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ÖZET

Ana bileşenler analizi ile panik bozukluğu alt tiplerinin değerlendirilmesi
Amaç: Panik bozukluğunun (PB) değişik alt tiplerinin olduğu ve farklı alt tiplerin belirlenmesinin tanı, tedavi ve
sonlanım açısından önemli olduğu ileri sürülmektedir. PB’nin psikopatolojisinin kantitatif değerlendirilmesi
konusundaki çalışmalar azdır. Çalışmamızda, panik atak belirtilerinin faktör analizine dayanan alt tiplerinin
belirlenmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Çalışmamız, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma
Hastanesi ikinci basamak polikliniklerine başvuran ve çalışmaya dahil edilme ölçütlerini karşılayan 159 hasta
üzerinde gerçekleştirildi. Çalışmada, araştırıcılar tarafından hazırlanan sosyodemografik bilgi formu, DSM-IV
Eksen I Bozukluklar İçin Yapılandırılmış Klinik Görüşme Formu (SCID-I), Panik Agorafobi Ölçeği (PAÖ), Hamilton
Depresyon Derecelendirme Ölçeği (HAM-D), Beck Anksiyete Ölçeği (BAÖ) kullanıldı. DSM IV-TR panik atak
tanı ölçütlerinde bulunan 13 maddeye, “felç olma korkusu” ile “kaçma isteği, yerinde duramama hali”nin
eklenmesiyle toplam 15 maddeden oluşan değişkenlere, katılımcıların son panik ataklarında yaşadıklarını
bildirdikleri belirtilere göre Ana Bileşenler Analizi uygulandı.
Bulgular: Ana Bileşenler Analizinde toplam varyansın %56’sını açıklayan 6 ayrık faktör kümesi elde edildi. Birinci
küme otonomik aktivasyon kümesi, ikinci küme vestibüler belirtiler, üçüncü küme kardiovasküler belirtiler,
dördüncü küme psödonörolojik belirtiler, beşinci küme solunum sistemi belirtileri ve altıncı küme ölüm
korkusu kümesi olarak adlandırıldı.
Sonuç: Çalışmamızda elde edilen belirti profilleri DSM-IV-TR tanı ölçütlerini desteklemektedir. Ana Bileşenler
Analizinde, varyansın önemli bir kısmını açıklayan anlamlı alt tipler oluşmuştur.
Anahtar kelimeler: Ana bileşenler analizi ile alt tipler, panik atak semptomları, panik bozukluğu
ABSTRACT

Evaluating the subtypes of panic disorder by using principal component analysis
Objective: Panic disorder is put forward to have a heterogeneous structure and multiple subtypes.
Evaluating the different subtypes is important for diagnosis, treatment and prognosis. Studies about the
quantitative psychopathology assessment are so rare. We aim to determine the subtypes with principal
component analysis of panic attack symptoms.
Method: 159 outpatients with panic disorder who had referred to the anxiety disorder outpatient unit in
Bakirkoy Research and Training Hospital for Psychiatry, Neurology and Neurosurgery were included in the
study. A sociodemographic questionnaire that was prepared by the investigators, The Structured Clinical
Interview for DSM-IV Axis I Disorders (SCID-I), Panic and Agoraphobia Scale (PAS), Hamilton Depression Rating
Scale (HAM-D), Beck Anxiety Inventory (BAI) were used in the study. Variables with 15 items were created
adding ‘Fear of stroke’ and ‘desire to escape, restlessness’. Principal Component Analysis was applied
according to the panic symptoms that the patiens declared.
Results: Six loading factors were obtained explaning 56% of total variance in Principal Component Analysis.
The first set was named autonomic activation, the second was vestibular symptoms, the third was
cardiovascular symptoms, the fourth was pseudoneurologic symptoms, the fifth was respiratory system
symptoms and the sixth was fear of death.
Conclusion: Symptom profiles in our study were compatible with DSM-IV-TR diagnostic criteria. Significant
panic disorder subtypes were found in principal component analysis.
Key words: Subtypes by symptoms principal component analysis, panic attack symptoms, panic disorder
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Ana bileşenler analizi ile panik bozukluğu alt tiplerinin değerlendirilmesi

