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a

Bakı rköy Ruh ve Sinir Hastal ıkları Hastanesi'nde yatan 64 şizofrenik ve 10 şizoallektif hastadan oluşan grubun,
sosyodemografik özellikleri, hastaları n algıladığı dışavurulan duygulanı m (DD) düzeyi, aile i şlevleri ve bunların
relapsla ilişkisinin araştırıldığı bu çalışmada kısa psikiyatrik de ğerlendirme ölçeği, dışavurulan duygulanım ölçeği, aile değerlendirme ölçeği kullanılm ıştır. DD'ın hastalığa karşı tutum alt ölçeğinde yüksek ve dü şük DD'll
grupların ortalamaları ile relaps sayısı ortalamaları arasında anlamlı fark saptanmıştır (yüksek DD'l ı grupta relaps sayısı daha yüksekti). Yine hastal ığa karşı tutum alt ölçeğinde yüksek ve dü şük DD'll gruplar arasında dü
zenli tedavi olma açısı ndan istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmıştı r (yüksek DD'll grupta düzenli tedavi olmayanların yüzdesi daha fazlaydı ). Genel olarak yüksek DD'Il gruplarda şizofrenik semptom düzeyi de anlaml ı
olarak yüksek bulunmu ştur. Aile de ğerlendirme ölçeğinde genel işlevler alt ölçeği ile relaps sayısı arasında anlamlı fark saptanmıştır (son iki y ılda relaps sayısı 2 ve üstü olan grupta aile iş levleri daha kötüydü). Yine aile i ş!evlerinin kötüle şmesi ile yaşam boyu psikiyatrik hastaneye yat ış süreleri ve yatış sayısı arasında korelasyon
saptanmıştır (aile işlevleri kötüle ştikçe, hastaların yaşam boyu psikiyatrik hospitalizasyon say ısı ve süresi artıyordu.
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SUMMARY

pe

In this study it was aimed to evaluate the sociodemographic characteristics, perception of level of expressed
emotion (EE), family functioning and the relation of these with relapse in patients with schizophrenia and schizoaffective disorder. Brief psychiatric rating scale, level of expressed emotion scale (LEE) and family assessment device are used during the study. Briefly, in LEE's attitude toward illness subscale, the means of the
groups of high and low EE's and the number of relapses were found to be statistically dillerent (the number of
relapse were higher in high EE's group). Also, in the attitude toward illness subscale there was a statistical difference between the high and low EE's group, regarding the regular treatment point (the percentage of irregular
treatment in high EE's group was higher than low EE's). In general in high EE's group the schizophrenic
symptom level was also statistically higher than the other. In family functioning scale there was statistically difference between general functions subscale and the number of relapses (in the group with relapses at least two
in the last two years, the family functions were worse). Moreover, a correlation is detected between the wor
sening the family function and the number of hospitalization and psychiatric hospitalization time during lifetime
(as the family functions worsens, the hospitalization duration and the number of hospitalization were increased).
Key words: Expressed emotion, family functioning, relapse, schizophrenia

GİRİŞ

Çağdaş bakış açısı ile aile, geçmişte olduğu gibi şi* Bakı rköy Ruh ve Sinir Hastal ı ktan Hastanesi 7. Psikiyatri Klinigi

zofreninin muhtemel nedenlerinden biri olarak düşünülmemekte, ancak hastal ıkla mücadelede olumlu
katkılar sağlayabilecek en büyük doğal kaynak ola-
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rak görülmektedir. Şizofrenik bozukluk sadece bireyin kişisel talihsizli ği değil, aynı zamanda aile, akrabalar ve arkadaşlar için de kayg ı verici bir yaşantıdır.
Şizofreni bir beyin hastal ığıysa, seyirleri psikososyal
faktörlerden etkilenen di ğer organ hastalıklarına
(örn. miyokard infarktüsü, diabet) ve di ğer kronik
hastalıklarına (örn. konjestif akci ğer hastal ığı) benzer. İlaçla tedavi tek ba şına, maksimal klinik iyileşme için nadiren yeterlidir. Bu yüzden klinisyen şizofrenik bireyi etkileyen psikososyal faktörleri gözönünde tutmal ıdır (I).

.

Semptomları n alevlenmesinde stres önemli rol
oynar. Yüksek duygu dışavurum algılandığı zaman,
hasta için bir stres olu şturmaktadır. Stresörün duyarlı bireyde etkisi, bireyin onu nas ıl algıladığına
bağlıdır. Yüksek duygu d ışavurum, relapslarda mutlaka üzerinde durulmas ı gerekli bir kavramd ır. Algılanan yüksek duygu dış avurum, aynı zamanda ailenin hasta üyesiyle yeterli düzeyde ba şa çıkamadığının göstergesidir. Eğer mental hastas ıyla başa çıkamayan aileleri ayırdedebilirsek, onlara daha iyi bir
seçenek sağlamış oluruz ve hastanın da hastanede
uzun süre kalmasını engellemi ş oluruz (4)
.

Operasyonel olarak tanımlanmış DD kavram ı; eleştirici olma, hostilite ve aşırı koruyuculuk- kollayıcılığı (emotional over involvement, EOI) kapsar. ele ştirici oluş; bir kişinin davranışını ya da karakteristiklerini beğ enmeme ya da onaylamama olarak tammlanır, eleştirel bir ses tonuyla söylenmi ş reddedici söz ve dü şüncelerdir: "Hiç bir zaman sigara içmeyi bırakmadı , içiyor, içiyor" gibi. Hostilite; bu
duygu-düşüncelerin daha samimi d ışavurumudur,
hostilite hasta reddedildi ğinde ya da global ele ştirici
dışavurum varlığında ortaya ç ıkar: "Ölmü ş olmasını
isterdim" gibi. Her ikisi de tüm hasta yak ınlarında
görülebilir ve durumu tolere etme bazen de anlama
güçlüğünü yansıtır.

a

Şizofrenide aileye yakla şımın tarihsel geli şimine göz
atarsak dikkat çeken önemli noktalardan biri de; aile
faktörünün hastal ığın gidişi ve tedavisindeki yerinin
ilk kez 1950'li y ıllarda ele al ınmış olmasıdır. Daha
önceki çal ışmalar, aileyi etyolojik bir faktör olarak
incelemişlerdir (Sullivan, Fromm-Reichman).

psikiyatrist ile aile aras ındaki işbirliğ i de genellikle
çok sınırlıdır (4)
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Bir başka önemli konu, ailenin tedavideki yerini
araştıran çalışmaların artmaya başladığı 60'lı ve 70'li
yılların kurumsuzlaştırma hareketinin yerle şmeye
başladığı yıllar olmasıdır. 90'lı yıllarda yapılan kültürleraras ı karşılaştırmalara yönelik de ğerlendirme
çalışmaları , dışavurulan duygulanım (expressed
emotion) kavram ının yapısının esas olarak kültürel
bir doğada olduğunu düşündürmektedir. Bu çal ışmalar DD faktörünün kuramsal zemini için ampirik
bir temel oluşturmaktadır (2)
.

