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SUMMARY

ÖZET

Amaç: Bu çalışma çocukluk travmasının farklı türleri ile
DSM-IV kişilik bozuklukları arasındaki ilişkiyi araştırmak
amacı ile boylamsal olarak yapılmıştır. Yöntem:
Araştırmanın verileri batıda bir ilde bir üniversitenin
Psikiyatri kliniğinde ve polikliniğinde 2010-2013 yılları
arasında tedavi gören 120 hastadan toplanmıştır.
Hastalar hem SCID-II yoluyla DSM-III-R kişilik bozuklukları
ölçütleri yönünden, hem de DSM-IV-TR eksen I patolojileri yönünden değerlendirilmiştir. Bulgular: Araştırmaya
yaşları 16 ile 63 yıl arasında değişen toplam 120 (80
kadın, 40 erkek) psikiyatri hastası katılmıştır.
Katılımcıların %65’i ayaktan, %35’i serviste yatarak
tedavi görmekteydi. Psikiyatri hastalarının yaklaşık
%32’si cinsel istismara, %70'i ise fiziksel istismara
uğradığını bildirmiştir. Sınır kişilik bozukluğu ile cinsel
istismar sıklığı arasında anlamlı düzeyde bir ilişkinin
olduğu ve sınır kişilik bozukluğu tanılı hastaların cinsel
istismar öyküsü verme olasılıklarının diğer hastalarla
karşılaştırıldığında yaklaşık altı kat daha fazla olduğu
bulunmuştur. Spesifik kişilik bozukluğu tanıları ile fiziksel
istismar öyküsü arasındaki ilişkiyi incelemeye yönelik
analizlerin sonuçları sınır kişilik bozukluğu tanısı alan
hastalar arasında fiziksel istismara maruziyetin görece
daha yüksek oranlarda bildirilebileceğini (Olasılık Oranı;
6,6 kat) ortaya koymaktadır. Sınır kişilik bozukluğu tanılı
hastalarda istismar öyküsü olasılığı, diğer kişilik
bozukluğu tanılı veya kişilik bozukluğu tanısı olmayan
hastalarla karşılaştırıldığında yaklaşık 5,5 kat daha yüksektir. Araştırmaya katılan hastaların yaklaşık 3/4’ü kişilik
bozukluğu tanı ölçütlerini karşılamıştır. Yaklaşık 1/3’ü
herhangi bir yaşta cinsel istismara uğramış olup cinsel
fiziksel istismarda en çok tanılanan kişilik bozukluğu türü
sınır kişilik bozukluğudur. Sonuç: Bu bulgular sonucunda
çocukluk dönemi istismar ve ihmallerinin önlenmesinde
özellikle okullarda bilgilendirici eğitimler başta olmak
üzere koruyucu ruh sağlığı hizmetlerinin rolüne vurgu
yapılabilir.

