
~ ·,, 

'' ; 

~· : 

·•·, •. ·._J 

T. C •. 
ATATÜRK ÜNiVERSiTESi 

TIP FAKÜLTESi . 
PSiKiYATRi ANABILIM DALI 

',' 
1 

. ~ 

. i 

''""'~ '\ '. ' 
; . 
''. 'r! 

··-~ ·.~. 
~·-~ ~.-.· .. :' 

. '~,./ . . , .. 
'' 

·. BÖLGEMiZDE SOMATIZASYON BOZUKLUÖU GÖSTEREN HAŞTALARIN 
SEMPTOM DABIUMLARI VE. STRES FAKTÖRLERİ iLriLIŞKlsl .· 

' '·, 

' . 

· Dr. Necati -~E-RDOGA1f '. 

. ; 
-( . 

UZMANLIKTEZI· . 

ERZURUM.· 19~0,. 

.. ·' 

. '• 

_. 



T.c. 
ATATliRK ÜNİVERSİTESİ 

TIP FAKliLTESİ 

PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI 

BÖLGEMİZDE SOMATİZASYON BOZUKLUGU GÖSTEREN 

HASTALARIN SEMPl'OM DAGILIMLARI VE STRES 

l!:AKTÖH.LERİ İLE İLİ~KİSİ 

Dr.Necati ERDOGAN 

UZMA.NLIK TEZİ 

ERZURUM 1990 

'. 



ÖN S.Ö Z 

Bu çalışmanın planlanriıası, yürütülmesi ve değer

lendirilmesinde bUyUk katkıları olan kıymetli hocalarıma, 

emeği geçen tilm mesai arkadaşlarıma ve basıma hazırlan

ffir'.3.ı:n ndaki katk1lr.u·1ndan dolayı klinik sekreterine teşekkür 

ederim. 
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GİHİ~~ VE AUU\.Ç 

Herhangi bir fi·zik bozukluk nedeniyie olmad1ğ1 anlaşl lan, 

Ylllarca devam eden, tekrarlay1c1, birçok somatik şikayetlerle 

karakterize olan Somatizasyon Bozuklu~u, ~sikiyatrist olmayan 

hekimlerce "fonksiyonel", "nonorganik pataloji", " ağr1dan ızd1-

rap çeken kişilik", "anormal hastalık gelişimi", "vücut duyar

lı lığı artmış kiı;;dler", "organik olmayan gastrointestinal has-

tal1k" gibi tanılarla teşhis edilmektedir (4, 12, 27). ABD'de 

polikliniklere başvuran hastaların yaklaşık % 60'ın1n şikayet~ 

lerinin psişik temele dayand1ğ1 bildirilmiştir (36). 

Culpan ve Davis, çalışmalarınd~ tibbi şik;yetlerle ge

len hastaların% J8'inin herhangibir fizik sebep bulunmaksızın 

psikolojik bozukluğa sahip olduklar1n1 ileri sUrmüşlerdir (10). 

Bu hastalar sürekli olarak tedavi arayışları sonucu, sağlık ku

ruluşlarını meşgul etme e~ilimi içerisindedirler. 

Somatizasyonun önemi, günümüzde sayıca fazla olmasının 

yanı sıra durumlarını açıklayıcı verilerin eld~ edilmesinde 

güçlük çekilmesinden de kaynaklanmaktadır (9, 40). 

Hemen her zaman organik bir orijin bulunamadığı için, 

fonksiyonel somatik bozukluklar klinik özellikleri ile, alışık 

olmayan doktorlar için bir sorun olmakta ve somatik şikayetler, 

bu işle uli;raşan doktorların zihnini sık sık karıştırmaktadır. 

Gerek muayenelerde gerekse labaratuar incelemelerinde pozitif 

bulguların ortaya çıkartılamaması doktorlarda boş yeı··'~ bir uğ

raŞı içinde oldukları duygusunu geliştirebilir (29). 
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TUrkiye'de bu y~nde doyurucu istatistiklerin mevcut 

olmaması na karşı• durumun p·ek de farklılık göstermeyeceğini 

dUşUnmek t eyiz. 

Somatizasyon Bozukluğunun teşhis kriterleri, semptom 

cinsi ve sayısı bakımından kültürler arasında fark bulunmadı

ğı kabul edildiği halde, daha çok. takdim edilen semptomlar ve

ya bunlarJ rı sıl~ rautlarıan kompoziuyonu açısından killtlirel 

farklılıklar bulunnbilecet~ı. hatta aynı kUltürde zamanla deği

şiklik g~sterebilece~i ifade edilmektedir (26, 37, 44). 

Biz bu fikre dayanurak Brzurum ve çevresinden hastane

miz psikiyatri poliklini~ine buşvurun. ve diğer servislerden 

istenen konsUltasyon sonucu Somatizasyon Bozukluğu düşUnU

len vakaları demografik özellikleri, semptom profilleri ve 
psikososyal stres faktörleri ile ilişkileri bakımından ince-

lemeyi planladık. • 



GENEL BİLGİLER 

KISA '11/1.H.İHÇ~ 

Somatizasyon Bozuklu~unun en eski örne~i say1lan histe

ri çok eski çağla.ı.·:1an beri bilinmektedir (44). İlk çağlarda, 

histeri de başka hastalıklar gibi birtak1m do~a UstLl gUçlerin 

etkiuine bai:;ıanıyordu. lllpokrat, hi:..ıte.rinin doi~;a Uı:;LU etken

lere ba(~lı bir bozukluk olmadıU;ı nı belirtmiş ve has ta lığın 

adını yunancada döl yata(b (rahim) anlannna gelen histeron 

sözcilğiln~en alllllştır. 

18. yUzyıl1n ikinci yarısında Uhur6ot turafıntlan histe

ri Uzerinde bilimsel incelemeler çağı agılmıştır~ Daha sonra 

bUyUk çapta onun etkisiyle Bernheim, Babineki, janet ve Freud" 

gibi hekimlerin araştırmaları ve ortaya attıkları teoriler 

ile histeri konusunda bugünkU bilgiler kazanılmış oidu (31}; . 

Thoınas Sa vill ve <f amcs ·rurtell' in ça lı~mnları doğrultusunda 

1059'da ı>aul Driquct' ten bu yana hiuteriye gerçek bir feno

menolojik yaklaşım olmuştur (3). 

1960 larda birçok somatik semptomu olan hastnlar üze

rinde bir seri çalıE}ma yapılmış, Guze ve I>erley tarufından 

"Briauet Sendromu'' adı a 1 tında yeniden bir düzenlemeye gi-

dilmiştir (Jl, 34). 

Gomati;'.;asyon nozuklu/1;u, Driquet Gendı·omunun insite in-

dirgenmiş bir versiyonudur. Brique t Sendromunun tan1 s1 nda kul

lanılan 59 semptoınlu liote klinik uyculamadnki e;tiçliik nedeniyle 
~ 
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35 semptoma indirilmiştir. Altı başlık altında toplanan bu 35 

semptomdan 13'ünün varlığı halinde Somatizasyon Bozukluğu 

teşhisine ulaşılmaktadır (2-3). 

KONUYLA İLGİLİ BAZI KAVRAMLARIN TANIMLAIDMSI: 

Somatizasyon: Anksiyetenin fizik semptomlara dönUşUmU 

olup, duygusal problemlerin ve psikososyal streslerin bedeni 

semptomlar aracılığıyla fizik bir dil kullanılarak ifade edil-

mesidir (2). ,, 
Stres: Karmaşık bir kavram olduğundan, çok fazla sayıda 

tanımı yapılmış olmakla beraber, bu tanımlar şu noktalarda bir

leşmektedir. Stres; psikolojik, sosyal, kUltUrel ya da.fizik 

ajanların organizmada oluşturduğu değişiklik durumudur (46). 

Rabkin ve Struening stresi, organizmanın sıkıntı verici etken

lere gösterdiği fizyolojik ya da psikolojik tepki olarak tanım-

lamışlardır (35). 

Stres Etkeni (Stresör): Organizmada stres reaksiyonla

rının oluşması na yol açan fizik, sosyal, psikolojik ya da b:iyo;_ 

lojik etkendir (6). 

Distres: Kişinin hoşa gitmeyen durumlar karşısında duy

duğu subjektif rahatsızlık hissidir (32). 

Yaşam Olayları: Sosyal stres etkenlerinin bir bölUmUnU 

oluçtururlar. Holrr.es ve Rahe'ye göre'yaşam olayları, kişinin 
süregiden yaşam düzeninde değişiklik anlamına gelen olaylar 

dizisidir (16). 

Uyum: Kişinin yaşam olayının oluşturduğu değişikliğe 
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alışma dUzeyidir. Yazarlara göre yaşam olaylarının verdiği 

stresin şiddeti, bunların oluŞturdui~u değişikliğe uyum yanma 

gUçlU~U ile orantılıdır. 

DSM-III-R'YE GÖRE "-SOMATİZASYON BOZuKLUGU"NUN 

TANIMLANMASI: 

Somatizasyon Bozukluğunun DSM-III.:...R · (Diagnostic and 

Statistical Manual of Men.tal DiElorders-III-Revised) deki tanı-

mına göre 30 yaşından önce başlaması· ve birkaç yıllık bir has

talık hikayesinin bulunması gerekmektedir. Somatik semptomlar 

medikal bir hastalığa, ·ilaçlara veya alkole bağlı ölnıamalı, 

hastanın ilaç kullarunasına, bir hekime gitmesine neden olmalı 

ya da yaşam stilini değiştirmelidir. Şikayetler sıklıkla dra

ma tik, belirsiz ya da abartılnuş bir biçimde sunulur, birçok 

fizik teşhiGin gözönilne alındığı, karmaşık b::.r tıbbi hikayenin 

parçasını oluştururlar. Bireyler sıklıkla, bazen de aynı anda 

birçok hekimden tıbbi tedavi görUrler. Hastalığın teşhisi için 

altı grupta toplanmış 35 semptomdan oluşan listedeki bulgular

dan en az lJ'ünün mevcut olması gerekmektedir. Bu semptomların 

hastanın kendisi tarafındar ifade edilmesi gerekli olup, hali 

hazırda semptomun mevcut olması şart değildir (örneğin:kusma) 

(2S.). 

Semptom listesinde özel olar~k belirtilen yedi semptom 

hastalığın araştırılmasında yardımcı olmaktadır. Bunlardan en 

az iki tanesinin pozitif olması halinde bUyUk bir olasılıkla 

Somatizasyon Bozukluğu teşhisi akla gelmelidir (23). 
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$omatizasyon Bozukluğunun teşhisinde kullanılan liste 

şu şekildedir : 

I. GASTHOİN11ESTİNAL S~MPTOMLAR : 

x (1) kusma (gebelik sırasında olan dışında) 

(2) abdomin~l ağrı (menstruasyon sırasında olan dışında) 

(3) bulantı (taşıt tutması dışında) 

(4) şişkinlik (gaz) 

(5) diyare 

(6) birçok değişik yiyeceklere karşı entolerans 

II • AGRI SEMPTOMLARI 

x (7) ekstremitelerda ağrı 

(8) sırt ağrısı 

(9) eklem ağrısı 

(10) idrar yaparken 
v 

agrı 

(11) di~er bir çeşit a~rı (baş ağrısı dışında kalan) 

III. KA:H.DİOPULfWNER SEMF.i:OViLAR : 

x (12) herhangi bir çaba harcamıyorken nefesin daralması 

(13) çarpıntı 

(14) göğils ağrısı 

(15) sersemlik hissi (baş dönmesi) 



7 

IV. KONVERSİYON YA DA PSÖDONÖROLQjİK SEMPrOMLA.R 

x (16) amnezi 

(17) yutma gUçlUğU 

( 18) ses kaybı 

( 19) sağırlık 

(20) çift görme 

(21) bulanık görme 

( 22) körlUk 

(23) bayılma ya da bilinç kaybı 

(24) kasılma ya da konvUlziyon 

( 25) yUrUme gUçlUğU 

( 26) paralizi ya da kas zayıflığı 

(27) üriner retansiyon ya da idrar yaparken zorluk 

v. KİŞİNİN YAŞAMININ BUYÜK BİR KESİMİNDE, CİNSEL ETKİNLİKTE 

BULUNlvIAK İÇİN DOGAN ELVERİŞLİ DURUMLAR SONRASI ORTAYA ÇI

KAN CİNSEL SEMPTOMLAR : 

x (28) cinsel organlarda ya da rektumda yanıcı bir his (cin-

sel ilişki sırasında olan dışında) 

(29) cinsel ilgisizlik 

(30) cinsel ilişki sırasında a~rı 

( 31) empotans 
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vr. Bin KADININ, K~HDİSiNDE çoUu KADINDAN ÜAHA SIK YA DA DAHA. 