Hasta ve yak ınları aras ındaki olumsuz etkile şimler,
hastaların semptom relaps ına duyarlılığını arttırır,
hastanın semptomlarının artmas ının, hasta yakınlarındaki olumsuzluğu arttırmasıyla da kısır döngü
oluşur. Şizofren bireylerin ev ortam ındaki duygusal
atmosfer ve hasta yak ınlarının hastaya karşı tutumları hastalığın seyrini belirgin biçimde etkiler. Tedavi girişimleri sadece hastaya odaklanmamal ıdır.
Son 10 yıl içinde, şizofreninin seyrinde ailenin etkisine bakışta yeniden bir ilgi art ışına neden olunmuştur. Bu uyan ış, dışavurulan duygulan ım çalışmalanndan kaynaklanan tedavi, geçerlilik, önkestirime
ilişkin literatürle sağlanmıştır (3) Psikiyatrik hastaneye yat ırılan hastanın, alıştığı sosyal ortamdan
izole olduğu bilinmektedir. Yakınları ile teması haftada birkaç saatle s ınırlı kalmaktad ır. Tedavi eden
.

EOI; aşı n koruma, kendini adama, hastayla a şırı
identifıkasyon ve duygusal üzüntüyü kapsar. Hasta
yakını tarafından uygunsuz düzeyde endi şe gösterilir; "Çok kilo verdim, endi şeden uyuyamıyorum"
gibi. Hasta öncesinden daha az kabiliyetli, daha k ırılgan-duyarl ı olarak algılanır, yetişkin bireyselleşme ve ayrılma sürecinin tersiyle sonuçlan ır (5
' 6) .

GEREÇ ve YÖNTEM
Olgular Bakırköy Ruh ve Sinir Hastal ıkları Hastanesi psikoz servislerinde Ocak-Ekim 1996 tarihleri
arasında yatan hastalar aras ından basit rastlantısal
örneklemeyle seçilerek çal ışmaya alınmıştır. İki ayrı
psikiyatri uzmanının değerlendirmesinde DSM-IV
tanı kriterlerine göre şizofreni ve şizoaffektif bozukluk tanısı konulmuş, en az iki yıllık hastalık öyküsü olan, hastaneye yatışı ndan önce en azından üç
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aydan beri yakını ile birlikte yaşayan, seçtiği anahtar
yakını ile haftada 35 saatin üzerinde birlikte olan,
her iki cinsten 74 hasta çal ışma kapsamına alınmıştır. Mental retarde hastalar, alkol ve madde ba ğımlısı
hastalar, genel tıbbi duruma bağlı mental bozuklu ğu
olan olgular çalışmaya alınmamış ve herhangi bir
yaş sınırı belirlenmemi ştir.
Araştırmada kullanılan araçlar

Dışavurulan duygulan ım ölçeği

belirleyen bir ölçü arac ıdır. ADÖ bir bütün olarak
aile, sisteminin çe şitli boyutları hakkında bilgi toplamak ve bu bilgiyi doğrudan doğruya aile üyelerinden almak amacındadır. ADÖ daha önce geli ştirilmiş olan McMaster Aile i şlevleri Modelinin (Mc
Master of Family Functioning- MMFF) klinik olarak
aileler üzerine uygulanmas ıyla oluşturulmuştur. Bu
ölçek yapısal ve örgütsel özelli ğini ve aile üyeleri
arasındaki etkileşirni "sağlıklı" ve "sağlıksız" olarak
ayırdedebilecek şekilde tanımlanmıştır. Ölçek puanları 1.00 (sağlıklı) ile 4.00 (sağlıksız) arasında değişir.
ADÖ yedi alt ölçekten olu şmaktadır. Bunlardan altı
tanesi MMFF'de ele al ınan ölçeklerdir ve herbiri aile
işlevlerindeki sorun alanlarını tek tek ele almaktad ır.
Yedinci alt ölçek ise ADÖ'nde eklenmi ş olup, ailenin sağlıklı olup olmadığını genel olarak değerlendirmektedir (8)
.

Araştırmanın tasarımı

a

1. Olguların sosyodemografık ve klinik özelliklerini
değerlendirmek amac ıyla hazırlanan klinik bilgi
formu.
2. Araştırmaya alınan olguların semptom düzeyini
ölçmek amacıyla kısa psikiyatrik değerlendirme ölçeği.
3. Olguların algıladıklan duygu dışavurum düzeyini
ölçmek için dışavurulan duygulanım
4. Aile bireylerinin ailenin i şlevlerini kodladığı aile
değerlendirme ölçeği.
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Bu ölçek hasta için önemli olan bir ki şi ile hasta arasındaki duygusal havay ı anlamak ve ilişkinin bazı
özellıklerini derecelendirmek üzere Kanada'da Cole
ve ark. (21) tarafından geliştirilmiş olan bir özde ğerlendirme arac ıdır. Hastalara uygulanmaktad ır ve
maddeler, doğru-yanlış biçiminde, anahtar akraba
konumunda olan kişi ile son üç ay içindeki ilişkiler
gözönüne al ınarak işaretlenmektedir. 60 maddeden
oluşmaktadır. Ölçeğin, herbiri 15 madde içeren müdahalecilik (instruveness), duygusal tepki (emotional
response), hastal ığa karşı tutum (attitude toward illness), hoşgörü/beklentiler (tolerance/expectation)
başlıklarını taşıyan dört alt ölçe ği vardır.