D
A
E
H
A

Objective: This study was conducted longitudinally with
the aim of investigating the relationship between different types of childhood trauma and DSM-IV personality
disorders. Method: The research's data were collected
from 120 patients who were treated in a psychiatric clinic and a polyclinic between 2010-2013 at a university in
the west. Patients were evaluated for both DSM-III-R personality disorders by SCID-II and DSM-IV-TR axis I
pathologies. Results: A total of 120 (80 female, 40 male)
psychiatric patients aged between 16 and 63 years participated in the study. 65% of the participants were
treated from out patient, and 35% of them were hospitalized. Approximately 32% of psychiatric patients
reported sexual abuse and 70% physical abuse. It is
found that there is a significant relationship between
borderline personality disorder and the frequency of sexual abuse and that the probability of borderline personality disorder is approximately six times higher when
compared to other patients. The results of an analysis of
the relationship between specific personality disorder
diagnoses and physical abuse narratives reveal that the
rate of physical abuse among patients receiving borderline personality disorder can be reported at a higher rate
(Odds ratio: 6.6 times). Borderline personality disorder is
approximately 5.5 times more likely to be diagnosed in
patients with diagnosed positive abuse than other
patients with personality disorder or personality disorder. Approximately 3/4 of the patients participating in
the study did not meet the diagnostic criteria for personality disorder. Approximately 1/3 of people with sexual
abuse at any age and the most common diagnosis of
sexual physical abuse are personality disorder type borderline personality disorder. Discussion: TAs a result of
these findings, it is possible to emphasize the role of preventive mental health services, especially informative
education in schools, especially in the prevention of
childhood abuse and neglect.
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GİRİŞ
Yapılan çalışmalarda yetişkinlikteki Amerikan
Psikiyatri Birliği’nin Ruhsal Bozuklukların Tanısal
ve İstatistiksel El Kitabı olan (Diagnostical and
Statistical Manual of Mental Disorders, 4th ed.,
DSM-IV) DSM-IV’de kişilik bozukluğu (KB)
“Bireyde kendisini öznel sıkıntı ve/veya toplumsalmesleki işlevsel bozuklukla ortaya koyan biçimde,
uzun süreli uyum bozukluğu ve katı eğilimlerin var
olması” şeklinde tanımlanmıştır (1). Kişilik
bozukluklarının patolojisi ile ilgili olarak önceki
çalışmalar genetik ve çevresel faktörlerin
etkileşimini ileri sürse de (2,3,4), erken çocukluk
deneyimlerinin, özellikle de çocukluk istismarının
yetişkin kişilik bozukluğuna katkısının önemli
olduğu görülmektedir (5,6).
psikiyatrik durumlarla çocukluk travması (ÇT) ve
kişilik bozuklukları arasında ilişki olduğu
saptanmıştır (7,8,9,10,11,12,13,14). Kişilik bozukluklu hastaların; duygusal ve fiziksel ihmalin yanı
sıra duygusal ve fiziksel istismar gibi çocukluk
istismarlarını da daha fazla bildirdikleri
gösterilmiştir (11,15). Tyrka ve ark. (2009)
yaptıkları çalışmada çocukluk kötüye kullanımı ve
yetişkin kişilik bozukluğu semptomlarında kötüye
kullanım tipinin etkisini araştırmışlardır. Çalışma
sonucunda cinsel, fiziksel ve duygusal istismar ya da
ihmal
bildiren
yetişkinlerin
bildirmeyen
yetişkinlere göre daha fazla KB semptomları
sundukları bildirilmiştir. Deneklerin %16,5’i ihmal,
%15,8’i duygusal istismar, %13,5’i fiziksel istismar
ve %10,7’si cinsel istismar bildirmişlerdir (16).
Yapılan bir çalışmada kişilik bozukluğu hastaları
arasında kendine fiziksel zarar verme davranışının
sıklığı %21,4, özkıyım girişimi sıklığı ise %10,1
olarak bildirilmiştir. Herhangi bir çocukluk dönemi
travması belirten denekler, belirtmeyenlere göre
daha yüksek derecede dissosiyatif belirtiler göstermekte, daha sık olarak kendine fiziksel olarak zarar
vermekte ve özkıyım girişiminde bulunmaktadırlar
(17).
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Geçmiş çalışmalar; çekingen kişilik bozukluğu (18),
sınır kişilik bozukluğu (19,20,21) ve antisosyal
kişilik bozukluğu (22) gibi kişilik bozukluklarının
değişik türlerine katkı sağlayan travmatik çocukluk
deneyimlerinin rolünden söz etmişlerdir. Hem
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paranoid hem de antisosyal kişilik bozukluklarının
yordayıcıları olarak çocukluk cinsel ve fiziksel
istismarlarının altı çizilmiştir (12). Çocukluk çağı
istismarlarının her üç küme kişilik bozukluğundaki
etkileri farklı olup B küme kişilik bozukluklarında