ŞİDDETLİ OLARAK ORTAYA. ÇIKTIÖINA İNANDIÜI HEPHODiİKTİli' 

( UREME ORGANLARI İLE İLGİLİ) SEJ\!PTOMLAR ·: 

x (32) ağrılı menstruasyon 

(33) menstrüel düzensizlik 

(34) aşırı menstrUel kanama 

(35) ·gebelik süresi boyunca kusma 

Yanlarında ( x ) işareti bulunan yedi madde hastalığın 

taranması için kullanılabilir. 
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Somatizasyon Bozukluğunun Brjquet Sendromu İle 

Kargılagtırılması: 

İlk kez 185 9 yılında tanınılanan Briquet sendromu 30 

yaşından önce başlayan ve bilinen bir medikal açıklaması ·ol

mayan, dramatik ve karmaşık bir medikal hikaye ile karakte

rize bir bozukluktur. Teşhis için, 10 ayrı grupta toplanan 

59 semptomluk listeden en azından 25 farklı semptomun mevcut 

olması gerekmektedir. DSM-III'te (1980) Briquet Sendromunun 

teşhisinde bazı değişiklikler yap2J.m:ış ve sendrom Somatizas

yon Bozukluğu adı altında incelenmiştir. Yapılan değişiklik

ler şu şekildedir: 

l- Bütün semptomların sayısı 60 1 dan 37'ye indirilmiş 

ve tUm depressif semptomlar elimine edilmiştir •. 

2- Semptom grubu sayısı l0 1 dan 7'ye dUşUrUlmUştUr. 

3- MUsbet bir teşhis için ihtiyaç duyulan semptomla

rın total sayısı kadınlarda 14'e, erkeklerde 12'ye indiril

miştir. 

DSM-III-R (1987)'de ise semptom sayısı 35'e indirilir

ken, teşhis için 13 semptomun varlığı yeterli görUlmUştUr · 

(3,2J). 

l•:pidemi.yoloj i: 

Somatizasyon Bozukluğunun kadınlarda yaşam boyu pre

valansı % o,2-2 arasındadır. Hernekadar erkeklerde oldukça 

nadirse de, bazı vakalar bildirilmektedir. Somatizasyon Bozuk

luğu eğitim düzeyi dilşük olanlarda ve ekonomik açıdan alt ke

simlerde bulunanlarda daha sık ortaya çıkmaktadır. 
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Başlangıç yaşı 16-20 yaşlar olmakla birlikte teşhis daha çok 

geç yaşlarda konulabilmektedir. Som~tizasyon Bozukluğu olan 

hastaların birinci derecede akrabalarında aynı hastalığın bu

lunma. oranı % 10 ile % 20 arasındadır. Bu tip ailelerde, bi

rinci derecede erkek akrabalarda alkolizm, madde kötUye kul

lanımı ve antisosyal kişilik bozukluğu prevalansı Cici. yUksek-

tir (3). 

Etyoloji: 

Somatizasyon Bozukluğunun etyolojisi tam olnruk bilin

memektedir. Ailevi yUklUlUğUn bulunması hem genetik hem de 

çevresel faktörlerin herikisinin rolU olduğunu akla getirmek

tedir. Somatizasyonu gUçlendiren sosyal, kUltUrel ve etnik 

faktörlerin genelde hastalığın oluşmasında etyolojik bir rolU 

olabilir ya da en azından ortaya çıkmasına yardımcı olduğu 

dUşUnUlebilir. Ebeveynlerden öğrenilenler ve ebeveyn örnekle

ri, kUltUrel ve etnik etkenler gibi çocuğun somatizo olmayı 

öğrenmesinde etkili olabilir. 

Bazı araştırmalarda Somatizasyon Bozukluğunda nörofiz

yolojik bir temelin varlığı ileri sUrillmektedir. Rapor edilen 

bozukluklar, şiddetli distraktibilite, yineleyici stimulusla

rı kabullenmede yetersizlik, kognit~f yapıları izlenimci bir 

temelde gruplandırma şeklindedir (3). 

Klinik İşaretler ve Semptomlar: 

Somatizasyon Bozukluğu olan hastalarda çok sayıda soma

tik yakınmalar mevcuttur ve uzun sureli komplike bir medikal 
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A . . . . 

hikayeye sahiptirler. Birçok medikal teşhis alinmış olmakla 

birlikte bunların hiçbiri hastanın yakınmalarını ieterince 

açıklamamaktadır. Somatize hastalara ait tipik yakınmalar, 

paraliziler veya körlUk ya da yutma güçlüğü gibi konversi

yon veya psödonörolojik semptomları, abdominal ağrı, bulan

tı, kusma, kabızlık gibi gastrointestinal yakınmaları, mens

trUel yakınmalar, disparoni, empotans ve seksüel ilgi azlığı 

gibi psikoseksilel semptomları, sırtta veya ekstremitilerde 

ağrı gibi ağrı semptomlarını ve nefes almada güçlük gibi 

kardiyovasküler semptomları içermektedir. Bu hastalar birçok 

defa farklı doktorlara, hastanelere başvururlar, çok sayıda 

diagnostik 'teste ve cerrahi müdahaleler~ tabi tutulurlar. 

Çoğunda aşikar olarak medikal bir endikasyon olmamasına kar

şı bu hastaların hastaneye yatma oranları fazladır. Sağlık 

giderleri açısından bunların ekonomiye getirdikleri yük ol

dukça yüksektir. Somatizasyon Bozukluğu olan hastalarda psi

kolojik distree ve kişiler arası problemler önem taşımakta

dır. Anksiyete ve depresyon en yaygın psikiyatrık·durumlar

dır. Nadiren başarıya ulaşan intihar girişimleri de görUl

mekt edir. Bazı vakalarda basit hallüsinasyonlar rapor edil

miştir. Bu hastalıkla birlikte antisosyal kişilik bozukluğu, 

alkolizm ve ilaç bağımlılığı yüksek oranda ortaya çıkmakta~~ 

dır. Bununla birlikte bu araştırma sadece düşük sosyoekono

mik düzeydeki vakalara uygulandığından bu sonuçlar genelleş

tirilememektedir. Yine bu hastalar sıklıkla tutarsız, güven

siz ve emosyonel açıdan destekleyici olmayan ailelere mensup 
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bulunmaktadırlar. Somntizasyon Tlozukluğu olan hastalar sık

lıkla bağımlı, egosantrik, manipillatif, hayranlık ve övgU 

bekleyici kişiler olarak tanımlanmaktadırlar (3). 



KONU İLE lLGİLİ LİT.I!;HATÜH.LBRİN iNCELBNMJ~Sİ 

Barsky Somatizasyon Bozukluğunun yaşam boyu preva

lansını kadınlarda% 0,2 ile %.2 arasında bildirirken, has

talığın erkeklerde oldukça nadir olduğunu ifade etmekte ve 

erkeklerde hastalığın prevalansıhakkında bir rakam verme

mektedir (3). 

Swartz, Blazer ve arkadaşlarının· yaptıkları bir So

matizasyon Bozukluğu taramas~nda erkek hastaların oranı 

% 13 olarak bulunmuştur (44). 

Kaminsky ve Slavney, Briquet Sendromu kriterlerinin 

gebelik, menstrüel şikayetler gibi kadınlara özgü bazı karak

teristik semptomların erkeklere uygulanamamasına ve erkekle• 

rin daha az semptom ileri süreceğine dikkati çekerek, erkek

lerde teşhis kriterlerinin daha güç doldurulacağını,. dolayı

sı ile de erkeklerde daha az teşhis edileceğini ileri sür-

müşlerdir (19). 

colinger ve arkadaşlari teşhis için gerekli olan mi

nimum semptom sayısı·nın sekize indirilmesi halinde, Somati

zasyon Bozuklu~unun kadınlarda ve erkeklerdeki görülme sık

lığının eşit olacağını ileri·sürmekt~dirler (8) 

nsrn-III-R'de hastalığın eğitim düzeylerine göre pre

valansları hakkında bir bilgi verilmemekle birlikte, Swartz 

ve arkadaşları hast~lı~ın prevalansının e~itim düzeyleri dil

. şük olanlarda daha yüksek olduğunu bildirmişlerdir (44). 
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K. Srinivasan ve ·arkadaşları yaptıkları bir araştırma

da, multipl somatik yakınmaları olan 139 vakada mesleki açı;.. 
' . 

dan, ev kadınlarının· diğer meslek grupları na. oranla daha 

fazla oldueunu (5~ 43) rapor etmişlerdir (43). 

j .de Lcon ve arkadaşları yap.tıkları bir. seri çalışma

da, hastalığın prevalansının yerleşim yerine göre farklılık 

göstermediğini ancak Somatizasyon Bozukluğu olan hastaların 

daha düşük sosyoekonomik düzeylere sahip oldukları.nı rapor 

etmişlerdir (25). Weissman ve arkadaşlari ise yaptıkları bir 

çalışmada, Somatizasyon Bozukluğu prevalansının' kırsal kesim

de genel prevalansa oranla daha yüksek olduğunu bildirmekte

dirler (49). 

swartz, Blazer ve arkadaşları da bir yayınlarında, 

cerrahi müdahale ya da lapara tomiye kadar v.aran girişimlerin 

hastalara uygulanabildiğini rapor etmektedirler (44). 

Culpan ve Da~is, dahili şikiyetlerle başvuran hastala~ 

rının r;~ J8'inde herhangi bir fizik bozukluk bulunmaksızın, 

psikolojik bozukluğun mevcut olduğunu rapor etmişlerdir (10) .• 

Fonksiyonel ya da somatizasyon gösteren hastalar olarak ad

landırılan bu dahili hastaların, dahili şikayetlerle başvu

ranların yaklaşık % 40'ını oluşturduklarını bildiren çalış

malar mevcuttur (33). 

A.B.D.'de medikal merkezlerin yılda yaklaşık 200 mil

yar dolarlık bir mali yükü olduğu, bunun da 20 milyar dolar

lık kısmının Somatizasyon Bozukluğu olan hastalara ait olduğu 

.bildirilmektedir (13). 
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Swartz ve arkadaşlarının araştırmalarında ilk semp

tomların JO yaşından önce başla~ası gerekti~i ve engok genç

ler arasında yaygın oldu~u bildirilmektedi~ (44). 

K.Srinivasan ve arkadaşları da organik temele dayanma

yan mul tipl soma tik şikayetleri olan hasta grubunda başlangıç 

yaşları 16-45 arasında olanları'n oranının% 91 olarak bulun

du~unu bildirmektedirler (4J). 