GİRİŞ

P

anik bozukluğunun (PB) Amerika Birleşik
Devletleri’nde bir yıllık prevalansı %2.1, yaşam
boyu prevalansı ise %5.1 bulunmuştur. Agorofobinin
ise bir yıllık prevalansı %0.6, yaşam boyu prevalansı
%1.1’dir (1). Panik atak, DSM-IV-TR’de listelenen 13
semptomdan 4 ya da daha fazlasının birden başlaması
ve yoğun korku veya rahatsızlık duyulan bir dönemin
bulunması olarak tanımlanır (2). PB, panik atakta görülen bedensel, fizyolojik ve bilişsel belirtiler açısından
değişken bir bozukluktur. Birbirinden çok farklı belirti
kümeleri ile oluşan panik atakların varlığı nedeniyle, bu
bozukluğun alt tiplerinin olabileceği ve bu alt tiplendirmenin yapılmamasının da kuramsal, yöntemsel ve tedaviye dair yanılmalara neden olabileceği ileri sürülmüştür
(3). Bu nedenlerden dolayı, panik ataklar sırasında yaşanan belirtilere göre ve faktör analizine dayanan alt tiplendirme çalışmaları yapılmıştır (4-8).
PB’nin alt tiplerinin belirlenmesi için birçok özellik
dikkate alınmıştır. Agorofobi olması (9), gece panik
ataklarının olması (10), panik ataklarda baskın belirtiler
(11,12), panik atakların oluşma saatleri (13,14), hastalığın biyolojik özellikleri (15), genetik yatkınlık göstermesi (16) bu özelliklerden bazılarıdır.
Baskın panik atak belirtilerine göre yapılan alt tiplerin belirlenmesi çalışmalarına göre kalp ve solunum
belirtilerinin (17), vestibüler belirtilerin (18), gastrointestinal belirtilerin (19), depersonalizasyon/derealizasyonun baskın olduğu (20) ya da subjektif korku hissinin
olmadığı (21) PB gibi değişik alt tip değerlendirilmeleri
yapılmıştır.
Starcevic ve arkadaşları (9) panik atak belirtilerini
daha önemliler (first rank) ve ikinci derecede önemli
belirtiler (second rank) olarak ikiye ayırmışlardır. Birinci
sıra belirtileri; çarpıntı, taşikardi, dispne, baş dönmesi ya
da düşecek gibi olma ile titreme olarak belirlemişlerdir.
İkinci sıra belirtileri ise boğulma, nefes kesilmesi, göğüs
ağrısı, uyuşmalar, sıcak basması, depersonalizasyon/
derealizasyon ve bulantı olarak belirlemişlerdir. Bu alanda yapılan çalışmalarda varyansın en geniş parçası, kardiyorespiratuar ve vestibüler faktörlerle açıklanmıştır
(8,22-24).
Literatürde faktör analizleri sonucu saptanan diğer
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gruplar; bilişsel belirtiler, depersonalizasyon, uyuşma
ve uyuşmalar ile otonomik aktivasyondur. Bu klinik
heterojenitenin hastalığın etiyolojisi, seyri ve tedavisinde önemli sonuçları olabileceği düşünülmektedir (3).
Literatürde PB psikopatolojisini kantitatif değerlendirme çalışmaları, diğer psikiyatrik bozukluklara oranla
görece azdır. Segui ve arkadaşlarının (5) PB fenomenolojisini faktör analizi ile değerlendirdikleri çalışmalarında, panik atak belirtilerini kardiyorespiratuar, vestibüler,
karışık semptomlar ve genel uyarılma şeklinde 4 faktör
olarak saptamışlardır. Ayrıca faktör analizinin alt tiplendirme için çok değerli bir yöntem olduğunu ve bu konuda yeni çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu bildirmişlerdir.
Çalışmamızda, faktör analizi temelinde ülkemizde
PB’nin alt tiplerini belirlemeyi amaçladık.
YÖNTEM
Örneklem
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve
Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi ikinci
basamak ayaktan tedavi birimine başvuran, çalışmaya
gönüllü olarak katılmayı kabul eden ardışık 159 hasta
çalışmaya dahil edildi. Otuz iki hasta çalışmaya katılmayı kabul etmedi. On yedi hasta, dahil edilme ölçütlerine
uymadığı için çalışmaya dahil edilmedi. Çalışmaya katılım için; son bir ay içerisinde mutlaka en az bir panik
atak yaşama, 18-64 yaş arasında olma, DSM IV-TR tanı
ölçütlerine (2) göre PB tanısı olması ve çalışmadaki öz
bildirim testlerini dolduracak düzeyde zihinsel yetilerinin olması koşulları arandı. DSM IV-TR tanı ölçütlerine
göre genel tıbbi duruma veya alkol-madde kullanımının
doğrudan fizyolojik etkilerine bağlı PB tanısı olanlar
çalışma dışı bırakıldı.
Çalışmayla ilgisi olmayan psikiyatristler tarafından
PB tanısı konulan katılımcılara, DSM IV Eksen I
Bozuklukları İçin Yapılandırılmış Klinik Görüşme
Formu (SCID-I) uygulanarak, araştırıcılar tarafından PB
tanısı doğrulandı ve başta agorafobi olmak üzere diğer
eş tanılar değerlendirildi. Test bataryasına testler randomize sırayla yerleştirildi ve tek seansta çalışmaya katılan
kişilerin doldurmaları istendi. Çalışma öncesinde,
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir
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Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi etik kurulundan onay alındı. Çalışmanın sosyodemografik verileri
“Panik Bozukluğu ve Komorbid Tanılar” çalışmasında
da kullanılmıştır (25).
Ölçekler
Sosyodemografik Bilgi Formu: Form, çalışmacılar tarafından SCID-I görüşme kılavuzundaki sosyodemografik veri formu esas alınarak, PB’yi etiyoloji ve
gidiş açısından etkileyebileceği düşünülen faktörlerin
eklenmesi suretiyle genişletilerek hazırlandı. Ayrıca,
DSM–IV-TR panik atak tanı ölçütlerine ek olarak, klinik
pratiğimizde hastalar tarafından sıklıkla bildirilen ve
panik atağın klinik özelliklerinden olduğu düşünülen
“felç olma korkusu” (5) ile Cox ve arkadaşlarının (26)
DSM tanı ölçütlerine eklenmesini önerdiği “kaçma isteği, yerinde duramama hali” eklenerek, oluşturulan sorgulama listesi ile hastaların en son panik atakları sırasında yaşadıkları belirtiler belirlendi.
DSM-IV Eksen I Bozukluklar İçin
Yapılandırılmış Klinik Görüşme Formu (SCID-I):
First ve arkadaşları (27) tarafından geliştirilen Eksen I
bozuklukları için yapılandırılmış klinik görüşmedir.
SCID-I, Türkçeye Çorapçıoğlu ve arkadaşları (28) tarafından uyarlanmıştır. SCID-I, birinci eksen tanısının
herhangi bir zamandaki varlığını saptar.
Panik Agorafobi Ölçeği (PAÖ): Bandelow ve
arkadaşları (29) tarafından geliştirilmiştir. Klinik gözlemci ve hasta öz bildirim formları vardır. Agorafobili ya
da agorafobisiz ayrımı yapılmaksızın PB’si olan hastalara uygulanır. Beş alt birimi vardır.
A-Panik atak özellikleri: Derecelendirme yapılan üç
ve derecelendirilmeyen bir soru,
B-Agorafobi ve kaçınma davranışı: Üç soru,
C-Beklenti anksiyetesi: İki soru,
D-Yeti yitimi: Üç soru,
E-Sağlık konusunda endişe: İki soru.
Her alt bölüm bileşen puanını, tüm bileşenlerin toplamı ise toplam şiddet puanını belirler. Türkçe uyarlaması Tural ve arkadaşları (30) tarafından yapılmıştır.

Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeği
(HAM-D): Williams ve arkadaşları (31) tarafından
geliştirilen, depresyon düzeyini ve şiddet değişimini
ölçmek için kullanılan 17 maddelik bir ölçektir. Türkçe
uyarlaması Akdemir ve arkadaşları (32) tarafından yapılmıştır.
Beck Anksiyete Ölçeği (BAÖ): Beck ve arkadaşları (33) tarafından geliştirilen, kişinin yaşadığı anksiyete
belirtilerinin şiddetini ölçmek amacıyla kullanılan 17
maddelik bir ölçektir. Testten alınan puan artması kaygı
seviyesinin arttığını göstermektedir. Ölçeğin Türkçe
uyarlaması Ulusoy ve arkadaşları (34) tarafından yapılmıştır.
İstatistiksel Analiz
DSM IV-TR panik atak tanı ölçütlerindeki mevcut
13 maddeye 2 madde daha eklenerek oluşturulan ve 15
maddeden oluşan değişkenlere, katılımcıların son panik
ataklarındaki belirti bildirimlere göre “Ana Bileşenler
Analizi” (Principal Component Analysis) uygulandı.
Ortaya çıkan ana bileşenlerle, ortogonal faktör modeli
ile ortak faktörler (common factors) hesaplandı. Daha
sonra Varimax dönüştürmesi uygulanarak, faktör yükleri ve her değişkenin faktör üzerindeki yükü (ağırlık)
hesaplandı. Hesaplanan faktörlerden özdeğeri (eigenvalue) 1’in üzerinde olanlar değerlendirmeye alındı.
Pearson ki-kare testi ile yapılan kategorik değişkenler
arası karşılaştırma işleminde anlamlılık düzeyi p<0.05
idi. İstatistik analizler, SPSS for Windows 11.0 versiyonu ile yapıldı.
BULGULAR
Katılımcıların 120’si kadın (%75.5), 39’u erkek
(%24.5) idi. Katılımcıların ortalama yaşları 39.16±11.24
idi. Katılımcıların sosyodemografik özellikleri Tablo
1’de, uygulanan ölçek puanları Tablo 2’de özetlenmiştir. Katılımcıların en son yaşadıkları panik atak belirtileri
Tablo 3’te gösterilmiştir. Ana Bileşenler Analizi ile 15
değişken kullanılarak faktör analizi yapıldığında, özdeğeri >1.00 olan ve toplam varyansı açıklama oranı
(kümülatif) %55.94 olan 6 faktör saptandı (Tablo 4).
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Tablo 1: Sosyodemografik özellikler

