları ise 46.80±5.52’dir. ITAS’ın bazı maddeleri ile yaş, diyabet süresi, cinsiyet, medeni durum, eğitim düzeyi, 
çalışma durumu, tedavi çeşidi, kan şekeri ayarlamanın önem düzeyi, kan şekerini ayarlamada güçlük çekme düzeyleri, komplikasyon 
gelişme durumu, şuan depresyon tedavisi alma durumu arasında ilişki olduğu saptanmıştır. Benzer şekilde bazı ITAS maddeleri ile 
DISA toplam puanı, DKÖ puanı ve SKÖ puanı arasında ilişki olduğu gözlenmiştir. Sonuç olarak hastaların insülin tedavisine başlamaya 
psikolojik direnç gösterdikleri, bu direncin çok sayıda olumsuz algı ve tutumlardan kaynaklandığı bulunmuştur. Algı ve düşüncelere 
yönelik kognitif müdahaleler insülin tedavisine olan psikolojik direnci azaltabilir.
Anahtar Kelimeler: tip 2 diyabates mellitus, insulin, psikojenik direnç

Abstract
Diabetes Mellitus (DM) is chronic, metabolic disease characterized by hyperglycemia. It has been widely observed that large 
proportion of patients show psychological resistance to the initiation of insulin treatment, and as a result they are exposed to many 
complications of diabetes. It was aimed to identify the perceptions and beliefs that cause psychological insulin resistance among Type 
2 DM diagnosed patients, to determine relationship between sociodemographic data and these perceptions & beliefs. In research, 
120 patients diagnosed with type 2 DM were included followed by outpatient clinic of Bursa Şevket Yılmaz State Hospital Internal 
Medicine Unit. Patients were evaluated with socio-demographic information form, diabetes-related problem areas scale (PAID), 
insulin treatment assessment scale (ITAS), state and trait anxiety inventory (STAI), beck depression inventory (BDI). The average PAID 
score of patients is 63.75±13.88, BDI scores: 15.16±8.25, State Anxiety Inventory (SAI) subscale scores: 41.96±3.74, Trait Anxiety 
Inventory (TAI) subscale scores: 46.80±5.52. Correlation was found between age, duration of diabetes, sex, marital status, education 
level, employment status, type of treatment, the level of importance of blood sugar regulation, the difficulty level of blood glucose 
adjustment,complications, currently treatment for depression and certain items of ITAS. Similarly, relationship was found between 
certain items of ITAS and total PAID scores, SAI subscale scores, TAI subscalescores. As a result, it has been found that patients have 
psychological resistant to start insulin therapy and this is caused by large number of negative perceptions and thoughts. Cognitive 
interventions for perceptions and thoughts can reduce psychological resistance to insulin therapy.
Keywords: type 2 diabetes mellitus, insulin, psychogenic resistance.
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1. Introduction
Diabetes mellitus is the most common endocrine 

disorder affecting more than 1% of all individuals 
worldwide and represents a chronic metabolic disease 
characterized by hyperglycemia. It may be caused by 
reduced insulin secretion, absence of an insulin effect, or 
both. Furthermore, the type 2 diabetes mellitus spectrum 
may extend from relative insulin deficiency in conjunction 
with predominant insulin resistance to insulin resistance 
combined with predominantly secretory defect. 

In 2013, there were approximately 382 million 
individuals with diabetes worldwide, and this figure is 
projected to increase by 55% to reach 592 million by the 
year 2035. Also, almost 5.1 million deaths due to diabetes 
and its complications have been reported to occur in the 
year 2013 (International Diabetes Federation, 2013). 
Results of a clinical study suggest that nearly 18 to 20% 
of individuals over 65 years of age have diabetes and 
40% have impaired glucose tolerance, which represents 
the pre-diabetic stage (Harris et al., 1998). 

Type 2 diabetes mellitus is a multifactorial polygenic 
disorder, in which numerous genes as well as their 
mutations and polymorphisms have been associated with 
the condition (Baier et al., 2015). The primary defect 
involves insulin resistance and/or insulin deficiency 
(Foster et al., 1998). 

Many diabetic patients are diagnosed on the basis of 
symptoms such as polyuria, polydipsia, and weight loss. 
While a diagnosis may be established with identification 
of elevated blood glucose levels during a routine health 
check, in most instances it is the diabetes-related health 
problems that allow a diagnosis. Fasting blood glucose is 
an important diagnostic marker, with a level exceeding 
126 mg/dl being considered diagnostic of diabetes. Also, 
a random blood glucose of greater than 200 mg/dl may 
allow a diagnosis of diabetes.

However, a second confirmatory test is generally 
considered necessary before a diagnosis is made. 

Doubtlessly, insulin therapy has transformed diabetes from 
a deadly disease to a chronic and manageable condition. 
During the course of diabetes, insulin therapy, either as 
a replacement or addition to the existing treatment, may 
become necessary. Although it has been clearly established 
by numerous scientific reports that a good glycemic control 
may prevent or delay the onset of complications of type 
2 diabetes, a significant proportions of patients exhibit 
psychological reactance to starting insulin treatment, with 
a consequent increase in the frequency of many diabetic 
complications. However, patients with type 2 diabetes have 
been found to have complex system of beliefs regarding 
the initiation of insulin therapy. 

Negative perceptions toward insulin use may prevent 
or delay the initiation of insulin therapy recommended 
by physicians. On the other hand, insulin therapy plays 
a significant role in achieving good glycemic control, 
prevention of complications, and improving the life 
quality of patients (Brunton et al., 2006). Despite this 
fact, frequent postponement and even rejection of insulin 
therapy by the patients is a well known phenomenon 
(Riddle, 2012), leading to therapeutic challenges as well 
as increased economical burden. 

Numerous reports have pointed out to the high 
frequency of psychogenic resistance to insulin use among 
type 2 diabetics. For instance, in a study from the UK 
found that nearly 27% of the type 2 diabetics showed 
resistance to initiation of insulin therapy (United Kingdom 
Prospective Diabetes Study, 1998). In another study, the 
corresponding figure was approximately 28% (Davis & 
Renda, 2006). In other words, almost one third of all type 
2 diabetics may exhibit resistance to initiation of insulin.

Despite large number of studies showing high prevalence 
of psychogenic insulin resistance, those examining the 
causes of this resistance are relatively scarce. On the 
other hand, it is evident that patients are likely to fail 
in their attempts to overcome this resistance without 
support from healthcare professionals. The underlying 
beliefs and knowledge of patients feeling discomfort 
regarding insulin therapy may be investigated and 
brief and customized interventions may be developed 
addressing the conceptualization of patients regarding 
insulin therapy. Also, cognitive interventions targeting 
factors that contribute to psychogenic resistance may 
alleviate negative perceptions, allowing patients to receive 
their ideal treatment. Among many studies addressing 
psychogenic insulin resistance, DAWN (Diabetes Attitudes, 
Wishes and Needs) was the largest investigation that was 
conducted in 2001 with the participation of 3000 diabetes 
specialists and 5000 diabetic patients across 13 countries 
(Diabetes Attitudes, Wishes and Needs Study, 2002). 
The results of the study showed that more than half of 
the patients (53%) experienced intense concerns at the 
initiation of insulin therapy.

2. Methods
This study was aimed to identify perceptions and beliefs 

associated with psychogenic insulin resistance, to assess 
their relationship with sociodemographic characteristics, 
and to provide data for interventions addressing improved 
awareness regarding the importance of insulin therapy 
among patients diagnosed with type 2 diabetes mellitus. 
The study population consisted of 120 type 2 diabetes 
patients followed up at the Outpatient Unit, Department 
of Internal Medicine, Bursa ŞevketYılmaz State hospital. 
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Patients were assessed using the sociodemographic data 
form, Problem Areas in Diabetes (PAID) scale as well as 
the Insulin Therapy Appraisal Scale (ITAS). 

2.1.Sociodemographic Data Form

This comprehensive form was developed by the 
investigator based on an examination of previous studies 
on the same subject. The questionnaire includes initial 
questions gathering data on general sociodemographic 
parameters, proceeding with diabetes related questions, 
and closing with questions assessing depressive 
symptomatology. 

2.2. The Beck Depression Inventory 

This is a 21-item self-administered scale measuring 
various symptoms of depression. It comprises 21 groups 
of statements describing the somatic and cognitive-
emotional symptoms of depression. Each item consists of 
four alternative responses graded from 0 to 3 according 
to the severity of the symptom. The patients choose the 
response closest to their state during the past week. A 
sum score is counted, a higher score indicating more 
severe depression. (Beck et al., 1961)

2.3. PAID (Problem Areas in Diabetes) Scale

This tool originally introduced by Polons et al. in 1997 
(Polonsky et al., 1995) is a likert-type self-report scale 
with 20 items and a score range between 0 and 4. It 
is a well validated self-reported scale widely used for 
assessing the current level of diabetes-related stress both 
in type 1 and 2 diabetics. The scores are summed up and 
higher scales indicate worse emotional stress. The tool 
was translated into Turkish by Huis, Makine et al. in 2011 
(Huis et al., 2011).

2.4. ITAS (Insulin Treatment Appraisal Scale)

This likert-like, 20 item tool asking the patients whether 
they agree with the statements in a 4-point scale was 
developed by Snoek et al. in 2007 (Snoek et al., 2007). 
After consultation with a large group of specialists and 
practitioners, a consensus regarding the use of 4 positive 
and 16 negative statements in the tool was reached. ITAS 
has been conceptualized as a 2-axis tool that allows the 
calculation of a total score and 2-subscale scores, with 
an underlying single structure for “assumptions regarding 
insulin therapy”. Although ITAS was originally conceived 
as a diagnostic tool, over time it has also been used to 
monitor the perceptions regarding insulin therapy. This 
tool was translated into Turkish in 2009 by Makine et al. 
(Makine et al., 2009). 

2.5. State and Trait Anxiety Inventory

Spielberg et al. developed this tool in 1970 (Spielberger 
et al., 1970), and translation into Turkish language was 
performed in 1985 by Öner and Le Compte (Öner, 1994). 
It is a Likert-type self-assessment tool with 20 items 

consisting of short statements that are scored on a 1 to 
4 point scale.

3. Statistical Analyses
Number Cruncher Statistical System (NCSS, LLC 

Kaysville, Utah, USA) 2007 was used for statistical 
analyses. In addition to descriptive statistical methods 
(mean, standard deviation, minimum, maximum, 
frequency, median), Kruskal Wallis test was used for 
inter-group comparisons for parameters without normal 
distribution, and Mann Whitney U test was used identifying 
the group responsible for the difference and between-
group (comparisons. For the correlation analyses for 
parameters without normal distribution Spearmen’s rho 
correlation coefficient was used. Statistical significance 
was assessed at a p level of less than 0.05. 

4. Results
This study was undertaken at Diabetes Outpatient Unit, 

Department of Internal Medicine, Bursa ŞevketYılmaz 
State Hospital in 2009 with the participation of 120 Type 
2 diabetic patients who met the inclusion criteria and 
provided written informed consent. 

The mean age was 55.80 ± 11.02 years with a range 
between 38 and 80 years. Mean BMI was 29.55 ± 4.82 kg/
m2. Overall there were 78 (65%) and 42 (35%) male and 
female patients, respectively. Eighty percent (n=96) were 
married, 72.5% (n=87) were primary school graduates, 
while 27.5% (n=33) had an education level of high 
school or higher. The number of employees 20% (n=24) 
(Table 1). Proportion of patients with a diabetes duration 
of less than 1 year, between 1-2 years, 3-4 years, 5-10 
years, and more than 10 years were 10% (n=12), 11.7% 
(n=14), 20.8% (n=25), 23.3% (n=28), and 34.2% 
(n=41), respectively. Of the participants 69.2% (n=83) 
were receiving oral therapy only, while 5.8% (n=7) were 
receiving insulin only, and 25% (n=30) were treated 
with diet + oral anti-diabetics + insulin. A treatment has 
been recommended by a physician in 38.3% of the cases 
(n=46). The proportion of patients complying with insulin 
therapy recommended by a physician was 87% (n=40), 
and 40.5% (n=30) of the cases reported that they would 
use the insulin therapy recommended by their doctor (Table 
1). While 12.5% (n=15) of the patients regarded blood 
glucose regulation as minimally important, 45% (n=54) 
considered it important, and 42.5% (n=51) considered it 
very important. Some difficulty in blood glucose regulation 
was reported by 57.5% (n=69), moderate difficulty was 
reported by 32.5% (n=39), and significant difficulty was 
reported by 10% (n=12). Diabetes-related complications 
were present in 41.7% of the patients (n=50), while 75% 
(n=90) reported diabetes-related sexual dysfunction 
(Table 1). 

The total PAID scores ranged between 21 and 91, with 
a mean value of 63.75 ± 13.88. The Beck Depression 
Inventory (BDI) total score was between 2 and 43, and 
the mean score was 15.16 ± 8.25. Total score for STAI 
scores ranged between 35 and 52, and the mean score 
was 41.96 ± 3.74. Based state anxiety measurements 
4 patients (3.3%) had no anxiety, while 76 (63.3%) had 
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mild anxiety, while 40 patients (33.3%) had significant 
anxiety. Trait anxiety total scores ranged between 35 and 
58, with a mean score of 46.80 ± 5.52, and showed the 
presence of mild anxiety in 2 patients (1.7%) and high 
level of anxiety in 118 (98.3%) (Table 1).

A statistically significant positive correlation of 21% 
was found between age and the following statement: 
“Adjustment of insulin injection doses requires significant 
time and energy” (r:0.210; p < 0.05) (Table 2). 

Significantly higher proportion of female patients 
responded positively to the statement “I am afraid to 
give self injections with a needle” than male patients (p 
< 0.01). Also, significantly more women agreed with the 
statement “Adjustment of insulin injection doses requires 
significant time and energy” than men (p < 0.05). The 
statement “Self injections of insulin are embarrassing” 

was agreed significantly more frequently by male patients 
than female patients (p < 0.05). (Table 2).

The following statements “Insulin injections are painful” 
and “Insulin therapy helps achieve better control of blood 
glucose” were significantly more frequently agreed by 
married patients than unmarried patients (p < 0.05). 
Also, patients with high school or higher educational 
level agreed significantly more frequently than primary 
school graduates with the following statements: “Insulin 
treatment places restrictions on daily life”, “Insulin therapy 
helps achieve a better health status”, and “Self-injections 
of insulin are embarrassing” (p < 0.01). Also, significantly 
higher proportion of patients with high school or higher 
educational level agreed with the statement “Insulin 
injections help better control of blood glucose” as compared 
to primary school graduates (p < 0.05) (Table 3). 

Employed patients significantly more frequently agreed 
with the statements “Insulin therapy helps prevent other 
complications”, “Insulin therapy places restrictions on 
daily life”, and “Insulin therapy helps achieve a better 
health status” (p < 0.01). Also, these patients were 
significantly more likely to agree with the statements 
“Self-injections of insulin are embarrassing” and “Insulin 
therapy helps achieve better control of blood glucose” (p 
< 0.05) (Table 3). 

Also, the duration of diabetes was associated with 
significant differences in responses to the statement 
“Insulin therapy places restrictions on daily life” (p < 
0.05). Pairwise comparisons revealed that patients with 
a diabetes duration of 1-2 years were significantly more 
likely to agree with this statement as compared to those 
with a diabetes duration of 3-4, 5-10, or > 10 years 
(p=0.032, p=0018, p=0.016, and p < 0.05, respectively). 
Also, the responses to the statement “I am afraid to 
give self-injections with a needle” showed significant 
differences according to the duration of diabetes. Again, 
pairwise comparisons showed a significantly higher 
positive response to this statement in those with a 
diabetes duration of less than 1 year as compared to 
other groups (p=0.016, p=0.028, p=0.010, p=0.005, 
and p < 0.05, respectively). There were no significant 
associations between other ITAS items and duration of 
diabetes. 

The route of treatment was also associated with highly 
significant differences in responses to the statement 
“Insulin therapy shows a worsening of my diabetes” (p 
< 0.01). Pairwise comparisons showed that patients 
receiving oral treatments were highly significantly more 
likely to respond positively to this statement as compared 
to those receiving treatment with diet + oral anti-diabetics 
+ insulin (p=0.001; p < 0.01, respectively). Other routes 
of treatment did not exhibit statistically significant 
differences (p > 0.05). 

Responses to the statement “Adjustment of insulin 
injection doses requires a lot of time and energy” differed 
significantly according to the type of treatment (p < 
0.05). Pairwise comparisons showed that those receiving 
oral treatments significantly more frequently responded 
positively to this statement as compared to insulin users 
(p=0.046, p < 0.05, respectively). In this regard, no 

Table 1: Distinction of descriptive properties
Age; Ave±SD (Min-Max)  55,80±11,02 (34-80)

BMI; Ave±SD (Min-Max)  29,55±4,82 (19,03-43,82)

Gender; Woman/ Man n(%)  78 /42

Maritalstatus; Married/ Widower; n(%) 96/24

Educationalstatus; n(%) Primaryeducation 87 (72,5)

  High Schoolandthen 33 (27,5)

Employmentstatus; n(%) Employee 24 (20)

  NonEmployed 96 (80)

  <1 year 12 (10,0)

  1-2 years 14 (11,7)

Duration of Diabetes 3-4 years 25 (20,8)

  5-10 years 28 (23,3)

  >10 years 41 (34,2)

Treatment; n(%) Tablet 83 (69,2)

  İnsülin 7 (5,8)

  Diet+Tablet+İnsülin 30 (25)

Is thedoctoradvised on thetreatment of insülin? 46 (38,3)

Use of doctor-recommendedinsulintherapy(n=46) 40 (87,0)

TheImportance of Blood  LessImportant 15 (12,5)

SugarAdjustment; n(%) Important 54 (45)

  VeryImportant 51 (42,5)

Difficulty in Blood  Less 69 (57,5)

Sugar Fairly 39 (32,5)

Setting; n(%) ToMuch 12 (10)

Complications Related Sugar; n(%) 50 (41,7)

Sexual Issues Related Sugar; n(%) 90 (75)

Depression Due to Diabetes (n=39); n(%) 18 (46,2)

Treatment of Depression in thePast; n(%) 38 (31,7)

Getting Depression Treatment now; n(%) 34 (28,3)

Thinking about the Role of Diabetes in the  
Emergence of Depression (n=34); n(%) 18 (52,9)

PAID Total; Ave±SD (Min-Max)  63,75±13,88 (21-91)

BDI Total; Ave±SD (Min-Max)  15,16±8,25 (2-43)

Acute Anxiety (SAI); Ave±SD (Min-Max) 41,96±3,74 (35-52)

Chronic Anxiety (TAI); Ave±SD (Min-Max) 46,80±5,52 (35-58)

  No Anxiety 4 (3,3)

AcuteAnxietyn(%) Slightly Anxiety 76 (63,3)

  High Anxiety 40 (33,3)

Chronic Anxiety Slightly Anxiety 2 (1,7)

  High Anxiety 118 (98,3)
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ITAS   Gender     BMI   Man   Woman 

 Ave+SD                 ap

          r                                       p  r                                       p  Avet±SD        Ave±SD   
          (Median)    (Median)

ITAS 1 4,10±0,97 0,040 0,662 0,138 0,134 4,21±0,89 (4) 4,03±1,0 (4) 0,382

ITAS 2 4,11±1,11 0,005 0,956 0,026 0,778 4,02±1,13 (4) 4,15±1,10 (5) 0,441

ITAS 3 3,87±0,80 -0,217 0,018* -0,177 0,054 4,0±0,76 (4) 3,80±0,81 (4) 0,217

ITAS 4 4,08±1,06 -0,107 0,247 -0,066 0,477 4,19±0,89 (4) 4,02±1,14 (4) 0,740

ITAS 5 3,50±1,16 -0,014 0,876 0,05 0,589 3,5±1,17 (4) 3,49±1,15 (4) 0,940

ITAS 6 3,53±1,54 0,130 0,160 0,305 0,001** 2,97±1,48 (3) 3,38±1,49 (5) 0,003**

ITAS 7 3,26±0,95 -0,204 0,026* -0,064 0,492 3,30±0,99 (3) 3,23±0,93 (3) 0,699

ITAS 8 3,74±0,86 -0,222 0,015* -0,124 0,18 3,92±0,71 (4) 3,63±0,91 (4) 0,140

ITAS 9 2,97±1,12 -0,087 0,344 0,001 0,995 2,88±1,19 (3) 3,02±1,08 (3) 0,367

ITAS 10 3,15±1,22 0,210 0,022* 0,063 0,493 2,83±0,98 (3) 3,32±1,30 (4) 0,028*

ITAS 11 2,99±1,14 0,136 0,139 -0,1 0,28 3,07±0,99 (3) 2,94±1,21 (3) 0,702

ITAS 12 3,48±1,23 0,051 0,584 0,015 0,872 3,64±1,16 (4) 3,38±1,25 (3) 0,321

ITAS 13 2,53±1,40 0,018 0,845 -0,113 0,222 2,83±1,39 (2) 2,36±1,38 (2) 0,044*

ITAS 14 2,71±1,34 0,177 0,055 0,053 0,566 2,5±1,21 (2) 2,81±1,40 (3) 0,257

ITAS 15 3,66±1,26 0,012 0,896 -0,003 0,973 3,47±1,21 (4) 3,75±1,27 (4) 0,165

ITAS 16 3,08±1,35 0,152 0,098 0,022 0,809 3,12±1,23 (3) 3,05±1,41 (3) 0,836

ITAS 17 4,00±0,86 -0,185 0,044* -0,225 0,014* 4,28±0,86(4,5) 3,84±0,82 (4) 0,003**

ITAS 18 4,03±1,14 -0,151 0,100 -0,106 0,251 4,09±0,95 (4) 3,98±1,23 (4) 0,887

ITAS 19 2,94±0,75 0,097 0,294 0,12 0,195 2,67±0,78 (3) 3,09±0,69 (3) 0,005**

ITAS 20 3,74±1,06 -0,039 0,677 -0,038 0,683 3,64±1,24 (4) 3,79±0,95 (4) 0,865

r: Spearsman’s rho corelation coefficient, used Mann-Whitney U test  *p<0.05   **p<0.01

Table 3: ITAS evaluations according to marital status, education and working status

ITAS;  

Ave±SD   Married                Widower            p              Primaryeducation High School andthen p Employee          Notemployeed        p
(Median)

ITAS 1 4,15±0,99 (4) 3,87±0,85 (4) 0,068 4,12±0,99 (4) 4,03±0,92 (4) 0,427 4,16±0,76 (4) 4,08±1,01 (4) 0,952

ITAS 2 4,14±1,12 (5) 395±1,08 (4) 0,303 4,10±1,18 (5) 4,12±0,89 (4) 0,469 4,16±1,12(4,5) 4,09±1,11 (4) 0,737

ITAS 3 3,83±0,83 (4) 4,04±0,62 (4) 0,282 3,97±0,84 (4) 4,09±0,63 (4) 0,076 4,33±0,56 (4) 3,75±0,81 (4) 0,001**

ITAS 4 4,20±0,96 (4) 3,62±1,31 (4) 0,045* 4,04±1,13 (4) 4,18±0,84 (4) 0,977 4,25±0,98(4,5) 4,04±1,01 (4) 0,353

ITAS 5 3,56±1,17 (4) 3,20±1,06 (3) 0,116 3,27±1,16 (3) 4,06±0,93 (4) 0,001** 4,04±1,04 (4) 3,35±1,14 (4) 0,006**

ITAS 6 3,55±1,54 (4) 3,41±1,55 (3,5) 0,773 3,61±1,55 (4) 3,30±1,51 (4) 0,289 3,37±1,43 (4) 3,56±1,57 (4) 0,416

ITAS 7 3,26±0,98 (3) 3,25±0,85 (3) 0,957 3,30±0,99 (3) 3,15±0,83 (3) 0,387 3,54±0,83 (3) 3,18±0,97 (3) 0,128

ITAS 8 3,78±0,85 (4) 3,54±0,88 (4) 0,333 3,63±0,90 (4) 4,0±0,66 (4) 0,005* 4,16±0,70 (4) 3,63±0,86 (4) 0,006**

ITAS 9 2,89±1,13 (3) 3,29±1,04 (3) 0,114 2,88±1,15 (3) 3,21±1,02 (3) 0,174 3,29±1,19 (3) 2,89±1,09 (3) 0,130

ITAS 10 3,09±1,19 (3) 3,37±1,31 (3,5) 0,319 3,10±1,27 (3) 3,27±1,06 (4) 0,424 3,41±1,17 (4) 3,08±1,22 (3) 0,208

ITAS 11 3,02±1,14 (3) 2,87±1,11 (3) 0,423 2,91±1,20 (3) 3,18±0,95 (3) 0,345 3,08±1,17 (3) 2,96±1,13 (3) 0,707

ITAS 12 3,61±1,20 (4) 2,95±1,18 (3) 0,019* 3,43±1,27 (3) 3,60±1,08 (4) 0,571 3,5±1,10 (3,5) 3,47±1,26 (3) 0,959

ITAS 13 2,54±1,45 (2) 2,45±1,17 (2) 0,959 2,30±1,32 (2) 3,12±1,43 (3) 0,005** 3,16±1,55 (4) 2,36±1,32 (2) 0,028*

ITAS 14 2,57±1,32 (2) 3,21±1,31(3) 0,040* 2,68±1,37 (2,5) 2,75±1,27 (3) 0,736 2,66±1,27 (3) 2,71±1,36 (2) 0,924

ITAS 15 3,70±1,24 (4) 3,45±1,321 (4) 0,389 3,69±1,32 (4) 3,54±1,06 (4) 0,299 3,95±1,04 (4) 3,57±1,30 (4) 0,266

ITAS 16 3,07±1,34 (3) 3,08±1,38 (3) 0,965 3,03±1,42 (3) 3,18±1,13 (3) 0,638 3,20±1,38 (3) 3,04±1,34 (3) 0,595

ITAS 17 4,08±0,84 (4) 3,67±0,86 (4) 0,038* 3,90±0,84 (4) 4,24±0,86 (4) 0,033* 4,37±0,71(4,5) 3,90±0,87 (4) 0,017*

ITAS 18 4,16±1,07 (5) 3,45±1,21 (3,5) 0,005** 3,96±1,21 (4) 4,18±0,91 (4) 0,662 4,37±0,87 (5) 3,93±1,18 (4) 0,126

ITAS 19 2,92±0,77 (3) 3,0±0,65 (3) 0,990 2,93±0,76 (3) 2,96±0,72 (3) 0,755 2,79±0,88 (3) 2,97±0,71 (3) 0,184

ITAS 20 3,77±1,07 (4) 3,58±1,01 (4) 0,295 3,72±1,12 (4) 3,78±0,96 (4) 0,834 3,87±1,03 (4) 3,75±1,07 (4) 0,486

Used Mann-Whitney U test.  *p<0.05  **p<0.01  
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significant differences between other treatment types 
were observed. Also significant differences between 
different routes of treatment were observed in terms of 
the responses to the statement “My family members and 
friends take better care of me because of insulin therapy” 
(p < 0.01). Pairwise comparisons revealed significantly 
higher positive response rates to this statement in those 
receiving diet + oral anti-diabetics + insulin (p=0.002, 
p<0.01) as compared to other routes of treatment. The 
difference between other routes of treatment was not 
statistically significant. 