Swartz ve arkada9ları psikoseksUel semptomların bekle

dikleri düzeyin 'çok altında saptandığını rapor etmişlerdir 

(44). Goodwin ve Guze ise, "Menstrüel ve seksUel hikayeler 

normal ise teşhis çok dikkatli konmalıdır" demişlerdir (15). 

K.Srinivasan ve arkadaşları~ vakaların çoğunda somati

zasyon, anksiyete ve depresyon semptomlarının kombine bir 

halde bulundu{~unu belirtmektedirler (43). Yine somatizasyon 

gösteren müslüman hint kadınları üzerinde karşılaştırmalı 

olarak yapılan bir çalışmada anksiyete ve depresyonla birlik

te somatiznayon cöst·eronlerin göstermeyenlere nazaran önemli 

ölçüde daha fazla olduğunun tesbit edildiği bildirilmekte-

dir (17). 

j.de Leon ve arkadaşları diğer bir çalışmada, Holmes 

ve Rahe'rıin geliştirdikleri "Yaşam Değişikliği Birimleri" 

listesinde sıralanan stres faktörıe·rinin hastalık şiddetini 

ve tıbbi konsültasyona·ihtiyacı arttırdığını tesbit etmişler, 

somatizasyon gösterenlerin% 40'ından fazlasında hastalığın 

ortaya çıkması ve seyri için stresin· etkili olduğunu bildir-

mişlerdir (11,25). 
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Katon ve arkadaşları, somatizasyonla sosyal durum ara

sındaki ili9kiyi incelediklerinde, çalışma şartları, eğitim, 

evden ayrı kalma gibi nedenlerin özellikle kadınlarda etkili 

olduğunu ve buna bağlı olarak da fizik semptomların ortaya 

çıkmakta olduğunu bildirmişlerdir (21). 

Uhlenuth ve Peykel, yaptıkları çalışmada yaşam stresi, . 

ruhi hastalık, semptom şiddeti ve demografik özelliklerin 

birbirine bağımlı değişkenler olduklarını. bildirmişlerdir (46.). 

Grant ve arkadaşları, bir çalışmalarında olaylarla 

semptomların de~işik nitelikleri arasında ilişkiyi incelemiş

ler, arzulanmayan olayların disforik ve somatik semptomları 

arttırmasına karşılık, arzulanan olayların bunları azalttığı

nı bildirmişlerdir (4). 



MATERYAL VE METOD 

Bu çalışma, AtatUrk Universitesi Tıp FakUltesi Psiki

yatri Polikliniğine 1989 yılı _1990 yılının Mart ayı na kadar 

başvuran vakalar arasında DSM-III-R kriterlerine göre Soma

tizasyon Bozukluğu tanısı almış olan, yaşları 19 ile 52 ara

sında değişen 9'u erkek, 41'1 kadın toplam 50 hasta Uzerinde 

yapılmştır. Hastalardan alınan bilgilerin yanısıra gerekti

ğinde yakınlarından da. bilgi alınmıştır.· 

Erkek ·hastalarda ortalama yari x::Jo. 66 ve standart sap

ma SS=6.12, kad1nlarda ise ortalama yaş .x=34.l4 ve standart 

sapma SS=8.68, tüm hastalarda-da ortalama yaş x Jl.92 ve 

SS=S.63 şeklindedir. 

Hastaların değerlendirilmesinde aşağıdaki hususların 

aydınlatılmasıria yönelik bir araştırma formu kullanılmıştır. . . 

'· 

ARAŞTIRMA :B'ORMU 

_Hastanın yaşı, cinsiyeti, medeni hali, eğitim dUze

yi, mesleği, aile yapısı, yerleşim yeri, memleketi. 

Psikiyatri bölUmüne geliş şekli. 

a. doğrudan 

b. sevkle (hangi bölUmden sevk edildiği) 

Psikiyatriste daha önce gidip gitmediği, gitmişse 

sayısı 

_ Psikiyatrik tedavilerden fayda görUp görmediği 

_ Psikiyatri dışı ·bölUmlere gitmişse, hangi böl timlere 



18 

Peikiyatrik olmayan tedavilerden fayda görUp gör

mediği 

- Hastalığın teşhisi için tetkik yapılmışsa• hangi'."" , 

leri (grup olarak) 

- Hastalığın tedavisi için tıp dışı yollara başvurup 

başvurmadığı 

- ·psikivatrik muayene ve tedavi konusunda duygu ve 

dUşünceleri 

- şu anki şikayetlerinin başlangıç yaşı 

_ Spontan olarak dile getirdiği şikayetleri 

- DSM-III-R "somatizasyon bozukluğu" teşhis kriter

lerine göre sorularak ortaya konulan semptomları 

(gfriş bölümünde belirtilmiştir) 

_ Hastalı~ı ile he~hangi bir psikososyal stres fak

törü arasında ilişki kurup kurmadığı 

- Sorularak ortaya konulan psikososyal stres faktör-

lerinin. 

a. neler olduğu 

b. başlangıç zamanı 

c. halen devam edip etmediği 

Hastalara görüşme sonunda Hamilto~ Depresyon Ölçe~i 

ve Hamil ton Anksiyete Ölçeği uygulannµ. ş • elde ed.ilen depres

yon ve anksiyete skorları araştırma formuna kaydedilmiştir. 

Araştırma sonucunda elde edilen verilerin istatistiki 

değerlendirilmesinde korrclasyon analizleri, iki aritmetik 

~rtalamanın arasındaki farkın manidarlığının test edilmesi 
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ve tekyönlU variyans analizi teknikleri kullanılIIllştır. 

Korrelasyon analizi değişkenler arasındaki ilişkinin 

test edilmesinde kUllanılan istat~stiki bir ölçUmdUr. Korre

lasyon katsayısı olarak hesaplanan r değeri -1 ile +l arasın

da değerler alabilir. Eğer r=-1 ise bu negatif bir eğimi yani 

zıt yönd~ bir korrelasyonu, r=+l ise bu da pozitif bir eğimi 

yani aynı yönde bir korrelasyonu gösterir.Eğer r=O ise bu da 

iki değişken arasında bir ilişkinin olmadığını ifade eder. 

+l ve -1 değerlerine yaklaştıkça iki değişken arasında gide

rek kuvvetlenen bir ilişkiden (+ ise aynı yönde, - ise zıt 

yönde) s~zedilir. 

İki aritmetik O'rtalama nı n manid'a·rıığı nı n test edilme

sinde anlamlılık düzeyi olarak 0.05 düzeyi. benimsenriıiş ve 

z değerleri hesaplanmıştır. z değeri kritik değer olan 1.96' 

ya eşit ya da ondan büyük olduğunda sonucun anlamlı olduğuna 

hükmedilir. Aksi takdirde, iki aritmetik ortalama arasında 

istatistiki açıdan anlamlı ·bir farklılığın bulunmadığı kabul 

edilir. 

variyans analizinde amaç, ikiden fazla örnek için 

aritmetik ortalamaların genel ortalamadan sapmalarının kare

ler tonlanu nı bu sapmalara neden olan unsurlar itibariyle ... , 
kısımlara ayırmak ve analiz etmekti.r. Bu analiz sonunda, ör

nekler arasında uygunluk olup olmadığı, yani söz konusu ör

neklerin aynı ana kütleye ait birer şans örneği olup olmadık

ları da ortaya konulmuş olu~. Variyans analizinde gruplar 
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.2 
arası·kareler ortalaması (s1), gruplar içi:kareler ortalama-

2 2 ' 
sına (S2) bölünerek bir F değeri elde edilir. S1 örnek orta-

, . 2 
lamaları arasındaki farklılığın göstergesidir. s2 ise şansa 

bai:~lı farkli la.'.:Jmayı ifade eder. Eğer analize tabi tutulan 

örnekler aynı ana kUtleye ait şans örnekleri olmuş olsalar, 
2 2 2 2 

s1 / s2 nin l çıkması gerekir. s1 / s2 l'den ne kadar b~yUk 

çıkarsa, örnek ortalamaları arasındaki farklılık da o kadar 
.. •. 

önemli demektir. Çeşitli.önem seviyeleri ve örnek bUyUklUk-
2 2 . . . .. 

leri için, s1 / s2 nin hangi noktaya kadar şansa. verileceği, 

hangi noktadan sonra önemli kabul edilerek örneklerin farklı 

ana kütlelere ait olduklarına hükmedilebileceği F cetvelle

riyle tesbi t edilmiştir. Yani bizim bu~duğumuz ·F değeri cet

veldeki dec~rden küçükse, örnek ortalamaları arasındaki fark

lılık tesadüfidir ve gruplar arasında anlamlı bir fark yoktur. 

Bulduğumuz değer cetvel değerinden büyükse, örnek ortalamala

rı arasındaki farklı'lığı n önemli olduğuna hükmedilir • 



Bulgular beş grupta incelenmiştir: 

1- Hastaların demografik-sosyokültürel özellikleri 

2- Hastaların tedavi girişimleri-psikiyatri bölUmUne 

intikal şekli bakımın~an özellikleri 

3- Hastaların semptoniatik özellikleri 

4- Hastaların anksiyete ve depresyon skalaları na ait 

değerlendirme sonuçları 

5- Araçtırmaya alı nan hastaların psikososyal stres 

faktörleri açısından özellikleri 

1- HASTALARIN DEMOGRAFİK-SOSYOKÜLTÜREL ÖZELLİKLERİ 

Tablo 1- Araştırmaya Alınan Hastaların Cinsiyete ve 

Eğitim Düzeylerine Göre Dağılımı. 

CİNSİYET 
rmKI~K KADIN TOPLAM 

EGİTİM DÜZb'Yİ Sayı % Sayı % Sayı % 

Okur-yazar değil - - 12 29.2 12 24.0 

Okur-yazar - - 3 7.3 3 6.o 

İlkokul 4 44.4 20 49.0 24 48.0 

Ortaokul 4 44.4 3 7.3 7 14.0 

Lise l 11.2 l 2.4 2 4.0 

Yilksekokul - - 2 4.8 2 4.0 

TOPLAM 9 200.0 41 lOO.o 50 ıoo.o 

Araştırmaya alınan. erkek hastalar içinde okur-yazar 



olmayan tesbit edilmemiştir. Hastalardan 4'U ilkokul mezunu 

(% 44.4), 4'ü ortaokul mezunu (9G 44.4) ve l'i lise mezunu

dur (~b 11.2). 

Kadın hastalardan ise-12 tanesi (% 29.2) okur-y~zar 

olmayıp 3'il (% 7.3) okur-yazar, 20'si ·(% 49)· ilk?kul mezunu, 

3'U (% 7.3) ortaokul mezunu, l'i (% 2.4) lise mezunu ve 2'si 

de (% 4.8) yüksekokul mezunudur. 

Tablo 2- Araştırmaya Al~nan Hastaların Cinsiyete ve 

Meslek Gruplarına Göre Dağılımı. . . 

CİNSİYET 
M L·J[)l, !.;}( ı·:JU\.1.;ı\: KADIN '1.10PLAM 
GRUPLARI Sayı % Say-ı % . Sayı % 

Ev Kadını 39 95.1 '. - - 39 78.0 

Memur 4 44.4 2 4.9 6 . 12.0 

İşçi 2 22.2 - - 2 4.0 
3 33.4 

.. 

3 6.o Serbest - -
TOPLAM 9 loo.o 41 loo.o 50 loo.o 

Araştırmaya alınan hastalardan 39'u (% 78)° ev kadını, 

6'sı (% 12) memur, 2'si (% 4) işçi, J'U d.~ (%. 6) serbest 

meslek sahibidir. 