Yukarıda tanımlanan ölçütlere göre olgularla, uygulama sırasında gerçe ği değerlendirmelerinde belirgin bir bozuklu ğun görece giderilmesi ve belirtilerin kontrol altına alınabilmesi için, yatışlarmın
10. günü görüşülmüştür, gerçe ği değerlendirmede
çok belirgin bozukluk gösterenler çalışmaya alınmamıştır. Hastalara ayn ı gün KPDÖ de uygulanm ıştır. 74 hastanın 30'unda aile ile görü şülerek ADÖ verilmiştir. Hastaların yatış tarihinden önceki iki y ıla
ait eski psikiyatrik yatış dosyaları ve ayaktan tedavi
ünitesindeki dosyas ı incelenerek dar anlamda relaps
kriterlerine göre relaps say ısı belirlenmiştir.

Bu ölçeğin dilimize çevirisi ve güvenirlik-geçerlilik
çalışması Berksun ve ark. (7) tarafından yapılmıştır.
İç tutarlılık katsayısı 0.93 (Kuder-Richardson 20 formülü ile), test-tekrar test güvenilirli ği ise 0.84 bulunmuştur (7) .
Aile de ğerlendirme ölçe ği

Bu ölçek ABD'de Brown Üniversitesi ve Butler Hastanesi tarafından Aile Araştırma Program ı çerçevesinde geli ştirilmiş olup, ailenin işlevlerini hangi konularda yerine getirebildi ğini veya getiremedi ğini

Dar tanımlama ile relaps kriterleri (Hogarty ve

ark. 1988; Barralet ve ark. 1990)
1. Psikotik semptomlara bağlı hastaneye tekrar ba şvunı.
2. Psikotik semptomların rekürrensi ya da alevlenmesi.
3. Psikotik semptomlar ın alevlenme ya da relaps ının
açık-kesin ifadesi.
4. Antipsikotik tedavide belirgin bir art ış olması.
Tüm durumlarda psikotik semptomlar en az bir hafta
sürmelidir.
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BULGULAR

Çalışmaya 74 şizofreni ve şizoaffektif bozukluk tanısı konmuş hasta alınmıştır. Olguların 49'u (% 66)
erkek, 25'i (% 34) kad ındır. Örneklem grubunun yaş
ortalaması 34±9.2 olup, 20-40 ya şları arasında kümelenme görülmü ştür. Örneklem grubunda yıl olarak eğitimin ortalaması 10±3.6, hastal ık başlangıç
yaşı ortalamas ı 23±6.3 (erkeklerde 22±6, kad ınlarda
23 ±6), ortalama hastal ık süresi 11 yıldır (±7), grupta 16 kişi evli olup evlilik süresi ortalama 117 ay
(±100) olarak saptanm ıştır.

DD yüksek olan grupta olgular ın % 26'sı, düşük

olan grupta % 18'i evlidir. Her iki grup evlilik süresi
açısından karşılaştırıldığında anlamlı farklılık tesbit
edilmemiştir (t=1.19, df=72, p=0.24). Kad ın olgulann % 52'si, erkek olguların % 45'i yüksek DD'll
grupta yer alm ıştır.
DD alt ölçeklerine göre olgular ın değerlendirilmesi

Bu alt ölçeklerde kesim noktalanna göre olu şturulan
gruplarda; yaş, eğitim düzeyi, hastal ık başlangıç
yaşı, hastalık süresi, evli olanlarda evlilik süresi aç ısından karşılaştınldığında, dağılım benzerdi ve gruplar arasında istatistiksel olarak anlaml ı fark bulunmadı. Ancak bağıntı analizinde duygusal tepki alt ölçeğinin puanı ile hastanın eğitim düzeyi aras ında istatistiksel olarak anlamlı sonuç saptandı (r=0.23,
p=0.04). Hastalığa karşı tutum alt ölçe ğine göre DD
yüksek ve dü şük olarak anlaml ı bir fark saptand ı.
Duygusal tepki, hastalığa karşı tutum, hoşgörü/
beklentiler alt ölçe ğine göre oluşturulmuş gruplarda
hastanın belirlediği anahtar yakının cinsiyeti aç ısından istatistiksel olarak anlaml ı fark saptandı (Tablo

a

Örneklemimizde olguların % 53'ü bekar, % 22'si evliydi. Kadınlarda evli olma oranı % 36, erkeklerde
ise % 14 olarak saptand ı. Kadın ve erkekler karşılaştınldığında erkeklerde bekar olma oran ı, kadınlarda
evli, boşanmış , ayn yaşıyor olma oranları daha yüksekti. Seçilen anahtar yakının yaş ortalaması 51±
14.9 olarak saptand ı. Seçilen kişi çoğunlukla ebeveyndi ve yine çoğunlukla kadındı.

grubun hastalık başlama yaşı ve hastalık süresi ortalamalan aras ında da istatistiksel olarak anlaml ı
fark bulunamamıştır.
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DD total puan ının örneklem grubundaki ortalamas ı
22.9±12.6 saptanm ış olup, ortalaman ın üstünde olan
DD düzeyleri yüksek, ortalaman ın altında kalan DD
düzeyleri düşük olarak de ğerlendirilerek iki grup
oluşturulmuş tur. DD yüksek olan grubun yaş ortalaması 33±7.6, dü şük olanların ise 34±10.5 olarak bulunmuştur. Yaş açısından incelendi ğinde gruplar arasında istatistiksel olarak anlaml ı fark yoktur (t=0.36,
df=72; p=0.72). DD düzeyi yüksek olan grupta e ğitim süresinin ortalamas ı 10 yıl (±3.4), düşük olan
grupta ise 8 yıl (±3.6) olarak saptanm ış ve grup ortalamalan aras ında istatistiksel olarak anlaml ı bir
fark bulunamamıştı r (t=1.69, df=72, p=0.95). Her iki

1).

Hastan ın semptom düzeyi

Tüm örneklemde KPDÖ'nin total puan ının ortalaması 13±7, şizofreni alt ölçe ğinin ortalaması 10±6, depresyon alt ölçeğinin ortalamas ı 3±2.5, negatif belirtiler alt ölçe ğinin ortalamas ı 4±2 olarak saptand ı.

Tablo 1.