Tablo 3: Panik atak belirtileri profili (n=159)
n (%)

Belirtiler

Cinsiyet

Toplam (%)

Çarpıntı, taşikardi, kalp atımı duyumsama

91.2

Kadın

120 (75.5)

Ölüm korkusu

87.4

Erkek

39 (24.5)

Uyuşma/karıncalanma

76.7

Nefes darlığı ya da boğuluyor gibi olma

76.7

Medeni durum
Evli

118 (74.2)

Baş dönmesi, bayılacak gibi olma

75.5

Bekar

25 (15.7)

Titreme, sarsılma

74.2

Dul/boşanmış

16 (10.1)

Göğüs ağrısı ya da göğüste sıkıntı hissi

73.6

Üşüme, ürperme ya da ateş basması

73.6

Eğitim
İlkokul

93 (58.4)

Soluğun kesilmesi

69.1

Orta-lise

55 (34.5)

Terleme

67.3

Üniversite

11 (6.9)

Kontrol kaybı ya da çıldıracağı korkusu

66.0

Bulantı, karın ağrısı

49.1

Depersonalizasyon ya da derealizasyon

31.4

Felç olma korkusu

42.8

Kaçma isteği, yerinde duramama

71.1

Meslek
İşsiz

6 (3.8)

Memur/serbest

150 (94.3)

Öğrenci

3 (1.8)

PB’ye eşlik eden tıbbi hastalık

35 (22.0)

Agorafobisi olanlar

108 (67.9)
Ort±SS

Yaş (yıl)

39.16±11.24

PB başlama yaşı (yıl)

33.30±10.81

PB süresi (yıl)

5.96±6.05

PB tanısı konana kadar geçen süre (yıl)

1.67±4.00

Psikiyatrik tedaviye başvuru süresi (yıl)

4.47±4.62

PB tedavisi görme süresi (yıl)

4.40±4.63

Üçüncü faktör (varyans=%8.89) çarpıntı, taşikardi ya da
kalp atımlarını duyumsama, göğüs ağrısı ya da sıkıntı
hissi belirtileri kümesinden oluştu. Dördüncü faktör
(varyans=%7.95) uyuşma/karıncalanma, felç olma korkusu ve asıl ağırlıklı faktör olarak 5. faktörde olan nefes
darlığı ya da boğulacak gibi olma belirtileri kümesinden
oluştu. Beşinci faktör (varyans=%7.5) nefes darlığı ya
da boğulma hissi, soluğun kesilmesi, asıl faktör olarak 1.
faktörde bulunan kontrol kaybı ya da çıldıracağı korkusu ve 3 faktöre dağılan bulantı ya da karın ağrısı belirtileri kümesinden oluştu. Altıncı faktör (varyans=%7.1)
ölüm korkusu, kaçma isteği, yerinde duramama ile
bulantı ya da karın ağrısı belirtileri kümesinden oluştu
(Tablo 4).