·'f•·'.'i ''\ 

··t 
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'l'ublo J- J\.ral}tırmaya J\.lı nan Hastaların Yerleşim Yer

lerine Göre Da[~ı lınu ~ 

-
Cİ-NSİYET 

YBRLE.'3İM ERKEK KA;r}IN TOPLAM . ~ 

% YERI· Sayı Sayı % Sayı % 
.. 

İl 7 77.7 31 75.6 38 
. 

76.o 
.İlçe 2 22.3 8 19.5 10 20.0 
Köy - - 2 4.9 2 4.0 

., 

TOPLAM 9 ıoo.o 41 loo.o 50 ıoo.o 

Araştırmaya alınan hastalardan 38'i (~ 7·6) il merkezin

de, lO'u (% 20) ilçede, 2'si (% 4) köy kesiminde yaşamaktadır. 

Tablo 4- Araştırmaya Alı nan Hastaların Mensubu Bulun

dukları Aile Biçimine Göre Dağılımı. 

A İiıE . BİÇİMİ 

Çekirdek Aile 
Kalabalık Aile 

TOPLAM 

Sa ı % 

41 82.0 
9 ıs.o 

50 ·ıoo.o 

Araştırmaya alınan hastalardan çekirdek aile mensubu 

olanların sayısı 41 (% 82), kalabalık aileye mensub olanla

rın sayısı ise 9 (% 18) dur. 
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Tablo 5- AraçtJrrnaya Alınan Hastaların Hastalıklarina 

Karşı Eş ve/veya Yakın Çevresindekilerin 

Tepkisine Göre Dağılımı. 

HA[3TALIGA TEPKİ Sayı % 
·-· 

İlgili 39 78.0 
İlgisiz 6 12.0 

KötU Karşılıyor 5 ıo.o 

TOPLAM 50 ıöo.o 

Araştırmaya alınan hastalardan hastalıklarına karşı 

eş ve/veya ya.kın çevrelerinden ilgi görenlerin sayısı 39 

(% 78) t ilgi görmeyenlerin sayısı 6 (% .12),. kötU karşılanan

ların sayısı ile 5 (% 10) dir. 
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2;... HM>TAiıJ\HIN TEDAVİ Gİnİ~,dMLlmİ""'.PS:i:KİYATRİ BÖLUMtiN}~ 

tHTtK.ı\.Tı ~Yfi:KJ,·i: 'fl,J\.1\Tl"ı1TNDAN Ö 7. l;:J,J,İKT,BRİ 

Tablo 6- Araştırmaya Alınan Hastaların Daha önce Pai

kiyatriate Başvurma Durumlarl ve Tedavi Sonuç

ları na Göre Dağılımı. 

-
. D!~ ÖNÇE PSi~tYATRİSTE 1 

GID P GITMEDIGI . Sayı % 

Gitmiş 30 60.0 
Gitmemiş 20 40.0 

TOPLAM 50 .ıoo.b 

TEDAVİ SONUCU 
Fayda GörmUş . 13 43.3 
Fayda Görmemiş ·15 50.0 
Tedaviyi UygulamaDllş 2 6.7 

TOPLA.M 30 ıoo.o 

Araştırmaya dahil edilen hastalardan 30'u (% 60) mev

cut yakınmaları nedeniyle daha önce bir psikiyatriste başvur

muş ve bunlardan l3'U (% 43.3) yapılan tedaviden fayda görmUş, 

l5'i (% 50) fayda görmemiş. 2'si ise (% 6.7) tedaviyi uygula-
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Tablo 7- Araştırmaya Alı nan Hastaların Eğitim Sevi,e-

EÜ İTİM 
SEVİYESİ 

Okur-Yazar 
Değil 

Okur-Yazar 
ilkokul 
Ortaokul 
Lise 
YUksekokul 

TOPLAM 

lerine. ve Psikiyatrik Muayene ve Tedavi Konu

sundaki DUşUncelerine Göre DağılıMl.. 

MUAY~N~ V~ TJJJDAVİ HAKKINJ)AKİ DUŞUNCELERİ 
BİLGİSI~YOK INANIYOR INANMIYOR TOPLAM 
Sayı % , Sayı % Sayı %~·, Sayı % 

2 28.6 1 6.2 9 33.4 ' 12 24.0 
1 14.3 1 6.2 1 3.7 3 .6.o 
J 42.8 ıı 68.8 10 37.0 24 
l 14.3 2 12.6 4 14.8 . 7 

2 7.4 2 4. 
1 6.2 l 3.7 2 4. 

7 lOO.o 16 ıoq.o 27 ıoo.o 50 ıoo. 

Araştırmaya alınan hastalardan 16'sı (% 32) psikiyat

rik muayene ve tedaviden fayda· göreceğine inandığinı belirt

miş olup, bunlardan ll'i (% 68.8) ilkokul mezunudur. 7 hasta 

(% 14) psikiyatrik muayene·ve tedavi konusunda bilgisi olMacl1-

ğ1nı· belirtmiş, 27, hastada (% 54) psikiyatrik muayene ve teda-

viye inanmadığını söylemiştir. 

Tablo 8- Araştırmaya Alınan Hastaların Psikiyatri Bö

lUmUne Başvurma Şekline Göre Dağılımı • 

.. 
' 

PSİKİYATRİ BÖLUMUNE 

J3MJVURMA ~;EKLİ Sayı % 

Doğrudan 15 30.0 

Sevkle 35 10.0 --__ ... 
TOPLAM 50 lOo.o 

--

·" 
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Araştırmaya alınan hastalardan 15'i (% 30) doğrudan 
. . . ' . 

35'i (% 70) ise başka bir bölümden sevkle psikiyatri bölümü-

ne başvurmuş tur. 

Tablo 9- Araştırmaya Alınan Hastaların Psikiyatri Bö

lUmUne- Gelmeden önce Başvurdukları Bölümlere 

Göre Dağılımı. 

PSİKİYATHİ BÖLUMUNE GELM.ımım 

ÖNCE BASVURULAN BÖLUMLER Sayı % 

Dahiliye 16 45.7 
Nöroloji 13 37.1 
K.B.E 2 5.7 
NöroşirUrji 2 5.7 
Kadın-Doğum 1 2.9 
G.K.D.C. 1 2.9 

~l.10l)LAM J5 ıoo.o 
"" 

Araştırmaya alınan haAtaların psikiyatri polikliniği

ne gelmeden önce başvurdukları bölUmlere gHre da~ılımları şu 

şekildedir: Dahiliye'ye 16 hasta (% 45.7), Nörolo~i'ye 13 

hasta (% 37.1), Kulak-Burun-Boğaz'a 2 hasta (% 5.7), Nöroşi

rürji'ye 2 hasta (% 9.7), Kadın-Doğum ve Göğüs Kalp ve Damar 

Cerrahisine l'er hasta (% 2.9) başvurmuştur. 
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Tablo 10- Araştırmaya .Alınan Hastaların, Tetkik Yapıl

ma Durumuna ve Yapılan Tetkiklerin Grup Ola

rak TürUne Göre Dağılımı. 

TgTKİK YAl'ILMA DURUMU 
Sayı % 

( n-50) 

Tetkik Yapılmayanlar 6 12.0 

Tetkik Yapılanlar 44 88.0 
.. 

Tam Kan 33 37.6 
Radyolojik_İnceleme. 23 26.l 

EKG 11 12.5 

gEG 8 9.1 
Tam İdrar 6 6.8 

nıı;er 7 7.9 .. 

TO .PLAl'.1 88 ıoo.o 

Araştırmaya alınan hastalardan 61 s1na (% 12) psikiyat

ri polikliniğine başvurmadan önce diğer bölilmlerde herhangi . 
bir tetkik yapılmamıştır. Tetkik yapılan 44 hastadan (% 88) 

33•üne (% 37.6) tam kan tetkikleri (hemogram ve biyokimyasal 

tetkikler), 23 1 Une (% 26.l). radyolojik inceleme yapılmıştır. 

Tüm hastalar için, grup olarak ortalama tetkik sayısı 1.76 

dır. Tetkik sonuçlarının negatif olduğu öğrenilmiştir. 
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Tablo 11- Ara9tırmaya Alınan Hastaların Psiki:vatrik 

Olmayan Tedavilerden Faydalanma. Durumları

na Göre Dağı lı.ını •. 

PSİKİYATRİK OLMA.YAN TEDAVİLERDEN 
FAYDALANMA DURUMU { n=4 7) ~· ·•··/ Sa;riı % 

Fayda GC:5rmUş . 
Fayda GCSrmemiş 
Tedaviyi Uygulamamış · 

TOPLAM 

46 97.9 
l 2.1 

47. . loo. o 

Araştırmaya alınan hastalardan psikiyatrik olmayan 

tedavi uygulanmış 47 kişiden 46'eı (% 97.9) yapılan bu teda

viden fayda görmediklerini belirtmişlerdir. l hasta ise 

(% 2.1) psikiyatrik olmayan tedaviyi uygulamamıştır.· 

Tablo 12- Araştırmaya Alınan Hastaların Hastalıkları

nın Tedavisi İçin Tıp Dışı Yollara Başvurma 

TIP DIŞI YOLLARA 
BAŞVURMA DURUMU 

Başvurmuş . 
Başvurmamış 

TOPLAM 

Durumlarına Göre Dağılımı. 

CİNSİYET 
ERKEK KADIN 

Sayı % Sayı % 

8 aa.a 26 63.5 
l ıı.2 14 36.5 

9 ıoo.o 41 ıoo.o 

TOPLAM 
Sayı % 

34 68.o 
16 32.0 

50 ıoo.o 

Araştırmaya alı nan erkek hastalardan 8' i (% 88.8) • 

kadın hastalardan ise 26'sı (% 6J.5) tıp dışı yollara (hoca, 

tekke v.s.) başvurmuştur. 
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3- HASTALARIN SEMP.rOMATİK ÖZit:LLİKlır~Rİ 

Tablo 13- Araştırmaya Alınan Hastaların Şikayetleri

nin Başlama Yaşının Cinsiyete Göre Dağılımı. 

CİNSİYET 
YAŞ GRUPLARI ERKEK KADIN TOPLAM 

Sayı % Sayı % Sayı %" 

.$ 20 Yaş_ l 11.2 11 26.8 12 24.0 
21-25 Yaş 4 44.4 12 29.3 16 32.0 

)25 Yaş 4 44.4 ıs 43.9 22 44.0 

TOPLAM 9 ıoo.o 41 ıoo.o 50 ıoo.o 

Araştırmaya alınan erkek hastalardan l'inin (% 11.2) 

·şikayetleri 20 yaş ve altında, 4'UnUn <% 44.4) 21-25 yaş ara

sında, 4•ünün de (% 44.4) 25 yaşından sonra başlamıştır. Ka-

· dın hastalardan ll'inin (% 26.8) şikayetleri 20 yaş ve önce

sinde, 12'sinin (% 29.3) 21-25 ~aş arasında, 18'inin de.' 

(% 43.9) 25 yaşından sonra başlamıştır. 

Tablo 14- Araştırmaya Alınan Hastaların Şikayetlerinin 

Başlama Yaşı Ortalamalarının Cinsiyete G~re 

YAŞ . 
DEGERLERI 

Dağılımı. 

CİNSİYET 
ERKEK KADIN TOPLAM 

i ss x ss x ss 
24.22 3.41 24.29 4.53 24.28 4.47 

Araştırmaya alınan erkek hastaların şikayetlerinin 

başlama yaşı ortalaması X=24.22 ve standart sapma SS=3.41 

olarak tesbit edilmiştir •. Kadınlarda ise X=24.29 ve SS=4.5J 
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olarak bulunrnugtur. TUm hastalar gözönUne alındığında da i=-24.28 

ve SS=4.47 olarak tesbit edilmiştir. 