DD1
yüksek
n (%)

DD1
düşük
n (%)

DD2
yüksek
n (%)

DD2
düşük
n (%)

DD3
yüksek
n (%)

DD3
düşük
n (%)

DD4
yüksek
n (%)

DD4
düşük
n (%)

20 (53)
17 (45)

22 (61)
12 (33)

19 (66)
8 (28)

23 (51)
21 (47)

19 (70)
6 (22)

23 (49)
23 (49)

23 (62)
12 (32)

19 (51)
17 (46)

Düzenli tedavi

Düzenli tedavi yok
Düzenli-tedavi var

X2=0.83 sd=3
p=0.36

X2=2.27 sd=1
p=0.13

X2=4.53 sd=1
p1.03*

X2=1.23 sd=1
p=0.27

Anahtar yakı n ı n cinsiyeti

Kadın
Erkek

22 (58)
16 (42)

27 (75)
9 (25)

X2=2.42 sd=1
p=0.12

15 (52)
14 (48)

34 (76)
11 (24)

X2=4.48 sd=1
p=0.03*

14 (52)
13 (48)

35 (75)
12 (25)

X2=3.92 sd=1
p=0.04*

19 (51)
18 (49)

30 (81)
7 (19)

X2=7.31 sd=1
p=0.006*
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Tablo 2.

DD
DD
toplam toplam
düşük
yüksek
ort.(sd) ort.(sd)

KPDÖ
toplam

12±7

15±7

DD1 DD1
düşük yüksek
ort.(sd) ort.(sd)

DD2
DD2
düşük yüksek
ort.(sd) ort.(sd)

DD3
DD3
düşük yüksek
ort.(sd) ort.(sd)

DD4
DD4
düşük yüksek
ort.(sd) ort.(sd)

13±8
13±7
t=0.06, df=72,
p=0.95

12±7

15±7
t=-2.33, df=72,
p=0.02*

12±7
15±8
t-=1.80, df=72,
p=0.07

12±7
14±7
t=-1.35, df=72,
pa.18

t=-2.36, df=72,
p=0.02*

10±5
11±6
t=-0.38, df=72,
pr.).70

9±5
12±6
t=-2.67, df=72,
p=9.009*

9±5
12±6
t=-1.87, df=72,

9±5
12±6
t=-2.01, df=72,
p:).04*

KPDÖ
depresyon

3±3

3±3

t=0.08, df=72,
p=0.93

t=1.02, df=61,
p=0.31

3±2.5
3±2.5
t=-0.57, df=72,

3±2.5
3±2
t=-0.83, df=72,
ps.41

3±3
3±2
t=-0.68, df=72,
p`3.49

KPDÖ
negatif

4±2

4±2

KPDÖ
şizofreni

t=1.84, df=72,
p=0.07
9±5

12±6

3±2

4±2

t=0.23, df=72,

2.5±2

4±2

t=0.72, df=72,

4±2

4±2

t=-0.80, df=72,
pZı.93

4±2

4±2

df=72,
p=0.74

4±2

4±2

t=-0.29, df=72,

DD: toplam duygu dışavurum puanı , DDI müdahalecilik alt ölçeği, DD2: duygusal tepki alt ölçeği, DD3: hastalığa karşı tutum alt ölçeği,
DD4: hoşgörülheklentiler alt ölçe ği, *p<0.05

Tablo 3'de DD toplam ve DD alt ölçeklere göre
oluşturulan gnıplarda hastaların son iki yılda relaps
sayısı, son iki yıldır toplam psikiyatrik hospitalizasyon sayısı (hafta olarak), yaşamı boyunca toplam
psikiyatrik hospitalizasyon say ısı ve süresi (hafta
olarak) karşılaştırılmıştır. Hastalığa karşı tutum ve
relaps sayısı arasındaki anlamlı ilişki dışında istatistiksel olarak anlaml ı sonuç elde edilmemiştir.
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Hem DD toplam puanın ortalamasına göre hem de
DD alt ölçeklerinin ortalamas ına göre olu şturulan
grupların hastanın semptom düzeyi aç ısından karşılaştırılması Tablo 2'de özetlenmi ştir.
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Toplam DD puana göre, duygusal tepki alt ölçe ğine
göre ve hoşgörü/beklentiler alt ölçe ğine göre DD düzeyi yüksek ve dü şük olarak değerlendirilen gruplar
arasında, KPDÖ şizofreni alt ölçe ğinde aldığı puanlar aç ısından istatistiksel olarak anlaml ı fark saptandı. Duygusal tepki alt ölçeğine göre oluşturulmuş
gruplarda KPDÖ toplam puanı açısından da istatistiksel olarak anlaml ı bulundu. Bağıntı analizinde
hastalığa karşı tutum alt ölçe ğinin puanlan ile
KPDÖ toplam puan ı ve şizofreni alt ölçe ği puanı
arasında istatistiksel olarak anlaml ı ilişki saptandı
(sırasıyla; r=0.23, p=0.048; r=0.23, p=0.049).
Son iki y ıldaki relaps say ısı

Tüm örneklemde dar kapsaml ı relaps kriterleri ile
değerlendirilerek elde edilen son iki y ıldaki relaps
sayısı ortalaması 1.9±1, yaşamı boyunca psikiyatrik
hospitalizasyon say ısı ortalaması 5±4; son iki yıldır
toplam psikiyatrik hospitalizasyon süresi (hafta olarak) ortalamas ı 8±9, yaşamı boyunca toplam psikiyatrik hospitalizasyon süresi (hafta olarak) ortalaması 17.5±18 olarak saptandı.

Aile de ğerlendirme ölçe ği

Bu ölçek 30 hasta ailesinin 18 yaşından büyük aile
üyelerine uygulanm ıştır. İki hasta hariç her hastan ın
bir yakınıyla görüşülebilmiştir. İki hasta için iki yakının ayrı ayn aile işlevlerini değerlendirmesi sağlanıp iki ayn değerlendirmenin ortalama de ğerleri
çalışmaya alınmıştır. Ölçeği dolduran hasta yakınlarının yaş ortalaması 49±16 olup, % 55'i kadın, % 45'
i erkektir. Yakınların % 57'si ebeveyn, % 20'si e ş, %
17'si kardeştir. Ölçeği dolduranlann eğitim düzeyi;
okur-yazar değil 2(% 7), okur-yazar 1(% 3), ilkokul
7(% 23), ortaokul 3(% 10), lise 11(% 37), yüksek
okul 5(% 17)'dir.
Tüm örneklemin ADÖ alt ölçeklerinin ortalamalan;
problem çözme (ADÖl) 2.10(±0.73), ileti şim
(ADÖ2) 1.99±0.60, roller (ADÖ3) 2.18±0.58, duygusal tepki verebilme (ADÖ4) 2.13±0.72, gereken
ilgiyi gösterme (ADÖ5) 2.33±0.52, davran ış kont-

Şizofren Bireyin Algıladığı Duygu Dışavurum Düzeyinin
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Tablo 3.