PB: Panik Bozukluk

Tablo 2: Hastaların uygulanan ölçeklerden aldıkları
puanlar
Ort±SS
Ham D

6.01±4.64

BAÖ

17.67±12.50

PAÖ toplam

13.04±9.68

PAÖ-A

2.80±3.08

PAÖ-B

3.47±3.71

PAÖ-C

3.68±2.06

PAÖ-D

2.04±2.61

PAÖ-E

1.06±1.37

TARTIŞMA

Ham D: Hamilton Depresyon Ölçeği, BAÖ: Beck Anksiyete Ölçeği,
PAÖ: Panik Agorafobi Ölçeği

Birinci faktör (varyans=%15) üşüme, ürperme ya da
ateş basması, terleme, kontrol kaybı ve sınırda değerlerle 1., 5. ve 6. faktörlere dağılan bulantı ya da karın ağrısı
belirtileri kümesinden oluştu. İkinci faktör (varyans=%9.38) baş dönmesi, sersemlik hissi, düşecek ya
da bayılacak gibi olma, titreme ya da sarsılma, depersonalizasyon/derealizasyon belirtileri kümesinden oluştu.

336

Turgeon ve arkadaşlarının (35) fobik kaçınmaları
değerlendirdikleri çalışmalarında, kadın ve erkek arasında sadece fobik kaçınma bulgularında istatistiksel olarak
anlamlı fark bulunmuş, agorafobinin diğer bileşenlerinde cinsiyetler arasında fark bulunmamıştır.
Çalışmamızda da agorafobi sıklığında cinsiyetler arasında fark saptanmasına karşın, bu farkın istatistiksel anlamı olmadığı bulundu.
Diğer psikiyatrik bozukluklarla karşılaştırıldığında,
PB’nin belirti profiline göre faktör analizi ile alt tiplendirme çalışmaları seyrektir. Segui ve arkadaşları (5)
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Tablo 4: Ana Bileşenler Analizi Sonuçları (n=159)
Belirtiler

Otonomik
%15

Vestibüler
%9.38

Kardiyovasküler
%8.89

Çarpıntı, taşikardi

Psödonörolojik
%7.95

Solunum
%7.5

0.547

Ölüm korkusu

0.589

Uyuşma/karıncalanma

0.524

Nefes darlığı ya da boğuluyor gibi olma

0.270

Baş dönmesi, bayılacak gibi olma

0.496

Titreme, sarsılma

0.434

Göğüs ağrısı ya da göğüste sıkıntı hissi
Üşüme, ürperme ya da ateş basması

0.487
0.563
0.428

Kontrol kaybı ya da çıldıracağı korkusu

0.392

Bulantı, karın ağrısı

0.207

Depersonalizasyon ya da derealizasyon

0.526

0.448

Soluğun kesilmesi
Terleme

Ölüm korkusu
%7.1

0.224
0.244

0.249

0.429

Felç olma korkusu

0.413

Kaçma isteği, yerinde duramama

DSM IV-TR panik atak tanı ölçütlerini kullanarak yaptıkları fenomenolojik araştırmalarında, toplam varyansın %57’sini izah eden 4 grup saptamışlardır. En büyük
grup, toplam varyansın %26.1’ini oluşturan göğüs ağrısı, çarpıntı, uyuşmalar, dispne ve titreme, ürperme ve
ölüm korkusu belirtilerinden oluşan kardiyorespiratuar
belirtiler faktörü olarak bulunmuştur. İkinci faktör, toplam varyansın %15.1’ini oluşturan baş dönmesi, bayılma, baygınlık hissi ile kontrolünü yitirme ya da çıldıracağı korkusu belirtilerinden vestibüler belirtiler faktörü
olarak bulunmuştur. Üçüncü faktör toplam varyansın
%8.5’ini oluşturan terleme, depersonalizasyon/derealizasyon, boğulma hissi ve ateş basması gibi belirtilerden
oluşan karışık belirtiler faktörü olarak bulunmuştur.
Dördüncü ve son faktör ise, toplam varyansın %7.2’sini
oluşturan gastrointestinal belirtiler (karın ağrısı, bulantı, kusma), titreme ürperme, ateş basması ve uyuşma
belirtilerden oluşan genel uyarılma belirtileri faktörü
olarak bulunmuştur. Bu yüksek varyans oranlarıyla
oluşan faktörler, PB’nin homojen bir grup olmadığını
ve alt tiplerinin olabileceğini göstermiştir.
Benzer bir çalışma da, Briggs ve arkadaşlarının (7)
Ana Bileşenler Analizi ile yaptıkları çalışmadır.
Çalışmada 5 faktör, varyansın %49’unu açıklamıştır. Bu
faktörlerin içinde solunum ile ilgili belirtilerin baskın
olduğu faktör ve solunumla ilgili belirtilerin önemli bileşen olmadığı ilk 2 faktör anlamlı bulunmuştur. Bu iki