Yıl ol~rak mevcut şik&yetlerin bugüne kadarki suresi; 

erkek hastalarda X=6.44 yıl ve SS=4.49, kadın hastalarda da · .. • 

X=ll.02 yıl ve SS=6.42, bütün hastalar ele alındığında ise x=lO.Ol 

ve SS=6.J9 olarak bulunmuştur. 

Tablo 15- Araştırmaya Alınan Hastalarda GörUlen Semp-··; 
tamların Cinsiyete Göre Dağılımı. 

SEMPTOM SAYISI 
~ ::=> 1-5 SEMP.rOM 6-10 SEMPTOM 
tj .g; ERKEK KADIN ERKEK KADIN TOPLAM ~ '8 
Cf.2 Sayı % Sayı ~~% Sayı, % Sayı % Sayı % 

Konv. 2 22.2 22 53.6 7 77.~ 19 46.4 50 ıoo.o 

Gast. in. 8 88.8 35 85.4 1 ıı.2 6 14.6 50 ıoo.o 

Kad.Ur. 37 90.2 .37 f. 74.0 
.~:: . .-·ı 

Pak.sek. 2 22.2 29 70.7 3l 62.0 
Ağrı 9 loo.o 40 97.6 49 98.0 
Kar. Pul. 9 ıoo.o 41 ıoo.o 50 ıoo.o 

Araştırmaya alınan erkek hastaların tamamında.konversi

yon, gastrointestinal, ağrı ve kardiopulmoner semptomlar gl::SrU

lUrken, kadın hastalar~a tUmUnde görUlen semptomlar, kardiopul

moner, gastrointestinal ve konversi.yon semptomlarıdır. Bütün has

talarda ise en sık gör.ülen semptomlar, konversiyon (% 100) • gas

trointestinal (% 100) 'le kardioptilmone;t:' (% ıoo) semptomlardır. 

En seyrek görülen semptom ise~ psikoseksüel (%"62) semptomlardır. 
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':lablo 16- Araştırmaya Alınan East3.larda Sn Sık Görülen İlk On Semptomun 

Cinsiyete Göre Dağılırru. 

ERK3K HASTALAR KADill HASTAL..:;.?. TÜM HASTAL.\R 
Sk'·r-Tff- SAYI % SELl?.rOI~~ SAYI ç1 SEiL?.i:Ohl SAYI .... 

..ui:ir l\ .. /O ;·o 

bas dönmesi 9 loo.o sırt ağrısı 37 90.2 sırt ağrısı 45 90.0 
2. :ıuıantı 9 ıoo.o çarpıntı 36 87.8 çarpıntı 43 a6.o 
J göğüs ağrısı 8 88.8 eklem ağrısı 35. 85.3 solukkesilm. 42 84.0 

4 sırt ağrısı 8 88.8 soluk kesilm. 35 85~3 bulantı 42 34.0 ı ·· 
5 üriner -ret. 8 88.8 bulantı 33 80.5 eklem ağrısı 42 84.0 
6 yutr.ıa güçlüğü 8 88.8 baş dönmesi 32 78.0 baş dönmesi 41 82.0 

7 nöbet/konvülz. 7 77.7 şişkinlik 31 75.6 şişkinlik 37 74.0 
8 çarın ntı 7 11.1 karı ri ağrısı 29 70.7 karın ağrısı 36 72.0 
9 eklem ağrısı 7 77.7 bulanık görme 28 68.J nöbet/konvülz. 35 70.0 

10 karın· ağrısı 7· 77.7 nöbet/konvülz.28 "68.J bulanık görme 35 10.0 

w 
f\) 

·-
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Araştırmaya alınan erkek hastalarda en sık görUlen ilk 

iki semptom baş dönmesi ve bulantıdır. (% 100), kadınlarda gö

rUlen ilk iki semptom ise sırt ağrısı (% 90.2) ve çarpıntıdır 

(% 87.B). BUtUn hastalar göz önUne alındı~ında ise ilk iki 

semp~om, sırt aUrısı (% 90.0) ve çarpıntıdı~ (% 86.o). 

Araştırmaya alı nan erkek hastaların .ortalama semptom sa

yısı X=l6.55 ve standart sapma 88=2.69 olarak bulunmuştur. Ka

dın hastalarda ise bu değerler, x=l8.58 ve SS=2.74 tur. Kadın 

ve erkek hastalara ait ortalamalar arasındaki farkın manidarlı

ğı test edildiğinde z değeri o.J bulunmuştur ki bu değer kritik . . . 

değer olan l.96'dan kUçUk olduğundan, istatistiki açıdan anlamlı 

bir farklılık tesbit edilememiştir. 

BUtUn hastalar ele alındığında X=lB.24 ve SS=2.82 olarak 

bulunmuştur. 
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Tablo 17- Araştırmaya Alınan· Hastalarda GörUlen' 

Konversiyon ya ·da .Yalancı ·Nörolojik 

Semptomların Cinsiyete Göre Dağılımı. 

KONVERSİYON YA DA CİNSİYET 

YALANCI NÖROLOjiK ERKEK KADIN. TOPLAM 

SEMPrOl'ıTLAR SAYI % SAYI % SAYI % 

yutma güçlüğü 8 88.8 24 58.5 32 64.0 
ses yitimi 2 22.2 20 48.7 22 44.0 
sağırlık l 11.l 12 29.2 13 26.0 
çift görme 3 33.3 11 26.a 14 2s.o 
bulanık görme 7 77.7 28 . '68.2 35 10.0 

körlük 2 22.2 1 2.4 3 G.o 
bayılma/bilinç yit. 9 21.9 .9 ıs.o 

bellek kaybı 6 66.6 28 68.2 34 68.0 
nöbet/konvillzlyon 7 77.7 28 68.2 . 35 10.0 
yürüme güçlüğü 5 55.5 17 41.4 22 44.0 
paralizi/kas eUçsz. 7 77.7 25 60.9 32 64.0 
Ur.ret/id.yap.güçl. 8 88.8 19 46.3 27 54.0 

Araştırmaya alınan ·erkek hastalarda en sık görUlen ilk 

iki konversiyon ya da yalancı nörolojik semptom, sekiz hastada 

(% 88.8) yutma güçlüğü ve Uriner retansiyon ya da idrar yapma 

güçlüğü semptomlarıdır. En seyrek gö.rülen semptom ise bir hasta

da (% 11.l) sacı~lıktır. Kadın hastalarda görülen en sık semp

tomlar~ 28'er hastada (% 60.2) bulanık görme, bellek kaybı ve 

nöbetler ya da konvülziyonlardır. Kadın hastalarda görülen en 

seyrek semptom ise bir hastada (% 2.4) körlüktür.·· 

Tüm hastalarda görülen en sık iki semptom, 35'er hastada 

(% 70) bulanık görme ve nöbetler ya da konvülziyonlardır. 
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l•:rkek hr-ı.stalarda ·görUlen konveroiyon ya da yalanc1 nö

rölojik oenıptoml.nrın ortnlnmaoı .i=6.2~ ve 88=1.97 dir. Bu de

gerler, kadınlarda x=5 •. 6o ve SS=l.40 şeklindedir. Her iki or

talama değer arasındaki farkın anlamlılığı test edildiğinde 
. ''. . . ' ' 

bulunan z değeri o. 27 dir. f3u da k'.t'.'i ~ik değer olan 1. 96' dan. 

küçük olduğundan, istatistiki açıdan iki aritmetik ortalama 
! ' ~ \ 

arasında anlamlı bir fark ·olmadığını gösterir. 

Tüm hastalar için hesaplanan semptom sayısı ortalaması 

x=5.72 ve SS=l~60 d1r. 

Tablo 18- Araştırmaya Alı nan Hastalarda GörUlen Ç}astro-: 

intestinal Semptomlar1 n Cinsiyete Göre 

Dağılımı. 

CİNSİYET 
GASTRO:tNTJi:STİNı\L JmKBK Kı\DIN TOPLAM 
SEMPTOMLAR Sayı % Sayı % Sayı % 

karın ağrısı 7 77.7 29 .70.7 36 72.0 

bulant1 9 ioo.o .33 80.4 42 84.0 

kusma 14 34.l 14 28.0 

şişkinlik 6 66.6 31 75.6 37 74.0 

yiyeceklerden 3 33.3 23 56.o 26 52.0 
tiksinme 
ishal 7 77.7 11 26.8 18 36.0 

kabızlık 5 55.5 28 68.2 33 66.0 

Araştırmaya alınan erkek hast'alarda en sık görUlen 

gastrointestinal semptom 9 hastada (% 100) bulantı, en seyrek 
. . . 

görülen semptom ise 3 hastada (% 33.3) şişkinliktir. Kadın 

hastalarda en sık görülen gastrointestinal semptom 33 hastada 

(% 80.4) bulantı, en seyrek görUlen semptom da 11 hastada 
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(% 26.8) ishaldir. TUm hastalarda _ise en sık görUlen gaetro

intestinal semptom 42 h!3stada _(% 84) bulantı. en seyrek görU

len semptom da 14 ha.stada (% 28) kusmadır. 

Erkek hastalarda gastrointestinal semptomların orta

lama değeri x=4.22 ve SS=l.39, kadınlarda i=4.12 ve SS=l.37, . . . , . 

bütün hastalarda da X=4~14 ve SS=l.36 d1r, Kadın ve erkek . . . . 

hastalar için saptanan ortalama değerler_ arasındaki farkın 

anlamlılığının test e<lilmeuinde bulunan z değeri. 0.04'dUr. 

Bu da kritik değeri olan ı.96'dan kUçUk olduğundan her_iki 

ortalama ara::.nndn anlamlı bir farklılığın olmadığını göster-

me·ktedir. 

Tablo 19- Araştırmaya Alınan Hastalarda GörUlen Ağrı 

Semptomlarının Cinsiyete Göre Dağılımı. 

AGRI CİNSİYET 

ST~M PJ'O l'iiJ ıi\.HI 
EHKEK KADIN TOPLAM 

:->ı;ıyı % Sayı % Sayı % 

sırtta 8 88.8 37 90.2 45 90.0 
eklemlerde 7 77.7 35 85.3 42 84.0 

genlta1 bül~cde 2 2~?. 2 17 41.4 19 38.0 
idrar yaparken 2 22.2 16 39.0 18 36.0 
diğer 2 22.2 4 9.7 6 12.0 

Araştırmaya alınan erkek hastalarda en sık . görUlen ağ-

, rı semptomu 8 has fada (% 88. 8) sırtta ağrı, en seyrek görUle

ni ise 2'ser hastada (% 22.2) genital bölgede, idrar yaparken 
.> 

ve tli~er a~rılar şeklindedir. Kadınlarda ise en sık gHrUleni, 

37 hastada (~ 90.2) oırtta a~rı, en seyrek görUleni ise di~er 

""ağrılar çeklindedir. Tüm hastalarda da en· sık görUleni 45 
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hastada (% 90) sırtta aGrı, en seyrek görUleni is~ 6 hastada 

(% 12) diğer a~rılar şeklindedir. 

Erkek hastular için ağrı semptomları ortalaması 

x=2.33 ve SS=0.86 bulunmuştur. Bu değerler kadınlar için 

x=2.63 ve SS=0.96 dır. TUm hastalarda x=2.58 ·ve SS=0.95 

şeklindedir. Kadın ve erkek hastalar için saptanan ortalama 

de~erler arasındaki ~arkın anlamlılı~ı te~t edildilinde. 

z değeri 0.34 olarak bulunmuştur. Bu değer l.96'dan kUçUk 

oldu~undan her iki o~talama arasında anlamlı bir fark olma-

dığı saptanmış tir. 