A highly significant inverse correlation of 30.9% between 
the significance of adjusting blood glucose and responses 
to the statement “Insulin therapy places restrictions 
on daily life” was found (r:-0.309; p < 0.01); also, a 
statistically significant and negative correlation of 21.2% 
was found for the responses to the statement “Doing 
timely insulin injections every day is a difficult task” (r:-
0.212; p < 0.05). On the other hand, a significant positive 
correlation of 22.1% was found between the significance 
of adjusting blood glucose and responses to the statement 
“Insulin therapy makes me more dependent on my doctor” 
(r=0.221; p < 0.05). 

A negative highly significant correlation of 24.4% 
between the level of difficulty experienced in blood glucose 
regulation and responses to the statement “Insulin therapy 
helps prevent other complications of diabetes” was found 
(r:-0.244; p < 0.01), while a negative correlation of 
18.8% was found with the responses to the statement 
“Adjustment of insulin injections requires a lot of time 
and energy” (r:-0.188; p < 0.05). Again, a negative 
correlation of 22.5% was found with the response to the 
statement “Insulin therapy increases my energy level” 
(r:-0.225; p < 0.05). 

Significantly higher positive responses were given to the 
statements “Insulin therapy places restrictions on daily 
life” and “Insulin therapy helps achieve a better health 
status” among those without complications as compared 
to those with complications (p=0.044 and p=0.004, 
respectively). There was a significant positive correlation 
of 17.6% between the total PAID total score and the 
statement “Insulin therapy places restrictions on daily life” 
(r:0.76; p < 0.05), while a positive significant correlation 
of 18.7% was found with the responses to the statement 
“Insulin therapy increases the risk of experiencing 
hypoglycemia” (r:0.187; p < 0.05). Again, a positive and 
highly significant correlation of 37.8% was found with the 
responses to the statement “Self injections of insulin are 
embarrassing” (r:0.378; p < 0.01) (Table 5). 

The state anxiety scale scores showed a significant 
positive correlation of 20.2% to the statement “Self 
injections of insulin are embarrassing” (r:0.202; p < 
0.05). Again, there was a significant positive correlation 
of 18.6% between the trait anxiety scale scores and the 
statement “Self injections of insulin are embarrassing” 
(r:0.186; p < 0.01) (Table 5). 

5. Discussion
Previous studies have suggested a high rate of avoidance 

or rejection of insulin therapy among diabetic patients. 

For instance, 27% of the patients in the UKPDS (United 
Kingdom Prospective Diabetes Study) were reported to 
reject insulin therapy initially (UKPDS, 1999), while in the 
study by Polonsky et al. 28% of the patients reported 
that they would not use prescribed insulin (Polonsky et 
al., 2005), and in the DAWN study more than half of the 
diabetic patients (nearly 53%) currently receiving no 
insulin reported a high level of anxiety when asked about 
initiating insulin therapy (UKPDS, 1999). 

In our study, insulin therapy was prescribed by a physician 
to 38.3% of the patients, while no such prescriptions were 
given in 61.7%. Also, 87% of the patients in whom insulin 
was prescribed received the prescribed treatment. On the 
other hand, more than half of the patients (approximately 
60%) currently not receiving insulin reported that they 
would not use insulin if prescribed. The contrast between 
the proportion of patients using the prescribed insulin 
and the proportion of patients who stated that they would 
reject the therapy is striking. Although this observation 
is an indication for the high level of negative attitudes 
and anxiety associated with insulin use, it also suggests 
that patients may have more positive attitudes to insulin 
therapy when adequate information and explanation 
are provided by their physicians. Our results are highly 
in agreement with the published data. However, the 
previously reported association between the level of 
expertise of the physician and their ability to convince 
their patients for insulin use (Skovlund et al., 2007). In our 
study, a high acceptance rate of 87% for the prescribed 
therapy suggests that a great majority of the patients 
were satisfied with their physicians.

In a study by Polonosky et al., patients regarded 
initiation of insulin therapy as a personal failure. Nearly 
48% of the patients without previous insulin use 
reported that initiation of insulin was their own failure, 
and they perceived insulin treatment as a penalty for 
inadequate exercise and diet (Polonsky et al., 2005). The 
corresponding figure reported by Larkin et al. (20) was 
49%, and it was 50% in the DAWN study, while it was 
much higher, i.e. 89%, in our study. On the other hand, 
based on BMI measurements 42% of our patients were 
obese, and another 42% were overweight. Although diet 
was recommended by physicians to almost all patients, 
these BMI values suggests that patients largely failed 
to follow a diet, which might have resulted in feelings of 
guilt in a significant proportion of participants. Another 
very important reported factor in terms of the patients’ 
perception of insulin as a punishment was the use of 
insulin as a threat by the physicians. However, since 
physicians’ attitudes toward patients was not investigated 
in the current study, we are unable to clearly elucidate the 
causes of this high, i.e. 87%, rate.

Literature data suggested that patients were less 
scared of insulin injections than expected, with low 
rates of injection phobia, while concerns regarding the 
administration of the injections were more prominent. 
According to Larkin et al.’s study, 37% of the patients 
expected that the injection would cause pain, and 40% 
reported that they were afraid that they could not 
administer the injections (Larkin et al., 2008). In the 
study by Polonsky et al. 34% of the patients reported 

ORIGINAL ARTICLE-ARAŞTIRMA



THE JOURNAL OF
NEUROBEHAVIORAL

SCIENCES
NÖRODAVRANIŞ BİLİMLERİ DERGİSİ

59 THE JOURNAL OF NEUROBEHAVIORAL SCIENCES  VOLUME-CİLT  /  NUMBER-SAYI  2  /  2017

JN
BS

20
17

 P
ub

lis
he

d 
by

 Ü
sk

üd
ar

 U
ni

ve
rs

ity
   

/  
 2

01
7 

Ü
sk

üd
ar

 Ü
ni

ve
rs

ite
si

 ta
ra

fın
da

n 
ya

yı
m

la
nm

ak
ta

dı
r  

 w
w

w
.j

nb
s.

or
g Table 4: ITAS assessment according to depression treatment status

ITAS; 

Ave±SD (Median) p p

Treatment of Depression in the 

Past

Yes  No Yes  No

Getting Depression Treatment 

Now

ITAS 1 4,13±0,93 (4) 4,08±10,98(4) 0,854 4,23±0,85 (4) 4,04±1,01 (4) 0,142

ITAS 2 4,07±1,07 (4) 4,12±1,13 (5) 0,620 3,97±1,08 (4) 4,16±1,12 (5) 0,751

ITAS 3 3,89±0,72 (4) 3,86±0,83 (4) 0,916 3,94±0,60 (4) 3,84±0,86 (4) 0,663

ITAS 4 4,10±1,03 (4) 4,07±1,08 (4) 0,917 3,85±1,07 (4) 4,17±1,04 (4) 0,508

ITAS 5 3,55±1,20 (4) 3,46±1,14 (4) 0,648 3,23±10,15(3) 3,60±1,14 (4) 0,650

ITAS 6 3,47±1,58 (4) 3,55±1,53 (4) 0,806 3,47±1,44 (4) 3,55±1,59 (4) 0,246

ITAS 7 3,15±0,91 (3) 3,30±0,97 (3) 0,428 3,11±1,06 (3) 3,31±0,90 (3) 0,836

ITAS 8 3,89±0,83 (4) 3,67±0,86 (4) 0,195 3,82±0,71 (4) 3,70±0,91 (4) 0,519

ITAS 9 3,0±1,13 (3) 2,96±1,12 (3) 0,920 3,02±1,08 (3) 2,95±1,14 (3) 0,046*

ITAS 10 3,13±1,31 (3) 3,16±1,17 (3) 0,902 3,17±1,29 (3) 3,14±1,19 (3) 0,213

ITAS 11 3,13±1,18(3,5) 2,92±1,11 (3) 0,331 3,08±0,90 (3) 2,95±1,22 (3) 0,806

ITAS 12 3,44±1,26 (3) 3,49±1,21 (3) 0,869 3,5±1,16 (3) 3,47±1,25 (3) 0,492

ITAS 13 2,60±1,49 (2) 2,49±1,36 (2) 0,854 2,61±1,30 (2) 2,49±1,44 (2) 0,154

ITAS 14 2,57±1,36 (2) 2,76±1,33 (3) 0,460 2,91±1,40 (3) 2,62±1,32 (2) 0,258

ITAS 15 3,73±1,24 (4) 3,61±1,27 (4) 0,632 3,70±1,26 (4) 3,63±1,26 (4) 0,850

ITAS 16 3,21±1,39 (3) 3,01±1,32 (3) 0,454 3,17±1,42 (4) 3,03±1,39 (3) 0,457

ITAS 17 4,02±0,97 (4) 3,98±0,81 (4) 0,521 3,94±0,95 (4) 4,02±0,83 (4) 0,857

ITAS 18 4,07±1,23 (5) 4,0±1,09 (4) 0,453 3,88±1,22 (4) 4,08±1,10 (4) 0,746

ITAS 19 3,10±0,83 (3) 2,86±0,70 (3) 0,083 3,08±0,79 (3) 2,88±10,73 (3) 0,573

ITAS 20 3,86±0,96 (4) 3,67±1,10 (4) 0,449 3,94±0,85 (4) 3,65±1,12 (4) 0,391

Used Mann-Whitney U test.  *p<0.05  **p<0.01 

Table 5: Relationship PAID, SAI subscale scores, TAI subscale scores to ITAS

ITAS
DISA

r  p

DKO

r  p

SKO

r  p

ITAS 1 -0,075 0,707 -0,087 0,346 0,018 0,843

ITAS 2 0,087 0,343 -0,005 0,955 -0,033 0,718

ITAS 3 -0,045 0,627 0,067 0,466 0,084 0,359

ITAS 4 0,001 0,321 0,007 0,941 -0,131 0,154

ITAS 5 0,176 0,050* -0,170 0,857 -0,136 0,137

ITAS 6 0,014 0,879 0,012 0,898 0,067 0,468

ITAS 7 0,187 0,041* -0,007 0,936 0,051 0,579

ITAS 8 -0,001 0,994 0,147 0,108 0,264 0,004**

ITAS 9 0,144 0,117 0,183 0,045* 0,097 0,292

ITAS 10 -0,051 0,581 0,165 0,071 0,040 0,666

ITAS 11 0,039 0,668 0,077 0,402 -0,001 0,989

ITAS 12 0,119 0,196 0,009 0,927 0,007 0,943

ITAS 13 0,378 0,001** 0,202 0,027* 0,186 0,041*

ITAS 14 0,078 0,398 0,056 0,541 0,163 0,075

ITAS 15 -0,119 0,195 -0,085 0,356 -0,147 0,108

ITAS 16 0,110 0,232 0,020 0,830 0,078 0,399

ITAS 17 -0,210 0,819 0,233 0,011* 0,266 0,003**

ITAS 18 0,015 0,875 -0,144 0,116 -0,125 0,174

ITAS 19 0,132 0,150 -0,056 0,541 -0,103 0,263

ITAS 20 0,127 0,165 0,042 0,650 0,075 0,414

r: Spearman’s rho  correlation coefficient used Mann-Whitney U test.
*p<0.05   **p<0.01 
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al. (Polonsky & Jackson, 2004) and Larkin et al. (Larkin et 
al., 2008), respectively. Again the figure observed in the 
current study, i.e. 58.4%, is consistent with the published 
data. Of note, only 20% of the patients reported that 
insulin would not place any restrictions on their daily life, 
while another 20% were undecided about such an effect. 
More specifically, 42.5% of our participants believed that 
insulin use would lead to cessation of leisure activities, 
41.5% believed that insulin therapy would hamper daily 
activities at home and work. Furthermore, 70% of the 
patients believed that initiation of insulin therapy would 
lead to higher dependence to their doctors, which may 
be associated with the belief that insulin would place 
restrictions on daily life. 

Also, patients with higher education levels were found 
to hold firmer believes that insulin therapy would place 
restrictions on their life as compared to those with lower 
education. It may be assumed that these individuals with 
higher education may have deeper concerns regarding the 
use of insulin in workplace or other public environments. 

On the other hand, patients with a diabetes history 
of less than 2 years were more likely to regard insulin 
therapy as a restrictive factor than those with a longer 
diabetes history, suggesting a relative lack of knowledge 
on insulin therapy. 

Again, patients with no diabetes-related complications 
were more likely to believe that insulin therapy would 
restrict their life as compare to those with complications. 
It is likely that concerns regarding daily life restrictions 
may have been overshadowed by the necessity of more 
intense insulin use in this group of individuals. 

Also, another reported finding in previous studies was 
the fact that patients did not believe in effectiveness of 
insulin therapy (Polonsky & Jackson, 2004). In the DAWN 
study, only a small portion of the patients (approx. 20%) 
thought that insulin represented a good therapeutic 
agent (Diabetes Attitudes, Wishes and Needs Study, 
2002), while in others more dramatic figures such as < 
10% were reported (Skovlund 2004). In contrast, of our 
participants almost 65% reported that insulin could help 
them achieve a better health status, 70% believed that 
insulin may help prevent other complications of diabetes, 
and approximately 70% thought that it would be easier to 
regulate blood glucose when insulin is used. Particularly, 
patients with diabetes-related complications were more 
likely to think that insulin could help them achieve a 
better health status. Also, patients who were employed 
or who had higher education levels were more likely to 
consider insulin as a positive factor in terms of health 
condition than those with a lower education level or those 
who were unemployed. 

On the other hand, 24% and 27% of the patients were 
undecided regarding the ability of insulin to regulate 
blood glucose or to achieve a better health status. These 
two figures, apparently inconsistent with the literature 
data, may be explained on the basis of two factors: firstly, 
a very high rate of physician satisfaction and confidence 
(almost 100%) was reported among our participants, and 
secondly, the belief hold by majority of the patients that 
insulin would be required as a last resort only when the 

that the injections were painful, and another 44% were 
afraid that they would not be able to adjust insulin doses, 
hold insulin needles and vials, and administer insulin at 
specified time points (Polonsky & Jackson, 2004).

In our study, almost 60% of the patients reported that 
they were afraid of self-injections of insulin, although 
only 31% reported that insulin injections are painful, 
18% reported that they were undecided, and 51% did 
not regard injections as painful. Additionally, nearly 50% 
stated that doing timely injections with accurate doses of 
insulin is a challenging task. These results suggest that in 
line with previous reports, a high proportion of patients 
showed avoidance behavior toward insulin injections, 
while this was mainly related to concerns regarding the 
administration and self-confidence issues. 

Also, a higher rate of injection fear was reported among 
women than men (Bogatean & Hancu, 2004), which was 
echoed in our sociodemographic findings showing that 
female patients were more scared of self-injections and 
were more likely to consider injection dose adjustments 
as a challenging task. 

Furthermore, increasing age was associated with 
increasing concerns regarding the use of insulin injections 
in our study. Also, unmarried patients (single or widowed) 
experienced a higher level of anxiety from injections than 
married patients. These two latter findings suggest that 
elderly and unmarried individuals may suffer from lower 
levels of self-adequacy.

Studies have suggested that on average 40% of the 
diabetic patients considered insulin therapy as a form of 
treatment used for more severe disease. It has also been 
found that patients may not be aware of the fact that 
diabetes may not always be managed with exercise, diet, 
or oral-antidiabetics (Davis & Renda, 2006; Larkin et al., 
2008). In this regard, the figures observed in our study 
were much higher than those previously reported. Eighty 
percent of our patients thought that receiving insulin 
therapy was a sign of worsening diabetes. Additionally, 
nearly 45% believed that insulin use was a sign of 
worsening health condition in the future, while 34% 
were undecided, and only 20% did not agree with this 
statement. 

Even a very significant proportion of the patients including 
those on oral antidiabetics, i.e. 75%, reported that 
initiation of insulin therapy would make family members 
unhappy and would increase the extent of attention given 
to the patient. Thus, these results demonstrate that 
majority of diabetic patients in our study did not know 
or denied that diabetes is a progressive disease that can 
necessitate the use of insulin in the future. Also, this result 
is consistent with the belief that the disease progression 
is mostly their fault. 

Also, patients receiving treatment with oral anti-
diabetics only were more likely to associated insulin use 
with advanced diabetes than those who were receiving 
insulin, again corroborating the above findings. 

In previous studies, diabetics were found to have beliefs 
that insulin may undermine the self-control over life. For 
instance, 44.8% and 61% of the patients were reported 
to hold these type of beliefs in the studies by Polonsky et 
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Figure 1: ITAS scale scores distribution
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disease is far advanced. 

Previous reports have suggested that social stigmatization 
represents an important cause of psychogenic resistance 
toward initiation of insulin therapy, and patients were 
reluctant to perform insulin injections when accompanied 
by others. For instance, in a study involving diabetic 
patients 25% of the individuals reported that they were 
embarrassed from insulin injections, and 45% believed 
that others would consider them as “sick” if they 
performed injections (Larkin et al., 2008). In our study, 
80% of the subjects believed that others would label them 
as “sick”, and 30% reported embarrassment with insulin 
injections. Also, patients with higher scores in state and 
trait anxiety scales were more likely to be embarrassed 
by insulin injections. Therefore, it can be concluded 
that the majority of our participants were embarrassed 
from administering insulin injections in the presence of 
others and that injections would label them as “severely 
ill”. Also, males were more likely to feel embarrassment 
than females, which may be related with masculine values 
attributed to men. On the other hand, embarrassment 
were more prevalent among those with higher education 
level and those who were employed. The latter observation 
is not surprising, when one considers the more active roles 
played by these individuals in social life. 

Patients in other studies were also reported to think that 
insulin use could lead to other problems, a major one of 
which is hypoglycemia (Diabetes Attitudes, Wishes and 
Needs, 2002; Korytkowski, 2002; Larkin et al., 2008). 

In our study, nearly 30% of the individuals thought that 
insulin could lead to severe hypoglycemia, while 55% 
responded as “I don’t know” to this question, suggesting 
a lack of knowledge on this issue. Again, when patients 
were asked on the association between weight and 
insulin, more than 50% responded as “I don’t know”, 
again indicative of low level of knowledge. 
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In conclusion, it has been found that patients exhibit 
psychogenic resistance toward initiation of insulin therapy 
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Özet
Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB), obsesyon ve/veya kompulsiyonlar ile karakterize ruhsal bir bozukluktur. OKB hastalarında 
çocukluk çağı travmatik yaşam olaylarının sağlıklı nüfusa göre daha fazla olduğunu ortaya koyan epidemiyolojik çalışmalar, 
literatürde yerini almasına rağmen bu çalışmaların sayısı sınırlıdır. Bu çalışmada OKB hastaları ile sağlıklı gönüllülerin çocukluk 
çağı travmatik yaşam olayları açısından karşılaştırılması amaçlanmıştır. OKB tanısı almış ve tedavileri devam eden 25 ardışık 
hasta ile sosyodemografik özellikler açısından denkleştirilmiş 25 sağlıklı kontrol çalışmaya alındı. Katılımcılara Sosyodemografik 
Veri Formu, Çocukluk Çağı Travmaları Ölçeği (CTQ) ve Maudley Obsesif Kompulsif Soru Listesi (MOKSL) uygulandı. İstatistiksel 
düzeyde anlamlılık değeri p<0,05 olarak kabul edildi. OKB hasta grubunda sağlıklı kontrollere göre CTQ puanları istatistiksel 
düzeyde yüksek bulundu. MOKSL yavaşlık alt ölçeği puanlarının CTQ toplam puanı, cinsel istismar ve duygusal istismar alt ölçek 
puanları ve MOKSL ruminasyon alt ölçeği puanlarının CTQ cinsel istismar puanları ile anlamlı düzeyde ilişkili olduğu belirlendi. 
OKB hastalarında sağlıklı kontrollere göre daha fazla çocukluk çağı travmatik yaşam olayları bulguları görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: obsesif-kompulsif bozukluk; stres bozuklukları, travmatik

Abstract
Obsessive Compulsive Disorder (OCD) is a mental disorder characterized by obsessions and/or compulsions. Although some 
epidemiological studies take part in literature, which claim that traumatic life events in childhood ages are observed more in 
patients with OCD compared to healthy population, the number of these studies is limited. In this study, it is aimed to compare 
OCD patients with healthy volunteers in terms of traumatic life events in childhood ages. With 25 consecutive patients who are 
diagnosed as OCD and whose treatment continues, 25 healthy controls were equivalent to sociodemographic features are included 
in the study. Sociodemographic Data Form, Childhood Age Trauma Quarter (CTQ) and Maudley Obsessive Compulsive Question List 
(MOCQL) are applied to the participants. Significance Value in statistical level is accepted as p< 0,05. In OCD patient group, CTQ 
scores are found high in statistical level compared to healthy controls. It has been determined that there is a significant relationship 
between total score of MOCQL slowness subscale scores, subscale scores of sexual and emotional abuse, MOCQL rumination 
subscale scores and CTQ sexual abuse scores. Compared to healthy controls, more findings of traumatic life event in childhood 
age are observed within OCD patients.
Keywords: obsessive-compulsive disorder; stress disorders, traumatic 
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konmuştur (Breslau, 2002; Brown, 2002; Schafer et al., 
2000; Levitan, 1998; Ellason & Ross, 1997).

Erken dönem travmatik yaşam olayları ile merkezi 
sinir sisteminde stres ve duygu düzenleyici sinirsel 
döngülerin kalıcı olarak duyarlı hale gelmesi, depresyon 
ve anksiyete bozuklukluğu gelişimine zemin hazırlar 
(Heim & Nemeroff, 2001). Çocuklukta yaşanan travmatik 
deneyimlerin, olumsuz girici düşüncelerin sıklığını ve 
yoğunluğunu artırabileceği ve içeriğini etkileyebileceği de 
belirtilmektedir. Kompulsiyonlarla ilgili olarak travmanın 
yarattığı anksiyete üzerinde durulmaktadır. Travma ile 
ilişkili tehlike ve sıkıntıyı azaltmak ya da kontrol etmek 
için kompulsif davranışların yapıldığı belirtilmektedir 
(Çelikel, Beşiroğlu; 2008).

OKB hastalarında, çocukluk çağı travmatik yaşam 
olaylarının sağlıklı nüfusa göre daha fazla olduğunu ortaya 
koyan epidemiyolojik çalışmalar literatürde yerini almıştır 
(Lochner et al., 2002). Klinik olmayan örnekleme dayalı 
çalışmalar da obsesif kompulsif belirtiler ile çocukluk çağı 
travmatik yaşam olayları arasındaki ilişkiyi saptamıştır 
(Çelikel, Beşiroğlu; 2008).

Yapılan bazı çalışmaların klinik olmayan örnekleme dayalı 
olması (Çelikel, Beşiroğlu; 2008), OKB belirti dağılımı 
ve travma alt tiplerinin ilişkilerinin incelenmemiş olması 
(Lochner et al., 2002), OKB ile çocukluk çağı travmatik 
yaşam olayları arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırmaların 
kısıtlı olduğunu düşündürmüştür.

OKB’nin heterojen bir yapısının olabileceği (Vardar, 
2000) ve bu yapının birçok faktöre bağlı olabileceği 
belirtilmektedir. Yapılan çalışmalar OKB tanısı almış 
kişilerde herhangi bir psikiyatrik tanı almamış kişilere 
göre çocukluk çağı travmatik yaşam olaylarının daha 
yüksek oranda görüldüğü bilgisini ön plana çıkarmaktadır 
(Çelikel, Beşiroğlu; 2008). Bizde bu hetorojinetelerden 
biri olan çocukluk çağı travmasından dolayı OKB hastaları 
ile sağlıklı gönüllülerin çocukluk çağı travmatik yaşam 
olayları açısından karşılaştırılmasını hedefledik.

2. Gereç Ve Yöntemler 
Bu çalışma için, NP İSTANBUL Nöropsikiyatri Hastanesi’ne 

başvuran, DSM-IV-TR ve DSM-5 tanı ölçütlerine göre 
OKB tanısı ile izlenen, komorbid ek patolojisi bulunmayan 
(DSM-IV-TR, Eksen-I’ e göre) ve/veya yeni tanı konan 
25 hasta ile DSM-IV-TR tanı ölçütlerine göre herhangi bir 
Eksen-I patolojisi bulunmayan, sosyodemografik özellikler 
bakımından hasta grubu ile denk 25 sağlıklı gönüllü 
seçilmiştir. Çalışmayanın onayı, T.C. Üsküdar Üniversitesi 
Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu 
Başkanlığı’ndan alınmıştır ve Helsinki Deklerasyonu 2008 
prensiplerine uygun olarak yapılmıştır. Çalışmayı yaptığımız 
kurumlarının etik kurullarından ve çalışmaya katılmış 
insanlardan “Bilgilendirilmiş olur” (informed consent) aldık. 
Bu çalışma kesitsel (cross-sectional) bir çalışmadır. 

Ölçekler, birebir yapılan görüşmelerde, araştırmacının 
gözetiminde uygulanmıştır. Çalışmaya katılan gönüllüler, 
sözlü ve yazılı olarak bilgilendirilmiş ve yazılı onay 
alındıktan sonra çalışmaya dâhil edilmiştir.

2.1. Hasta Grubu İçin İçerme ve Dışlama Ölçütleri 

DSM-IV-TR ve DSM-5 tanı ölçütlerine göre OKB tanısı 

1. Giriş
OKB önemli sosyal ve mesleki işlev bozukluklarına 

yol açan zorlayıcı, tekrarlayıcı düşünceler ve/veya 
davranışlarla (yani obsesyon ve kompulsiyonlarla) giden 
yaygın bir psikiyatrik bozukluktur (Eşel, 2000). 

OKB’nin ömür boyu yaygınlığı ülkelere göre farklılıklar 
göstermektedir. Kuzey ve Orta Avrupa da bu oran % 2,6 
ve % 3,2 arasında bulunmuştur (Bayar & Yavuz, 2008). 
Türkiye Ruh Sağlığı Profili Araştırması’nda OKB bir yıl 
içerisindeki yaygınlığı % 0,5 olarak saptanmıştır (Erol et 
al., 1998). Konya ilinde yapılan alan çalışmasında 12 aylık 
OKB yaygınlığı % 3 olarak saptanmıştır (Çilli et al., 2004).

Ergenlik ve genç erişkinlik dönemi (ortalama 20 yaş), 
bozukluğun en sık başladığı yaş grubunu oluşturmaktadır 
(Bayaktar, 1997). Hastaların %65’inde başlangıç 25 
yaşından öncedir (Bayar & Yavuz, 2008).