0.561

grup arasında belirgin sosyodemografik fark olmayıp,
sadece belirti profillerinin farklı olduğu saptanmıştır. Bu
iki faktörün fenomenolojik ve tedavi açısından kıyaslanmasında ise, solunum yakınmalarının baskın olduğu
grubun daha fazla spontan panik atağı yaşadığı ve imipramine daha çok yanıt verdiğini saptanmıştır. Solunum
belirtilerinin belirgin olmadığı grubun ise daha çok
durumsal panik ataklar yaşadığı ve alprazolama daha iyi
yanıt verdiği saptanmıştır. Yazarlar bu sonuçları, belirtilere dayanan alt tiplendirmenin farmakolojik tedaviye
cevabı yordayabileceği şeklinde yorumlamışlardır.
Shioiri ve arkadaşları (36) 247 hasta üzerinde yaptıkları çalışmalarında, DSM III-R panik atak tanı ölçütlerindeki 13 maddeye “agorafobi” ve “beklenti anksiyetesi”ni
eklemiş ve 15 değişken oluşturarak çalışma yapmışlardır. Çalışmada, panik atak ile kısıtlı semptom panik
atakları, kümeleme (cluster) analizi ile karşılaştırmışlardır. Panik atak grubunda 3, kısıtlı belirti atak grubunda
ise 4 küme oluşmuştur. İki grup arasında belirti dağılımı
ve sıklığı açısından farklılıklar olduğu, dolayısıyla kısıtlı
semptom atakların panik ataklardan farklı bir grup olduğu saptanmıştır.
Cox ve arkadaşları (26) 212 hasta üzerinde yaptıkları
çalışmalarında, DSM III-R panik atak tanı ölçütlerindeki
13 maddeye “ümitsizlik” ve “kaçma isteği, yerinde
duramama”yı ekleyerek 15 değişkenden oluşan bir çalışma yapmışlardır. Değişkenler, Ana Bileşenler Analizi ile
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incelendiğinde 3 faktör saptanmıştır. Birinci faktörde
baş dönmesi ile ilgili belirtilerin, ikinci faktörde kardiyorespiratuar belirtilerin, üçüncü faktörde ise bilişsel belirtilerin ağırlıklı olduğu görülmüştür. Yazarlar çalışmanın
sonucu olarak, DSM tanı ölçütlerinde kısıtlılıklar olduğunu ve PB’nin heterojen bir bozukluk olduğunu belirtmişlerdir.
Çalışmamızda, DSM-IV-TR panik atak tanı ölçütlerine, klinik pratiğimizde hastalar tarafından sık olarak
bildirilen ve panik atağın klinik özelliklerinden olduğu
düşünülen “felç olma korkusu” (5) ile Cox ve arkadaşlarının (26) DSM tanı ölçütlerine eklenmesini önerdiği
“kaçma isteği, yerinde duramama hali” eklenerek oluşturulan 15 değişkenle Ana Bileşenler Analizi yapıldı. Altı
grubun, toplam varyansın %55.94’ünü açıkladığı görüldü. Bu faktörler içerdikleri belirtilerin ağırlığına göre;
otonomik hiperaktivasyon, vestibüler, kardiovasküler,
psödonörolojik, solunumla ilgili yakınmalar ve ölüm
korkusu grubu olarak adlandırıldı.
Otonomik hiperaktivasyon olarak adlandırılan birinci grupta, ağırlıklı belirtiler üşüme, ürperme ya da ateş
basması, terleme, kontrolünü kaybetme duygusu ve alt
sınıra yakın olmak koşuluyla bulantı ya da karın ağrısının kümelenmesinden oluşuyordu. Vestibüler belirtiler
grubu olarak adlandırılan faktörde ise ağırlıklı kümelenen belirtiler baş dönmesi sersemlik, düşecek bayılacak
gibi olma, titreme sarsılma ve depersonalizasyon/derealizasyondu. Üçüncü grup kardiyovasküler grup olarak
adlandırıldı. Bu gruptaki ağırlıklı belirtiler çarpıntı, kalp
atımlarını duyumsama ve göğüs ağrısı, göğüste rahatsızlık hissinden oluşuyordu. Dördüncü grup uyuşma/