Tablo 20- Araştırmaya Alınan Hastalarda GörUlen 

Kardiopulmoner Semptomların Cinsiyete Göre 

Daeı lımı. 

KARDİO PULMON ER CİNSİYET 

Sr~MPTOML~R 
ERKEK Kı\.DIN TOPLAM 

Sayı % Sayı % Sayı % 

soluk kesilmesi 7 77.7 35 85.3 42 84.0 

çarpıntı 7 77.7 36 87.8 43 86.0 

göğüs ağrısı 8 88.8 26 63.4 34 68.0 

baş dönmesi 9 loo.o 32 78.0 41 82.0 
-·-
Araştırmaya alı nan erkek hastalarda en sık görülen· 

kardiopulmoner semptom 9 has~ada !% .ıoo) baş dönmesi, en 

seyrek görUlen semptomlar .. da 7'şer hastada (% 77.7) soluk 

kesilmesi ve çarp!.t:ritndır. Kadınlarda ise en sık görUlen semp

tom 36 hastada (% 87.8) çarpıntı, en seyrek görülen semptom 

ise 26 hastada (% 63.4) göğüs ağrısıdır. Tüm hastalarda ise 
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en sık görUlen semptom 42 hastada·(% 84). soluk kesilmesi, 

en seyrek görülen semptom da.34 hastada(% 68) gö~Us a~rısıdır. 

Araştırmaya Rlı nan· erkek hastlllarda kardiopulmoner · semp

tomların ortalaması x=3. 44 ve SS=O. 72 olarak bulunmuştur. Bu 

değerler kadın hastalarda X=3.12 ve SS=0.76 şeklindedir. BUtUn 

hastalar ele alındığında ise x=3.18 ve SS=0.51 dir. Kadın ve 

erkek hastaların ortalama değerleri arasındaki farkın anlam

lılığı teı:Jt edildiğinde z de~eri o.25 olarak bulunmuştur. Bu 

da kritik değer olan l.96'dan kUçUk olduğundan her iki grup 

arasında istatistiki açıdan a~lamlı bir farkın olmadığını 

göstermektedir. 

Tablo 21- Araştırmaya Alınan, Has.taların Kadın tireme 
. . . . . . 

semptomları ve PsikoseksUel Semptomlarına 

Göre Dağı lıinı • 

. 

KADIN ÜREMg S BMPTOMLARI PSİKOSEKSUEL SEMPTOMLAR 

Semptom Sayı % Semptom Savı·· % 

Menstrüel 28 68.2 Cinsel ilgisizlik 17 34.0 

Düzensizlik .. - Cinsel birleşmeden 21 42.0 
Ağrılı mens t. 25 60.9 zevk alamama 

Aşırı kanama 12 29~2 Cinsel ilişki 12 24.0 
sırasında ağrı 

Aşırı kusma 13 30.7 

Araş tırrrınya alı nan kadın hastalarda görUlen kadın Ureme 

sistemi bulgul~rından en sık ortaya çıkanı 28 hastada (% 68.2) 

menstrUel düzensizlik, en seyrek ortaya çıkanı da 12 hastada 

(% 29.2) aşırı kanamadır. Kadın üreme semptomları için x=l.9 

ve SS=0.83 olarak bulunmuştur. 

, , 
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Araçıtırmaya alınan erkek hantalardan sadece Uç tanesi 

(% J3.J) psikoseksüel semptom gösterirken, kadın hastalarda 

en sık görülen psikoseksüel semptom 21 hastada (% 46.34) cin

sel birleşme sırasında zevk ~lama, en seyrek g~rUl~n semptom 
'· 

da 12 hastada (% 29.26) cinsel birleşme sırasında ağrıdır. 

Araştırmaya alınan erkek hastalarda psikoseksUel semp

tomların ortalaması ile kad:ı,n hastalardaki psikoseksUel semp

tomların ortalaması test edildiğinde z değeri 0.34 olarak bu

lunmuştur. Bu da kritik değer olan 1.96 dan kUçUk olduğunu 

iki grup ortalaması arasında istatistiki açıdan anlamlı bir 

farklılık olmadığını göstermektedir. 
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Tablo 22- Araştırmaya Al~nan llaataların Yaş Gruplarına 

Göre Semptom Sayıları n1 n Dağı 11mı. 

J•:t1.i''l1lr.1 nu z rı;y .ı. ı·:ı ti n Medyan Min-Mux 

'20 2 24 19-29 
21-30 21 18 12-26 
31-40 16 17 14-22 
~41 ·11 18 14~23 

111=5. 07 p <o. 05 

Tablo 23- Araştırmaya Alı nan Hastalarda GörUlen Semp-: 

tam Sayılarının Eğitim DUzeylerine Göre 

Da[;ı lımı. 

EGİTİM DÜZEYLERİ n Medyan Min-Max · 

İlkokul altı 15 18 14-26 

İlkokul· 24 19 12-23 

Ortaokul-Lise 9 16 14-21 

YUksekokul 2 18 18. 

F=4.67 p ~o. 05 

Araştırmaya alınan hastaların semptom sayıları ile 

yaş gruplarına ve eğitim dUzeylerine göre dağılımları (Tablo 

22 ve tablo 23) gözönUne alındığında, yapılan istatistiki 

analiz sonucunda gerek yaş grupları .arasında gerekse eğitim 

seviyelerine göre gruplar. arasında istatistiki açıdan anlam

lı bir fark tosbit edilmiçtir. P de~erleri yaş grupları için 

5.07 ve e~itim düzeyleri için 4.67 olarak saptanmıştır. Bulu-

• nan değerler cetvel değerinden kUçük olduğundan gruplar arasın-

da anlamlı bir fark olmadığı sonucuna varılmıştır. 
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4- lı.AIJ1'ALA1\IN ANKSiYBTB V B Dl~PHJ~SYON üKALALAHINA AİT 

DEGERLENDİRME SONUÇLARI 

Tablo 24- Araştırmaya Alınan Hastaların Anksiyete ve 

Depresyon Skalaları İle Semptom Sayıları 

Arasındaki İlişkiy~ G~re tl~~ılı~ı. 

CİNSİYET 
ERKEK. KADIN TOPLAM 

.~SKORLAR - ss x r x ss r x ss r 
i 

] 

:Anksiyete 20.66 5.21 o.so 11.0 7.8 0.42 . 22. 96 4.52 o.48 
Depresyon 11.66 4.24 o.9o 16.17 4.52 0.70 15.36 4.63 o.75 
Semptom 16.55 ·2.69 -- 18.58 2.74 18.22 2.82 
sayısı 

p (o. 05 

Araştırmaya alınan bütUn hastalarda, anksiyete ·puanı .. 

ile semptom sayısı arasında orta derecede bir pozitif korelas

yon bulunmuştur (r=0.48). Anksiyete puanı arttıkça semptom 

sayısı da artmak.tadır. 

Araştırmaya alınan bUtün hastalarda depresyon skoru 

ile semptom sayısı arasında yUksek dUzeyde pozitif bir kore

lasyon bulunmuştur (r=O. 75). Depresyon puanı arttıkça semptom 

sayısı da artmaktadır~ 

Araştırmaya alınan kadın hastaların anksiyete skoru 

ile semptom sayısı arasında orta derecede bir pozitif kore

lasyon bulunmuştur (r=0.42). Kadın hastaların anksiyet.e skoru 

arttıkça görülen semptom sayısı da artmaktadır. 

Araştırmaya alınan katlan hastaların depresyon skoru 
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ile semptO'ln sayısı arasihdu · yUksf'.k .d,erecede ,bir· pozitif kare-: 
' ' 

ıasyon bulunmuştur <r=ö. 70). ·Karıı n hastalar:l n depresyon skoru 

·arttıkça görilleri semptom sayısı da artmaktadır. ~·· . •· .. ' ' . .. . 

Araştırmaya alınan erkek hastaların anksiyete skoru 
• ' ' \ ' " u 1 -

ile semptom say1s1 arasında.orta derecede bir.pozitif korelas

yon bulunmuştur (r=0.50). J~rkek harıto.ların anksiyete skoru 

arttıkça görülen semptom say1s1 da artmaktadır. 

/\rnı,,:L:ırııı:ıvıı ulııınrı cı·kok h:ıııl.ı~J.rırın clcprooyon rıkoru 
.. ' • • • ! ' . . 

1 

• • 1 ' ' ·' • • • • ' ~ • ' ·:' : ' 1 • ' ~ ~. " ' ' ~ •• ·:..,,ı..' 

ile ~emptom sayısı.arasında yUksek d~recede bir potiti~·kore~ . 

· .la eyo.iı bu.lu n~~ç tur .. (r= O~ 9 O; • Erkek'·.~ ha~~~ la;~.~'. ~e ~~~ey.on .. e ~Ô:~ru.·: <\it:' 
arttıkça görUlen semptom sayısı da artmaktadır • 

'. 
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5.:... ARAOTIHl\iA.YA ALINAN HASTALARIN PSİKOSOSYAL STRES 

FAKTÖRLERİ AÇISINDAN ÖZELLİKLERİ. 

Tablo 25- Araştırmaya Alınan Hastaların Psikososyal 

Stres ]'aktörU ·sayıları ve Halen Devam Edip

Etmediğine Göre Dağılımı. 

n=50 
STRES PAKTÖHLBIÜ Sayı % 

Hiç yok 2 .4.0 
Var 48 96.0 

' Halen sUrUyor .. 36 72.0· 
ı stres fak törU 3~ 62.0 
2 Stres faktörU 3 6.o 
~3 Stres faktörU 2 4~0 

Geçmişte var. 12. 24.0 
ı Streo faktörU 7 14.0 
2 Stres faktöril 3 6.o 
)3 Stres faktörü 2 4.0 

Araştırmaya alınan hastalardan sadece 2 hasta· (% 4)• 

psikoeosyal stres faktörU belirtmemişlerdir. PsikÖsosyal 

stres faktörü tesbit edilen hastalardan 36 1 sında (% 72) 

halen devam eden bir ya da daha fazla psikososyal stres fak-

törünün mevcut olduf,u saptanmıştır. 

Psikososyal srtes -faktörU bulunan hastalardan Jl 'i· 

(% 62) haotulı~ı ite psikosooyul str~s fakt~rU arasında 

ilişki kurmustur. 
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11'ublo 25- Arq;; t1 rmuyu Alı nu n lluo tu larda GörUlen Psiko-

sosyal Stres Faktörlarinin Cinsiyete Göre 

. Dağı ı1niı. 

PSİKÖSOSYAL CİNSİYET .. 

8TR'ES lı'AKTÖHU 
• • 1 •• 

KADIN . · BHK11\ TOPLAM 
TÜRÜ Sayı i % Sayı. :% · .. Sayı. % 

Yok 2 22.2 - ·2 4.0 
Fizik llast. 2 22.2 7 17. o 9 ıs.o 

Geçimsizlik J 3J.J 18 43.9 21 42.0 
' ' 

Öl Um 13 31.7 13 26.0 
1.-Iali yetersiz-
lik 1 ıı.ı 4 9.7 5 ıo.o 

Çe~re uyumsuz-
6.o lur.;u .. . ;_ 3 7.3 3 

·ni.ğer 1·1~ 1. :··'.: .. ' 

: 12. l ·. .ıı . ·. 26.8' .: 24.0 . 

Araştırmaya alı nan erkek hastalarda en. çok görUlen psi

kososyal stres faktörü 3 hastada (% 33.3) geçimsizliktir. Ka-. 

dın hastalarda en sık görülen psikososyal.stres faktörU de lS 

hastada (% 43.9) geçimsizlik, en az görülen psikososyal stres 

faktörü ise 3 hastada (% 7.3) çevre uyumsuzluğudur. TUm has

talarda en sık görülen p~ikososyal stres faktörU 21 hastada 

(~ 42.0) yine geçimsi~lik olarak tesbit edilmiştir. 