OKB’nun tek tip veya homojen bir bozukluk olmayıp, 
heterojen bir tablo olduğu kabul edilmektedir (Vardar, 
2000). OKB‘nin ortaya çıkmasında biyolojik faktörlerin 
yanında, çevresel faktörlerin de etkisi bulunmaktadır. 
Bunlardan bazıları; istismar, yaşamsal değişiklikler, 
hastalıklar, çok sevilen birisinin ölümü, ilişkilerde yaşanan 
endişe gibi travmatik yaşantılardır (Aker & Onder, 2013). 
Tüm bu heterojenite tedaviyi de etkilemektedir, ilaç 
tedavisinden psikoterapiye hatta cerrahiye kadar birçok 
tedavi süreci OKB’ de mevcuttur. (Barlas et al., 2008)

Travmatik yaşantılar, sıradan şanssızlıklardan farklı 
olarak bir tehdit ya da şiddet ve ölümle çok yakın olma 
halidir (Gölge, 2005). Doğal ya da insanların neden 
oldukları yıkımlar, savaş, ciddi kazalar, başkalarının 
vahşi bir biçimde öldürülmesine tanık olmak, işkence, 
terör, tecavüz veya benzer saldırıların kurbanı olmak gibi 
durumlar kişiler için travma yaşantısına örnek verilebilir. 
Travmalar; sıra dışıdır, görülme olasılığı düşüktür ve 
kişi tarafından kontrol edilmesi mümkün olmamaktadır 
(Çelikel, Beşiroğlu; 2008). Travma, kişi üzerinde sosyal, 
psikolojik ve işlevsel açıdan olumsuz etkilere sahiptir 
(Evren & Oge, 2003). 

Çocukluk çağı travması, geçici olarak kişiyi yardımsız 
bırakan, dayanma ve savunma gücünü azaltan, ani 
darbelerin zihinsel bir sonucu olarak tanımlanmaktadır. 
Genellikle çocukluk travmaları çocuk istismarı ve ihmali 
şeklinde görülmektedir. Bu tür yaşantılar çocuğun 
gelişimini engellemektedir (Ozdemir et al., 2011)

Çocuk istismarı ve ihmali; ana-baba veya çocuğun 
bakımı, sağlığı ve korunmasından sorumlu kişilerin giriştiği 
veya girişmeyi ihmal ettiği eylemler sonucunda çocuğun 
her türlü fiziksel, ruhsal, cinsel veya sosyal açıdan zarar 
görmesi, sağlık ve güvenliğinin tehlikeye girmesi olarak 
tanımlanmaktadır (Yılmaz et al., 2003).

Çocuk ve ergenlik döneminde maruz kalınan travmalar 
hem travmaya yakın dönemde hem de erişkinlikte çeşitli 
psikiyatrik sorunlara yol açabilir (Ozen et al., 2010). 
Disosiyatif bozukluklar, anksiyete bozukluğu, travma 
sonrası stres bozukluğu, borderline kişilik bozukluğu, 
somatizasyon bozuklukları, antisosyal kişilik bozukluğu, 
alkol ve madde bağımlılığı, depresyon, konversiyon 
bozukluğu, kaçıngan kişilik bozukluğu, psikotik 
bozukluklar, OKB gibi bir çok psikiyatrik hastalık ile 
çocukluk çağı travma öyküsünün varlığı arasındaki ilişki 
bir çok araştırmada incelenmiş ve anlamlı ilişkiler ortaya 
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konulmuş olmak, Bilgilendirme sonrası çalışmaya 
katılmayı kabul etmek, Çalışmada kullanılacak ölçekler ve 
yapılacak değerlendirme konusunda istekli olmak, en az 
ilkokul mezunu olmak.

DSM-IV-TR ve DSM-V tanı ölçütlerine göre herhangi bir 
Eksen-I eş tanısının olması, zekâ Geriliği tanısının olması, 
ciddi bir fiziksel ya da nörolojik hastalığın olması.

2.2. Kontrol Grubu İçin İçerme ve Dışlama 
Ölçütleri 

Bilgilendirme sonrası çalışmaya katılmayı kabul etmek, 
Çalışmada kullanılacak ölçekler ve yapılacak değerlendirme 
konusunda istekli olmak, En az ilkokul mezunu olmak.

DSM-IV-TR ve DSM-V tanı ölçütlerine göre herhangi bir 
Eksen-I tanısının olması, zekâ Geriliği tanısının olması, 
ciddi bir fiziksel ya da nörolojik hastalığın olması.

2.3. Gereçler

2.3.1. Sosyodemografik Veri Formu

Araştırmanın amacına uygun olarak araştırmacılar 
tarafından hazırlanmış ve çalışmaya katılan kişilerin 
sosyodemografik özelliklerini (yaş, eğitim durumu, 
medeni durum, cinsiyet, varsa takıntıları ve neler olduğu, 
çocukluk çağında yaşamış olduğu travmatik olaylar… vs) 
değerlendirmeye çalışan görüşme formudur.

2.3.2. Çocukluk Çağı Travmaları Ölçeği (CTQ) 

Bernstein ve ark. tarafından geliştirilen bu değerlendirme 
aracı üç tanesi travmanın minimizasyonunu ölçen maddeler 
olmak üzere 28 sorudan oluşmaktadır. Likert tipi bu ölçek 
ile çocukluk çağı cinsel, fiziksel, emosyonel (duygusal) 
istismarı ve emosyonel ve fiziksel ihmalini konu alan beş 
alt ölçek puanı ile bunların birleşiminden oluşan toplam 
puan elde edilmektedir. Önceki biçimi 53 maddeden 
oluşmakta olan, ancak sonradan özgün yazarınca 
kısaltılan bu ölçek İngilizce özgün biçiminden Vedat Şar 
tarafından Türkçe’ye çevrilmiş, her iki dile hakim bir 
uzman tarafından İngilizce’ye geri çevrilmiş, iki versiyon 
arasında tutarlılık sağlanmıştır. Ölçeğin ilk çevirisi ile pilot 
çalışma yapılmış, maddelerin anlaşılabilirliği görüldükten 
sonra ölçeğe son şekli verilmiştir. Cinsel ve fiziksel istismar 
için 5 puanın aşılmasının, yani sorulardan herhangi birine 
en alt düzeyde de olsa evet yanıtı verilmesinin pozitif 
bildirim olarak sayılması gerektiğini düşündürmektedir. 
Fiziksel ihmal ve duygusal istismar için bu sınırın 7 puan, 
duygusal ihmal için ise 12 puan düzeyine çekilebileceği 
anlaşılmaktadır. Toplam puan için bu sınırın 35 dolayında 
olabileceği görülmektedir (Şar et al., 2012).

2.3.3. Maudley Obsesif Kompulsif Soru Listesi 
(MOKSL) 

Hodgson ve Rachman tarafından 1977 yılında geliştirilen 
ölçek, obsesif kompülsif belirtilerin düzeyini ve türünü 
araştırmayı amaçlar. Ölçek kontrol, temizlik, yavaşlık, 
kuşku ve ruminasyon alt ölçeklerinden oluşmaktadır. 
Ölçekte her madde, doğru/yanlış olarak yanıtlanır. 
Ölçekten alınabilecek puanlar 0 ile 37 arasında değişir ve 
puanın yükselmesi obsesif kompülsif belirtilerin arttığına 

işaret eder. Ölçek, Erol ve Savaşır tarafından yapılan 
uyarlama çalışmasında 7 madde eklenmesiyle 37 madde 
olarak yeniden düzenlenmiştir. Bu çalışmada MOKSL’un 
ülkemizde normal ve psikiyatrik örneklemlerde obsesif 
kompülsif yakınmaların türü ve yaygınlığını ölçmede, 
araştırma ve klinik amaçlar için geçerli ve güvenilir olduğu 
gösterilmiştir (Tosun & Irak, 2007).

Anlaşılabilir ve kolay doldurulabilir olması nedeniyle 
uygulanması kolaydır ve denekler kendi başlarına 
doldururlar. 

Alt ölçekler: Kontrol etme, temizlik, yavaşlık ve kuşku 
alt ölçeğidir. Doğru yanıtı 1 puan, yanlış yanıtı 0 puandır. 
Toplam her maddenin puanı toplanarak elde edilir. En 
yüksek puan 37’dir. Ölçeğin Türkçe formuna ruminasyon 
Alt Ölçeği eklenmiştir. Türkiye’de yapılan çalışmada kesme 
puanı hesaplanmamıştır. Karşılaştırmalı çalışmalarda 
kullanılması önerilmektedir. Ancak MOKSL’nin OKB 
şiddetini değerlendirmek için uygun olmadığı ileri 
sürülmüştür (Tek et al., 1995).

3. İstatistiksel Değerlendirme
Verilerin istatistiksel açıdan değerlendirilmesi için IBM 

SPSS 22.0 istatistik paket programı kullanıldı. Nicel 
değişkenlerin raporlanmasında minimum, maksimum, 
ortalama, standart sapma, medyan, birinci çeyreklik 
ve üçüncü çeyreklik, nitel veriler için ise frekans ve 
yüzde kullanılmıştır. Nicel değişkenlerin normal dağılıma 
uygunlukları Shapiro-Wilk test ve grafiksel inceleme 
ile değerlendirilmiştir. İkiden fazla grup arasında 
normal dağılmayan nicel değişkenler bakımından 
farkın incelenmesinde Kruskal Wallis test, post hoc test 
olarak (Bonferroni düzeltmeli) Mann Whitney U test 
kullanıldı. İki grup arasında normal dağılmayan nicel 
değişkenler bakımından farkın incelenmesinde Mann 
Whitney U test kullanıldı. Nicel değişkenler arası ilişkinin 
değerlendirilmesinde Spearman korelasyon analizi 
kullanıldı. Nitel değişkenler arası ilişkiler Pearson ki-
kare test ile değerlendirildi. Tüm değerlendirmelerde 
istatistiksel anlamlılık değeri olarak p<0.05 kabul edildi.

4. Bulgular
Çalışmaya katılan toplam elli kişinin 27’ si (%54) kadın, 

23’ ü (%46) erkektir. Hasta ve kontrol grubu arasında 
yaş, medeni durum ve eğitim durumu açısından anlamlı 
bir fark saptanmamıştır (Tablo 1).

Çalışmaya katılanların MOKSL’ ye verdikleri yanıtlara 
göre MOKSL toplam ve alt ölçeklerinden aldıkları puanlar 
incelenmiştir. MOKSL toplam ve alt ölçek puanlarının 
tamamında hasta ve kontrol grupları arasında istatistiksel 
açıdan anlamlı farklar bulunmuştur. Hasta grubunda 
MOKSL toplam puan ortalaması 16.12, kontrol grubunda 
MOKSL toplam puan ortalaması 6.56 olarak saptanmıştır. 
Alt ölçeklerin değerlendirilmesinde, hasta grubunda 
en yüksek puanı ruminasyon alt ölçeği alırken, kontrol 
grubunda temizlik ve kuşku alt ölçekleri almıştır. (Tablo 2)

Kontrol grubunda MOKSL toplam ve alt ölçek puanlarının 
cinsiyete göre değerlendirilmesinde kuşku alt ölçeği 
kadınlarda erkeklere göre istatistiksel olarak daha yüksek 
saptanmıştır. (Tablo 3)

Çalışmaya katılanların MOKSL’ ye verdikleri yanıtlar 
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Tablo 1: OKB grubu-kontrol grubu Sosyo Demografik 
Özellikleri

Tablo 2: OKB grubu-kontrol grubu MOKSL ve CTQ 
toplam ve alt ölçekleri puanları

Tablo 3: Hasta grubunda CTQ ve MOKSL toplam ve alt 
ölçek puanlarının cinsiyete göre dağılımı

Hasta

Hasta

Erkek

Kontrol Grubu

Kontrol

Kadın

Toplam

n (%)

Medyan (Q1, Q3)

Ortalama (Q1, Q3) Ortalama (Q1, Q3)

MOKSL TOPLAM VE ALT ÖLÇEK PUANLARI

MOKSL TOPLAM VE ALT ÖLÇEK PUANLARI

CTQ TOPLAM VE ALT ÖLÇEKLERİ PUANLARI

CTQ TOPLAM VE ALT ÖLÇEKLERİ PUANLARI

Medyan (Q1, Q3)

n (%) n (%)

ap

bp

bp

eğitim durumlarına göre değerlendirildiğinde hasta 
grubunda eğitim durumu ile ruminasyon alt ölçeği dışında 
bütün alt ölçek ve MOKSL toplam puanları arasında 
istatistiksel açıdan anlamlı farklar bulunmuştur. Eğitim 
durumu lise olan kişilerde MOKSL toplam puanı eğitim 
durumu hem ilköğretim hem de üniversite olan kişilere 
göre daha yüksek saptanmıştır. (Tablo 4)

Eğitim durum lise olan kişilerin kontrol ve temizlik alt 
ölçek puanları eğitim durumu ilköğretim olan kişilere göre 
ve kontrol, temizlik, yavaşlık ve kuşku alt ölçek puanları 
eğitim durumu üniversite olan kişilere göre istatistiksel 
olarak daha yüksek saptanmıştır. (Tablo 4)

Çalışmaya katılanların CTQ’ ye verdikleri yanıtlara göre 
CTQ toplam ve alt ölçek puanları değerlendirilmiştir. 
Hasta ve kontrol grupları arasında, CTQ toplam ve alt 
ölçekleri puanlarının tamamında istatistiksel farklılıklar 
saptanmıştır. Hasta grubunda CTQ toplam puan 
ortalaması 39.28, kontrol grubunda CTQ toplam puanı 
5.40 saptanmıştır. Alt ölçeklerin değerlendirilmesinde, 
hem hasta grubunda hem de kontrol grubunda en yüksek 
puanı duygusal ihmal almıştır. (Tablo 2)

Verilere göre hasta grubunda CTQ toplam ve alt 
ölçek puanlarının cinsiyete göre değerlendirilmesinde 
duygusal istismar alt ölçeği kadınlarda erkeklere göre 
istatistiksel açıdan daha yüksek saptanmıştır. Kontrol 
grubunda CTQ toplam ve alt ölçek puanları cinsiyete göre 
değerlendirildiğinde istatistiksel açıdan anlamlı farklılık 
saptanmamıştır. 

Çalışmaya katılanların MOKSL’ye ve CTQ’ye verdikleri 
yanıtlara göre MOKSL toplam ve alt ölçekleri ile CTQ toplam 
ve alt ölçek puanları değerlendirildi. Hasta grubunun 
puanları değerlendirildiğinde yavaşlık alt ölçeği ile CTQ 
toplam, cinsel istismar ve duygusal istismar alt ölçekleri 
arasında ve ruminasyon alt ölçeği ile cinsel istismar alt 
ölçeği arasında istatistiksel olarak pozitif yönde anlamlılık 
saptanmıştır. (Tablo 5)

Kontrol grubunun puanları incelendiğinde MOKSL toplam 
ve alt ölçekleri ile CTQ toplam ve alt ölçekleri arasında 
istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmamıştır.

Cinsiyet
Erkek 12 (48) 11 (44) 23 (46)

0.777
Kadın 13 (52) 14 (56) 27 (54)

Medeni
Durum

Bekâr 14 (%56) 11 (%44) 25 (%50)

0,396Dul 0 (%0) 0 (%0) 0 (%0)

Evli 11 (%44) 14 (%56) 25 (%50)

Eğitim 
Durumu

İlköğretim 5 (%20) 5 (%20) 10 (%20)

0,948Lise 7 (%28) 8 (%32) 15 (%30)

Üniversite 13 (%52) 12 (%48) 25 (%50)

Yaş

Grup Min-Mak Medyan (Q1, Q3)

b0,793Hasta 19-62 34 (23, 48)

Kontrol 22-60 32 (24, 46)

Kontrol 3 (0, 5) 1 (0, 2) 0,022*

Temizlik 4 (3, 6) 2 (2, 2) 0,001**

Yavaşlık 3 (1, 4) 0 (0, 1) <0,001**

Kuşku 3 (2, 5) 2 (2 ,3) 0,017*

Ruminasyon 5 (4, 6) 0 (0, 1) <0,001**

MOKSL Toplam 18 (8, 23) 7 (6, 8) 0,001**

Kontrol 1 (0, 3) 1 (0, 2) 0,663

Temizlik 2 (1, 3) 2 (1, 4) 0,324

Yavaşlık 0 (0, 1) 0 (0, 1) 0,578

Kuşku 1 (1, 3) 2 (1 ,5) 0,024*

Ruminasyon 0 (0, 1) 0 (0, 2) 0,083

MOKSL Toplam 6 (1, 7) 8 (2, 10) 0,014*

Cinsel İstismar 5 (3, 9) 0 (0, 1) <0,001**

Fiziksel istismar 6 (4, 7) 0 (0, 0) <0,001**

Duygusal istismar 8 (5, 10) 0 (0, 0) <0,001**

Duygusal ihmal 15 (6, 15) 5 (0, 5) <0,001**

Fiziksel ihmal 8 (4, 10) 0 (0, 5) <0,001**

CTQ Toplam 40 (34, 46) 9 (0, 10) <0,001**

Cinsel İstismar 4 (1, 6) 7 (4, 9) 0,256

Fiziksel istismar 5 (2, 7) 5 (2, 7) 0,329

Duygusal istismar 5 (3, 8) 10 (9, 15) 0,034*

Duygusal ihmal 12 (3, 14) 11 (8, 14) 0,176

Fiziksel ihmal 6 (2, 9) 8 (3, 10) 0,914

CTQ Toplam 35 (11, 48) 38 (14, 45) 0,878

bMann-Whitney U test *p<0.05 **p<0.01
Q1: Birinci çeyreklik  Q3: Üçüncü çeyreklik

bMann-Whitney U test *p<0.05
Q1: Birinci çeyreklik  Q3: Üçüncü çeyreklik

aPearson ki-kare test  bMann-Whitney U test
*p<0.05    **p<0.01
Q1: Birinci çeyreklik  Q3: Üçüncü çeyreklik
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g Tablo 4: Hasta grubunda MOKSL toplam ve alt ölçek 

puanların eğitim durumuna göre değerlendirilmesi

Tablo 5: Hasta grubunda obsesif kompulsif belirtilerle 
çocukluk çağı travmatik yaşantılar arasındaki ilişki

MOKSL

Eğitim Durumu

cp
bPost-hoc testler

1İlköğretim 2Lise 3Üniversite

Ort±SS Ort±SS Ort±SS P1-2 P1-3 P2-3

Kontrol 3,00±2,12 5,85±1,77 1,61±1,12 0,001** 0,024* 0,323 0,012*

Temizlik 4,8±2,16 7,14±2,26 3,23±2,31 0,008** 0,276 0,477 0,003**

Yavaşlık 2,6±1,14 4,14±1,46 1,92±1,32 0,014** 0,612 0,676 0,027*

Kuşku 3,2±1,09 4,85±1,21 2,53±1,45 0,007** 0,714 0,661 0,018*

Rumi-
nasyon 5,4±2,07 5,71±2,21 4,07±2,87 0,289 0,463 0,324 0,414

Toplam 15,2±4,2 25,28±5,49 11,53±6,13 <0,001** 0,001** 0,357 0,001**

bMann-Whitney U test (Bonferroni düzeltmeli p değerleri 
verilmiştir) 
cKruskal-Wallis test
*p<0.05    **p<0.01
Q1: Birinci çeyreklik  Q3: Üçüncü çeyreklik

Spearman korelasyon analizi, * p<0,05 düzeyinde anlamlı ilişki

Hasta Grubu Cinsel 
İstismar

Fiziksel 
İstismar

Duygusal
İstismar

Duygusal 
İhmal

Fiziksel 
İhmal

CQT 
Toplam

Kontrol 0,016 -0,128 0,059 0,294 0,016 0,161

Temizlik 0,047 -0,215 0,039 0,100 -0,022 0,097

Yavaşlık 0,444* 0,124 0,411* 0,358 0,320 0,477*

Kuşku 0,366 -0,162 0,154 0,048 0,032 0,204

Ruminasyon 0,408* 0,096 0,317 0,263 0,139 0,382

MOKSL 
Toplam 0,202 -0,121 0,113 0,147 0,001 0,177

5. Tartışma
Sosyodemografik olarak, OKB’ de yapılan cinsiyet 

bildirimli çalışmalara bakıldığında kadınlarda biraz daha 
fazla görüldüğü bildirilmekle birlikte erkekte ve kadında 
eşit olarak görülen kronik gidişli ve kişinin işlevselliğini 
etkileyen bir bozukluktur (Karno et al., 1988). Ülkemizde 
Lapsekili ve arkadaşların yaptıkları çalışmada OKB 
hastalarında cinsiyet açısından anlamlı fark saptanmamıştı 
(Lapsekili et al., 2010). Bir başka çalışmada Beşiroğlu ve 
arkadaşları da OKB hasta ve kontrol gruplarında cinsiyete 
göre anlamlı fark saptanmadığını bildirmişlerdir (Beşiroğlu 
& Ağargün, 2006). Bizim çalışmamızda da OKB hasta 
grubunda cinsiyete göre anlamlı farklılık saptanmamıştır. 
Kontrol grubunda ise sadece kuşku alt ölçeğinde kadınların 
erkeklere göre istatistiksel olarak daha yüksek puan 
aldıkları saptanmıştır.

OKB ve evlilik durumu incelendiğinde, OKB’ deki 
klinik özelliklerin yol açtığı uyum problemleri sebebi ile 
hastaların evlenmeden kaçınmalarına ya da evliyseler 
sorun yaşamalarına sebep olduğu ile ilgili veriler 
bildirilmekle birlikte OKB hastalarının evlilik durumları ile 
ilgili farklı sonuçlar da sunulmaktadır (Karno et al., 1988). 
OKB sosyal ilişkilerde önemli olumsuz etkiler oluşturur ve 
sıklıkla aile ve evlilik uyumsuzluklarına, doyumsuzluklara, 
ayrılık ve boşanmalara neden olabilmektedir (Koran, 

2000). Birçok çalışmada medeni durum hastalık gidişinin 
belirleyicisi olarak saptanmasa da bir çalışmada 107 
OKB hastası incelenmiş, evlenmiş olmanın remisyon 
olasılığını belirgin bir şekilde artırdığı bildirilmiştir 
(Stekete & Eiese 1999). Çalışmalarda OKB hastalarının 
genel popülasyona göre daha düşük evlilik oranları olduğu 
bildirilmiştir (Koran, 2000). OKB tanısı konmuş olan 250 
kişi medeni durumları yönünden incelendiğinde % 43’ 
nün evlenmediği, % 52’sinin evli olduğu ve % 5’inin de 
boşanmış olduğu görülmüştür (Insel, 1990). 2004 yılında 
15 farklı kültürde yapılan 15 çalışmanın derlendiği bir 
makalede OKB hastalarında evli olma oranlarının %69.2’ 
yi bulabildiği bildirilmiştir (Fontenelle & Mendlowicz, 
2004). Ülkemizde yapılan çalışmalara bakıldığında, 
hem Lapsekili ve arkadaşlarının çalışmasında hem de 
Karamustafaoğlu ve arkadaşlarının çalışmasında OKB 
hastalarında evli olma oranları bekar olma oranlarına göre 
daha yüksek bulunmuştur (Beşiroğlu & Ağargün, 2006; 
Karamustafalıoğlu & Karamustafalıoğlu, 2001). Beşiroğlu 
ve arkadaşlarının yapmış olduğu çalışmada ise hasta 
ve kontrol grupları arasında medeni durum açısından 
anlamlı bir farkın saptanmadığı bildirilmiştir (Beşiroğlu & 
Ağargün, 2006). Bizim çalışmamızda OKB hastalarında 
evli olma oranı %44 olarak belirlenmiştir. Hasta ve kontrol 
grupları arasında ise medeni durum açısından anlamlı bir 
fark bulunamamıştır.

Çalışmamızda OKB grubuna ait eğitim durumu verileri 
%20 ilköğretim, %28 lise ve %52 üniversite olarak 
saptanmıştır. Literatürde OKB hastalarının eğitim 
durumları ile ilgili oranlar farklılık göstermektedir. Lapsekili 
ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada ortaöğretim ve 
üzeri eğitime sahip hasta oranı %82 olarak bildirilmiştir 
(Lapsekili et al., 2010). Çilli ve arkadaşlarının yaptığı 
çalışmada ise en yüksek oran %63.2 ile ilköğretim 
grubunda görülmektedir (Çilli et al., 2004). Yaluğ ve 
arkadaşlarının yapmış oldukları çalışmada ise %50 ile lise 
mezunlarının en yüksek orana sahip oldukları bildirilmiştir 
(Yaluğ et al., 2003). Kendurkar ve Kaur’un yapmış 
oldukları çalışmada %44 ile üniversite eğitim düzeyi en 
yüksek oran olarak bildirilmiştir (Kendurkar & Kaur, 2008). 
Literatürde bizim çalışmamızı destekler nitelikte hasta 
ve kontrol grupları arasında öğrenim düzeyi açısından 
anlamlı fark saptanmadığını bildiren çalışmalar mevcuttur 
(Karamustafalıoğlu & Karamustafalıoğlu, 2001; Lapsekili 
et al., 2010; Prasko et al., 2007).

Bizim çalışmamızda kontrol grubunda OKB belirtilerinde 
eğitim durumu açısından anlamlı fark saptanmazken 
hasta grubunda eğitim durumlarını lise olarak belirten 
hastaların OKB belirtileri, eğitim durumlarını ilköğretim ve 
üniversite olarak belirten hastaların OKB belirtilerine göre 
daha yüksek olduğu saptanmıştır. 

Çalışmamızda hasta grubunun MOKSL toplam puan 
ortalaması 16.12 olarak saptanmıştır. Belloch ve 
arkadaşlarının yaptıkları çalışmada MOKSL toplam puan 
ortalaması 14 olarak bildirilmiştir (Belloch et al., 2006). 
Brown ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada 12.01 olarak 
saptanmıştır (Brown et al., 1994). 