karıncalanma, felç olma korkusu, nefes darlığı, boğulacak gibi olma gibi psödonörolojik belirtilerden oluşuyordu. Uyuşma belirtilerinin felç olma korkusunu tetiklediği
ve böyle bir faktörü oluşturduğu düşünüldü. Beşinci
grupta ise ağırlıklı belirtiler nefes darlığı, boğulacak gibi
olma ile soluğun kesilmesi ve anlamlılığın alt sınırına
yakın olarak, bulantı, karın ağrısı ve kontrolünü yitirme
korkusuydu. Bu grup solunum sistemi ile ilgili belirtiler
grubu olarak adlandırıldı. Altıncı ve son grupta ise ölüm
korkusu, kaçma isteği, yerinde duramama ve alt sınıra
yakın karın ağrısı ya da bulantı gibi ölüm korkusu belirtileri vardı. Bu faktörde ağırlık ölüm korkusunda olduğu
için, ölüm korkusu grubu olarak adlandırıldı.
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Çalışmamızın bazı kısıtlılıkları vardır. PB’ye eşlik
eden tıbbi bir hastalığı olmanın panik belirtileri açısından belirleyici yönleri olabilir. Çalışmamızda, genel tıbbi duruma bağlı PB dışlama ölçütlerinde yer almasına
rağmen, PB’ye eşlik eden tıbbi tanılar ayrıca araştırılmamıştır. Çalışmamızda, eksen II komorbiditesi SCID-II
kullanılarak araştırılmamıştır. Dolayısıyla hastalarda
pür panik bozukluğu olup olmadığı değerlendirilememiştir. Çalışmamızda geriye dönük sorgulamanın yapılması nedeniyle, abartma ve semptom hatırlanmasında
karşılaşılabilecek güçlükler diğer kısıtlılıklardır.
Çalışmamızın sonuçlarına göre, panik atak belirtilerinde, Ana Bileşenler Analizi kullanılarak yapılan fenomenolojik alt tiplendirmeyle son derece anlamlı gruplar
oluştuğu ve Ana Bileşenler Analizinin bu değerlendirmede çok önemli olduğu anlaşıldı. Ülkemizde oluşan
alt tipler, çeşitli araştırmalarda öne sürülen alt tiplerle
uyumlu gözükmektedir. Panik bozukluğunun alt tiplerinin belirlenmesi tedaviye cevabın değişkenliğinin,
dirençli olgularda girişimlerin seçiminin ve tedavi sonucunun öngörülmesine yardımcı olabilecektir. Semptom
yapısı değişkenliğinin araştırılması ile yapılan alt tiplendirmenin diğer anksiyete bozuklukları açısından da bir
örnek oluşturabileceği düşünülmektedir.
Çalışmanın kısıtlılığı, DSM-IV-TR tanı ölçütleri II.
eksen tanılarının araştırılarak dışlanmaması nedeniyle,
bu bozuklukların panik bozukluğu alt tiplerine olan
etkilerinin araştırılmamasıdır. II. eksen tanıları incelenerek yapılacak yeni çalışmaların aydınlatıcı olabileceği
düşünülmektedir.
Çalışmanın sonucu olarak, ülkemizdeki hastalardaki
PB belirtilerinin DSM-IV-TR tanı ölçütlerini desteklediği, kantitatif yöntemlerle alt tiplendirmenin natürel araştırma ortamında PB’yi anlamlı alt gruplara ayırdığı saptandı. Panik atak DSM tanı sisteminde 13 semptom ile
tanınmakta ve en az dördünün bir arada bulunmasının
gerekliliği vurgulanmaktadır. Bu geniş yelpazede bulunan bedensel ve ruhsal belirtiler, hastaların çoğunda
belirli bir ağırlıkta görülmekte ve birinin varlığı diğerinin
varlığı için bir öngörücü gibi durmaktadır. Bu değişken
gruplanmanın, tedaviye yanıtı da değişkenlik gösteren
bu bozukluğun tedavisini, terapisini şekillendirirken
araştırmacı ve klinisyene yol gösterici olabileceği düşünüldü.
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