Relaps
sayısı

DD
DD
düşük yüksek
ort.(sd) ort.(sd)

DD1 DD1
düşük yüksek
ort.(sd) ort.(sd)

DD2 DD2
düşük yüksek
ort.(sd) ort.(sd)

DD3 DD3
düşük yüksek
ort.(sd) ort.(sd)

1.7±0.9

1.8i-0.9

1.9±1.2

1.7±0.9

2.1±1.3

2±1.3

1.9±1

2.2±1.3

t=-1.43, df=72,
pe1.16

t=-0.64, df=72,
p=0.53

K).14, df=72,
p=0.89

Toplam
hosp. sayısı

5±5

5±5

5±5

K1.65, df=71,
p=0.51

t4.38, df=71,
p=0.70

t:161, df=72,
p-:).54

t=-0.91, df=71,
p=0.37

Son iki yı l
hosp.

7±7

7±7

9±10

8±7

Toplam
hosp.

5±3

9±10

5±3

9±10

t=-0.68, df7,

t=-0.62, df57,
p=0.54

19±21

19±22

16±15

t=0.63, df=54,

16±14

t=0.61, df=54,
p=0.54

5±3

7±5

t:).82, df=67,
p).41
20±21

14±11

t=1.25, df=54,
p4.22

6±6

5±5

2±0.9

5±3

t=0.82, df=71,
p',1.41

9±11

9±12

7±5

t- ::181, df=67,
p4.42

t=-0.38, df=67,
p=0.71
17±16

1.8±1.3

t=-0.62, df=72,
p=0.54

t=-2.02, df=72,
p=0.04*
5±3

DD4 DD4
düşük yüksek
ort.(sd) ort.(sd)

18±22

21±22

tEI.29, df=54,
p:).78

14±10

t=1.53, df=54,
p=0.12

Tablo 4.
DD yüksek
ortalama (sd)

2.06±0.87

2.15±0.50

z=-0.98,
1.98±0.59

2.01±0.64

2.07±0.57

2.33±0.59

1.92±0.58

2.40±0.83

z=-1.91, p=0.05

2.32±0.46
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ADÖ6

2.34±0.58

2.14±0.52

2.21±0.50

1.94±0.62

2.20±0.53

z=-1.15,

2.34±0.76

1.91±0.63
z=-1.41, p=0.16

2.49±0.47

2.17±0.53
z=-1.69, p=0.09

2.21±0.45

2.13±0.57

z=-0.31, p".1.75

ADÖ7

2.22i-0.61
z=-0.29, p=0.77

z=-1.70, p=0.09
ADÖ5

2.20±0.56

2.14±0.57

z=-1.19,
ADÖ4

2.30±0.68
z=-1.77,

1.79±0.59

z=-0.21, p2198
ADÖ3

Relaps sayısı 2 ve üstü
ortalama (sd)

1.90±0.74

cy

ADÖ2

Relaps sayısı 2'den dü şük
ortalama (sd)

a

ADÖI

DD düşük
ortalama (sd)

z=-0.56,
2.28±0.51

1.82±0.58
z=-2.30, p=0.02*

ADÖ I : problem çözme alt ölçe ği, ADÖ2: iletişim alt ölçeği, ADÖ3: roller alt ölçeği, ADÖ4: duygusal tepki verebilme alt ölçe ği, ADÖS: gereken ilgiyi gösterme alt ölçeği, ADÖ6: davranış kontrolü alt ölçeği, ADÖ7: genel fonksiyonlar alt ölçeği, *p<0.05.

rolü (ADÖ6) 2.17±0.50, genel fonksiyonlar (ADÖ7)
2.05±0.59 olarak saptand ı. Tablo 4'de bu örneklemin
toplam DD puanının ortalamas ına göre oluşturulmuş
yüksek ve düşük DD'lı grupların ve örneklemin relaps ortalamas ına göre oluşturulmuş son iki yılda relaps sayısı ikiden düşük olanlar ile iki ve ikiden
fazla olan gruplar ın ADÖ alt ölçekleri açısından karşılaştınlması yer almaktadır.
Sadece genel i şlevler (ADÖ7) ve relaps say ısına
göre oluşturulmuş gruplar aras ında istatistiksel ola10

rak anlamlı sonuç elde edilmiştir. DD alt ölçeklerine
göre oluşturulmuş gruplarla ADÖ alt ölçekleri arasında istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar bulunma& Ancak bağmtı analizinde hastal ığa karşı tutum
(DD3) ile duygusal tepki verebilme (ADÖ4) aras ında anlamlı ilişki saptandı (t=0.48, p=0.007).
Yine bağıntı analizinde problem çözme ve ileti şim
alt ölçeklerinin puanlar ı ile yaşam boyu psikiyatrik
hospitalizasyon süresi aras ında (sırasıyla r=0.44,
p=0.03; r=0.42, p=0.04) ve problem çözme, duy-

Şizofren Bireyin Algilad ıgı Duygu Dışayurum Düzeyinin
Relapsla ve Aile İşleyleriyle İliŞkisi

gusal tepki verebilme ve genel i şlevler alt ölçeklerinin puanları ile toplam psikiyatrik hospitalizasyon
sayısı arasında korelasyon saptandı (sırasıyla r=0.46,
p=0.01; r=0.46, p=0.01; r=0.38, p=0.04).
TARTIŞMA

Gibbons ve ark. (9) yaptığı çalışmada, şizofrenlerin
% 50'si kendi evinde yak ını (destekleyicisi) ile birlikte oturuyordu. Destekleyici ço ğunlukla kadındı
(% 63'e % 41). Hastalar ın % 30'u bir destekleyici ile
birlikte yaşıyordu. Destekleyicinin yaşının artmasıyla bu oran da artm ış bulundu (65 yaşın üzerinde %
38, 75 yaşın üzerinde % 45). Bu durumda, hastan ın
ebeveyne destek olmas ı beklenmekteydi.