Çalışmamızda yer alan hastalar obsesif kompulsif 
belirtiler açısından değerlendirildiğinde yüksekten düşüğe 
puan sıralaması ruminasyon, temizlik, kuşku, kontrol 
ve yavaşlık şeklinde olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçlar 
Lapsekili ve arkadaşlarının yapmış olduğu çalışmayla 
uyumludur (Lapsekili et al., 2010). MacDonald ve 
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arkadaşlarının yaptığı çalışmada OKB hastalarında en 
yüksek puanı kontrol alt ölçeğinin aldığı bildirilmiştir 
(MacDonald et al., 1999). Brown ve arkadaşlarının 
yaptıkları çalışmada ise en yüksek puanı kuşku alt ölçeği 
almıştır (Brown et al., 1994). Türkbay ve arkadaşlarının 
yaptıkları çalışmada ise erişkin grubunda en yüksek 
puanı kontrol alt ölçeğinin aldığı belirtilmiştir (Türkbay 
et al., 2000). Literatürde OKB hastalarında en çok 
görülen belirtiler kirlenme obsesyonu ve bunu izleyen 
temizlik kompulsiyonları, şüphe obsesyonları ve bunu 
izleyen kontrol kompulsiyonları olarak belirlenmiştir 
(Yurtsever & Sütcü, 2016). Çelikel ve arkadaşlarının 
yapmış olduğu çalışmada en yüksek puanı temizlik alt 
ölçeğinin aldığı bildirilmiştir (Çelikel et al., 2009). Lensi 
ve arkadaşları kuşku ve bulaşma obsesyonları ile kontrol 
ve temizleme kompulsiyonlarını en sık görülen obsesyon 
ve kompulsiyonlar olarak belirlemişlerdir (Lensi et al., 
1996). Demet ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada 
kirlilik, bulaşma ve kuşku obsesyonları ile temizlik ve 
kontrol kompulsiyonlarının en sık görülen obsesyon ve 
kompulsiyonlar olduğunu belirtmişlerdir (Demet et al., 
2005)

Çalışmamızda MOKSL ile hastalık şiddetini ölçmeyi 
hedeflemedik, obsesif kompülsif belirtilerin düzeyini ve 
türünü araştırmayı amaçladık, kontrol grubunun MOKSL 
toplam puan ortalaması 6.56 olarak saptanmıştır. Brown 
ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada MOKSL toplam 
puan ortalaması 3.57 olarak bildirilmiştir (Brown et al., 
1994). MacDonald ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada 
MOKSL toplam puan ortalaması 7.8 olarak belirtilmiştir 
(MacDonald et al., 1999) 

Çalışmamızda yer alan gönüllüler obsesif kompulsif 
belirtiler açısından değerlendirildiğinde yüksekten 
düşüğe puan sıralaması kuşku, temizlik, kontrol, 
ruminasyon ve yavaşlık şeklinde olduğu belirlenmiştir. 
Bu sonuç Brown ve arkadaşlarının yaptıkları çalışma 
ile Macdonald ve arkadaşlarının yaptıkları çalışma 
tarafından desteklenmektedir. Brown ve arkadaşlarının 
yaptıkları çalışmada en yüksek puanı kuşku alt ölçeğinin 
aldığı bildirilmiştir (Brown et al., 1994). Macdonald ve 
arkadaşlarının yaptıkları çalışmada da en yüksek puanı 
kuşku alt ölçeğinin aldığı belirtilmiştir (MacDonald et al., 
1999). Julien ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada klinik 
olmayan örneklemde çalışmaya katılanların ortalama 
%93’ ünde zihinlerine zorla giren düşüncelere sahip 
oldukları ve bu düşüncelerin evrensel nitelikler taşıdıkları 
belirtilmiştir (Julien et al., 2007). Hem OKB hastalarından 
hem de klinik olmayan bireylerden meydana gelen bir 
örneklemde yürütülen çalışmada, klinik olmayan kişilerin 
%54.7’ sinde kontrol etme, yıkanma, düzenleme ve belirli 
nesnelerden kaçınma gibi ritüel davranış biçimlerinin 
görüldüğü bildirilmiştir (Muris et al., 1997).

Çalışmamızda OKB tanısı almış kişilerle sağlıklı 
bireyler çocukluk çağı travmatik yaşantılar açısından 
karşılaştırılmıştır. CTQ toplam ve tüm alt ölçeklerinde, hasta 
grubunun puanlarının kontrol grubunun puanlarına göre 
istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. 
Hasta grubunda CTQ toplam ve alt ölçek puanları 
cinsiyete göre incelendiğinde; sadece duygusal istismar 
alt ölçeğinde, kadınların erkeklere göre istatistiksel olarak 
anlamlı düzeyde daha yüksek düzeyde puan aldıkları 
belirlenmiştir. Kontrol grubunda ise CTQ toplam ve alt 
ölçeklerinde cinsiyete göre anlamlı fark saptanmamıştır. 

CTQ toplam puanları hasta grubunda 39.28 ve kontrol 
grubunda 5.40 belirlenmiştir. Hasta grubunda en yüksek 
puanı 12.32 puan ortalaması ile duygusal ihmal alt ölçeği 
alırken, kontrol grubunda da 2.84 puan ortalaması ile en 
yüksek puanı duygusal ihmal alt ölçeği almıştır. 

Mathews ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada 
deneklerin %30’ unun bildirimi ile en yüksek puanı duygusal 
ihmal alırken çocukluk çağı travmatik yaşantılarının OKB 
gelişimi ile ilişkili olduğunu bildirmişlerdir (Mathews et 
al., 2008). Lochner ve arkadaşları bir çalışmada OKB ve 
trikotillomani hastalarını sağlıklı gönüllülerle çocukluk 
çağı travmatik yaşantıları açısından değerlendirmişler 
ve çalışmamızı destekler nitelikte olarak hem OKB hem 
de trikotillomani hastalarında sağlıklı gönüllülere göre 
çocukluk çağı travmaları bildirimlerinin daha çok olduğunu 
aktarmışlardır (Lochner et al., 2002). Bu çalışmada OKB 
hastalarında CTQ toplam puanı 40.8 olarak bildirilirken 
en yüksek puanları duygusal istismar (10.3) ve duygusal 
ihmal (10.1) alt ölçeklerinin aldığı belirtilmiştir (Lochner 
et al., 2002). Saunders ve arkadaşlarının yapmış oldukları 
çalışmada çocukluk çağında travmatik yaşam olaylarına 
maruz kalmış kişilerin, maruz kalmamış kişilere göre 
yetişkinlik döneminde daha fazla majör depresyon, OKB 
ve cinsel bozukluklar görüldüğü aktarılmıştır (Saunders et 
al., 1992). Ross ve arkadaşlarının DSM IV tanı kriterlerine 
göre anksiyete bozuklukları (panik bozukluk, sosyal 
fobi ya da OKB) tanısı almış 125 hasta ile yaptıkları bir 
araştırmada, cinsel istismar ve anksiyete bozuklukları 
arasında anlamlı ilişkiler saptandığı bildirilmiştir (Stein et 
al., 1996). Hemmings ve arkadaşlarının yapmış olduğu 
çalışmada da çocukluk çağı travmalarının, özellikle 
duygusal istismar ve ihmalin OKB gelişimini önemli ölçüde 
etkilediği ortaya konmuştur (Hemmings et al., 2013).

Travmatik yaşantılar sonucu oluşmuş girici, istenmeyen 
düşüncelerin klinik obsesyona dönüşmesi, klinik anlamı 
olan bir obsesyonun daha hafif düzeyde bir zorlayıcı 
düşünceden türeyebileceğini belirten bilişsel yaklaşıma 
göre mümkün görünmektedir (Çelikel, Beşiroğlu; 2008). 
De Silva ve Marks da OKB gelişiminde travmaların rolünü 
araştırmışlar, obsesyonların travma ile ilgili düşüncelerden 
evrilebileğini belirtmişlerdir (De Silva & Marks, 1999).

Dinn, Haris ve Raynard’ ın posttravmatik OKB’yi ele 
aldıkları çalışmada çocukluk çağında tecrübe edilen 
travmatik yaşantıların obsesyonların sıklığını ve 
yoğunluğunu arttırabileceği ve düşüncenin içeriğini 
etkliyebileceği üzerinde durulmuştur (Dinn et al., 
1999). Çalışmamızda obsesif kompulsif belirti çeşitleri 
çocukluk çağı travmatik yaşantılar arasındaki ilişki hem 
hasta grubunda hem de kontrol grubunda incelenmiştir. 
Araştırmamızın sonuçlarına göre hasta grubunda yavaşlık 
alt ölçeği ile CTQ toplam, cinsel istismar ve duygusal 
istismar alt ölçekleri arasında ve ruminasyon alt ölçeği ile 
cinsel istismar alt ölçeği arasında istatistiksel olarak pozitif 
yönde anlamlı ilişki saptanmıştır. İsrail de cinsel istismar 
ve OKB arasındaki ilişkinin araştırıldığı bir çalışmada, OKB 
tanısı almış 30 hastanın %53.3’ ünde çocukluk çağı cinsel 
istismar yaşantılarına rastlandığı aktarılmıştır (Caspi 
et al., 2008). Lochner ve arkadaşlarının yaptıkları bir 
çalışmada, dürtüsellik ile duygusal istismar arasında bir 
ilişki olduğu belirtilmiştir (Lochner et al., 2005). Lockwood 
ve arkadaşlarının yeme bozukluğu olan hastalarla 
yaptıkları bir çalışmada, hastalarda bulunan kompulsif 
belirtilerde çocukluk çağı travmaların rolü araştırılmış ve 
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temizlik kompulsiyonlarının cinsel istismarla aralarında 
anlamlı bir ilişki saptanmıştır (Lockwood et al., 2004). 
Lochner ve arkadaşlarının yapmış oldukları çalışmada 
çocukluk çağı travmatik yaşantılarından sadece duygusal 
ihmalin OKB ile ilişkili olduğunu bildirmişlerdir (Lochner 
et al., 2002). Mathews ve arkadaşları, yaptıkları çalışma 
sonucunda duygusal istismar ve ihmalin obsesif kompulsif 
belirtilerle ilişkili olduğunu aktarmışlar ve duygusal ihmal ve 
istismara maruz kalan kişilerin ilerleyen yaşamlarında OKB 
gelişimi açısından risk grubunda olabileceği yorumunda 
bulunmuşlardır (Mathews et al., 2008). Ülkemizde yapılan 
bir araştırmada Akpınar ve arkadaşları, çalışmaya katılan 
OKB hastalarının %15’ inin cinsel istismara maruz kaldığını 
ve duygusal istismar ile ensestin cinsel obsesyonla seyreden 
OKB ile ilişkili olduğunu aktarmışlardır (Akpınar et al., 2013).

Çalışmamızda obsesif kompulsif belirti çeşitleri çocukluk 
çağı travmatik yaşantılar arasındaki ilişki kontrol 
grubunda incelendiğinde istatistiksel olarak anlamlı bir 
ilişki saptanmamıştır. Çelikel ve Beşiroğlu’ nun yaptıkları 
çalışmada klinik olmayan örneklemde düşüncelere 
kapılma alt ölçeği ile çocukluk çağı cinsel kötüye kullanım 
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin olduğu 
bildirilmiştir (Çelikel, Beşiroğlu; 2008). Mathews ve 
arkadaşlarının bir çalışmasında tarvmatik yaşantıların 
kişilik özelliklerine etkisi araştırılmış, cinsel istismarla 
kişilik özelliklerinden sorumluluğun arasında anlamlı ilişki 
saptanmış ve sorumluluğun obsesif kompulsif belirtilerle 
ilişkili olduğunu belirtilmiştir (Mathews et al., 2008).

Çocukluk çağı travmatik yaşantıları, birçok araştırmada 
farklı psikolojik bozukluklara etkisi için araştırılmıştır. Ancak 
klinik örneklemde sağlıklı kişilerle obsesif kompulsif bozukluk 
tanısı almış hastalarla çalışma sayısı çok azdır. Çelikel ve 
Beşiroğlu’ nun yaptıkları çalışma klinik olmayan örneklemde 
çocukluk çağı travmaları ile obsesif kompulsif belirtileri 
arasındaki ilişkiyi incelemektedir (Çelikel, Beşiroğlu; 2008). 
Akpınar ve arkadaşlarının yaptıkları çalışma klinik örnekleme 
dayanmasına rağmen cinsel obsesyonlarla seyreden OKB 
hastalarında çocukluk çağı travmatik yaşantıların varlığına 
odaklanılmıştır (Akpınar et al., 2013). 

Mathews ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada da klinik 
olmayan örneklemde obsesif kompulsif belirtilerle çocukluk 
çağı travmaları arasındaki ilişki incelenmiştir (Mathews et 
al., 2008). Lochner ve arkadaşlarının yaptıkları çalışma, 
bizim çalışmamıza benzer olarak klinik örneklemde; obsesif 
kompulsif bozukluk tanısı almış hastalarda çocukluk çağı 
travmatik yaşantılar araştırılmış ve bizim çalışmamızı 
destekler nitelikte sonuçlar elde edilmesine rağmen bu 
çalışmada ise obsesif kompulsif belirti dağılımı ve travma 
alt tiplerinin ilişkileri incelenmemiştir (Lochner et al., 2002). 
Bu bilgiler ışığında çalışmamız önem arz etmektedir.

Çalışmamızdaki kısıtlılık, örneklemin küçük olması ve 
çalışmaya katılan hastaların düzenli ilaç tedavisi görüyor 
olmalarıdır. İlaç kullanımının obsesif kompulsif belirtiler 
üzerine etkisinin olduğu düşünülebilir. Daha büyük bir 
örneklem üzerinde benzer bir çalışma yürütülecek olursa 
obsesif belirtilerle çocukluk çağı travmatik yaşam olayları 
arasındaki ilişkiler daha iyi anlaşılacaktır.

6. Sonuç
Çalışmamızın sonuçlarına göre, OKB tanısı almış 

hastalarda sosyodemografik özellikler açısından benzer 

hasta grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde, 
daha yüksek düzeyde çocukluk çağı travmatik yaşantılar 
bulguları saptanmıştır. Hasta grubunda, MOKSL toplam 
ve alt ölçek puanlarında cinsiyete göre anlamlı farklılık 
saptanmamıştır. MOKSL toplam ve alt ölçek puanları hasta 
grubunda eğitim durumuna göre değerlendirildiğinde, 
ruminasyon alt ölçeği dışında tüm alt ölçek puanlarının 
ve toplam puanın eğitim durumu lise olan hastalarda 
istatiksel olarak daha yüksek olduğu saptanmıştır. Bunun 
yanında, hasta grubunda MOKSL yavaşlık alt ölçeği ile 
CTQ toplam puanları, cinsel istismar ve duygusal istismar 
alt ölçek puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı 
pozitif yönde ilişki saptanmıştır. 

Biyolojik ve genetik faktörlerin olduğu kadar OKB 
gelişiminde rol oynayan psikososyal faktörlerin 
araştırılması bu bozukluğa yönelik müdahalelerin ortaya 
konması açısından önemlidir. Bir başka açıdan bu sonuçlar, 
ebeynlerin aşırı kontrolcü, aşırı tutucu davranışlarına 
yönelik önleyici çalışmalara da ışık tutabilecektir.

Çocukluk çağı travmalarına maruz kalan kişlerde ileriki 
yaşamlarında önemli bir stres yaşantısı ardından; OKB’nin 
ortaya çıkabilmesi, erken çocukluk dönemlerinin OKB 
gelişiminde önemli rol oynayabileceğini göstermektedir. 
Bu sonuçlar doğrultusunda daha sonra yapılacak 
çalışmalarda, eğitimin OKB ile ilişkisinin daha kapsamlı 
olarak incelenmesi, çocukluk çağı travmalarına maruz 
kalan kişilerde bilişsel şemaların nasıl geliştiğinin 
araştırılması, OKB hastalarının tedavisinde travma 
odaklı bilişsel davranışçı terapi uygulamalarının obsesif 
kompulsif belirtilere etkisisin ve fayda görme düzeylerinin 
ortaya konması önerilmektedir.
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Özet
Cinsiyetin bipolar hastalığın fenomenolojisi ve seyri üzerine önemi son yıllarda artan bir çalışma odağı olmuştur. Bu çalışmanın 
amacı, cinsiyet farklılıklarının sosyodemografik özellikler, başlangıç yaşı, hastalığın şiddeti, episodların sayısı ve tipi, 
semptomatoloji ve bipolar bozukluğun tedaviye yanıtı üzerinde etkisinin var olup olmadığını incelemektir.Bipolar bozukluk tip-I’li 
300 (193 kadın, 107 erkek) hasta retrospektif olarak incelendi. Bipolar bozukluk tanıları DSM-IV-TR kriterlerine göre iki deneyimli 
klinisyen tarafından verildi. Hastaların sosyodemografik ve klinik özelliklerini değerlendirmek için geliştirilen yarı yapılandırılmış 
bir grafik ve sürdürüm tedavisine yanıt biçimlerini değerlendirmek için “ayna dizaynı” yöntemi kullanılmıştır. Bipolar kadınlarda 
bipolar erkeklere göre herhangi bir duygudurum atak öyküsü (en az bir) olma ihtimali daha yüksekti. Bununla birlikte, manik veya 
karışık atak sayısında anlamlı bir cinsiyet farklılığı ortaya çıkmamışken kadınlarda daha hazla depresif dönemler mevcuttu. Psikotik 
atak sıklığı (yaşam boyu en az bir dönem) erkeklerde kadınlardan daha yüksekti. Lityum ve antikonvülsan sürdürüm tedavisine 
yanıt, ortalama episod şiddeti ve başlangıç yaşı açısından cinsiyetler arasında anlamlı bir farkı yoktu. Bu çalışmanın sonuçları, 
BD-I’ li hastalarda bazı cinsiyet farklılıklarının görülebileceğini göstermektedir. Bipolar bozukluğu çalışan araştırmacıların 
değerlendirmede ve tedavi stratejilerinde cinsiyeti için bir değişken olarak kabul etmeleri gerekebilir.
Anahtar Kelimeler: bipolar bozukluk, kadın, erkek

Abstract
The importance of gender on phenomenology and course of bipolar illness has been an increased focus of study over recent years. 
The purpose of present study was to examine whether gender differences exist in the sociodemographic characterictics, age of 
onset, severity of disease, number & type of episodes, symptomatology and treatment response of bipolar disorder. The life 
charts of 300 (193 female; 107 male) patients with BD type-I were evaluated retrospectively. BD diagnosis of patients was given 
by two experienced clinicians in accordance with DSM-IV-TR criteria. A semi-structured chart which was developed to assess 
sociodemographic and clinical features of patients and “mirror design” method was utilized for the assessment of patients’ response 
patterns to maintenance treatment. Bipolar women were significantly more likely to have history of (at least one) any mood episode 
than bipolar men. However no significant gender differences emerged in number of manic or mix episodes; whereas, women had 
more depressive episodes. Frequency of psychotic episodes (at least one episode during lifetime) was higher for men than women. 
There was also no significant gender difference in terms of response to lithium and anticonvulsant maintenance treatment, mean 
episode severity and age of onset. The results of the present study show that some gender differences may be evident in patients 
with BD-I. In the highlight of that investigators studying bipolar disorder may need to consider gender as a variable for assessment 
and treatment strategies.
Keywords: bipolar disorder, female, male
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(APA, 1994). All patients were treated in the outpatient 
service, which constitutes our study’s academic setting.

Inclusion criteria were patients diagnosed with bipolar 
disorder type I, who applied to the clinic and volunteered 
to participate in the study. Exclusion criteria were bipolar 
disorder type II, mental retardation, mental disorder based 
on physical medical condition, education and language 
problems severe enough to prevent psychiatric interview 
and assessment. The study design is retrospective. The 
ethics committee approval of this study was obtained.

A semi-structured interview chart which was developed 
by the authors that assess sociodemographic and clinical 
features (family history; presence of psychotic features; 
age of onset; number and type of episodes; type, 
duration and outcome of maintenance treatments etc.) 
of the patients based on data obtained from the patient 
and/or his/her family on admission and previous medical 
records, as well as “mood chart” that includes graphical 
records for the outcome of the disorder and outcome of 
treatments since the onset of the BD are filled. These 
charts are updated during the follow-up of the patients. 
Charts of the patients were screened for the present 
study and missing parts were completed when necessary. 
Age of onset was the age that met mood episode criteria 
of DSM-IV for the first time.

Maintenance treatment response: In the present study, 
“mirror design” method (Vieta et al. 2008) was utilized 
for the assessment of patients’ response patterns to the 
maintenance treatment. Zero point was indicated to be 
the time when maintenance treatment has started, and 
maintenance treatment period was compared to a same 
drug-free period prior to zero point. For patients whose 
multiple maintenances were investigated, response type 
was assessed for each prophylaxis separately and each 
prophylaxis period was compared with the same drug-
free untreated period prior to treatment period.

Based on their response features, patients were divided 
into two groups;

Treatment responder group: It was composed of patients 
who never had any recurrence (good response) or those 
who had a recurrence during maintenance treatment 
period with a decrease in severity, duration and frequency 
(moderate response) in regard to the same period prior to 
maintenance treatment. 

Treatment non-responder group: It included patients who 
had a recurrence during maintenance treatment period 
similar or even worse in severity, duration and frequency in 
regard to the period prior to maintenance treatment (poor 
response). Minimum duration for the maintenance treatment 
was 1 year. However, shorter durations were included if a 
clear conclusion can be made according to the mirror design 
when treatment changed earlier because of recurrences.

2.1. Statistical analysis

Descriptive statistics are computed as mean±SD (standard 
deviation), count and percent frequencies. The data were 
analyzed using either Student’s t-tests for continuous 
variables and chi-square or Fisher-Freeman-Halton exact 
test when appropriate for categorical variables. A P-value of 
<0.05 was considered statistically significant. All statistical 
analyses were carried out using the PASW (ver.18).

1. Introduction
Bipolar disorder is an important disease with an estimated 

lifetime prevalence of 0.6% for bipolar disorder type I, 
0.4% for bipolar disorder type II, and 2.4% for bipolar 
spectrum disorders due to a recent studies (Merikangas 
et al., 2011). Lifetime prevalence of bipolar disorder 
appears to be equal in both genders (Grant et al., 2005). 
Although the importance of gender on the phenomenology 
and course of bipolar illness has been an increased focus 
of study over the recent years, results are controversial. 
Some studies with clinical samples report that female with 
bipolar disorder (BD), compared to male with BD, may be 
more likely to experience fewer manic episodes and more 
episodes of depression (Roy-Byrne et al., 1985; Tondo 
& Baldessarini, 1998), to have the rapid cycling subtype 
(Tondo & Baldessarini, 1998; Hendrick, 2000), psychotic 
episodes (Yildiz & Sachs, 2003) and later age of onset 
(Leibenluft, 1996). A majority of studies also shows that 
women are more likely than men to be diagnosed with the 
BP II subtype, and to experience hypomanic and mixed 
episodes (Diflorio & Jones, 2010). However, not all studies 
report finding these gender differences (Hendrick, 2000; 
Baldassano, 2005.; Kawa et al., 2005) The seasonal pattern 
of manic admissions is also associated with male gender and 
the presence of psychotic features, thus might be associated 
with more severe form of the disorder (Hochman, 2016). 
When we look gender differences in suicidal risk factors 
among individuals with mood disorders men had greater 
suicide risk than women. In addition, factors that predicted 
suicide risk differed by gender. Childhood adversity was 
more strongly associated with suicide risk for women than 
for men while anxiety predicted suicide risk for men but 
not for women. Severity of depression was the primary 
predictor for both sexes (Weiss et al., 2016). In addition, 
women with bipolar disorder have greater comorbidity of 
physical diseases, especially thyroid diseases. Drug abuse 
is more common in men with bipolar disorder, whereas 
women with bipolar disorder tend to have more eating 
and anxiety disorders (Arnold, 2003). There is a range 
of treatment options for bipolar disorder, including mood 
stabilizers such as lithium, both first and second generation 
neuroleptics. There is no clear evidence about treatment 
response to these options differs between women and men, 
and so no justification for adjusting the treatment of bipolar 
disorder due to gender (Hendrick, 2000; Kawa et al., 2005).

The purpose of the present study was to examine 
whether gender differences exist in the sociodemographic 
characterictics, age of onset, severity of disease, type of 
episodes, symptomatology and treatment response of 
bipolar disorder. 

2. Methods
The life charts of 300 (193 female; 107 male) out patients 

with BD type I who have been traced in Haseki Research 
and Training Hospital, Psychiatry Department between 
May 2016 and May 2017 were evaluated retrospectively. 
The files were sorted according to the examination date of 
the patients and taken into study according to this order. 
BD diagnosis of the patients admitted to the unit was given 
experienced clinicians through a detailed semi-structured 
clinical assessment in accordance with Diagnostic and 
Statistical Manual of Mental Disorders – 4th ed. (DSM-IV) 
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Table 1: Demographic and clinical characteristics for 
the sample

Categorical characteristics
Women (N=193) Men (N=107)

n (%) n (%)
p

3. Results
Demographic and clinical characteristics of the samples 

are shown in Table 1. Findings can be summarized 
as follows: Compared with bipolar women, man were 
significantly more educated and number of unmarried 
man was significantly higher than in women but 
number of divorced women was higher than man (p 
values are <0.001 and 0.013 respectively). Bipolar 
women were significantly more likely to have history 
of (at least one) any mood episode than bipolar men 
(p=0.024). No significant gender differences emerged 
in number of manic or mix episodes; whereas, women 
had significantly more depressive episodes than man 
(p<0.001). There was no significant gender difference 
in terms of response to lithium and anticonvulsant (AC) 
maintenance treatment (valproic acid or carbamazepine). 
However, rate of response to lithium treatment and 
response to AC monotherapy was higher for man. No 
significant differences between men and women about 
mean episode severity. In addition when we look at the 
history of psychiatric ilness in first degree relatives, the 
rate of the any affective disorder, rate of suicide and rate 
of bipolar disorder are not significant differences between 
men’s and women’s relatives. Psychotic symptoms in men 
are significant higher than women (p=0.010). Men and 
women differences about age at onset is not significant.

3. Discussion
Education and marital status differences among 

female and male bipolar patients might be related with 
sociocultural characteristics of our country. In Turkey, 
mean education level is lower for women than men. Also, 
women get married earlier than men. Chronic psychiatric 
disorders of men might be tolerated better culturally 
within marriage. A considerable amount of research has 
been directed towards examining gender differences in 
unipolar depression. Overall, this study indicates that 
women are at increased risk for depression, with a sex ratio 
of approximately 2:1. In contrast to unipolar depression, 
epidemiological studies indicate that frequency of BD-I is 
approximately equal in men and women. But in bipolar 
patients, some studies with clinical samples report that 
women with BD compared to men with BD experience 
fewer manic episodes and more episodes of depression 
(Roy-Byrne et al., 1985; Tondo & Baldessarini, 1998). 
Also, in our study it was found that number of life time 
depressive episode is higher for women than men. 
Depression may have a relation with factors specific to 
female gender among both unipolar and bipolar patients. 

In our study, the total number of attacks in women was 
significantly higher than men. Increasing the number of 
mood episodes in bipolar disorder increases the recurrence 
risk (Perlis et al., 2006). In addition, psychotic symptoms 
were found more frequently in males in our study. Some 
studies found that while psychotic symptoms in bipolar 
disorder occur frequently in women (Bräunig et al., 2009; 
Yildiz & Sachs, 2003) and later age of onset, some studies 
have not found a significant difference (Leibenluft, 1996). 
The high frequency of psychotic manic episodes in male 
patients in our study may be due to the high proportion 
of unmarried males. As it is known, chronic illnesses like 
bipolar disorder may be severe when there is no social 
support like marriage. (Pelivan, 2006)

According to DSM-IV, mixed episodes are seen more 
frequently in women, and according to DSM-5, manic 
episodes with mixed feature are more common in women, 
and there is no gender difference for depressive episodes 
with mixed feature. (Vieta & Valenti, 2013). In our study, 
we could not find such a meaningful difference. There 
was no difference in the incidence of mixed periods in 
women and men. However, since we did not evaluate 
DSM-5, we could not see whether the dominant period 
was manic or depressive. Accordingly, we may not be able 
to adequately assess gender differences here. Bipolar 
disorder (BI) is a recurrent and serious disease and the 
frequency of suicide attempts in particular is high. Suicide 
risk, being 0.2-0.4% per year in bipolar patients, is almost 
20-30 times higher than the total population (Pompili et 
al., 2013; Søndergård et al., 2008). It is estimated that 
approximately 10-15% of patients die due to suicide 
(Schaffer, 2015). In our study, suicide rates were 3.1% 
for women and 2.8% for men. These findings are higher 
than the general population, even though they are lower 
than estimated suicide rates.