. ' 
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TARTIŞMA 

1- HASTALARIN DEMOGRA}1.İK-SOSYOKÜLTÜREL ÖZELLİKLERİ . 

Çalışma grubunu oluşturan hastaların çoğu kadındır. 

Erkek hastaların oranı düşük olup (% l8);>bu sob.uç Barsky'nıf..ti 

cinsiyet belirlemesine uygunluk göstermektedir. Keza Swartz, 

Blazer ve arkadaşlarının yaptıkları somatizasyon·bozukluğu ta

ruıaasındı:ı· elde ettikleri cinsiyet· oranları: (erkeklerde% lJ) . 

. ile bizim çalı şmam;ı. zda ortaya gı kan cinsiyet ora n1arı benzer

lik göstermektedir (J,44):. 

Araştırmaya alınan iıastalar~an. sadece % 4'il :yUksekokul 

mezunu olup, ~iitim seviyelerinin dU~Uk cilduğu tesbit ~dilmiş

tir •. DSM-III-R'de. hast·aıarın eğitim ~eviyelerine göre prevalans 

hakkında bir bilgi olmamakla birlikte Swartz, Blazer, George 

ve arkadaşları· yapt.:ikları bir taramada eğitim seviyesi dUşük 

olanlarda prevalansın daha yüksek olduğunu bildirmektedirler 

(44). E~itim seviyeleri dü~Uk, daha.çok kırsal keciimde yaşa

yan· ve psikolojik ·durumunu daha az farkedebilen deneklerin, 
.. ' ' ' 

. sa~lıkla~~ hakkındaki psikolojik ~ikiyetleri reddettikçe daha 

.çok soma tik şikayet geliştirdikle;i ileri sUrLllmektedir ( 5) • 

Bizim çalışmamıza dahil ol.an hastaların daha çok kırsal kesim

den gelmeleri ve eğitim seviyelerinin düşük.olması sonucu so

ma tik şikayetlerin ön plana geçmesi de bu g~rüşU desteklemek

tedir. 
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Araştırma grubunu oluştu;ran·haetaların % 78'i ev kadı

nı olup, bu çok dikkat çekici bir. orandır. K.Srinivaean, 

Goldberg, jencks ve Leon'un ara~tırmalarında en göze çarpan 

bulgulardan biri, hastaların çoğunun ev kadını olmalarıdır 

(14,18,25,43). 

Bu bulgular "neden ev.kadınları daha fazla somatizae

yon gösteriyorlar" sorus·unu akla getirmektedir.: Bunun bir 

izahı, belki de ev k~dınlarının e~itim .seviyelerinin genel

likle düşük oluşuna bağı~ olarak. (bizim çalışmamızda ev k.a

dı nları nı n. büyük bir bölümünde eğitim seviyesi düşUk· olarak · 

bulunmuştur) psikolojik şikayetleri' benimsememelerinin bir 

sonucu olarak fazla .soma tik. şikayeti geliştiriyor .olmaları· 

·olabilir.· Yine ~zeıiık.le ülkemizd~·_ev. kadı ~ları riı.n genel ita-. . . 
. . ·, . . 

dı n popUlasyon içinde sayica. fazla oldukları gözCinUne alınır-

sa, somatizasyon bozukluğu .prevalansının ev _kadınlarında sa

nıldığı kadar yüksek olmadığı sonucuna da varılabilir •.. 

Araştırmaya dahil edilen vakaların % 76'sı kentlerde, 

geri kalan 7~ 24'ü de kı·r kesiminde yaşamaktadır. Kentlerde 

yaşayan vakaların fazlalığı dikkat çekmektedir. Hernekadar 

j.de Leon ve .arkadaşl~r1, yapt1klar1. bir seri çalışmada pre;; 

valansda bir farklılık bulmadıkları.nı bildirmişse de, kır 
' ~ . . ' 

kesimind'e yapı l~n bir Çal1Şmada soma tizasyo~· .bozukluğ~ pre-

Vala ns1 nı n, genel pre~alansdan daha yUksek bulunduğu b.ildi

rilmiş tir (25 ,49). Keza, Swartz ve arkadaşlarının çalışmala

rında da, kırsal kesimde yaşayanlarda bozukluğun daha fazla 

görüldüğü bildirilmektedir (44). 

\·'.·il 

,•: .· 
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Bizim çaf.1Gmamızda bozukluj~un kırsal· kesimde yaşayanlarda .az 

görülmesi soma tizasyon bozukluğunu·n bu kesimde gerçekte az 
. . .. ,,. ' . .. . \ 

oluşundan ziyade psikiyatrist~ intikallerinin çeşitli neden~ 

· lerle güç veya geç olm~sı na .da bağ~ı olabilir. 
' :·· . .. 

Araştırrnayı1 alınan hastaların çoğu·(% 82) çekirdek· ai

leye mensup. olarak saptanmıştır. Kalabalik ailelerde ·kişi sayı

sı il~ paralel olarak f30syoekcinomik se~iyenin düşük olması bek

lenirse ele, özellikle ülkemiz koşullarında yeni· k~rulan aileler 

ekonomik ve sosyal zorlara daha fazla maruz kalmakta, buna kar

şı artık aile büyüklerinin çok yakın desteğinden mahrum bulun-. 

maktadırlar• B.u zorlamaların (özellikle· ekonomik zorlar) ya

·r.attığ1. psikolojik ;~kle~e{~r d~ ·soma tik şikayetlerle kendi~ · · 
·..,· . 

. . 
çalışmada .sosyoekonomik seviyenin somatizasyon bozukluğu olan-. . . . 

larda daha düşük olduğunu bildirmektedirler (25) • 

. Araştırmaya alınan ·hastalardan% 78'inirı hastalıklarına 
. karşı eş ve/veya yakı ri çevrelerinden ilgi gördükleri belirlen

miştir. Bir y~nü ile bu insa~lar belki de hastalıklari saye

sinde ilgi görmektedirler. Bu konuda Barsky, kişilerin anksi

yetelerini.n fizik semptoinl~ra dönüşmesi son~cu, ilgi, şefkat 

görme, olumsuz davranışların.ortadan kalkması gibi sekonder ka

zançların elde ·edilebileceğini bild.irmekt.edir (3). 
. : , 

2- IIA3TALARIN TEDAVİ GİRİ~Üt1LEHİ-PSİKtYATHİ · BÖiıÜrJrtJNE 

İNTİKAL ŞEKİLLföÜ. BAKIMINDAN ÖZELLİKLEIÜ 

Araştırmayu alınan hastalardan 35 tanesi (91a 70) başka 

böl~mlerden sevkle gelmişlerdir. Bu durum hastaların 
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has talıkları nı n poikiyu tri k o ldüi~u konuuurıda bilinçli o lmach kla

rı nı ya Q.a psikiya trik ·has ta lığı_ kendilerine kondurmak istemeyip, 

başka bölUmlere · ça
0

re aramak için başvurduklarını gösterebilir. 

j •de Leon ve arkadaşları, dahiliye v.e. cerrah.i. .. l?ölümünde ya tan ve 

psikiyat.ri ko.nsültasyonu iste·~~n· 139 hastanın.56'.sım (% 43) 
. . ~ ' . ' .. ' . ' '. ' .. 

somatizasyon gösteren hastalar olarak belirlemişlerdir~ Katan da . , . . . . . . . 

bir çalışmasında benzer oranlar vermektedir •. Culpan ve. Davis de 
. . . ·' . 

dahili şikuyet,lcrle gelen hastaların % 38' inde. herhangi bir fizik 

bozukluk bulunınaksızı n, psikolojik :bozukluğa sahip olduklarını 

bildirmektedirler. Paykel de fonksiyonel ya da somatizasyon gös

teren. hastalar olarak nitelendirdiği vakaların dahili şikayet- . 

leı..;le gelenlerin yaklaşık ~·~ 40' ı nı oluşturduklarını bildirmekte·-
; ·,,. 

dir (10, 20, 25, 33). 
·'. ;· 

Bizim verilerimiz bu çaıı·şmalardakilerl~ uygunluk göster

mektedir• 

3- HASTALAHIN SEMPTOiılATİK . ÖZELLİKLI~Rİ 

Araştırıiıaya alınan hastaların hastalıklarının başlama 

yaşları göz önüne al l ndığı nda (erkeklerde x~24. 22 t kadınlarda 

i=24.29) başlangıç ia~ı açısında~ her i~i cins arasında Hnemli 

bir farklılık saptanmamışt.ır. Hastaların mevcut şikayetlerini~ 

ortalama süresi. x=l~. o~ yıl olarak tesbi t. edilmişti_r •. Bu sonuç 

soma tizasyon bozukluğunun kronik seyi;ı:-li oluşu il'e uyumludur. 

Kadın ve erkek hastaların semptom sayısı ortalamaları 

kıya_slandığ1nda, DSM-III-R' ye uygun olarak erkeklerde kadınlara 

oranla semptom sayısı daha düşük bulunnıuştur (erkeklerde i=l6.55, 

katlınlarda X=lB.58). 
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Araştırmaya ali nan kadı.n ve erkek·hast~larda:. bekleni-

: lenin aksine psikoseksUel. semptomlar ·aıd~kça dU~·uk· bulÜnmuş

tur~ i.'sikoseksUel problemlerin oldukÇa sık bulundu~u· s~·hıa ti
zasyon bozukluğu" için,' Go.odwin ve' Guz~· ''men-~;·t~Uel ve' seksu~i' 

hikayeler normal ise teşhis çok dikkatli konulmalıdır'" 'demi.'ş

lerdir (15, 44·). Biz, araşti.rma k~psam1ndaki hast.alarl.n bu yön-

. deki şikayetlerini, muhtemelen kUltü~le ;ilişkili olarak:' ~p~ntan 
bir şekilde takdim e"tmediklerini,. hatta···sarulm~s; 'halinde. d~' 
gizleme. eğilimi içinde oldukla~ı n~ dUşU~~~te~iz.' 

. . 
4- • HASTALAHIN ANKSİYETI~ VE DBPRESYON DURUMLARININ 

' ~ ' • • • • • ' •• • .... ·' ' • • ' . • .. : i •• 

Araştırrn:iy::ı ·~lı ~an q.astalar~· uygulanan Hamil ton A.nksiye-
. . ' ' .. . . . '( 

te Ölçe~i ve Hamilton.Depres~on ·Ölçe~i skorlar1nın_anks~yete 

ve depresyon yönünden anlamlı sınırlar içerisinde olması dik

kat çekicidir. Du demek tir ki n 80ma tizasyo n meka niz:ması" nı 

kullandıkları halde hastalar anksiöz ya da.depressif duygula

nımdan kurtulamamışlardır. Nitekim, DSM-III-R'de somatizasyon 

bozukluğu vakalarırida anksiöz ya da depressif mizacın son dere

cede sık olduğu bildirilmekt.edir. Zaten soma tizasyon semptom

larının, anks~y~te b~zuklukları~dat depresyonda, şizofrenide• 

obsessif-kompulsif ~cizukltikta, panik boiukiukta, ~gorafobid~. 
alkol bağımlı l; ğı nda • . borde;li ne. kiş.ilf.k bozukluğunda, his

trio nik kişilik bozukluğunda ve diğer birçok ·psikiyatrik bozuk

lukta görUldU~U bildirilmektedir. Yine ba~ı çalışmalarda, psi~ 

kiyatrik bozuklu8u ~lan hastaların yarısına yakın kısmında 

somatik şikayetlerin olduğu bildirilmektedir. Srinivasan ve 
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arkada~lnrı dn ynptıklnrı bir çnlişmadnj vnkalnrın ço~unda so

rnatizasyon, anksiyete ve depresyon semptomlarının kombine bir 

-..... _ halde olduğunu bildirmişlerdir. Keza, somatizasyon gösteren 

mu~'ıüman .hint _kadı nlar1 üzer.inde karşılaştırmalı. olarak yapı-. 
. . . ' ' ' 

lan bir çalıı;ımada,. anksiyete ve depresyonla birlikte somati-
o 

zasyon gösterenlerin, ·göstermeyenlere nazaran önemli ölçUde 

fazla oldu~untin tesbit edildi~i bildirilmektedir. Afekt~f bo-
. . . 

zukluk nedeniyle psikiyatri konsLiltasyonu istenen hastaların 

en az yarısında 'soma tik semptoma rastlandığı bildirilirken, . 

somatizasyon bozukluğunun, depresyonun ay1r1c1 tanısında dUşU

nUlmesi gerekti~i de ifade edilmektedir (1, 7, 8, 14, 17, 24, . 