Erkeklere karşı algılanan DD düzeyi daha yüksekti.
Bağıntı analizinde duygusal tepki alt ölçe ğinin puanlanyla hastanın eğitim düzeyi arasında korelasyon
saptandı (hastanın eğitim düzeyi arttıkça algılanan
duygu dışavurum düzeyi artıyordu). Ancak bu r değeri çok zayıf bir ilişki gösteriyordu. Evli kadın ve
erkekler DD toplam puan ı ortalamasına göre karşılaştınldığında, evli kadınların ortalama puanlannda
istatistiksel olarak anlaml ı olmayan bir yükseklik
saptandı.
Örneklemimizde olguların % 57'si düzenli tedavi olmuyordu. DD toplam ve DD alt ölçek puanlar ına
göre oluşturulan yüksek ve dü şük DD'lı gruplar düzenli tedavi olma açısından karşılaştırıldığında; hastalığa karşı tutum alt ölçeğinde yüksek ve dü şük
DD'lı gruplar aras ında istatistiksel olarak anlaml ı
fark saptand ı. Yüksek DD'lı grupta düzenli tedavi olmayanların yüzdesi anlaml ı düzeyde fazlayd ı. Müdahalecilik alt ölçeği dışında diğer alt ölçekler ve
toplam puanda yüksek DD'l ı gruplarda, istatistiksel
olarak anlaml ı olmasa da düzenli tedavi olmayanların yüzdesi yüksekti.
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Çalışmamızda tek ebeveynle ya şama % 22 (16 olgu)
olarak saptand ı. Bu tek ebeveynin 13'ü (% 26.5)
kadın, 3'ü (% 12) erkekti. Bunlar ın % 50'si 65 yaşın
üzerindeydi. Tek ebeveynle ya şayanların DD puanı
ortalamalarının diğer yakınlanyla birlikte yaşayanlarla karşılaştırıldığında, özellikle duygusal tepki alt
ölçeğinde düşük olduğu saptandı. Literatüre göre,
tek ebeveynli aileler daha fazla yüksek DD gösterir
ve bu DD'ın "başa çıkma stratejisi" ile uyumludur
(Parker ve ark. 1988). Çal ışmamız bu görüşü doğrulamadı. Örneklem gruburnuzda tek ebeveynli ailelerde birbirine destek olma daha ön planda görünmektedir.

Deniz, İlnem, Yener

DD toplam ve DD alt ölçek puanlanna göre olu şturulan yüksek ve düşük DD'lı gruplar sosyodemografik özellikleri aç ısından karşılaştırıldığında, DD
toplam ile duygusal tepki, hastal ığa karşı tutum, hoşgörü/beklentiler alt ölçeklerinde, seçilen anahtar yakının cinsiyeti aç ısından istatistiksel olarak anlaml ı
fark saptandı. Her üç alt ölçek ve DD toplam puan ına göre oluşturulan gruplarda; dü şük DD'lı grupta
seçilen anahtar hasta yak ını çoğunlukla kadındı.
Düşük ve yüksek DD'lı gruplarda seçilmi ş annelerin
yüzdesi; DD toplam puan ına göre % 56'ya % 48.5;
duygusal tepki alt ölçeğine göre % 64'e % 48; hastalığa karşı tutum alt ölçe ğine göre % 65'e % 46; ho şgörü/beklentiler alt ölçe ğine göre % 75'e % 41 olarak saptandı. Anahtar hasta yakını olarak anne seçildiğinde DD total ortalamas ı 21±13, baba seçildi ğinde 27±13.5, kadın olan eş seçildiğinde 20.5±11.5,
erkek olan eş seçildiğinde 28±11 olarak saptandı.

Müdahalecilik alt ölçeğine göre düşük DD'lı grupta
düzenli tedavi olmayanlar ın yüzdesi, istatistiksel
olarak anlaml ı olmayan bir yükseklik gösteriyordu.
Araştırmacılar düşük DD'h evlerde ilaçlar ın, hastalan hasta yalunlarm ın stresine karşı korumadığını,
ancak yaşam olaylarının stresinden hastalar ı izole
edebilece ğini öne sürmektedirler ( 1°). Literatüre göre, düzenli ilaç tedavisi olan şizofrenlerde, iki y ılda
beklenen relaps oran ı % 24, düzenli ilaç tedavisi olmayanlarda ise % 80-90'dır.
Çalışmamada düzenli tedavi olanlarda relaps oran ı
% 52, düzenli tedavi olrnayanlarda % 55 idi. Alg ılanan DD (toplam puana göre); dü şük olduğunda relaps oranı % 46, yüksek olduğunda % 63 olarak saptandı. Şekil l'de DD total puan ına göre düzenli tedavi olanlar ve olmayanlar aras ında son iki yılda (bu
yatışı hariç) relaps olup olmamas ına göre olgu sayısı
ve yüzdeleri verilmi ştir.
Bu şema üzerinden (1) yüksek ve dü şük DD'lı ailelerde hastan ın düzenli tedavi olmamas ı durumunda
relaps görülme oranlar ı eşit, (2) düşük DD'lı ortamda düzenli tedavi relaps say ısını düşürüyor (3), yüksek DD'lı ortamda düzenli tedavi relaps ı arttırıyor
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DD düzeyi

DD yüksek
35(47)
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Düzenli tedavi
n (%)

Son iki y ı ldaki relaps
n (%)

(45)

Yok

10

Var
Yok

12 (55)
2 (18)

Var

9 (82)

Yok

9 (45)

Var
Yok

11 (55)
12 (67)

Var

6 (33)

Olmuyor 22 (67)
Oluyor 11 (33)

Olmuyor 20 (53)
DD düşük
39 (53)
Oluyor 18 (47)

Şekil 1.