It is accepted that suicide attempt is more frequent in 
females than males (Vonborczyskowski, 2011). The rate 
of suicide attempt in female bipolar patients is reported 
to be twice the same rate in males (Pompili et al., 2013). 
However, in our study, we could not find any difference 
between male and female bipolar patients.

Marital status

Married 92 (47.7) 52 (48.6)

0.013Divorced 37 (19.1) 8 (7.5)

Unmarried 64 (33.2) 47 (43.9)

Psychiatric history in first degree

Bipolar disorder 47 (24.3) 22 (20.6) 0.478

Any affective disorder 66 (34.2) 28 (26.2) 0.156

Suicide 6 (3.1) 3 (2.8) 0.882

Mean episode severity (severe) 108 (55.9) 70 (65.4) 0.113

Psychotic symptoms 138 (71.5) 91 (85.0) 0.010

Prophylactic treatment response

Lithium monotherapy (R/U)* 100/148 (67.6) 60/76 (78.9) 0.086

Anticonvulsan monotherapy (R/U) 48/80 (60.0) 25/32 (78.1) 0.082

Numerical characteristics Mean±SD Mean±SD

Age 42.7 (13.2) 40.6 (12.0) 0.034

Age at onset 24.6 (9.1) 24.1 (8.3) 0.482

Education (year) 11.0 (3.0) 12.4 (2.0) <0.001

No. total episode 11.0 (9.8) 9.4 (7.4) 0.024

No. manic episode 4.8 (4.7) 5.3 (4.6) 0.188

No. mix episode 0.5 (1.5) 0.4 (1.1) 0.352

No. depressive episode 3.2 (4.8) 1.9 (2.8) <0.001
*: R/U: number of maintenance treatment Responders/number of 
that maintenance treatment Users. p<0.05. The data were analyzed 
using either Student’s t-tests for continuous variables and chi-
square or Fisher-Freeman-Halton exact test when appropriate for 
categorical variables
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Very little is known about possible sex-based differences 
for the effectiveness of mood-stabilizing agents in 
BD. Some studies suggest that there may be gender 
differences in response to mood stabilizers (Hendrick 
2000; Leibenluft, 1996) even though this has not been 
always confirmed (Viguera et al., 2000). In our study, 
there was no significant gender difference in terms of 
response to lithium and AC maintenance treatment. 
However, rate of response to lithium treatment was 
higher for men than women; whereas rate of response 
to AC monotherapy was higher for men than women. In 
a review article, response rates of women and men to 
lithium (65% and 61%, respectively) were not similar to 
our findings. (Viguera et al., 2000; Geoffroy et al., 2016)

A major limitation of our study is the retrospective 
nature of data collection. The reliability and validity of 
patients’ reports of clinical history, such as age of onset or 
number of prior episodes is unknown. However, the large 
sample size and follow-up of patients in a specific unit 
strengthen the results of our study. Also, previous large 
studies generally have assessed patients with BD-I, BD-
II and sometimes BD not otherwise specified within the 
same category (Hendrick, 2000; Baldassano, 2005; Kawa 
et al., 2005; Holtzman, 2016). In our study, additional 
psychiatric disorders to bipolar diagnoses of patients and 
their association with bipolar disorder were not evaluated. 
Patients with bipolar disorder type II are not included in 
our study because of their difficulty in recognizing and 
confusion with personality disorders, especially borderline 
personality disorder (Akiskal, 1981). The retrospective 
nature of our work also puts this process in great difficulty.

However, our study included a more specific group 
composed of only BD-I patients. The results of the 
present study show that some gender differences may 
be evident in patients with BD-I. In the highlight of 
that investigators studying bipolar disorder may need 
to consider gender as a variable in interpreting their 
results. Also, the investigation of gender differences is 
likely to further our understanding of BD in general, and 
may provide important insights into the development of 
optimum assessment and treatment strategies for this 
chronic and often debilitating condition.

It would not be wrong to say clear evidence of 
specific differences between the two sexes, in terms of 
differences in clinical presentation and course of bipolar 
disorder have been elusive. It is also important to stress 
that any attending psychiatrist at a busy mental hospital 
has probably experienced the need to employ altering 
clinical approaches to male female patients, even when 
the difficulty presented by female bipolar patients of 
reproductive age is excluded. In order to satisfactorily 
address varying challenges presented by sex difference, 
one must first define those differences.

Ethical Considerations

Authors confirmed the compliance with all relevant 
ethical regulations.

Conflict of Interest

No conflict of interest

Funding sources

The authors received no funding from an external source

Acknowledgements:

Tonguç Demir Berkol: Writing the article, literature 
reviewing, planning

Hasan Mervan Aytaç: Writing the article

Serkan Islam: Conducting research, planning

Hüseyin Yumrukçal: Writing the article, preparing 
statistics

Güliz Özgen: Writing the article

İlker Özyıldırım: Subject finding, planning, writing 
article

References

Akiskal, H. S. (1981). Subaffective disorders: dysthmic, 
cyclotthymic and bipolar disorders in the” borderline” realm 
psychiatr. Clin. North Am, 4, 25-46.

American Psychiatric Association. DSM-IV - Diagnostic and 
Statistical Manual of Mental Disorders, 4th ed. (1994) Washington 
DC: American Psychiatric Association.

Arnold, L. M. (2003). Gender differences in bipolar disorder. 
psychiatric clinics of North America, 26(3), 595-620.

Baldassano, C. F., Marangell, L. B., Gyulai, L., Nassir Ghaemi, S., 
Joffe, H., Kim, D. R., ... & Cohen, L. S. (2005). Gender differences 
in bipolar disorder: retrospective data from the first 500 STEP-BD 
participants. Bipolar disorders, 7(5), 465-470.

Bräunig, P., Sarkar, R., Effenberger, S., Schoofs, N., & Krüger, 
S. (2009). Gender differences in psychotic bipolar mania. Gender 
medicine, 6(2), 356-361.

Diflorio, A., & Jones, I. (2010). Is sex important? Gender 
differences in bipolar disorder. International Review of Psychiatry, 
22(5), 437-452.

Geoffroy, P. A., Samalin, L., Llorca, P. M., Curis, E., & Bellivier, F. 
(2016). Influence of lithium on sleep and chronotypes in remitted 
patients with bipolar disorder. Journal of affective disorders, 204, 
32-39.

Grant, B. F., Stinson, F. S., Hasin, D. S., Dawson, D. A., Chou, 
S. P., Ruan, W., & Huang, B. (2005). Prevalence, correlates, and 
comorbidity of bipolar I disorder and axis I and II disorders: 
results from the National Epidemiologic Survey on Alcohol and 
Related Conditions. The Journal of clinical psychiatry 66, 1205-
15.

Hendrick, V., Altshuler, L. L., Gitlin, M. J., Delrahim, S., & 
Hammen, C. (2000). Gender and bipolar illness. The Journal of 
clinical psychiatry, 61(5), 393-6.

Hochman, E., Valevski, A., Onn, R., Weizman, A., & Krivoy, A. 
(2016). Seasonal pattern of manic episode admissions among 
bipolar I disorder patients is associated with male gender and 
presence of psychotic features. Journal of affective disorders, 
190, 123-127.

Holtzman, J. N., Miller, S., Hooshmand, F., Wang, P. W., Chang, 
K. D., Goffin, K. C., ... & Rasgon, N. L. (2016). Gender by onset 
age interaction may characterize distinct phenotypic subgroups 
in bipolar patients. Journal of psychiatric research, 76, 128-135.

Kawa, I., Carter, J. D., Joyce, P. R., Doughty, C. J., Frampton, C. 
M., Elisabeth Wells, J., ... & Olds, R. J. (2005). Gender differences 
in bipolar disorder: age of onset, course, comorbidity, and 
symptom presentation. Bipolar disorders, 7(2), 119-125.

Leibenluft, E. (1996). Women with bipolar illness: clinical and 
research issues. The American journal of psychiatry, 153(2), 163.

Merikangas, K. R., Jin, R., He, J. P., Kessler, R. C., Lee, S., 
Sampson, N. A., ... & Ladea, M. (2011). Prevalence and correlates 
of bipolar spectrum disorder in the world mental health survey 
initiative. Archives of general psychiatry, 68(3), 241-251.

ORIGINAL ARTICLE-ARAŞTIRMA



REVIEW-GÖZDEN GEÇİRME

VOLUME-CİLT  /  NUMBER-SAYI  2  /  2017  THE JOURNAL OF NEUROBEHAVIORAL SCIENCES 76

JN
BS

20
17

 P
ub

lis
he

d 
by

 Ü
sk

üd
ar

 U
ni

ve
rs

ity
   

/  
 2

01
7 

Ü
sk

üd
ar

 Ü
ni

ve
rs

ite
si

 ta
ra

fın
da

n 
ya

yı
m

la
nm

ak
ta

dı
r  

 w
w

w
.j

nb
s.

or
g

Pehlivan, K. (2006). Marriage and Parenthood in Female 
Psychiatrie Patients: A Review. Düşünen Adam: The Journal of 
Psychiatry and Neurological Sciences, 19(3), 143-154.

Perlis, R. H., Ostacher, M. J., Patel, J. K., Marangell, L. B., 
Zhang, H., Wisniewski, S. R., ... & Reilly-Harrington, N. A. (2006). 
Predictors of recurrence in bipolar disorder: primary outcomes 
from the Systematic Treatment Enhancement Program for Bipolar 
Disorder (STEP-BD). American Journal of Psychiatry, 163(2), 
217-224.

Pompili, M., Gonda, X., Serafini, G., Innamorati, M., Sher, L., 
Amore, M., ... & Girardi, P. (2013). Epidemiology of suicide in 
bipolar disorders: a systematic review of the literature. Bipolar 
disorders, 15(5), 457-490.

Roy-Byrne, P., Post, R. M., Uhde, T. W., Porcu, T., & Davis, D. 
(1985). The longitudinal course of recurrent affective illness: life 
chart data from research patients at the NIMH. Acta Psychiatrica 
Scandinavica, 71(s317), 1-33.

Schaffer, A., Isometsä, E. T., Tondo, L., H Moreno, D., Turecki, 
G., Reis, C., ... & Ha, K. (2015). International Society for Bipolar 
Disorders Task Force on Suicide: meta-analyses and meta-
regression of correlates of suicide attempts and suicide deaths in 
bipolar disorder. Bipolar disorders, 17(1), 1-16.

Søndergård, L., Lopez, A. G., Andersen, P. K., & Kessing, L. V. 
(2008). Mood-stabilizing pharmacological treatment in bipolar 
disorders and risk of suicide. Bipolar disorders, 10(1), 87-94.

Tondo, L., & Baldessarini, R. J. (1998). Rapid cycling in women 
and men with bipolar manic-depressive disorders. American 
Journal of Psychiatry, 155(10), 1434-1436.

Vieta, E., & Valentí, M. (2013). Mixed states in DSM-5: 
implications for clinical care, education, and research. Journal of 
affective disorders, 148(1), 28-36.

Vieta, E., Nieto, E., Autet, A., Rosa, A. R., Goikolea, J. M., Cruz, 
N., & Bonet, P. (2008). A long-term prospective study on the 
outcome of bipolar patients treated with long-acting injectable 
risperidone. The World Journal of Biological Psychiatry, 9(3), 219-
224.

Viguera, A. C., Tondo, L., & Baldessarini, R. J. (2000). Sex 
differences in response to lithium treatment. American Journal of 
Psychiatry, 157(9), 1509-1511.

Von Borczyskowski, A., Lindblad, F., Vinnerljung, B., Reintjes, 
R., & Hjern, A. (2011). Familial factors and suicide: an adoption 
study in a Swedish National Cohort. Psychological medicine, 
41(4), 749-758.

Weiss, S. J., Muzik, M., Deligiannidis, K. M., Ammerman, R. T., 
& Guille, C. (2016). Gender Differences in Suicidal Risk Factors 
among Individuals with Mood Disorders. J Depress Anxiety, 
5(218), 

Yildiz, A., & Sachs, G. S. (2003). Age onset of psychotic versus 
non-psychotic bipolar illness in men and in women. Journal of 
affective disorders, 74(2), 197-201.

ORIGINAL ARTICLE-ARAŞTIRMA



JN
BS

20
17

 P
ub

lis
he

d 
by

 Ü
sk

üd
ar

 U
ni

ve
rs

ity
   

/  
 2

01
7 

Ü
sk

üd
ar

 Ü
ni

ve
rs

ite
si

 ta
ra

fın
da

n 
ya

yı
m

la
nm

ak
ta

dı
r  

 w
w

w
.j

nb
s.

or
g

THE JOURNAL OF
NEUROBEHAVIORAL

SCIENCES
NÖRODAVRANIŞ BİLİMLERİ DERGİSİ

77 THE JOURNAL OF NEUROBEHAVIORAL SCIENCES  VOLUME-CİLT  /  NUMBER-SAYI  2  /  2017

1 Üsküdar Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
* Corresponding author: Uskudar University Haluk Turksoy sok., no:14, Altunizade, Istanbul E-mail: gokben.hizlisayar@uskudar.edu.tr 

Özet
Bu araştırmada, üniversite öğrencilerinde ayrılma anksiyetesi ile sosyal kaygı arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. 
Araştırmanın katılımcıları, İstanbul ilinde öğrenimlerine devam n=102 kadın (yaş: 22,62; ss: 5,448) ve n=12 erkek (yaş: 21,17; ss: 
5,306), toplamda N=114 (yaş: 22,46; ss: 5,429) üniversite öğrencilerinden oluşmaktadır. Üniversite öğrencilerine sosyodemografik 
veri formu, Yetişkin Ayrılma Anksiyetesi Anketi, Liebowitz Sosyal Kaygı Ölçeği ve Ayrılma Anksiyetesi Belirtileri Anketi 
uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin istatistiksel analizleri Sosyal Bilimler İçin İstatistik Programı (SPSS v21) ile 
yürütülmüştür. Gruplar arası karşılaştırmalarda, normal dağılan veriler için bağımsız örneklem t-testi ve tek yönlü varyans analizi; 
normal dağılmayan veriler için Kruskal Wallis testi ve Mann Whitney U testi yürütülmüştür. Ölçeklerden alınan puanlar arasındaki 
ilişkiler Pearson korelasyon analizi ile hesaplanmıştır. Analizler sonucunda, anne eğitim düzeyine ve gelir durumuna göre sosyal 
kaygı ve kaçınma puanları arasında; fark bulunmuştur. Genel tıbbi hastalık öyküsü bulunanlarda ayrılma anksiyetesi puanları 
ve yetişkin ayrılma anksiyetesi puanları, genel tıbbi hastalık öyküsü bulunmayanlardan anlamlı şekilde yüksek bulunmuştur. 
Üniversite öğrencilerinin sosyal kaygı ve kaçınma puanları ile ayrılma anksiyetesi ve yetişkin ayrılma anksiyetesi puanları arasında 
pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. Araştırma sonucunda, çocuklukta anneden ya da bakım verenden ayrılma gibi travmatik 
yaşantıların yarattığı ayrılma anksiyetesinin yetişkinliğe uzayabileceği ve bunun da sosyal kaygı ve kaçınma davranışlarının ortaya 
çıkmasından sorumlu olabileceği düşünülmüştür. 
Anahtar Kelimeler: sosyal kaygı, sosyal kaçınma, yetişkin ayrılma anksiyetesi 

Abstract
In this study, it was aimed to examine the relationship between separation anxiety and social anxiety in university students. N=102 
women (age: 22,62; ss: 5,448) and n=12 men (age: 21,17; ss: 5,306) in total N=114 (age: 22,46; ss: 5,429) university students 
were participants. Sociodemographic data form, Adult Separation Anxiety Questionnaire, Liebowitz Social Anxiety Questionnaire 
and Separation Anxiety Questionnaire were applied to university students. Statistical analyzes of the data obtained from the study 
were conducted with the Statistical Program for Social Sciences (SPSS v21). In the intergroup comparisons, independent sample 
t test and one way ANOVA for normal dividing data; Kruskal Wallis test and Mann Whitney U test were performed for normal non-
dispersed data. Relations between scores obtained from the scales were calculated by Pearson correlation analysis. As a result of 
analysis, a significant difference was found between social anxieties and between avoidance scores according to mother education 
level and income level. Separation anxiety scores and adult separation anxiety scores were found significantly higher in those with 
general medical illness stories than those without general medical illness stories. There was a significant positive correlation 
between social anxiety and avoidance scores of university students and separation anxiety and adult separation anxiety scores. As 
a result of the research, it was thought that separation anxiety caused by traumatic experiences such as separation from mother or 
caregiver in childhood could be prolonged in adulthood and this could be responsible for social anxiety and avoidance behaviors.
Keywords: social anxiety, social avoidance, adult separation anxiety

THE RELATIONSHIP BETWEEN SEPARATION ANXIETY AND 
SOCIAL ANXIETY IN UNIVERSITY STUDENTS
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE SOSYAL KAYGI VE AYRILMA ANKSİYETESİ 
İLİŞKİSİ 
Gülru Elver Gürsoy1, Hüseyin Ünübol1, Gökben Hızlı Sayar1*

Year (Yıl) : 2017
Volume (Cilt) : 4
Issue Number (Sayı) : 2
Doi : 10.5455/JNBS.1497855828

Received/Geliş 19.06.2017 
Accepted/Kabul 11.07.2017

ORIGINAL ARTICLE-ARAŞTIRMA



JN
BS

20
17

 P
ub

lis
he

d 
by

 Ü
sk

üd
ar

 U
ni

ve
rs

ity
   

/  
 2

01
7 

Ü
sk

üd
ar

 Ü
ni

ve
rs

ite
si

 ta
ra

fın
da

n 
ya

yı
m

la
nm

ak
ta

dı
r  

 w
w

w
.j

nb
s.

or
g

VOLUME-CİLT  /  NUMBER-SAYI  2  /  2017  THE JOURNAL OF NEUROBEHAVIORAL SCIENCES 78

Sosyodemografik Veri Formu: Bu form araştırmacı 
tarafından katılımcıların demografik ve klinik özellikelrinin 
belirlenmesi amacıyla hazırlanmış 16 soruluk bir formdur. 

Yetişkin Ayrılma Anksiyetesi Anketi: Manicavasagar 
tarafından geliştirilen ve Diriöz ve arkadaşları tarafından 
Türkçeye uyarlanan ve geçerlik güvenirlik çalışması 
yapılan anket, yetişkinlik dönemindeki ayrılma 
anksiyetesi belirtilerini sorgulamaktaktadır (Diriöz ve 
ark., 2012). Klinik ve klinik dışı gruplara uygulanabilen 
anket 27 maddeden oluşan 4’lü likert tipi ölçüm ile her bir 
madde için 0=“hiç hissetmedim ile 3=“çok sık hissettim” 
arasında dağılım göstermektedir. Türkçe sürümünün 
çalışmasında kesme puanı 25 olarak hesaplanmıştır. 

Liebowitz Sosyal Kaygı Ölçeği: Heimberg ve arkadaşları 
tarafından geliştirilen ve Soykan ve arkadaşları (2003) 
tarafından Türkçeye uyarlanan ve geçerlik güvenirlik 
çalışması yapılan ölçek, sosyal etkileşim veya performans 
durumlarında sosyal kaygı bozukluğu olan hastaların 
korku ve/veya kaçınma düzeylerini belirlemek için 
hazırlanmıştır. Hem klinik hem de klinik olmayan grupta 
uygulanabilecek ölçek 24 maddeden ve 4’lü likert tipi 
yanıtlar verilen, ayrı ayrı kaygı ve kaçınma alt başlıkları 
açısından değerlendirilir. Kaygı ve Kaçınma puanları ayrı 
ayrı toplanarak bu bölümler için puan elde edilir. Ölçeğin 
kesme noktası bulunmamaktadır. 

Ayrılma Anksiyetesi Belirtileri Anketi: Silove ve 
arkadaşları tarafından geliştirilen ve Diriöz ve arkadaşları 
(2012) tarafından Tükçeye uyarlanan ve geçerlik 
güvenirlik çalışması yapılan envanter, yetişkinlerde 
çocukluk dönemi ayrılma anksiyetesi belirtileri sorgulayan 
bir kendini değerlendirme ölçeği, olup hem klinik hem de 
klinik dışı gruplara uygulanabilir. 15 maddeden oluşan 
ölçek 4’lü likert tip ölçüm ile her bir madde için 0=“hiç 
hissetmedim ile 3=“çok sık hissettim” arasında dağılım 
göstermektedir. Ölçekten elde edilen toplam puanın 
yüksekliği ayrılma anksiyetesi düzeyinin yüksekliğini 
gösterir. Ölçeğin kesme noktası 12 olarak hesaplanmıştır. 

2.3. Verilerin Analizi

Araştırma amaçlarına uygun olarak toplanan verilern 
SPSS v.21 (Statistical Package for Social Sciences) 
Programı ile istatistiksel analize tabi tutulmuştur. Bağımsız 
değişkenler açısından ölçeklerin karşılaştırılmasında 
Kolmogorov-Smirnov p>0,05 ve Skewness-Kurtosis 
(-1, +1 aralığında kalanlar) için normal dağılan veriye 
uygun bağımsız örneklem t testi ve tek yönlü varyans 
analizleri yürütülmüştür. Bağımsız değişkenler açısından 
ölçeklerden alınan puanların karşılaştırılmasında, 
Kolmogorov-Smirnov p<0,05 ve Skewness-Kurtosis 
(-1, +1 aralığı dışında kalanlar) için normal dağılmayan 
veriye uygun Kruskal Wallis testi ve Mann Whitney U 
yürütülmüştür. Ölçeklerden alınan puanlar arasındaki 
ilişkiler Pearson korelasyon anlaizleri ile hesaplanmıştır. 

3. Bulgular
Araştırmaya katılan n=102 kadın katılımcının yaş 

ortalaması =22,62 ve n=12 erkek katılımcının yaş 
ortalaması =21,17 bulunmuştur. Toplamda N=114 
katılımcının yaş ortalaması =22,46 bulunmuştur. 
Kadınların kardeş sayısı ortalamaları =2,79 ve erkeklerin 

1. Giriş
Ayrılık anksiyetesi, birincil bakım veren kişiden 

uzaklaşma, ondan ayrı kalma korkusudur (AYDIN, 2007; 
Rapee, 2001). Ayrılık anksiyetesi kavramı, gelişimsel 
çalışmalardan ve bağlanma teorilerinden beslenmektedir. 
Son zamanlardaki ampirik kanıtlar, ayrılık anksiyetesinin 
yetişkinlik döneminde de başlayabileceğini göstermektedir 
(Manicavasagar ve ark., 1997; Pini ve ark., 2005; Shear 
ve ark., 2006). Yetişkinlikte yaşanan bu kaygı, işte ve 
sosyal ilişkilerde ciddi rol bozukluğu ile ilişkilendirildiğinde 
tabloya Yetişkin Ayrılık Anksiyetesi Bozukluğu (YAAB) 
adı verilir. Erişkinlerde gözlemlenen ayrılık anksiyetesi 
bozukluğunda semptom olarak daha çok yakın ilişkiler 
kurduğu kişilere yönelik ayrılık tehditlerinin artması, 
kişilerin kaygı düzeylerinin artması görülmektedir. YAAB, 
sıklıkla gözden kaçırılan bir tanı grubudur. Bu konuda az 
sayıda araştırma yapılmış olmasına rağmen, bağlanma 
stilleriyle YAAB’nin ilişkili olduğunu gösteren çalışmalar 
vardır (Manicavasagar ve ark., 2000). 

Sosyal anksiyete bozukluğu, kişilerin çeşitli sosyal 
durumlarda kaygı ve kaçınma ihtiyacı hissetmesi ile 
karakterize bir psikiyatrik tablodur. Bir ortamda ilk 
sohbeti başlatabilmek ve bu konuşmayı sürdürmek, 
birisine yönelik iltifat sözcükleri kurmak veya duymak, bir 
mülakatlarına katılmak, karşı cinsten birisiyle konuşmak, 
statüsü olan kişilerle iletişim kurmak, basit grup 
toplantılarını yönetmek, kalabalık yerlerde yemek yemek 
veya bir şey içmek, kamuya açık tuvalet kullanmak, alış 
veriş yapmak, okula gitmek sosyal anksiyete bozukluğu 
olan kişilerde kaygı yaratan durumlardan bazılarıdır 
(Hillard, 2005). Tedavi arayışında olan yetişkin kişilerin 
çoğundan alınan öykülere bakıldığında bozukluğun 
ortaya çıkışı 20’li yaşlardan öncesinde görülmektedir. 
Buna rağmen nadiren de olsa ilerleyen yaşlarda ortaya 
çıkabilmektedir (Fehm ve ark., 2008). Sosyal anksiyete 
bozukluğuna genelde yaşam boyu bir psikiyatrik hastalık 
eşlik etmektedir (Magee ve ark., 1996). Yetişkinlerde 
sosyal anksiyete bozukluğuna %70 oranda diğer bir 
anksiyete bozukluğunun, % 65 oranda duygudurum 
bozukluklarının, %20 oranda ise madde kullanım 
bozukluklarının eşlik ettiği bildirilmiştir (Grant ve ark., 
2005). 

Ayrılık anksiyetesi, sosyal fobiler ve diğer anksiyete 
bozuklukları belirtileri sıklıkla bir arada görülmesine 
rağmen bu tabloların belirtileri birbirlerini gölgelemekte, 
tanı süreci zorlaştırmaktadır (Sadock ve Sadock, 2008). 
Yetişkinlerde ayrılık anksiyetesi ve sosyal kaygının 
ilişkisini inceleyen araştırmaların sayısı oldukça azdır. 
Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinde 
ayrılık anksiyetesi ile sosyal kaygı arasındaki ilişkinin 
incelenmesidir. 

2. Yöntem Ve Araçlar
2.1. Örneklem 

Araştırmanın katılımcıları, İstanbul ilinde öğrenimlerine 
devam n=102 kadın (yaş: 22,62; ss: 5,448) ve n=12 
erkek (yaş: 21,17; ss: 5,306), toplamda N=114 (yaş: 
22,46; ss: 5,429) üniversite öğrencisinden oluşmaktadır. 

2.2. Veri Toplama Araçları
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kardeş sayısı ortalamaları =3,50 bulunmuştur. Kadınların 
doğum sırası ortalamaları =1,92 ve erkeklerin doğum 
sırası ortalamaları =2,58 bulunmuştur. 