25 
' 

29, 38, 41, 43, 44, 47). 
. . 

•• '· t 

Araştırmaya alı nan erk.ek. has ta larda .depresyon skoru 
. ı .. 

ortalaması i=ll.66 iken bu de~er kadınlarda i~l6.17 ~larak bu-

lunmuştur. Bunda, icadın popi.ilasyonda afektif.hastal1klar1n er

keklere nazaran iki kat daha fazla oluşunun, yani kadın hasta

ların daha fazla depressif semptom göstermelerini~ rolü olabi

lir ( 23). 

5- HASTALARIH PSİKOSÖSYAL STRES li1AKTÖRLERİ AÇISINDAN 

ÖZBLLİKLERİ 

Araştırmaya alı nan hastaların % 96 gibi büyUk bir çoğun

lu~unda, hastalı~ın ortaya çıktı~ı ~evreye uyan.psikososyal 

stres faktörU tesbit edilmiş olup, hastaların yarısından faz

lası da (% 62) hastalığı ile stres faktörü arasında ilişki 

kurduğunu belirtmiştir. 

Stres konusunun sistemli bir şekilde incelenmesi, Selye' 

nin çalışmaları ile başlamıştır. j.de Leon ve arkadaşları 
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yaptıkları bir çalışmada, stres faktörlerinin has talJ.k şiddeti

ni ve tıbbi konsültasyonu ihtiyacı arttırdığını tesbit etmişler, 

somatizasyon gösterenlerin% 40'ından fazlasında.hastalığın or

taya çıkması ve seyri.için stresin etkili olduğunu belirledik

lerini bildirmişlerdir. LipovJSki de hastalık için presipi tan 

faktörlerin, şahıs için büyük bir etki oluşturan ve .stres ya-

ra tan hayat olaylarını ve .durumlarını kapsadığını ifade etmek

te, yoksulluk,· fiziksel .bir hastalık, bir ilişkinin kopması ve 

bir ölüm oiayının presipitan faktör ol~bilec~~ini bildirmekte

dir. Soma tizasyo nla sosyal durum arasındaki ilişki incelendi-

ği nde, çalır;ma Qartları, eğitim, evden ayrı kalma gibi neden

ler özellikle kadınlar üzerinde etkili olmakta ve buna bağlı 

olarak da fizik semptomların ortaya· çıkmakta olduğu bildiril

mektedir. Uhlenuth ve Peykel psikivatrik hastalarda normaller

den daha yüksek stres skorları saptamışlar, yaşam stresi, ruhi 

hastalık, semptom şiddet~ ve demografik özellik[erin ~irbirine 

bağımlı değişkenler oldukları riı bildirmişlerdir. Grant ~·e ar

kadaşları bir çalışmalarında, olaylarla semptomların değişik 

nitelikleri arasındaki ilişkiyi incelemişler, arzulanmayan 

olayların disforik ve somatik semptomları arttırmasına karşı 

arzulanan olayların bunları azalttığını tesbit ettiklerini bil-

dirmişlerdir ( 21, 25, 26, 39, 45). 

Bizim çalışmamızda da··literatUr bilgil~rine uygun ola

rak hastalığın ortaya çıkmasında stres faktörlerinin önemli 

rolü olduğu saptanmıştır. 

Klinisyen çal1şt1ğı toplumdaki değişik psikososyal 

stres etkenlerinin bir insana vereceği stresin ortalama 

o 

. ' ~ 
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şiddeti konusunda ~ikir sahibi olmalıdır. Bu etkenlerin sayı 

ve çeşitlerinin çok olmasından· başka, bireysel özellikleri, 

çevre şartlarının ve başa çıkına mekanizmalarının farklı olma

sı nedeniyle,· yaŞarn olaylarının deGi§ıik insanlarda yarattığı 

stresin şiddeti de aynı değildir. Öte yandan bireyin içinde 

yaşadığı toplumun değer yargıları, olayları algılayış biçimi 

Uzerinde önemli bir rol oynar. Dir toplumda stresli olarak ka-
. . . -

bul edilen bir. olay başka bir kUltUrUn ya da alt kUltUrUn Uye-

leri için önemsiz olabilir. Bu gUçlUkler, olayların belirli 

bir toplumdaki stres verici etkileri, standardizasyon çalış-. . . .- •,. ; .. ,, ' .- " ., 

maları ile belirlenerek giderilmeye çalışılmıştır (5, 'ı6~ 22, 

28, 30, 42). 

Gerek literatUrde belirtilen bu konular, gerekse çalış-

mamızda ulaş tığımız sonuçlar, hastalığın oluşumunda rol oyna

dığı belirlenen stres faktörlerinin çok iyi araştırılması ve 

değerlendirilmesi gerektiğini göstermektedir. 

o 

• '.i 

' . 
. ~ i • 

.i 
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S O N U Ç 

.Yapt1c1m1z "Bölgemizde Somatizasyon Bozukluğu Gösteren 
.' 

llastaları n Semptom Dağılımları ve Stres Faktörleri İle İlişki-

si" adlı çalışmada elde ettiğimiz veriler şu .sonuçlara ortaya 

çıkardı: 

,, 
:' 

! 

Hastaların eğitim seviyesi genellikle düşük olup, sade

ce iki hasta (% 4) yüksekoku·ı mezunudur. 
ı, 

Hastaların çoğu ev kadınıdır (39 hasta % 78). 

Hastaların büyük kısmı (38 hasta, % 76) şehir merkezle-

·,'; 

. . . 

Hastaların çoğu (35 hasta~.% 70) başka bir bölümden ·· 

sevkle gelmiştir. 

Hastaların psikiyatri bölümüne g~lmeden önce en sık 

başvurduklar~ bölümler: Dahiliye (16 hasta % 32) ve Nöroloji 

(13 hasta % 26) dir. 

.ı 

' 

' 
!ı' 

,· ·, /111:', 
. ' . ;;, 

i' 
Has talara psikiyatri bölümüne gelmeden önce, grup ola-

rak ortalama ı. 76 adet tetkik yapıl.Illlş olup, en sık yapılanı 

tam kan tetkikidir. 

Tedavi sonuçları belirlenebilen 47 hastadan 46 tanesi 

(% 97.9) tedaviden fayda görmedikle;ini belirtmişlerdir. 

Hastaların tamamında .grup olarak konversiyon, gastro

intestinal ve kardiopulmoner semptomlar görülmUştUr. 

Erkek hastalarda en sık görülen semptomlar, baş dönmesi 
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(9 hastada % 100) ve bulantı (9 hastada ~~ 100) d1r~ Kadın 
hastalarda ise sırt ağrısı ( 37 hasta % 90. 2) ve çarpıntı 
(36 hasta % 87.B) en sık görUlen semptomlardır. 

Erkek hastalarda gör.ülen semptom sayısı ortalaması 

X::::l6. 55 ( SS=2. 69), kadın hastalarda görülen semptom sayısı 
ortalamas1 X=l8.58 (SS=2.74) tüm hastalarda semptom sayısı 
0ı:-talaması x:;:H.3. 24 (SS=2. 82) olarak t_~sbi t edilmi.~tir •. 

. , :-

Hastı:ıların yaş gruplarına göre semptom-dağılınunda is-_· 

tatistiki açıdan :fark olduğu sapta.nmıştır (F=5.07, P < 0.05). 

Kadın hastalarda ve erkek hastalarda depresyon skoru 

ile semptom sayısı arasında yüksek derecede bir pozitif kore

lasyon sap tanını ştır ( s~rasıyla r=O. 70. ve r=O. 90) ." 

Kad1n hastalarda ve erkek hastalarda anksiyete skoru 

ile semptom sayı s1 arasında orta derecede bir pozitif kare-· 

lasyon saptanmıştır (sırasıyla r=0.42 ve r=0.50). 

Hastaların çoğunda (N=48, % 96) bir ya da daha fazla· 

Psikososyal stres faktörü tesbit edilmiştir~ En sık görUlen 

psikoso syal stres faktörleri er.keklerde ( J hasta % 33. 3) ve 

kadınlarda (18 hasta % 43.9) geçimsizlik olarak tesbit edil

miştir. 

Somatizasyon ·bozukluğunun bizim sosyokültürel yapınuz 

içinde arz ettiği özelliklerin daha iyi tanınabilmesi, böyle 

hastaların diğer polikliniklerde lüzumsuz yere incelenip te

davi edilmesini bir dereceye kadar önleyebilecektir. Ancak, 

bu hususların ortaya konulabilmesinin daha kalabalık vaka 

s~rilerinin araştırmaya dahil edilmesini gerektirdi~ini dUşU-
nüyoruz. 
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., ; B~ çal1şma, .Atatürk U~iversitesi Tıp .1<1akUltesi Psiki

Ya tri Polikliniğine;· ba-~v~ra~ ·ve DSJ~-III~.~ k;iterlerine. ·~C:S;e·; 
''Soma tizasyon. Boz.ukluğu" tanısı koıiınuş 50. hasta ( 41' i kadın, 
9' u erkek) üzerinde gerçekleştirildi. 

Has taları n ·semptom profilleri, anksiyete ve depresyon 

d·urumları nı n. değeriendirilmeleri ·ile bozukluğu. aleylendirme~ · .. ·. 
si muhtemel. psik,~sosyal • ~,t·r.es: ·f~k t~rieri. a9ı~1.rida ~. ~zeii1ki~~:, .··. ·'.. 
ri karşılaştırılarak 25 tablo. halinde is_tatis_tiksel ana~iz 

Yap1 ldı. 

iıastalarırı ·Ç~~u·n~n ·Şehirlerde ·citurtıuğu~· e:git.im seviye~: .. · 
lerini n dUşUk olduğu ·ve e·~ kadı riı oidukları görUldU. . . . .. 

Hastalarda ortalacla semptom sayısı x=lB.22 ve şika

yetlerinin yıl olarak ortalama süresi x=lO.Ol olarak bulun

muştur. BUtUn hastalarda en sık şikay~t edilen semptomlar 

konversiyon, gastrointestinal ve kardiopulmoner semptomlardır. 

Gerek erkek hastalarda, gerekse·kadin hastalarda semp.:.. 

tom sayılar1 ile anksiyete ve depresyon skorları arasında po

zitif'. bir korelasyon bulunmuştur, yani sempto_m sayısı arttık-
. . . ·" \ ' , . ' . 

ça anksiyete ~e ·depresyon .~k6rıarı CJ.a ·art~kt.adır. · 
' \ ·. ' '. . ' 

Hastaların tamamına yakın bir kısmında (48 hasta % 96) 

psikososyal stres faktörUnUn mevcut olduğu belirlenmiştir. 
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