şeklinde çıkarsamalar yapabiliriz. Ancak düzenli tedavi olan DD yüksek grupta özellikle relaps göstermeyen olgu sayısı çok düşüktür. Bu olgu sayısının
azlığı sonuçları yanıltıcı hale getirebilir.
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Çalışmamızda olguların KPDÖ'nin şizofrenik semptom düzeyi alt ölçe ği ortalamalanyla; toplam DD
puanı, duygusal tepki, hoşgörü/beklentiler alt ölçekleri puanlanna göre oluşturulmuş yüksek ve düşük
DD'll grupların ortalamalan aras ındaki fark anlamlıdır. KPDÖ toplam puan ı ortalamalan ile duygusal
tepki alt ölçek puanlanna göre olu şturulmuş yüksek
ve düşük DD'lı grupların ortalamalan aras ındaki
fark da istatistiksel olarak anlaml ı bulundu. Herbirinde de yüksek DD'lı grupta semptom düzeyi ortalamalan yüksekti. Ba ğıntı analizinde de hastalığa
karşı tutum puanlan ile KPDÖ toplam ve şizofreni
puanları arasında istatistiksel olarak anlaml ı pozitif
korelasyon saptand ı. Ancak bu "r de ğeri" çok zayıf
bir ilişkiyi göstermektedir.

lışmada, hastal ık süresi bir yıldan az olanların yakınlannın 3/4' ünde orta ya da şiddetli derecede duygusal stres saptadılar. Oysa bu oran 5 y ıldan fazla
süreyle hasta olanların yakınlarında % 46 idi. Hasta
yakınları zamanla daha uysal (boyun e ğen) hale mi
geliyorlar, yoksa deneme- yan ılmayla önceki rollerinden ayrılı-yorlar mı, ya da uzun süredir hasta ile
birlikte olan yakınları her zaman iyi başaçıkabilen,
en güçlü olanlardan oluşan bir grup mu?(9).

Glynn ve ark. (1990) ( 11 ) çalışmasında da, yüksek
DD'lı ailelerin hastaları, düşük DD'lı ailelerin hastalarına göre daha fazla pozitif semptom ve anksiyöz
depresyon bulgular! gösteriyordu. Hastan ın semptom düzeyinin yüksek olmas ı; ya algıladığı DD düzeyini etkileyebi-lir, ya da aile içinde hasta taraf ından algılanan yüksek DD' ın stresi, hastalığının renkli semptomlanna aktanlarak semptom düzeyini yükseltiyor olabilir (5) .
Örneklemimizde hastal ık süresi ortalaması 11±7 yıl
idi. Bu oran kadınlarda ve erkeklerde birbirine çok
yakındı. Gibbons ve ark. (1984) (9) yaptığı ça12

Bizim hastalanmızın çoğu ailesiyle birlikte yaşıyor.
Bunda aile ilişkilerinin kültürel anlam ı rol oynuyor
Kültürlerde, bir uçta bireyler kendilerini primer olarak daha geniş akraba temelli sosyal birinr ıin
üyesi şeklinde görürler, diğer uçta ise bireyler kendi
kişisel hedef ve eylemleri için sekonder olarak aile
bağlarını düşünürler. Batı toplumlarında bireye verilen önemin artmas ı; duygulann engellenmemi ş şekilde dışavurumuna ve kişinin kendi düşünce ve
duygularını tahlil etmesine daha fazla de ğer verilmesine yol açm ıştır. Bu, tüm olumlu ve olumsuz duygulan etkilemektedir.

Bizim toplumumuz ailenin primer olarak alg ılandığı
uca daha yak ın, bu yüzden hastalar ımızın çoğunluğu
hala aileleri ile yaşıyor. Bireyler duygularını dışavurmada zorlan ıyorlar. ileride belirtece ğimiz gibi,
belki bu yüzden algılanan DD ve relaps aras ındaki
ilişkiyi saptayamadık. Kendi içinde ortalama puan ına göre DD' ı yüksek ve dü şük diye ayırdığımızda,
yüksek dediğimiz grupların batı toplumundaki yüksek DD'lı gruplardan farklılık gösterdiğini saptadık.

Ş izofren Bireyin Alg ıludıgı Duygu Dışuvurum Düzeyinin
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Günümüzde hastalar hastanelerde daha k ısa süre kalmaktadır. İleri derecede yozla şma nedeniyle dış arıda
yaş ayamacak durumda olanlar, uzun süre hastanede
kalmak zorunda olanlar pek azd ı r (% 10). Bununla
beraber şizofrenik hastaları n % 80'i yaş amlarının bir
kesitinde hastaneye yatmak zorunda kalmaktad ır.
Yüksek oranda hasta, tekrarlayan hecmeler nedeniyle sık sık hastaneye yatırılmaktadı r (hastaneden
çıkan hastaları n % 40-50'si ç ıkışları ndan sonraki bir
yı l içinde ve % 65-85'i 2-3 y ı l içinde hastaneye yatmak zorunda kalmaktad ır) (12) .

Bununla uyumlu olarak, dü şük DD gösteren ki şilerin
şizofreni hakkında daha iyi bilgi sahibi oldukları ve
ailelerin duygusal s ıkıntısı ile DD düzeyi arası ndaki
bağı değerlendirmenin, aile hastay ı hasta olarak görmediğ i takdirde, daha anlaml ı olduğu söylenebilir
(6) . Bu nedensel dayand ıırmalar hasta yakın ının şizofreni ile ilgili inan ışına bağlıdır.
Düşük DD'll yakı nlar hastal ığı n özelliklerinin hastanı n kontrolünü bozdu ğuna, yüksek DD'll yak ınlar
kontrolün hastada oldu ğuna inanırlar, bazı otörler relapsı yordamada bu teorinin DD düzeyinden daha etkili olduğunu ileri sürerler (15) . DD ve relaps aras ında elimizde tek anlamlı yerinin hastalığa karşı tutum
olması bu görüşü destekler görünüyor.
Tompson ve ark. (1994) (16) aile üyeleri yüksek ele ştirel skorlara sahipse, hastalar ın onları, olduğundan
daha fazla ele ştirel davranış örnekleri gösterdikleri
şeklinde algıladıklarını saptadılar. Ayrıca etnik azınlık gruplarındaki hastalarda, hasta alg ısının klasik
DD ölçümlerinden daha etkili olarak sonucu önkestirebi-leceğini öne sürdüler. Baker ve ark. ile
Warner ve Atkinson' ın çalışmaları nda da hasta tarafından algı -lanan tutumlann en az ından şizofrenik
hastanın, hastane ba ş vurusunu önkestirmede ve şizofreni seyrini etkilemede de ğeri olduğu gösterilmektedir (17
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Literatürde DD çal ışmaların ın büyük çoğunluğunda,
DD'ın relaps ı yordadığı saptanmıştır. Bizim çalışmamı zda sadece hastal ığa karşı tutum alt ölçeğ inde,
yüksek ve dü ş ük DD'll grupları n ortalamalan ile relaps sayısı ortalamalan aras ında anlamlı fark saptandı . Yüksek DD'lı grupta relaps say ısı yüksekti. Ancak bu veri de regresyon analizinde relaps ı yordayıcı
değ er olarak saptanmad ı. Dayandırma (attribution)
teorisi; (Weiner 1985,1986) hasta yak ınının, hastanı n kendi semptomlar ını kontrol edebilme yetisine
sahip olduğu şeklindeki algısı na dayanır.