Katılımcıların %85,1’i bekar, %12,3’ü evli, %0,9’u 
boşanmış, %1,8’i diğer medeni duruma sahip olduğunu 
bildirmiştir. Üniversite öğrencilerinin %3,5’i köyde, %2,6’sı 
kasabada, %93,9’u şehirde yaşadıklarını bildirmişlerdir. 
Üniversite öğrencilerinin %53,6’sı annelerinin ortaokul 
ve altı, %27,2’si lise ve %19,3’ü üniversite ve üstü eğitim 
düzeyine sahip olduklarını bildirmişlerdir. Üniversite 
öğrencilerinin %35,1’i babalarının ortaokul ve altı, 
%35,1’i lise ve 29,8’i üniversite ve üstü eğitim düzeyine 
sahip olduklarını bildirmişlerdir. Üniversite öğrencilerinin 
%2,6’sı gelirlerinin düşük olduğunu, %85,1’i orta düzeyde 
olduğunu, %12,3 iyi düzeyde olduğunu bildirmişlerdir. 
Üniversite öğrencilerinin %21,1’i geçmişte psikiyatrik 
tanı aldıklarını, %11,4’ü halen psikiyatrik ilaç kullanıyor 
olduklarını, %10,5’i çekirdek ailelerinde kronik psikiyatrik 
hastalığı olan kişi bulunduğunu, %21,1’i genel tıbbi 
hastalık öykülerinin bulunduğunu bildirmişleridir. 

Üniversite öğrencilerinin cinsiyetlerine, medeni 
durumlarına, yaşadıkları yere ve babalarının eğitim 
durumlarına göre ölçeklerden aldıkları ortalama 
puanlar arasında anlamlı fark bulunmamıştır. Anne 
eğitim düzeyine göre Libowitz Sosyal Kaygı Ölçeği 
kaygı alt ölçeğinden alınan ortalama puanlar arasındaki 
fark anlamlı bulunmuştur [χ2(2)=7,310; p<0,05]. 
Farkın kaynağının tespit edilmesi amacıyla yürütülen 
parametrik olmayan Mann Whitney U testi sonucunda 
anneleri ortaokul ve altı eğitim düzeyine sahip olanların 
sosyal kaygı ortalamaları (=51,56) anneleri üniversite 
ve üstü eğitim düzeyine sahip olanların sosyal kaygı 
ortalamalarından (=43,86) anlamlı şekilde yüksek 
bulunmuştur [z=-2,639; p=0,008]. Anne eğitim 
düzeyine göre Libowitz Sosyal Kaygı Ölçeği kaçınma 
alt ölçeğinden alınan ortalama puanlar arasındaki 
fark anlamlı bulunmuştur [χ2(2)=6,854; p<0,05]. 
Farkın kaynağının tespit edilmesi amacıyla yürütülen 
parametrik olmayan Mann Whitney U testi sonucunda 
anneleri ortaokul ve altı eğitim düzeyine sahip olanların 
sosyal kaçınma ortalamaları (=45,34) anneleri üniversite 
ve üstü eğitim düzeyine sahip olanların sosyal kaçınma 
ortalamalarından (=38,00) anlamlı şekilde yüksek 
bulunmuştur [z=-2,535; p<0,011]. 

Üniversite öğrencilerinin maddi durumlarına göre 
Libowitz Sosyal Kaygı Ölçeği kaygı alt ölçeğinden 
aldıkları ortalama puanlar arasındaki farklar anlamlı 
bulunmuştur [χ2(2)=9,651; p<0,05]. Farkın kaynağının 
tespit edilmesi amacıyla yürütülen Mann Whitney U 
testi sonucunda, maddi durumu orta olanların sosyal 
kaygı ortalamaları (=50,22) maddi durumu iyi olanların 
ortalamalarından (=39,29) anlamlı şekilde yüksek 
bulunmuştur [z=-3,079; p<0,05]. 

Üniversite öğrencilerinin maddi durumlarına göre 
Libowitz Sosyal Kaygı Ölçeği kaçınma alt ölçeğinden 
aldıkları ortalama puanlar arasındaki farklar anlamlı 
bulunmuştur [χ2(2)=11,682; p<0,05]. Farkın kaynağının 
tespit edilmesi amacıyla yürütülen Mann Whitney U testi 
sonucunda, maddi durumu orta olanların sosyal kaçınma 
ortalamaları (=43,74) maddi durumu iyi olanların 
ortalamalarından (=34,86) anlamlı şekilde yüksek 
bulunmuştur [z=-2,897; p<0,05]. Maddi durumu düşük 

olanların sosyal kaçınma ortalamaları (=56,33) maddi 
durumu iyi olanların ortalamalarından (=39,29) anlamlı 
şekilde yüksek bulunmuştur [z=-2,276; p=0,023]. 

Genel tıbbi hastalık bulunup bulunmamasına göre, 
Ayrılma Anksiyetesi Belirtileri Ölçeğinden alınan ortalama 
puanlar arasındaki fark anlamlı bulunmuştur [z=-2,025; 
p<0,05]. Genel tıbbi hastalık öyküsü bulunanların 
ayrılma anksiyetesi ortalama puanları  =17,17) genel 
tıbbi hastalık öyküsü bulunmayanların ortalamalarından 
(=13,32) anlamlı şekilde yüksek bulunmuştur. 

Genel tıbbi hastalık bulunup bulunmamasına göre, 
Yetişkin Ayrılma Anksiyetesi Ölçeğinden alınan ortalama 
puanlar arasındaki fark anlamlı bulunmuştur [z=-1,975; 
p<0,05]. Genel tıbbi hastalık öyküsü bulunanların yetişkin 
ayrılma anksiyetesi ortalama puanları (=31,92) genel 
tıbbi hastalık öyküsü bulunmayanların ortalamalarından ( 
=26,73) anlamlı şekilde yüksek bulunmuştur. Genel tıbbi 
hastalık bulunup bulunmamasına göre diğer ölçeklerden 
alınan puanlar arasındaki farklar anlamlı bulunmamıştır. 

Tablo 1’de üniversite öğrencilerinin Libowitz Sosyal 
Kaygı Ölçeği Kaygı ve Kaçınma alt ölçekleri, Ayrılma 
Anksiyetesi Belirtileri Ölçeği, Yetişkin Ayrılma 
Anksiyetesi Ölçeğinden aldıkları puanlar arasındaki 
Pearson korelasyon analizi bulguları verilmiştir. Sosyal 
kaygı ile sosyal kaçınma arasında pozitif yönde anlamlı 
ilişki bulunmuştur (r=,753; p<0,01). Sosyal kaygı 
arttıkça sosyal kaçınma da artmaktadır. Sosyal kaygı 
ile ayrılma anksiyetesi belirtileri arasında pozitif yönde 
anlamlı ilişki bulunmuştur (r=,302; p<0,01). Sosyal 
kaygı arttıkça ayrılma anksiyetesi de artmaktadır. Sosyal 
kaygı ile yetişkin ayrılma anksiyetesi arasında pozitif 
yönde anlamlı ilişki bulunmuştur (r=,419; p<0,01). 
Sosyal kaygı arttıkça yetişkin ayrılma anksiyetesi de 
artmaktadır. Sosyal kaçınma ile ayrılma anksiyetesi 
belirtileri arasında pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur 
(r=,226; p<0,05). Ayrılma anksiyetesi arttıkça sosyal 
kaçınma da artmaktadır. Sosyal kaçınma ile yetişkin 
ayrılma anksiyetesi arasında pozitif yönde anlamlı ilişki 
bulunmuştur (r=,334; p<0,01). Sosyal kaçınma arttıkça 
yetişkin ayrılma anksiyetesi de artmaktadır. Ayrılma 
anksiyetesi belirtileri ile yetişkin ayrılma anksiyetesi 
arasında pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur 
(r=,646; p<0,01). Ayrılma anksiyetesi belirtileri arttıkça 
yetişkin ayrılma anksiyetesi de artmaktadır.

4. Tartışma
Araştırmada üniversite öğrencilerde ayrılma anksiyetesi 

ile sosyal kaygı arasındaki ilişkinin incelenmesi 
amaçlanmıştır. Üniversite öğrencilerinin anne eğitimi 
açısından sosyal kaygı düzeyleri ve sosyal kaçınma 
düzeyleri karşılaştırıldığında, anneleri ortaokul ve altı 

Tablo 1: Ölçeklerden alınan puanlar arasındaki Pearson 
korelasyon matrisi

1. Sosyal Kaygı  -

2. Sosyal Kaçınma ,753** - 

3. Ayrılma Anksiyetesi Belirtileri ,302** ,226* -

4. Yetişkin Ayrılma Anksiyetesi ,419** ,334** v,646**

*p<0,05

**p<0,001

1 2 3
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eğitim düzeyinde olanların sosyal kaygı düzeyleri ve 
soysal kaçınma düzeyleri, annelerin üniversite ve üstü 
eğitim düzeyindekilerin sosyal kaygı düzeylerinden 
yüksek bulunmuştur. Bu bulgu literatürle uyumludur. 
Dilbaz (1997) çalışmasında sosyal kaygı düzeyi yüksek 
olup klinik yardım talep edenlerin genellikle eğitim 
düzeyleri düşük kimseler olduğunu bildirmiştir. Anne 
eğitiminin çocuğun sosyal kaygı düzeyi üzerindeki 
etkisine ilişkin çalışmalara rastlanmamıştır ancak bu 
beklenilen bir sonuçtur. Annenin eğitim düzeyine bağlı 
olarak girdiği sosyal ortamlar farklılık gösterebilmektedir 
ve bu çocuğun hangi sosyal ortamlarda bulunacağı 
konusunda belirleyici olabilmektedir. Eğitim seviyesi 
düşük annelerin çocukları olan üniversite öğrencileri, 
eğitim seviyesi yüksek annelerin çocukları olan üniversite 
öğrencilerinin büyüme sürecinde dahil oldukları çevreden 
uzakta kalmış ve bu çevrede kendilerini ifade etme fırsatı 
bulamamış olabilirler. Diğer yandan annenin eğitim 
düzeyine bağlı olarak yaşadığı sosyal kaygıyı çocuğuna 
aktarma olasılığı da yüksektir (Victor, 2007). Hillard’a 
(2005) göre bir ortamda ilk sohbeti başlatabilmenin ve 
konuşmayı sürdürmenin, statüsü olan kişilerle iletişim 
kurabilmenin sosyal kaygı düzeyi yüksek kimselerde 
kaygı yaratan durumlardır. Anne eğitim durumuna 
bağlı olarak daha önce içinde bulunulmayan yeni sosyal 
ortamlarda, kişinin sıkıcı ya da beceriksiz görülmeye 
ilişkin kaygılarının, bu yeni sosyal ortamda bulunmayı 
kolaylaştıracak becerilerinin eksik olduğunu düşünmeleri 
ile ilişkili olabileceği söylenebilir. Sertelin’e (2007) göre 
ebeveyn çocuk ilişkisi sonucunda bireylerin sosyal 
çevreleri şekillenmektedir. Özellikle anne, çocuk ilişkisi 
içerisinde annenin kişilik özelliği ve kaygı – endişe 
durumlarında çocuğa model olmaktadır.

Maddi durumu düşük ve orta düzeyde olanların sosyal 
kaygı ve kaçınma düzeyleri maddi durumu iyi olanlara 
göre yüksek bulunmuştur. Literatürde gelir ve kaygı 
arasındaki ilişkiye dair çalışmalar farklı sonuçlara işaret 
etmektedir. Akgün ve arkadaşları (2007) alt, orta ve üst 
gelir grubundaki üniversite öğrencilerinin sosyal kaygı 
ve kaçınma açısından birbirilerinden farklılaşmadıklarını 
bildirirken, Deveci ve arkadaşları (2012) üniversite 
öğrencilerinin gelir durumlarına göre kaygı düzeylerinin 
farklılaştığını, geliri düşük olanların kaygı düzeylerinin 
yüksek gelirli olanlara göre yüksek olduğunu tespit 
etmişlerdir. Gelir durumunun düşük olmasının, kişinin 
sosyal yaşantısını sınırlayabileceği, buna bağlı olarak 
da sosyal ortamlarda kaygı ya da sosyal ortamdan 
kaçınmanın gözlenmesi mümkün olabilir. 

Genel tıbbi hastalık öyküsü bulunanların ayrılma 
anksiyetesi düzeyleri ve yetişkin ayrılma anksiyetesi 
düzeyleri, genel tıbbi hastalık öyküsü bulunmayanlardan 
yüksek bulunmuştur. Bu bulgu literatürle uyumludur. 
Başbakkal ve arkadaşları (2010) akut hastalık nedeniyle 
hastaneye yatan çocukların davranışsal tepkilerini 
araştırdıkları çalışmalarında bu çocuklarda ayrılık 
anksiyetesinin yüksek olduğun saptamışlardır. Aynı 
çalışmada bu çocukların, ayrılık anksiyetesinin yanı sıra 
ebeveyne aşırı bağlanma, kendi başına yapabileceği işler 
için yardıma gereksinim duyma, yeni ortam ve kişilerden 
korkma gibi davranışlarının da arttığı bildirilmiştir. 
Alkın (2010) yetişkin ayrılma anksiyetesini ele aldığı 
çalışmasında, bu bozukluğun bulunduğu yetişkin 
hastalarda çocukluk ayrılma anksiyetesinin yetişkinliğe 

uzadığını ancak nedenlerinin kesin olarak ortaya 
konamadığını bildirmiştir. 

Sosyal kaygı ile ayrılma anksiyetesi belirtileri ve 
yetişkin ayrılma anksiyetesi arasında ve sosyal 
kaçınma ile ayrılma anksiyetesi belirtileri ve yetişkin 
ayrılma anksiyetesi arasında pozitif yönde anlamlı ilişki 
bulunmuştur. Bu bulgu literatürle uyumludur.) Bebeklik 
döneminde bebeğin annesinden ayrı oluşu durumunda 
ortaya çıkan ayrılık anksiyetesinin ileriki dönemde sosyal 
kaygı ve kaçınma biçiminde ortaya çıktığını bildirilmiştir 
(Sadock ve Sadock, 2008). Ayrılık anksiyetesini 
etkileyen faktörlerin sosyal anksiyeteyi de etkilediği 
ve bireylerin özellikle çocukluk döneminde yaşadıkları 
ayrılık anksiyetesine bağlı olarak ilerleyen dönemlerde 
farklı anksiyete bozuklukları sergilediklerini bildirilmiştir. 
Ayrılık anksiyetesi bulunan çocuklarda yetişkinliğe uzanan 
yetişkin ayrılma anksiyetesi ile birlikte yetişkinin sosyal 
ilişkilerinde yaşayabileceği sorunların da sosyal kaygı ve 
kaçınmayı arttırabileceği, kişinin ayrılık anksiyetesine 
bağlı olarak diğer insanlardan kaçınan bir ilişki biçimi 
ortaya koyması mümkün görünmektedir (Alkın, 2010). 
Fierman ve arkadaşları (1993) anksiyete bozukluğu 
olan hastaların geçmiş travmatik yaşantılarının önemli 
ölçüde yüksek olduğunu bildirmiştir. Ayrılık anksiyetesi 
de bebek için anne ile ayrılma sonucu ortaya çıkan 
travmatik bir deneyim olabilmektedir. Bazı araştırmacılar 
erken dönemde ortaya çıkan anksiyete bozukluklarının 
sosyal kaygının gelişimi üzerinde etkili olduğunu 
vurgulamışlardır. Özellikle erişkin hastalarda, çocuklukta 
davranışsal ketlenme ve anksiyete bozukluklarının varlığı 
ile sosyal kaygı ve panik bozukluk arasındaki ilişki çeşitli 
çalışmalarla ortaya konmuştur (Rosenbaum ve ark., 
1991; Pollack ve ark., 1996). 

Araştırmamızda ayrılma anksiyetesi belirtileri ile 
yetişkin ayrılma anksiyetesi arasında pozitif yönde 
anlamlı ilişki bulunmuştur. Bu bulgu literatürle uyumludur. 
Alkın (2010) yetişkin ayrılma anksiyetesinin, çocukluk 
ayrılma anksiyetesinin yetişkinliğe uzamış hali olarak 
tanımlamıştır. 

5. Sonuç
Sonuç olarak, bu çalışmada ayrılma anksiyetesi ve 

sosyal kaygı arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmış 
olup, iki değişken arasında ilişki bulunduğunda dair 
hipotez doğrulanmıştır. Çocuklukta anneden ya da bakım 
verenden ayrılma gibi travmatik yaşantıların yarattığı 
ayrılma anksiyetesinin yetişkinliğe uzayabileceği ve 
bunun da sosyal kaygı ve kaçınma davranışlarının ortaya 
çıkmasından sorumlu olabileceği söylenebilir. 

Ayrılma anksiyetesi ve yetişkinliğe uzanan yetişkin 
ayrılma anksiyetesi ve sosyal kaygı arasındaki ilişkinin 
ele alınabileceği bundan sonraki çalışmalarda, geçmiş 
psikiyatrik tanılar ve geçmiş travmatik deneyimlerin de 
ele alınmasının yanı sıra katılımcılarla klinik görüşmelerle 
elde edilebilecek erken dönem duygusal yoksunluk, 
terk edilme, sosyal izolasıyon, güvensizlik, başarısızlık, 
onay arama, bağımlılık, kusurluluk, teditler karşısında 
dayanıksızlık gibi bilişsel şemaların ve bunlarla uyumsuz 
başa çıkma biçimlerinin de ele alınması literatüre katkı 
sağlayıcı olabilir. 
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Özet
Panik Bozukluğu (PB) olan hastalarda diğer psikiyatrik hastalıkların eş tanı oranı oldukça yüksektir. Bu çalışmada panik bozukluğu 
tanısı almış erişkinlerde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) varlığı ve bu durumla ilişkili özellikler araştırılmıştır. 
Çalışmamıza psikiyatri polikliniğine başvuran ve SCID-I ile DSM-IV ‘e göre PB tanısı almış 65 kişi ile kontrol grubunu oluşturan 
65 sağlıklı gönüllü alınmıştır. Hasta grubunun hastalık şiddeti ve klinik durumlarının belirlenebilmesi amacıyla bu gruba 
Panik-Agorafobi Ölçeği uygulanmıştır. Klinik görüşmelere ek olarak her iki gruptan Sosyodemografik Veri Formu doldurulması 
istenmiş, WUDÖ ile Erişkin DEB/DEHB Tanı ve Değerlendirme Ölçeği uygulanmıştır. Çalışmamızda PB tanısı alan hastaların büyük 
çoğunluğunu kadın hastaların oluşturmaktadır. “İşsiz olma-çalışmama” durumunun sağlıklılara göre istatistiksel olarak anlamlı 
şekilde fazla olduğu gözlenmiştir. Çalışma ve kontrol grubu arasında yaş ortalamaları, medeni durum ve eğitim durumlarının 
dağılımı açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmemiştir. PB tanısı alan hastalarda şu anki DEHB eş tanı oranı 
%15,4 olarak bulunmuştur.  DEHB eş tanılı hastalarda DEHB alt tiplerinin grup içindeki dağılımları %60 ‘ı bileşik tip, %20’ si “ 
hiperaktivite ve dürtüsellik “, %20’ si “ dikkat eksikliği “ önde olan şeklinde saptanmıştır. Agorafobisi olan hastaların tamamında 
DEHB eş tanısı bulunmuştur. PB ile DEHB eş tanısı alan grupta panik bozukluğu olmadan DEHB tanısını alan gruba oranla daha 
düşük iş devamlılığı gözlenmiştir. DEHB tanılı hastalarda çalışma ve kontrol grubu arasında alkol kullanımı açısından istatistiksel 
bir farka rastlanmamıştır. 40 yaş üstü grupta DEHB hiç tespit edilmemiştir. Çalışmamızda PB ile DEHB eş tanı oranının sağlıklı 
kontrollerden yüksek olduğu,  agorafobisi olan PB olgularının tamamında DEHB eş tanısının bulunduğu görülmektedir. 
Keywords: panik bozukluğu, erişkin dikkat eksikliği ve hiperaktivite, eş tanı

PANİK BOZUKLUĞU HASTALARINA EŞLİK EDEN ERİŞKİN  
DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU
COMORBIDITY OF ADULT ATTENTION DEFICIT AND HYPERACTIVITY 
DISORDER WITH PANIC DISORDER

Abstract
The comorbidity of panic disorder with other psychiatric disorders is prevalent. This study aims to investigate the comorbid Attention 
Deficit and Hyperactivity Disorder (ADHD) with panic disorder (PD) in adults. In this study, 65 people with a diagnosis of panic 
disorder and 65 healthy volunteers who admitted to outpatient psychiatry clinic were included. In order to determine the disease 
severity and current clinical state Panic Agoraphobia Scale was used. Sociodemographic information form, Wender Utah Rating 
Scale (WURS) and Adult ADHD Diagnosis and Assessment Scale was used. Diagnosis of PD was significantly higher in women. Also 
it was observed that unemployment was statistically higher in PD group. There was no difference observed in between mean ages, 
marital status and education level. In patients diagnosed with panic disorder ADHD comorbidity rate was 15,4%. In comorbidity 
cases subgroups of ADHD was found as; 60% mixed, 20% hyperactivity and impulsivity, 20 % attention deficit dominant type 
showing statistical significance. In all cases with agoraphobia, it was associated with ADHD comorbidity. It was observed that 
PD comorbid with ADHD was associated with less work continuity than ADHD without PD comorbidity. There was no significant 
difference in alcohol use among ADHD diagnosed patients in both groups. ADHD diagnosis was not observed in individuals over 40 
years of age. In our study, comorbidity of PD with ADHD was shown to be high. In all patients with Agoraphobia ADHD comorbidity 
was detected. 
Keywords: panic disorder, adult attention deficit and hyperactivity, comorbidity
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si olmayanlara göre daha yüksek oranda rastlanmış ve 
anksiyete bozukluklarının yüksek oranda eşlik ettiği, 
kadınlarda özellikle önceden geçirilmiş ya da halen var 
olan panik bozukluğu eştanısının daha yüksek oranlarda 
olduğu saptanmıştır (Cumyn et al., 2009).

Çalışmamızda, DEHB’nin panik bozukluğundaki şu 
anki eştanı oranını bulmaya ayrıca bu birliktelikle ilişkili 
özellikleri ve sonuçları normal populasyonla karşılaştırmayı 
hedefledik.

2. Yöntem 
Çalışmaya Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Psikiyatri Polikliniği’ne başvuran, yapılandırılmış klinik 
görüşme (SCID) ile DSM- IV’ e göre panik bozukluğu 
tanısı alan 65 olgu ile kontrol grubunu oluşturan ve yine 
aynı yaş aralığındaki 65 sağlıklı gönüllü olmak üzere 
toplam 130 kişi alınmıştır. Kontrol grubu herhangi bir 
psikiyatrik bozukluk öyküsü olmayan gönüllülerden 
oluşturulmuştur. Her iki gruba aydınlatılmış onam formu 
verilip yazılı onayları alınmıştır. Çalışmaya alınan olgulara 
bu çalışma için geliştirilen sosyodemografik soru formu 
uygulanarak; kişisel, ailevi bilgileriyle kliniğine ait bazı 
özellikler edinilmiştir. 

Klinik görüşmeyle birlikte SCID I uygulanarak panik 
bozukluğu tanısı almış hastalara hastalıklarının şiddetinin 
ve klinik durumunun belirlenebilmesi amacıyla Panik-
Agorafobi Ölçeği uygulanmıştır. Eşlik eden erişkin 
DEHB varlığının araştırılması amacıyla ise öykü ve 
klinik görüşmelerine WUDÖ ile Erişkin Dikkat Eksikliği 
ve Hiperaktivite Bozukluğu testi eklenmiştir. Kontrol 
grubunun da psikiyatrik muayenelerinin ardından aynı 
testleri uygulamaları istenmiştir. Çalışmanın etik kurul 
onayı Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden 
alınmıştır.

Vaka gurubunun (Panik bozukluğu olanların) çalışmaya 
dahil edilme ölçütleri; DSM-IV-TR ölçütlerine göre panik 
bozukluğu tanısı alanlar, 18–60 yaş arasında olanlar, en az 
ilkokul mezunu ve klinik görüşme ve testler için entelektüel 
kapasitesi yeterli olanlar, klinik değerlendirmeyle zeka 
yetersizliği (Sınır zeka ve üstü) düşünülmeyenler, nörolojik 
bir hastalığı olmayanlar, psikotik özellik taşımayanlar, 
panik ataklarına yol açacak herhangi bir genel tıbbi 
duruma bağlı bozukluğu olmayanlar, alkol, psikoaktif 
madde etkisinde bulunmaması, olgulardan çalışmaya 
katılmayı kabul edenler. 

Vaka gurubunun çalışmaya dâhil edilmeme ölçütleri 
olarak yukarıdaki kriterleri yerine getirememeleri olarak 
değerlendirilmiştir.

Kontrol gurubunun çalışmaya dâhil edilme ölçütleri; DSM-
IV-TR ölçütlerine göre şu anda ve geçmişte tanı koyulmuş 
bir psikiyatrik bozukluğu olmayanlar, 18–60 yaşları 
arasında olanlar, en az ilkokul mezunu ve klinik görüşme 
ve testler için entellektüel kapasitesi yeterli olanlar, klinik 
değerlendirmeyle zekâ yetersizliği düşünülmeyenler, 
nörolojik bir hastalığı olmayanlar, çalışmaya katılmayı 
kabul edenler.

Kontrol gurubunun çalışmaya dâhil edilmeme ölçütleri 
olarak yukardaki kriterleri yerine getirememeleri olarak 
değerlendirilmiştir. Tüm dâhil ve red edilme kriterleri 

1. Giriş
Panik bozukluğu, başlangıç yaşı çok değişken olmakla 

birlikte, genellikle geç ergenlikle otuzlu yaşların arasında 
başlayan (Burke et al., 1990), belirtilerde azalma ve 
artmalarla giden, genellikle kronik seyirli bir bozukluktur 
(Roy-Byrne & Cowley, 1995). Panik bozukluğuna eşlik eden 
ve zaman zaman ayırıcı tanı güçlükleri de oluşturabilen 
yüksek oranlarda tıbbi durum ya da psikiyatrik bozukluk 
eştanısı bulunmaktadır. Öyle ki, agorafobi de dâhil 
edildiğinde, tek başına panik bozukluğunun görülme 
olasılığının oldukça düşük olduğu söylenilebilir (Roy Byrne 
et al., 1999). Panik bozukluğu olan hastalarda hayatları 
boyunca depresyon (Breier et al., 1984) diğer anksiyete 
bozuklukları, örneğin sosyal fobi,  genelleşmiş anksiyete, 
spesifik fobi (Pollack et al., 1990; Goldenberg et al., 1996) 
ve alkol madde kullanımı veya bağımlılığı da (Otto et al., 
1992) dahil olmak üzere psikiyatrik hastalıklar sıklıkla 
eşlik etmektedir. 

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB),  temel 
özellikleri kalıcı ve sürekli dikkatsizlik örüntüsü ve/veya 
benzer gelişim düzeylerindeki bireylere göre daha sık ve 
şiddetli hiperaktivite, dürtüsellik olan bir bozukluk olarak 
tanımlanmaktadır. Gelişimsel davranışsal bir bozukluk 
olan bu rahatsızlığın temel öğeleri dikkat bozukluğu, 
hiperaktivite ve impulsivite olarak değerlendirilmektedir. 
Belirtilerin erken yaşta başlamış olması (yedi yaş öncesi), 
evde ve/veya okulda ciddi soruna yol açması, belirtilerin 
çocuğun gelişimini ve toplumsal çevre ile uyumunu 
(normallere oranla) bozacak sıklık ve şiddette olması 
gerekir (APA, 1994). 

Çalışmalar, çoğunlukla çocukluk çağı DEHB’sinde 
eştanı üzerine yoğunlaşmış olup, erişkinde bu alanda 
yapılan çalışma oldukça azdır. DEHB varlığı ve bununla 
ilişkili özelliklerin araştırılması son yıllarda psikiyatri 
literatüründe artmış olmasına karşın, klinik olarak DEHB 
tanısının düşünülmesi erişkin psikiyatrisinde halen çok 
yetersizdir.  DEHB, diğer psikiyatrik bozukluklara yüksek 
oranda eşlik ediyor gibi görünmekle birlikte literatürde 
anksiyete bozukluklarında DEHB eştanısı varlığına çok az 
değinilmiştir (Van Ameringen et al., 1992). 

Hem DEHB (Faraone & Biederman, 1994) hem de panik 
bozukluğu dahil olmak üzere anksiyete bozuklukları 
(Weissman, 1993), benzer genetik etyolojiyi paylaştığı 
ileri sürülmektedir. Dahası, bazı ailesel-genetik çalışmalar 
iki hastalık arasındaki ilişkiye dikkat çekmektedir. Ailesinde 
anksiyete bozukluğu olan çocuklar kontrol grubuna göre 
daha yüksek oranlarda DEHB tanısı almaktadır (Sylvester 
et al., 1987; McClellan et al., 1990; Biederman et al., 
1991). DEHB’ nin ilk olarak görüldüğü aile üyelerinin 
diğer fertlerinde, normal kişiler ve onların akrabalarına 
göre, anksiyete bozukluğu riskinin daha yüksek olduğunu 
saptanmıştır (Philipsen et al., 2008). Panik ve agorafobi, 
DEHB’ nin ailede ilk görüldüğü kişilerde kontrollere kıyasla 
daha yaygın olarak bulunmuştur (Biederman et al., 1992). 
DEHB ve anksiyete bozuklukları pekçok risk faktörünü 
paylaşıyor gibi durmakla birlikte birbirinden bağımsız 
ailesel dağılımlar gösterdiğinden bahsedilmektedir (Perrin 
& Last, 1996).

Erişkinlerde DEHB eştanısı üzerine yapılmış bir çalışmada 
DEHB’ li kişilerde eksen 1 ve 2 bozukluklarına, DEHB’ 
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et al., 2005). Erişkinlerde DEHB tanısı konulabilmesi için 
geliştirilen Utah ölçütleri temel alınarak oluşturulmuştur. 
Ölçek geliştirme çalışması sırasında oluşturulan ilk ölçek 
çocukluktaki DEHB belirtilerini sorgulayan 61 maddeden 
oluşan kendini değerlendirme ölçeğidir. Yapılan analizler 
sonucu DEHB olan erişkinleri sağlıklı kontrollerden en 
iyi ayırdığı saptanan 25 madde puanlanmaktadır. Bu 
maddelerden elde edilen 0–100 arası puanlar Wender 
Utah Derecelendirme Ölçeği puanını vermektedir. Kesim 
noktası olarak 46 puan alındığında DEHB olan hastaların 
%86’sını,sağlıklı kontrollerin %99’unu ve depresyonu 
olan hastaların %81’ini ayırt edebileceği bildirilmektedir 
(Shallice, 1988). Ölçeğin türkçe formunun geçerlilik 
güvenilirlik çalışması Öncü ve ark. tarafından yapılmıştır 
(Ward & Wender, 1994). 

2.2. İstatiksel Yöntem ve Analiz:

Bu çalışmada istatistiksel analizler IBM SPSS 
Statistics 19 paket programı ile yapılmıştır.  Verilerin 
değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiklerinyanı 
sıra ikili grupların karşılaştırılmasında bağımsız t testi, 
kategorik verilerin karşılaştırılmasında çapraz tablolar ve 
ki-kare testi kullanılmıştır. Sonuçlar, %95 güven aralığı 
anlamlılık p< 0.05 düzeyi için aldıkları olasılık değerlerine 
göre değerlendirilmiştir. 

3. Sonuçlar
Yaş ortalamalarına bakıldığında panik bozukluğu olan 

hastaların yaş ortalaması 34,9, kontrol grubunda yer 
alan sağlıklı bireylerin yaş ortalamalarının ise 35,4 
olduğu saptanmıştır. İki gruba ait yaş ortalamaları 
karşılaştırıldığında istatistiksel bir fark olmadığı 
gözlemlenmiştir (p=0,785; t=-0,272).

Cinsiyet dağılımlarına bakıldığında panik bozukluğu olan 
grup içerisinde yer alan hasta bireylerin %63,1’inin kadın 
(n=41), %36,9’nun erkek (n=24) olduğu; buna karşılık 
kontrol grubunda yer alan bireylerden %44,6’sının kadın 
(n=29), geriye kalan %55,4’ünün ise erkek (n=36) 
olduğu görülmektedir. Bu değerler istatistiki olarak 
karşılaştırıldığında ise ele alınan örneklemde yer alan 
bireylerin cinsiyetleri arasında anlamlı bir fark olduğu 
görülmektedir (χ2=4,457; p=0,035).

Çalışma ve kontrol gruplarının medeni durumları 
karşılaştırıldığında çalışma grubunda yer alan panik 

uzman doktor kanaati ile yapılmıştır.

2.1.Veri toplama araçları

Sosyodemografik Veri Formu: Olguların yaşı, cinsiyeti, 
eğitim düzeyi, sınıf tekrarı yapıp yapmadığı, okulda disiplin 
cezası alıp almadığı, çalışma durumu, sık işdeğiştirmesinin 
olup olmadığı,   medeni durumu, evlilik sayısı,  gelir 
düzeyi, trafik cezası alıp almadığı, adli ceza alıp almadığı, 
hastalığın başlangıç yaşı, görmekte olduğu tedavi, ailede 
psikiyatrik öykü,  sigara kullanımı, alkol-madde kullanımı, 
intihar girişimi öyküsü bu formda değerlendirilmiştir.

SCID-I: DSM-IV Eksen I Bozukluklar İçin Yapılandırılmış 
Klinik Görüşme: Amerikan Psikiyatri Birliği tarafından,  
1994 yılında DSM-IV Eksen-I bozuklukları için 
yapılandırılmış bir klinik görüşme ve majör DSM-
IV Eksen-I tanılarının konması için geliştirilmiş, yarı 
yapılandırılmış klinik görüşme ölçeğidir. Hem psikiyatri 
hem de genel tıp hastalarına uygulanabilir.  Dil ve tanı 
kapsamı ile çoğunlukla erişkinler için kullanımı uygundur. 
Altı modülden oluşmaktadır. Türkiye için uyarlama ve 
güvenilirlik çalışmaları yapılmıştır. (Özkürkçügil et al., 
2009)

Panik Agorafobik Ölçeği: Panik bozukluğu tanısı almış 
olan hastada panik ataklarını, fobik kaçınmayı, beklenti 
anksiyetesini, sosyal ilişkilerdeki kısıtlanmayı, bedensel 
hastalık inancını göz önüne alarak alt bölümler halinde 
şiddettin derecelendirildiği ölçektir. Her bir alt bölüme ait 
puanlar panik bozukluğun bileşen puanlarını, bu puanların 
toplamı ise toplam şiddet puanını belirler.

DSM-III-R, DSM-IV ve ICD-10 gibi standart kabul 
edilen tanı araçlarıyla panik bozukluğu tanısı (agorafobili 
veya agorafobi olmadan) almış olan hastalara uygulanır. 
Ölçek özellikle ilaç veya psikolojik tedavilerin etkinliğinin 
araştırıldığı klinik çalışmaların haftalık değerlendirilmesi 
için geliştirilmiştir. Ayrıca diğer psikiyatrik hasta 
gruplarında panik bozukluğu ve agorafobi belirti 
örüntüsünü araştırmak amacıyla kullanılabilir.

(Aydemir & Köroğlu, 2006).

Erişkin DEB/DEHB Tanı ve Değerlendirme Ölçeği: 
Ölçek 1995 yılında Dr. Atilla Turgay ve ark. tarafından 
geliştirilmiştir (Turgay, 1995). Türkçe’ ye çevrilmesi, 
uyarlanması, geçerlilik güvenirlik çalışması 2006 yılında 
yapılmıştır (Günay et al., 2006). Ölçeğin doldurulması 
ile ilgili gereken açıklama yapıldıktan sonra kişinin 
kendisinin uygulayabileceği bir ölçektir. Ölçekte üç bölüm 
bulunmaktadır.

Ölçeğin birinci; Dikkat Eksikliği ve ikinci; Aşırı Hareketlilik/ 
Dürtüsellik bölümü DSM-IV tanı kriterlerindeki 18 belirti 
alınarak oluşturulmuştur. Üçüncü bölüm Dikkat Eksikliği 
Bozukluğu/DEHB ile ilişkili özellikler olarak belirtilmiştir. 
Bu bölüm ise Dr. Atilla Turgay tarafından geliştirilmiş olup 
DSM-IV’ e tanı kriteri olarak girmeyen ancak konu ile ilgili 
yapılan araştırmalara dayanarak çeşitli yayınlarda sözü 
edilen belirtiler alınmıştır.

Wender Utah Derecelendirme Ölçeği (Wender Utah 
Rating Scale): Bu ölçek çocukluktaki DEHB belirtilerini 
geriye yönelik sorgulamak ve erişkinlerde DEHB tanısının 
konulmasına yardımcı olmak amacıyla geliştirilmiştir (Öncü 

Table 1: Sosyodemografik İstatistikler

Yaş Çalışma Grubu Kontrol Grubu Test İstatistikleri
 34,98 ± 10.89 35,49 ± 10,32 p= 0,785
   t= -0,272

Cinsiyet Çalışma Grubu      Kontrol Grubu Test İstatistikleri
Kadın 41 %63,1 29 %44,6 χ2=4,457 
Erkek 24 %36,9 36 %55,4 p=0,035

Eğitim Durum Çalışma Grubu Kontrol Grubu Test İstatistikleri
İlkokul 21 %32,3 20 %30,8  χ2=0,223
Ortaokul 11 %16,9 13 %20,0
Lise 16 %24,6 15 %23,1 p=0,974
Üniversite 17 %26,2 17 %26,2

Medeni Durum Çalışma Grubu Kontrol Grubu Test İstatistikleri
Evli 41 %63,1 45 %69,2 χ2=2,567
Bekar 23 %35,4 19 %29,2 p=0,463
p<0.005
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Table 2: DEHB Eş tanı Oranı ve Alt Tip Dağılımı

DEHB Eş Tanısı Çalışma Grubu Kontrol Grubu Test İstatistikleri
DEHB Var 10 %15,4 5 %7,7 χ2=1,884
DEHB Yok 55 %84,6 60 %92,3 p=0,170

DEHB Alt Tipleri Çalışma Grubu Kontrol Grubu Test İstatistikleri
Dikkat Eksikliği Tipi 2 %20,0 3 %60,0  χ2=5,100
     p=0,078
Hiperaktif Dürtüsel Tip 2 %20,0 2 %40,0 
Miks. Tip 6 %60,0 - %- 

p<0.005

bozukluğu olan hastaların % 63,1’i evli (n=41), %35,4’ü 
bekar (n=23) ve sadece %1,5’inin (n=1) boşanmış yada 
eşini kaybetmiş olduğu görülmüştür. Kontrol grubunda 
yer alan sağlıklı gönüllülerin ise; %69,2’si evli (n=45), 
%29,2’si bekâr (n=19) ve %1,5’inin (n=1) boşanmış 
ya da eşini kaybetmiş olduğu görülmüştür. Gruplar 
arasında medeni durum açısından bir fark olup olmadığı 
karşılaştırıldığında, istatistiksel olarak anlamlı bir fark 
tespit edilmemiştir(χ2=2,567; p=0,463). 

Çalışma ve kontrol grubu arasında eğitim durumları 
açısından istatistiksel bir farka rastlanmamıştır (p=0,974; 
χ2=0,223). 

Panik bozukluğu olan hastaların şu anki görüşmede 
%15,4’ünde DEHB eş tanısına rastlanmaktadır.  DEHB eş 
tanısı taşıyan hastaların; %20’si dikkat eksikliği, %20’si 
hiperaktif dürtüsel ve geriye kalan %60’ı ise miks DEHB 
alt tip özelliği göstermektedir.

Çalışma grubuna ait DEHB tiplerinin dağılımlarına 
bakıldığında DEHB tiplerinin grup içinde dağılımı 
istatistiksel olarak miks tip açısından farklılaştığı tespit 
edilmiştir (p<0.0005 ;t=9,00).

DEHB eş tanısına çalışma grubu ve kontrol grubu 
karşılaştırıldığında, iki grup arasında DEHB eş tanısı 
taşıma olasılığının anlamlı bir şekilde farklılaşmadığı 
görülmektedir. 

(χ2=1,884; p=0,170). 

DEHB alt tiplerinin dağılımları karşılaştırıldığında; 
istatistiksel olarak α=0,10 ve p<0.05 anlamlılık düzeyinde 
bakıldığında çalışma ve kontrol grubu arasında anlamlı bir 
fark olduğu görülmüştür. Buna göre DEHB alt tiplerinin 
dağılımı açısından çalışma ve kontrol grupları arasında 
anlamlı bir fark bulunmaktadır (χ2=5,100; p=0,078). 
Nitekim sonuçlarda da görüldüğü gibi kontrol grubu içinde 
miks tipte DEHB varlığına rastlanmamıştır.

Agorafobisi olan ve olmayan panik bozukluğu olan 
hastalardaki DEHB eş tanı oranı incelendiğinde agorafobisi 
bulunan hastaların tamamında DEHB eş tanısına 
rastlandığı görülmüştür. 

DEHB eş tanısı gösteren bireyler arasında eğitim 
durumu açısından bir fark olup olmadığı incelendiğinde 
eş tanı gösteren çalışma grubu içerisinde yapılan analizde 
grup içinde eğitim yılı ortalamalarının farklılaştığı tespit 
edilmiştir (p=0,000;t=9,00). Ancak kontrol ve çalışma 
grubu arasında yapılan çalışmada gruplar arasında 
istatistiksel bir farka rastlanmamıştır (χ2=2,850; 
p=0,415).

DEHB tanısı almış hastaların alkol kullanım alışkanlıklarına 

bakıldığında çalışma ve kontrol gurubu arasında istatiksel 
bir fark gözlemlenmemiştir (χ2=2,143; p=0,343).

Sadece çalışma hayatına atılmış bireyler ele alındığında 
(Öğrenci ve Ev Hanımları bu grup dışında tutulmuştur) 
çalışma ve kontrol grubu içerisinde yer alan bireylerin 
iş değiştirme sıklıkları ekteki tabloda incelenmiştir. 
Bu sonuca göre; çalışma grubu ve kontrol grubu 
arasında olarak α=0,10 anlamlılık düzeyinde anlamlı 
bir fark görülmektedir (χ2=5,766; p=0,056). Bu sonuç 
ışığında Çalışma grubunda yer alan bireylerin kontrol 
grubundakilere oranla daha sık iş değiştirdiği söylenebilir.

Çalışma grubunda yer alan DEHB’ li olan ve olmayan 
hastaların ilk panik atak yaşlarına göre DEHB durumları 
karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir tablo 
ortaya çıkmamaktadır (χ2=5,116;p=0,163). Ancak bu 
bulguya rağmen 40 yaş üstü grupta DEHB görülmemesi 
dikkat çekicidir.

4. Tartışma
Panik bozukluğu olan hastalarda psikiyatrik eş tanı 

oranının yüksek olduğu bilinmektedir (Roy Byrne et 
al., 1999). Eş tanı sıklığı Dikkat Eksikliği Hiperaktivite 
Bozukluğu olan bireylerde de sık görülür ve bu durum 
kişinin yaşam kalitesi, işlevselliğini oldukça olumsuz 
yönde etkileme potansiyeli taşır. Çocukluk çağında en 
sık görülen psikiyatrik hastalıklardan biri olan DEHB’nin 
erişkin dönemde de sıklıkla devam ettiğine dair kanıtlara 
ilk kez 1976 yılında dikkat çekilmiştir. Bununla birlikte 
çalışmaların son yıllarda artmasıyla hastalığın erişkin 
hayattaki devamı ve yansımalarına yapılan vurguya 
rağmen erişkin psikiyatristlerinin bu tanıya yönelik 
farkındalığı halen yetersizdir. Hatta bu tablonun erişkinde 
görüldüğünü tartışan, kabul etmeyen görüşler de vardır. 

Table 3: Sosyodemografik İstatistikler

Eğitim Durumları Çalışma Grubu Kontrol Grubu Test İstatistikleri
İlkokul 3 %30,0 3 %60,0 
Ortaokul 2 %20,0 - %- 
Lise 2 %20,0 - %- 
Üniversite 3 %30,0 2 %40,0 

Alkol  Kullanımı Çalışma Grubu Kontrol Grubu Test İstatistikleri
Hiç 5 %50,0 2 %40,0  
Nadiren 5 %50,0 2 %40,0 
Haftada Bir iki Kez - %- 1 %20,0

p<0.005

χ2=2,850 
p=0,415

χ2=2,143 
p=0,343

Table 4: Çalışan Bireylerde İş Değiştirme Sıklıkları

İş Değiştirme Sıklığı Çalışma Grubu Kontrol Grubu Test İstatistikleri
Hiç 16 %45,7 26 %44,8  
Nadiren 13 %37,1 30 %51,7 
Sık 6 %17,1 2 %3,4 

p<0.005

χ2=5,766 
p=0,056

Table 5: Panik Atak Geçirmiş Hastaların ilk panik atak 
yaşları ve DEHB ilişkisi

Yaş Grubu DEHB Yok DEHB Var Test İstatistikleri
20 Yaş ve Altı 15 %27,3 3 %30,0  
20-30 Yaş Grubu 16 %29,1 3 %30,0 
30-40 Yaş Grubu 9 %16,4 4 %40,0 
40 Yaş ve Üstü 15 %27,3 - %- 

p<0.005

χ2=5,166 
p=0,163

ORIGINAL ARTICLE-ARAŞTIRMA
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ettik. Bu verilerimizi istatistiksel sonuçlarımızda birebir 
kullanmasak da, tespitler DEHB tanımızı ve bununla ilişkili 
her türlü örüntüyü desteklemeleri açısından önemliydi.

Cinsiyet dağılımlarının oranlarına bakıldığında çalışma 
grubu içerisinde yer alan hasta bireylerin %63,1’inin 
kadın , %36,9’nun erkek olduğu; buna karşılık kontrol 
grubunda yer alan bireylerden %44,6’sının kadın, geriye 
kalan %55,4’ünün ise erkek olduğu görülmektedir. Bu 
değerler istatistiki olarak karşılaştırıldığında ise ele alınan 
örneklemde yer alan bireylerin cinsiyetleri arasında 
istatistiki olarak anlamlı bir fark olduğu görülmektedir. 
Bu bulgu, Ateşçi ve arkadaşlarının ülkemizde yaptıkları 
çalışmada buldukları, panik bozukluğu hastalarının % 63’ 
ünün kadın olduğu bilgisiyle uyumluluk göstermektedir 
(Etik et al., 2007).

Panik bozukluk hastalarında çalışmama oranları normal 
populasyona kıyasla daha fazlaydı. Bu oran hesaplanırken 
ev hanımları ve öğrenciler hariç bırakıldı. Bu bulgumuz 
daha önceki pek çok literatürle uyumluydu (Kessler et al. 
1998; Skapinakis et al. 2011).

Panik bozukluğu olan hastalarda DEHB eş tanı oranını 
%15.4, sağlıklı gönüllülerde ise %7.7 olarak gözlemledik. 
Genel populasyonda erişkin DEHB görülme ve veya tanı 
koyulma oranlarının %2.2 ile %16.1 gibi geniş bir aralıkta 
değiştiği pek çok literatürde vurgulanmaktadır (Faraone 
et al., 2003; Skounti et al., 2007). Bulduğumuz oran bu 
aralığa uymaktadır. Panik bozukluğu hastalarında tespit 
ettiğimiz DEHB oranı ise literatüre göre düşüktür (Bradley 
& Hood, 1993; Millstein et al., 1997). Bunun sebebinin 
yukarıda belirttiğimiz tanısal hassasiyetimizle ilgili 
olduğunu düşündük.

Agorafobisi olan ve olmayan panik bozukluklu hastalardaki 
DEHB eş tanı oranı incelendiğinde agorafobisi bulunan 
hastaların tamamında DEHB eş tanısına rastlandığı 
görülmüştür. Bu sonuç dikkat çekicidir. Yaptığımız literatür 
çalışmaları sonucunda agorafobi ve DEHB ilişkisine dair 
bilgiye rastlanmamıştır. Çalışmamızdan çıkan sonuca göre 
panik bozukluğu olan hastalarda DEHB eşlik ediyorsa, 
agorafobinin yüksek olasılıkla gelişeceği speküle edilebilir. 
DEHB’li bireylerin zaten belli durum ve mekânlarda uzun 
süreli kalabilmekle ilgili sıkıntı yaşamaları, agorafobi 
gelişimini kolaylaştırıyor olabilir.

İlk panik atak yaşının sıklıkla yirmili yaşlarda olduğu pek 
çok literatürde belirtilmiştir (Faravelli & Paionni, 1999). 
Çalışmamızda 40’lı yaş ve sonrasında vakaların oranlarının 
diğer yaş gruplarına benzer şekilde çıkması örneklem 
sayımızın az olmasıyla ilişkili gibi görünmektedir. Ancak 
yine de çalışmamızın kendi içinde ilk panik atak yaşlarına 
baktığımızda 40 yaş altındaki başvurularda DEHB’ si olan 
ya da olmayan grupta anlamlı bir fark bulunmazken, 
40 yaş üstü grupta DEHB görülmemesi dikkat çekicidir. 
Bu sonuca göre DEHB ve panik bozukluk birlikteliği söz 
konusu olacaksa bu başlangıcın daha erken yaşlarda 
olacağı söylenilebilir. 

Panik bozukluk hastalarında var olan DEHB’nin alt 
tiplerinin dağılımı, merak ettiğimiz bir başka özellikti. 
DEHB’si olan çocukların erişkine dek izlendiği prospektif 
çalışmalar, dikkat eksikliği semptomları erişkin hayatta 
da devam ederken, hiperaktif ve impulsif semptomların 
giderek azaldığını ve bu azalmanın adölesan dönemde 

Tüm bunlarda erişkindeki belirtilerin çocuktakine göre 
çok daha fazla değişkenden etkilenmesi ve bu belirtilerin 
zamanla erişkin hayata adaptasyon çabalarıyla çok 
çeşitli şekilde farklılaşması, bu nedenle tanı kriterlerinin 
belirlenmesi ve tanı koyulmasındaki zorluk etkili olabilir. 
Pek çok psikiyatrist halen çocukta bu tanıyı kabul ederken, 
erişkin olma sürecindeki biyopsikososyal gelişimi göz 
önüne alarak, erişkinde böyle bir tanının net olarak 
söylenemeyeceği görüşündedir.

Çalışmamızda panik bozukluğu grubu ve kontrol 
grubunda Erişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivitesi eş tanı 
varlığı ve bunlarla ilişkili özellikler incelenmiştir. Bazı 
panik bozukluğu olan hastaların semptomları klasik gidiş 
ve ifade biçiminden farklı olduğunun gözlemi sonrasında, 
bu semptomların yalnızca panik bozuklukla ilişkili 
olmayabileceği, seyir ve şiddetini etkileyen başka bir 
zeminin de düşünülmesi gerektiği fikriyle bu araştırmaya 
başladık. 

Panik atağı öyküsüyle polikliniğimize başvuran bazı 
hastalar, tekrarlayan panik ataklar sonrasında gelişen 
anksiyeteli bekleyişlerini her zamanki gerginlik / iç 
huzursuzluklarından daha farklı, ancak bu sefer sebebini 
tanımlayabildikleri bir gerginlik olarak aktarmaktaydı. 
Ancak zaten kendilerinde var olan huzursuzluk, kıpır kıpır 
olma, yerinde ya da belli mekânlarda fazla duramama 
şeklinde ifade ettikleri sıkıntılı halin ne zaman ve nerede 
başladığı, nasıl tam olarak geçtiği gibi sorulara net yanıt 
verememekteydi. 

Tekrarlayan panik ataklarını deneyimleyen hastalar, 
agorafobi yaşantılarını tanımlarken ise, eskiden de belli 
ortamlarda uzun süre kalamayıp sıkıldıklarını ancak panik 
atak deneyiminden sonra ortamla ilgili tanımlayabildikleri 
bir korku duygusunun başladığını dile getirmekteydi. Bu 
süreğen sıkıntılılık hali başka bir anskiyete bozukluğu gibi 
panik bozukluğuna sık eşlik eden bir psikiyatrik tabloya da 
uymamaktaydı.

Bazı hastalarımızda ise klinik görüşme sırasında sözün 
bitmesini beklemeden yanıt verme, sabırsızlık, ellerde 
bacaklarda, o sırada sıkıntılı olmadıklarını ifade etmelerine 
rağmen, hareketlilik hali vs. gibi özellikler dikkat çekiciydi. 

Tüm bunlardan yola çıkarak bazı erişkin panik bozukluğu 
hastalarında süre giden, Erişkin Dikkat Eksikliği ve 
Hiperaktivitesinin olma ihtimalini düşündük ve çalışmayı 
planladık. Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi DEHB tanısını 
araştırırken, erişkinde pek çok semptom ve özelliğin 
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite ile karışabilme ihtimalini çok 
fazla göz önünde bulundurduk, ve tanısından kesinlikle 
emin olduğumuz DEHB vakalarını istatistiklerimize aldık. 
Eşik altı belirtilerinin olduğunu saptadığımız kişileri 
çalışmaya dâhil etmedik. .Aynı şekilde panik- agorafobi 
spektrumunda tanımlanabilecek ve veya panik benzeri 
semptomları olan hastaları da panik bozukluk grubunda 
kabul etmedik. 

DSM-IV TR’ ye göre herhangi bir ikinci eksen tanısını 
tam olarak karşılayan vakaları da çalışma dışında 
bıraktık. İkinci eksene dair belirgin olan bazı özellikleri, 
biyopsikososyal gelişme sürecinde DEHB ile sebep-
sonuç ilişkisi açısından değerlendirmeye aldık. Literatür 
ve klinik gözlemlerde “DEHB ile ilişkili özellik” şeklinde 
vurgulanıyor olanları bu tanıya özgü belirti olarak kabul 
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siklotimik hastalarda zaman içinde bipolar bozukluk 
gelişip, hızlı döngülülük bile oluşabilir (Hantouche & 
Perugi, 2012). Hem bipolar hem siklotimi hem de DEHB 
da anksiyete bozukluğu ek tanı sıklığı artmaktadır. 