Deniz, İlnem, Yener

pe

Weiner, Perry ve Magnusson (1988) alg ılanan kontrol edebilme yetisi ile, mental hastal ıklar da dahil
olmak üzere geniş bir yelpazedeki t ıbbi bozukluklara sahip ki ş ilere yöneltilmi ş affektif tepkiler arasında bir ilişki olduğunu saptamış lardır. Deneklere
mental-davranış sal bozukluklu ki şi senaryoları sunulduğunda hoş lanmama, kızg ınlık ve reddetme gibi
olumsuz; fiziksel olarak hasta bir ki şi sunulduğ unda
ise sevme, ac ıma, yardım etme düş ünceleri gibi
olumlu tepkiler göstermi şlerdir. İnanış taki farklılıklar davran ış sal ve affektif tepkiyi de ğiştirmiş tir (13).
Bu modele göre nedensel aç ıklamalar, odak, süreklilik ve kontrol edebilme boyutlar ı na göre analiz edilebilir. Odak; ki şinin birş eyin nedenini kendi içinde
mi, yoksa kendi dışı nda mı algıladığı nı gösterir. Süreklilik boyutu; nedenin sürekli mi, yoksa geçici mi
algılandığı nı , kontrol edebilme ise; ki şinin sonucu
üreten nedeni isteyerek etkileyip etkilemeyece ği algısını yansıtır (14).
Bazen durumla ba şaçıkma giriş imi, hastanı n davranışını n nedenlerini yanl ış anlamaya dayanabilir (örn.
negatif semptomlar ın tembelliğe bağlı olduğuna
inanma).

' 18) .

Hastanın ailesini algısı , psikopatoloji etkisiyle çarpıtılmış olsa da bu algıları anlamanı n önemi vardır
(19) . Hastalar ve yak ınları farklı problemleri farklı algılama eğ iliminde olsalar da, hastalar ın problemlerin
varlığını yakınları kadar bilmeleri şaşırtıcıdır. Fazla
eleş tirici hasta yak ınları, algı lama konusunda hastaları yla hayli yüksek düzeyde bir tutarl ılığa sahiptirler (2°).

Çalışmamız, hastanın algıladığı DD düzeyine göre
şekillenmi ştir. Yukarıda kı saca söz edilen, literatür
hastanın algısı na güvenmemiz gerekti ğini vurgulamaktadır. Ancak çalış mamı zdaki bulgular literatürü
desteklemiyor. LEE'nin (d ışavurulan duygulan ım ölçeği) yordayıcı değeri 3 ayrı araştırmada gösterilmiştir (21-24) . Şizofrenik hastalar ın yüz yüze yöntemlerden çok, ankette kendisini ifade etmeyi daha
kolay buldukları ileri sürülmü ştür (25) .
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Kazanan ve ark. (1990) çal ışmasında Camberwell
Aile Görüşmesinde yakınlann sıcaklık ve eleştirici
oluş skorları ile LEE'de total ve hastal ığa karşı
tutum skorları arasında korelasyon vard ı. Bu bulgular hasta ve yakınlarının DD'ın ilişkili olan birimlerinde farkl ı odak gösterdiklerini dü şündürür

pozitif korelasyon saptand ı. Aile içinde bireylerin
birbirlerine duygularını ifade edebilme iş levi kötüleştikçe, aile hastanın davranışların ı hastalığa dayandırmıyordu veya hasta, hasta olarak görülmeyince,
aile içinde bireylerin birbirlerine duygular ını ifade
edebilmeleri bozuluyordu.

(23) .

ADÖ'nün Türkiye'de ilk uygulamas ı ruh hastası bir
kişi ile devamlı birarada yaşayan ailelerin kendi aile
işlevlerini algı lama biçimlerinin, ruh hastas ı üyesi
olmayan ailelerle kar şılaştırmalı olarak incelenmesi
amacıyla yapılmıştır (8) . Bulgular, ruh hastas ı üyesi
bulunan ailelerin kendi aile i şlevlerini her alt ölçekte, ruh hastas ı üyesi bulunmayan ailelerden daha
sağlıksız olarak değerlendirmeleri ile; aile içinde yaşayan hastan ın demografik özellikleri, hastal ık tanısı, aile içindeki pozisyonu ve hastal ık özgeçmişi
arasında anlamlı ilişki bulunmuştur (8) .

Bu bulgular sonucunda çal ışma literatür ile kar şılaştırıldığında DD'ın relapsı önkestirim gücü açısından
sonuçlar tatmin edici de ğildir. Bu fark algı lanan DD
ölçeğ i ile Camberwell Aile Görü şmesi arasındaki
farklılıktan mı kaynaklanıyor? Yoksa çalışmanın retrospektif olmas ı sonuçları etkiliyor mu? Yoksa kültürel özelliklerimiz mi farklılığı doğruyor?
Ailelerimizin hastalığa karşı tutumunu daha iyi araştırabileceğimiz bir prospektif çalışmayla çalışmanın
desteklenmesi uygun olacakt ır.
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Çalışmamızda, aile değerlendirme ölçe ğinde genel
işlevler alt ölçeği ile relaps sayısı arasında anlamlı
ilişki saptandı. Son iki yılda relaps sayısı 2 ve üstü
olan grupta aile i şlevleri daha kötüydü. Bağıntı analizinde, problem çözme ve ileti şim alt ölçelderinin
puanları ile yaşam boyu psikiyatrik hospitalizasyon
süresi arasında ve aynca problem çözme, duygusal
tepki verebilme ve genel işlevler alt ölçeklerinin puanları ile toplam psikiyatrik hospitalizasyon say ısı
arasında korelasyon saptand ı.
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