Bipolar bozuklukta ve siklotimide (Perugi & Akiskal, 
2002; Akiskal, 2006) anksiyete bozuklukları (DSM-5’e 
göre) ek tanısında panik bozukluğu (Gustavo et al., 2014) 
ve sosyal fobi ön plana çıkarken, gidişata da etki ettikleri 
çalışmalarda yer almıştır (Robert et al., 2007, Berkol et al., 
2015). DEHB de panik bozukluğu ek tanısının erkeklerde 
daha sık izlendiği belirtilmektedir (Cumyn et al., 2009).

Bipolar bozukluğunun ve DEHB’nun anksiyete bozukluğu 
ek tanıları arasındaki benzer ilişki önemlidir. Bipolar 
bozukluk, siklotimi ve DEHB ilişkisi de düşünüldüğünde, 
tüm bu süreçlerin birlikteliğinin önemi artmaktadır.

Daha önce de değinildiği gibi literatürde anksiyete 
bozukluklarından biri olan panik bozukluk, agorafobi ve 
DEHB birlikteliği ile ilgili çok fazla çalışma bulunmamaktadır. 
Çalışmamız bu alanda yapılan az sayıda çalışmadan 
biridir. Bununla birlikte çalışmamıza kabul edilen hasta 
sayısının toplumda sık görüldüğü bilinen ve araştırmamız 
için konu olan iki bozukluğun çalışılması için yetersiz 
olduğu açıktır. Üstelik hastanemize başvuruda bulunan 
hastaların sosyokültürel- sosyoekonomik durumları 
göz önüne alındığında çalışma sonuçları genel toplumu 
yansıtmayabilir.

Çalışmamızda hastalar, tanının netleştirilebilmesi 
amacıyla, panik semptomlarıyla başvurduğu aynı hafta 
içinde yeniden değerlendirilmeye alınmıştır. Oysaki 
araştırdığımız her iki bozukluk da süregen seyirlidir. 
Kesitsel bir çalışma olması, uzunlamasına bir izlemeye 
dayanmaması nedeniyle, birlikteliklerinin doğasının 
araştırılmasında, bu çalışma yetersiz kalmaktadır. 

Ayrıca iki grup arasında cinsiyet açısından anlamlı bir 
farklılık bulunması, sonuçların değerlendirilmesinde 
yanlılık oluşturabilir. 

Erişkin dönem için DEHB tanısının koyulması ile ilgili 
bahsedilen zorluklar nedeniyle tanılandırma aşamasında 
oldukça seçici davrandığımızdan (subklinik vakalar çalışma 
dışı bırakıldı), çalışmamızda eş tanı oranları gibi bazı 
değerler gerçekte olduğundan daha düşük tespit edilmiş 
olabilir. Bu sonuçta örneklem sayımızın yetersiz olmasının 
da etkisi olduğu düşünülmektedir. Yaptığımız çalışmada 
her ne kadar panik bozukluk ve kontrol grubu arasında 
DEHB eş tanısı açısından istatistiksel olarak anlamlı bir 
fark saptamamış olsak da belirttiğimiz sebeplerden ötürü 
bu alanda yapılacak daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.

Panik bozukluk gibi anksiyete bozukluklarıyla DEHB 
birlikteliğinin, muhtemel etiyolojik ortaklığın, bu iki 
bozukluk arasındaki sebep sonuç ilişkisinin, bu durumun 
yaşam kalitesi ve prognoz üzerine etkilerinin daha iyi 
aydınlatılması için bu konuyla ilgili yapılacak uzunlamasına, 
daha geniş örneklemli ve çok merkezli araştırmalara 
ihtiyaç olduğu açıktır.

Sonuç olarak, çalışmamızda panik bozukluğunda dikkat 
eksikliği eş tanı oranını ve bu eştanıyı alma ile ilişkili 
klinik özellikleri araştırdık. Panik bozukluk grubunun 
çoğunluğunu kadın hastalar oluşturmaktadır. Eş tanı 
durumuna baktığımızda çalışmamız, panik bozuklukta 

belirgin olduğunu göstermiştir (Brown & Gammon, 1995; 
Fayyad et al., 2007). Biz panik bozuklukta eş tanı alan 
DEHB hastalarında dikkat eksikliği ve hiperaktif-impulsif 
grup oranını benzer (%20), bileşik tipi ise en yüksek 
(%60) olarak bulduk. DEHB semptomlarının gelişme 
zamanını inceleyen uzunlamasına çalışmalarda dikkatin 
etkilenmesinin erken çocukluk döneminde başlayan 
hiperaktif- impulsif davranış zorluklarına ikincil geliştiği 
kanıtlanmıştır (Loeber et al., 1992). Bu bilgi, bileşik 
tipin dikkat eksikliği semptomları eklenmesiyle birlikte 
hiperaktif impulsif tipten gelişiyor olabileceğine işaret eder 
(Barkley & Murphy, 1998). Çalışmamızda erişkin DEHB 
popülasyonuna göre panik bozukluğa eşlik eden DEHB’li 
kişilerde bileşik tipin daha yüksek oranda bulunması ve 
hiperaktivitenin dikkat eksikliğine eşit yükseklikte tespit 
edilmesi, bileşik tipin hiperaktif-impulsif tipten doğduğu 
bilgisiyle birleştirilecek olursa, dikkat çekicidir. Bu sonuçla 
birlikte hiperaktif-impulsif belirtileri yüksek oranda olan 
çocukların erişkin dönemde daha fazla panik bozukluk 
geliştirebilecekleri söylenilebilir. Bununla birlikte bileşik alt 
tipi olan DEHB’li bireylerin psikiyatrik eş tanı oranlarının 
(davranım bozukluğu, yeme bozukluğu, madde kullanım 
bozukluğu gibi) yüksek olduğunu bulan bir çalışmada 
depresyon ve anksiyete bozukluğu oranlarında bir farklılık 
bulunmadığı belirtilmiştir (Millstein et al., 1997). DEHB 
alt tipleri üzerine yapılan çalışmaların tümü nerdeyse 
çocuklarla ilgiliyken bu farklılıkların erişkin DEHB’sindeki 
yansımalarının çalışıldığı çalışma çok az sayıdadır 
(McGough et al., 2005, Murphy et al., 2002, Sprafkin et 
al., 2007). Erişkin yaşamdaki olası yansımaların, bunların 
genel ruh sağlığı ve bireylerin işlevselliğindeki önemi 
açısından, daha fazla çalışılmasına ihtiyaç olduğu açıktır.

Panik bozukluğu olup da DEHB eş tanısı almış bireylerin 
tamamı alkol kullanım anamnezlerinde “hiç” ya da 
“nadiren” olarak yanıt vermiştir. Kontrol grubunda ise 
DEHB tanısı almış olan bireylerin %80’i “hiç “ ya da “ 
nadiren” %20’ si ise “haftada bir iki kez” yanıtını vermiştir. 
İkinci grupta “haftada bir-iki kez den daha çok” yanıtını 
veren olmamıştır. Alkol kullanımı olan bireylerden kötüye 
kulanımın varlığı açısından da anamnez alınmıştır. Buna 
göre her iki grupta da DSM-IV’e göre alkol kötüye kullanımı 
ya da alkol bağımlılığı kriterlerini dolduran hasta tespit 
edilmemiştir. Her iki grupta DEHB tanısı almış bireylerin 
alkol kullanım alışkanlıklarına bakıldığında çalışma ve 
kontrol grubu arasında istatistiksel bir fark görülmemiştir. 
Bu tespit, DEHB’li bireylerde normal populasyona göre 
madde kullanımının arttığının tespit edildiği önceki 
pek çok literatür bilgisine uymamaktadır (August et 
al., 2006; Molina & Pelham, 2003) Çalışmamızın çoğu 
kadın hastalardan oluşmaktadır. Bu sonuç, sosyokültürel 
bağlamda ülkemizde kadınlarda alkol madde kullanım 
oranının daha düşük olmasıyla açıklanabilir.

Bazı yazarlar; bipolar bozukluk ve DEHB tanılarının farklı 
bozukluklar olmakla birlikte sıklıkla bir arada bulunabildiğini 
hatta duygudurum bozukluğu spektrumunun parçaları 
olabileceğini de belirtmektedirler; ayrıca ailesel bipolar 
bozukluk öyküsü bulunan hastaları DEHB-bipolar alt 
tip olarak sınıflandırılabilineceğini de ifade etmekteler 
(Wilens et al., 2003; Masi et al., 2003; Dilsaver et al., 
2003). DEHB ve siklotiminin özellikle dürtüsellik açısından 
benzerlikleri mevcuttur (Perugi et al., 2011). Hatta  
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DEHB birlikteliğinin yüksek ve istatistiksel olarak 
normal popülasyonda DEHB görülme sıklığına benzer 
oranda olduğunu göstermektedir. Agorafobisi olan 
hastaların tamamında DEHB eş tanısına rastlanmıştır. 
Panik bozukluğuna DEHB eşlik eden bireylerin büyük 
çoğunluğu “bileşik tip” özelliği göstermesi, ayrıca kontrol 
grubunda bileşik tipte DEHB varlığına rastlanmaması 
düşündürücüdür. Panik bozukluğu olan DEHB’li bireylerin 
iş değiştirme sıklığı, yalnızca DEHB kriterlerini karşılayan 
bireylere göre daha yüksek oranda görülmektedir. Panik 
bozukluk ve DEHB birlikteliğine genç ve genç erişkinlerde 
rastlanmıştır.

Literatürde panik bozukluk ve diğer psikiyatrik durumların 
birlikteliği ile ilgili çok fazla sayıda çalışma vardır. Fakat 
Erişkin Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu eş 
tanısıyla ilgili araştırma sayısı kısıtlıdır. Çalışmamız bu 
alanda yapılan az sayıda çalışmadan biri olup, örneklem 
sayımızın az olması, örneklem grubumuzun sosyokültürel 
özelliklerinin toplumun genelini yansıtmıyor olması 
çalışmamızın kısıtlılıklarındandır. Ayrıca çalışma planımızın 
kesitsel olması nedeniyle bu alanı etkileyebilecek her türlü 
değişkeni gözlemleyememiş olmamız, birlikteliğin gerçek 
doğasıyla ilgili fikir edinilmesinde önemli bir kısıtlılıktır. 
İlerde panik bozukluk ve diğer anksiyete bozuklukları ile 
erişkinde DEHB birlikteliğine çok yönlü yaklaşılabilmesi 
için bu konuyla ilgili yapılacak daha geniş örneklemli ve 
çok merkezli araştırmalara ihtiyaç vardır. 
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Özet
Trikotillomani (saç ve kıl koparma hastalığı) kişide devamlı saç yolumunun gözlemlendiği bir psikiyatrik bozukluk olarak 
tanımlanabilir. Bu durumun nörobiyolojisi net olarak bilinmemektedir. Bu nedenden dolayı tedavisi içinde kesin çözümler 
sunulamamaktadır. Molekğler genetik çalışmaları trikotillomaninin etiyolojisinin daha iyi anlaşılması ve bu bozukluğun tedavi 
edilmesi için büyük önem taşımaktadır. Günümüze kadar yapılan çalışmalar ile trikotillomani hakkında eldeki bilgiler kısıtlıdır. 
Yapılan moleküler analizler HOXB8, SAPAP3, DRD1, DRD4, SLC6A4 genlerinin hastalık ile ilişkili olabildiğine dair ipuçları 
vermektedir. Bu derlemede trikotillomaninin psikolojik ve fizyolojik temelleri ve sınıflandırılışı ve ardından da trikotillomaniye dair 
moleküler genetik çalışmalar, hayvan çalışmaları ve bozukluk ile ilişkili olduğu düşünülen genetik polimorfizmler anlatılacaktır. 
Eldeki bilgilerin derlendiği bu makalenin sonrasında gerçekleştirilebilecek olan moleküler çalışmalara da yön vereceğini ümit 
etmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: psikiyatri, genetik, polimorfizm

Abstract
Trichotillomania can be described as a psychiatric disorder where a recurring hair pulling behaviour is observed in an individual. 
Neurobiological causes of this condition is still unclear. Because of this, definite solutions can not be presented in the treatment. 
Molecular genetic studies are of great importance for a better understanding of the etiology of trichotillomania and for the treatment 
of this disorder. As of today, our knowledge and information about trichotillomania is limited. The molecular analyzes made 
suggest that HOXB8, SAPAP3, DRD1, DRD4, SLC6A4 genes may be related to the disease. In this review, the psychological and 
physiological basis and classification of trichotillomania will be followed by genetic polymorphisms that are thought to be related to 
molecular genetic studies, animal studies and disorders of trichotillomania. We hope that this article will also guide to the further 
molecular studies that can be carried out in this subject.
Keywords: pyschiatry, genetics, polymorphism
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Trikotillomaninin, OKB, Tourette Sendromu ve tırnak 
yeme veya cilt yolma gibi diğer dürtüsel bozuklukları 
da içeren psikiyatrik rahatsızlıklarla ilişkili olduğu veya 
kesiştiği düşünülmektedir (Lochner ve ark., 2002). Bu ortak 
özellikler, trikotillomaninin semptomatalojisinde benzer 
davranışsal ritüeller ve vücut odaklı tekrarlanan davranışsal 
bozukluklarda görülen tetikleyici ipuçlarını da içerebilir. 
Trikotillomani ile OKB arasında gözlenen benzerlikler; 
dürtülere yanıt olarak gerçekleştirilen davranışlar, davranış 
sonrası rahatlama ve bozukluğun tekrarlayan bir yapısı 
olmasıdır. Uygulanan tedavi yöntemlerinde de OKB ve 
trikotillomani benzerlik göstermektedir. Davranışsal terapi 
pek çok trikotillomani hastasında etkili olabilse de bazı 
hastalarda farmakoterapi tedavisi zorunlu olabilmektedir. 
Tıpkı OKB ile olduğu gibi, bazı hastalar selektif serotonin 
gerialım inhibitörler tedavisine cevap vermektedirler.

Trikotillomaninin nörobiyolojik temelleri konusunda 
net bilgiler bulunmamaktadır. Fakat bozukluğun genetik, 
psikolojik ve sosyal faktörler arasındaki kompleks bir 
ilişkiye dayandığı ve birden fazla yolağı içerdiği tahmin 
edilmektedir (Johnson ve El-Alfy, 2016). Çalışmalar, dürtü 
kontrol ve ödül mekanizmasındaki dopamin, serotonin ve 
Gamma-aminobütirik asit (GABA) gibi nörotransmitterlerin 
miktarlarında ki değişimlerin trikotillomaniyle ilişkisi 
olduğunu göstermektedir (Nikolaus ve ark., 2010).

2. Trikotillomaniye dair genetik genetik 
çalışmalar
Deneysel hayvan modelleri ve trikotillomani hastalarında 

HOXB8 ve SLITRK1 gen çalışmaları son yıllarda genetik 
faktörlerin hastalığın patogenezindeki önemini göstermiştir 
(Greer ve Capecchi, 2002).

Slit proteinleri, bilateral simetri gösteren hayvanlarda 
nöral gelişimin sağlanmasında rol alan ve ekstraselüler 
matriks görevi gören geniş bir protein ailesidir. Slit 
homoloğu protein ailesinin 1. grup üyesi olan Slit1 proteini 
ise SLIT1 geni tarafından kodlanır.  Slitkr1 (SLIT ailesi 
membran proteini 1) proteini, SLIT proteinlerine benzerlik 
gösteren ve nöronal büyüme, hücre dışı sinyal regülasyonu 
gibi görevleri bulunan transmembran proteinidir (Mah, 
2010), SLITRK1 geni proteini kodlanır ve bu gen kromozom 
13q31 üzerinde yer almaktadır. Slitrk1 proteini eksikliğinin 
farelerde anksiyete-benzeri davranışlara neden olduğunu 
bildiren çalışmalar mevcuttur (Katayama ve ark., 2008). 
Abelson ve ark. (2005) tarafından Tourette Sendromu ile 
dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) olan 
bir erkek çocukta SLITRK1 geninde 1 baz çifti delesyonu 
rapor edilmiştir. Zuchner ve ark. (2006), en az bir 
üyesinin trikotillomanini gösteren 44 farklı ailede SLITRK1 
gen analizi gerçekleştirmişler, ve bu genin hastalığın 
patogenezinde önemli olduğunu bildirmişlerdir (Zuchner et 
al., 2006). Yapılan araştırmada hastalıkla bağlantılı olarak 
değerlendirilebilecek ve amino asit değişimlerine neden 
olabilecek c.1751G>A (R584K) ve c.1777A>G (S593G) 
mutasyonlarını saptamışlardır.

Trikotillomani ile ilişkili bir başka gende homeobox 
B8 (HOXB8) genidir. HOX genleri embriyonik dönemde 
gelişme, erişkin farelerde kıl oluşumu ve hamile dişilerde 
meme dokusunun olgunlaşmasından sorumludur. 
Yapılan çalışmalarda aşırı tımarlanan farelerde HOXB8 

1. Giriş
Trikotillomani (MIM 613229), bireylerde tekrarlayan ve 

karşı konulamayacak kadar güçlü saç ve kıl yolma hissi 
ile kendisini gösteren psikiyatrik bir bozukluk olarak 
tanımlanmaktadır (Christenson ve ark., 1991). Hastalığın 
biyolojisi tam olarak bilinmediğinden Food and Drug 
Administration (FDA) tarafından onaylanmış net tedavi 
protokolü bulunmamakta ve klinisyenlerin tedavinin 
planlanması ve uygulanmasında zorlanmalarına neden 
olmaktadır. Günümüze kadar gerçekleştirilmiş klinik 
çalışmalar, hangi ilaç sınıflarının kullanılmasına dair tutarlı 
veya yeterli kanıtlar sağlayamamıştır. Bu klinik durum, 
“Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı 5 
(DSM-5)” tarafından an itibari ile “obsesif kompulsif ve 
ilişkili bozukluklar” altında sınıflandırılmaktadır.

Trikotillomani, ilk etapta DSM-4 tarafından dürtü kontrol 
bozukluğu altında sınıflandırılmıştır. Teşhis kriterleri ilk 
etapta saçın tam yolunmadan önce veya yolma dürtüsüne 
karşı koyan ve artan bir gerilim hissi, saçın yolunması 
esnasında rahatlama, haz veya zevk alınmasını olarak 
belirlenmekteydi (Stein ve ark., 2010). Fakat her hasta 
da bu semptomlar net olarak görülmediğinden bu kriterler 
DSM-5’de çıkartılmışlardır. Yatakta uzanmak, televizyon 
izlemek, bilgisayarda vakit geçirmek veya kitap okumak 
gibi faaliyetlerde genel olarak otomatik saç yolumu 
gerçekleşirken odaklanılmış saç yolumu çekilecek saçların 
özellikle aranıp yolunması ile olmaktadır. Odaklanılarak 
yapılan bu saç yolumu bireylerin kendilerini hoş 
karşılanmayan düşünce ve duygulardan uzak tutmasına da 
neden olabilmektedir (Flessner ve ark., 2008).

Trikotillomaninin nedenleri tam olarak bilinmemektedir. 
Günümüze kadar yapılmış olan nöroanatomik çalışmalara 
ek olarak moleküler çalışmalar ile trikotillomanide genlerin 
rolünün önemini göstermiştir (Chattopadhyay, 2012). 
Ailesel trikotillomani vakaları kalıtımsal boyutun önemini 
ortaya koymuştur (Galski, 1983). Trikotillomani hastalarının 
birinci derece akrabalarında trikotillomani benzeri 
davranışların varlığı yapılan çalışmalar ile belirtilmiştir 
(Schlosser ve ark., 1994). Bu çalışma ve bulgulara ek 
olarak trikotillomani ile obsesif-kompulsif bozukluk (OKB) 
arasında genetik bir bağlantının varlığı da gösterilmiştir 
(King ve ark., 1995). Novak ve ark. (2009), en az birinin 
trikotillomani gösterdiği 34 ikiz (24’ü tek yumurta, 10’u çift 
yumurta) üzerinde yaptıkları analizde genetik faktörlerin 
önemli rollerini göstermişlerdir.

İki cinsiyet için de trikotillomaninin prevalansı %0.6 
olarak belirtilmektedir, ancak kadınlar da bu oran %3.4, 
erkeklerde ise %1.5’ lara kadar yüksek olabilmektedir 
(Cristenson ve ark. 1992). Rahatsızlığın görülmesi 
ergenlik dönemine denk gelebilir ve ortalama olarak 13 
yaş belirtilmiştir (Mackenzie ve ark., 1995). Saç veya 
kıl çekim işlevi genellikle kafa derisinden, kaşlardan 
ve kirpiklerden yapılırken, bazı durumlarda aksilladan 
ve kasık bölgesinden de yapabilmektedirler (du Toit ve 
ark., 2001). Saçların spesifik olarak; rengine, dokusuna 
ve uzunluğuna göre yolunduğu da rapor edilmiştir. Bazı 
kişiler saç yolumunun ardından, saçın parmaklar arasında 
yuvarlanması, dudaklar ya da dişler üzerinde gezdirilmesi, 
ısırılması ve/ya yutulması (trikofaji) gibi saça dair ritüeller 
göstermektedirler.



REVIEW-GÖZDEN GEÇİRME

VOLUME-CİLT  /  NUMBER-SAYI  2  /  2017  THE JOURNAL OF NEUROBEHAVIORAL SCIENCES 92

JN
BS

20
17

 P
ub

lis
he

d 
by

 Ü
sk

üd
ar

 U
ni

ve
rs

ity
   

/  
 2

01
7 

Ü
sk

üd
ar

 Ü
ni

ve
rs

ite
si

 ta
ra

fın
da

n 
ya

yı
m

la
nm

ak
ta

dı
r  

 w
w

w
.j

nb
s.

or
g

gen varyasyonlarının deri lezyonlarına neden olduğunu 
bildirmişlerdir (Greer ve Capecchi, 2002). Aynı şekilde 
HOXB8 gen varyasyonu gösteren farelerin bireysel 
tımarlanmalarına ek olarak ayrıca kafesteki diğer fareleri 
de aşırı tımarlama davranışı gösterdikleri belirtilmiştir 
(Galski, 1983; Greer ve Capecchi, 2002).

Synapse-associated protein 90 (SAP-90) ailesi diğer 
proteinlerle etkileşime girerek glutamerjik sinapslarda 
anahtar bir iskelet yapı oluşturur (Scannevin & Huganir, 
2000). SAP-90 protein ailesinin 4 tane homolog üyesi vardır. 
SAPAP3 geninin knock-out modellerinde aşırı tımarlama 
davranışının oluştuğu rapor edilmiştir (Welch ve ark., 
2007). İnsan ve faredeki SAPAP3 genleri büyük oranda 
homologdurlar (>%90), bu yüzden SAPAP3 geninin obsesif 
kompulsif spektrum bozukluğunun (OKSB) etiyolojik sebebi 
olabileceği öne sürülmüştür (Hollander & Benzaquen, 
1997). Yapılan bir araştırmada Amerika ve Kolombiya’lı 
383 trikotillomani ve OKB gösteren bireyler ailesel olarak 
incelenmiştir (Bienvenu ve ark., 2009), SAPAP3 geninde 
altı tek nükleotid polimorfizmi (SNP) analiz edilmiş ve 
rs6662980 ve rs4652869 polimorfizmlerinin belirtiler ile 
arasında anlamlı bir ilişki saptanmıştır (Bienvenu ve ark., 
2009). Yapılan rs6662980/ rs4652867 haplotip analizinde 
de trikotillomani ile ilgili lokuslar arasında istatistiksel 
açıdan anlamlı bir bağlantı saptanmıştır. Züchner ve ark., 
(2009) Amerikan populasyonunda 165 OKB’li trikotillomani 
vakası ile 178 sağlıklı bireyi karşılaştırmış, hastalık ile ilişkili 
labilecek 7 farklı (A148insGPAGA, R13C, T156M, A189V, 
P606T, T523K ve K910R) polimorfik bölgenin varlığını 
göstermişlerdir.

Serotonin geri alım inhibitörleri, serotonin taşıyıcı 
proteinleri (5-HTT) engelleyerek sinaptik aralıkta serotoninin 
birikmesine yol açarken norepinefrin gerialım inhibitörleri 
de benzer bir etki ile norepinefrin taşıyıcılarını engelleyerek 
hücreler arası epinefrin ve nöroepinefrin birikmesine sebep 
olur. Yapılan çalışmalarda Trikotillomani tedavisinde, tıpkı 
OKB tedavisinde olduğu gibi serotonin (5-HT) gerialım 
inhibitörü olan klomipramine uygulanmış ve bir norepinefrin 
gerialım inhibitörü olan desipramin ile kıyaslandığında 
daha etkin sonuç vermiştir (Lenane ve ark., 1992). Benzer 
ilişki anti-dopaminerjik ajanlarla da gözlenmiş, bu yüzden 
de trikotillomaninin gelişmesinde hem serotonin hem de 
dopamin nörotransmitter sistemlerinin dahil olabileceğini 
düşünülmesini sağlamıştır. Serotonin metabolizmasında 
ki 5-HT2A (T102C) ve SLC6A4 genlerinde bulunan bazı 
polimorfizmler araştırılmış; ancak halen net sonuçlar 
elde edilememiştir (Polesskaya ve Sokolov 2002; Khait 
ve ark., 2005). Benzer çalışmalar dopaminerjik sistem 
moleküllerinden olan dopamin reseptörü 1 (DRD1) ve 
dopamin reseptörü 4 (DRD4) üzerinde gerçekleştirilmiştir. 
Hemmings ve ark. (2006) 39 trikotillomani ve 250 OKB 
hastasının 5HT2A (T102C), DRD4 (-521 C/T), SLC6A4 
(5-HTTLPR), ve DRD1 (-48 A/G) polimorfizmlerini 152 
sağlıklı kontrol ile karşılaştırarak incelenmişler, 5HT2A 
polimorfizmini trikotillomani hastalarında istatistiksel 
açıdan anlamalı derecede farklı bulduklarını bildirmişlerdir.

3. Sonuç
Trikotillomaninin genetik temellerinin ve biyolojik 

yolaklarının anlaşılması, bu rahatsızlığın kontrolünde ve 

tedavisinde gelişimi beraberinde getirecektir. Trikotillomani 
patofizyolojisine dair nörobiyolojik bilgimiler henüz 
istenilen seviyede değildir. Bu durumun etyolojisine ve 
genetik açıdan bu duruma yatkınlığın nedenlerine ait 
çalışmalar halen devam etmekte olup her geçen gün biraz 
daha ilerlemeler gerçekleştirilmektedir. Özellikle günümüze 
kadar yapılan çalışmalar ile sorunun multi-faktoryal olduğu 
tahmin edilmektedir. HOXB8, SAPAP3, DRD1, DRD4, 
SLC6A4 genleri sorun ile ilişkili olabildiğine dair ipuçları 
bulunmaktadır. Hastalığa neden olabilecek mutasyonların 
bulunabilmesi için genom çapında geniş çaplı ilişkilendirme 
çalışmalarına ihtiyaç vardır.
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