en önemli etkiye sahip olduğu bildirilmektedir (23).
Martín-Blanco ve ark. (2014) sınır kişilik
bozukluğu (SKB)
tanılı hastalarda yapmış
oldukları bir çalışmada örneklemin yaklaşık
%70’inin bazı istismar formlarını ya da ihmalini
bildirdiklerini belirtmişlerdir (24). Sınır kişilik
bozukluğu olgularında çocukluk çağı cinsel fiziksel
istismarı çok yaygın olarak bildirilmektedir. Sınır
kişilik bozukluğu olgularının %30 ile %90’ının
çocuklukta bazı travmatik olay türlerini deneyimledikleri belirtilmektedir (13,15,25,26). Özellikle
SKB'deki çocukluk istismarı üzerine yapılan retrospektif çalışmalar cinsel istismarı %40 ve %71
arasında (13,25), fiziksel istismarı %25 ile %73
arasında (25,27) ve duygusal istismarı %13 ile %76
arasında (13,28) belirtmektedir. Çocukluk travması
SKB gelişiminde rol alan ana çevresel faktör olarak
düşünülmektedir. Bu bulgular çocukluk duygusal
istismarı ve ihmalinin kişilik bozukluklarında rol
oynadığını ve sınır kişilik bozukluğu olan hastaların
klinik ağırlık indeksleri ile ilişkilendirildiğini ortaya
koymaktadır.
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Kişilik bozuklukları için risk faktörlerini
tanımlamak, önleyici müdahaleleri geliştirmede
önemli katkı sağlayacaktır. Bu çalışma ile kişilik
bozukluklarının
ürettiği
önemli
klinik
dallanmaların yanı sıra, önceki çalışmalardaki
sınırlılıklar göz önüne alınarak, retrospektif
bildirimlerdeki çocukluk travmasının farklı türleri
(cinsel istismar, fiziksel istismar) ile DSM-IV kişilik
bozuklukları arasındaki ilişkiyi araştırmak amacı ile
yapılmıştır. Araştırmanın sorusu; çocukluk
istismarının farklı türleri farklı kişilik bozuklukları
ile ilişkili midir?
Araştırmanın hipotezleri ise;
Ho: Psikiyatri hastalarının genel kişilik bozukluğu
tanıları ile cinsel ve/veya fiziksel istismara uğrama
sıklıkları arasında fark yoktur.
H1: Psikiyatri hastalarının genel kişilik bozukluğu
Klinik Psikiyatri 2019;22:157-168
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tanıları ile cinsel ve/veya fiziksel istismara uğrama
sıklıkları arasında fark vardır.
Ho: Psikiyatri hastalarının SCID II spesifik kişilik
bozukluğu tanıları ile cinsel ve/veya fiziksel
istismara uğrama sıklıkları arasında fark yoktur.
H1: Psikiyatri hastalarının SCID II spesifik kişilik
bozukluğu tanıları ile cinsel ve/veya fiziksel
istismara uğrama sıklıkları arasında fark vardır.
olarak belirlenmiştir.
YÖNTEM
Prosedür
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Tıp Fakültesi Etik Kurulundan alınan onayın
(2010/042) ardından, psikiyatri kliniğinde ayaktan
veya yatarak tedavi gören ve tedavi için başvuran
ardışık hastalardan bilgilendirilmiş onam formu ve
özbildirim ölçeklerini okuyup anlayıp doldurabilecek olanlar araştırmaya katılmaya davet edilmiştir.
Düşük eğitim veya zeka düzeyi, psikotik veya
nörokognitif bozukluğu nedeniyle işbirliği yapamayacak olan hastalar çalışmaya alınmamışlardır.
Yazılı onam vererek çalışmaya alınan 120 hastanın
Ekim 2010 ve Kasım 2011 ayları arasında ilk tanısal
değerlendirmeleri
gerçekleştirilmiştir.
Araştırmanın verileri 2010-2013 tarihleri arasında
toplanmıştır.
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İlk tanısal değerlendirme aşamasında her katılımcı
bir veya iki klinisyen tarafından hem Ruhsal
Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı
DSM-III-R (29) Eksen II Bozuklukları için
Yapılandırılmış Klinik Görüşme Formu (30) SCIDII yoluyla DSM-III-R KB tanı ölçütleri yönünden,
hem de DSM-IV-TR (31) eksen I patolojileri
yönünden değerlendirilmiştir. Hastaların bireysel
klinisyen değerlendirmelerinin tamamlanması ve
verilerin ön analizlerinin gerçekleştirilmesinin
ardından, her bir katılımcının tek tek topluca
değerlendirildiği uzmanlar panelinin toplantılarına
geçilmiştir. Psikiyatrik tanıların geçerliğini sınamak
için “altın standart” ların yokluğu nedeniyle, bunun
yerini tutmak üzere LEAD (Longitudinal, Expert,
All Data) prosedürünün izlenmesi önerilmektedir
Klinik Psikiyatri 2019;22:157-168

(32). Panel toplantılarında bu öneriyle uyarlı
biçimde, her bir hastanın kliniğimizde tedavisi
süresince birikmiş olan tüm uzunlamasına
psikososyal/demografik/klinik veriye dayanarak
katılımcıda genel anlamda KB olup olmadığının
uzmanların ortak görüşleriyle belirlenmesi
amaçlanmıştır. 2012 yılında gerçekleştirilen bu
toplantılara üç uzman katılmıştır. Biri psikiyatri
profesörü (FD) ve ikisi klinik psikoloji profesörü
(ÇD ve ME) olan uzmanların, o tarihte toplam
klinik deneyimleri 82 yılı bulmaktaydı. Yanı sıra bu
toplantılara, hastalarını sunmak ve gerekli bilgileri
vermek üzere, bireysel derecelendirmeleri yapan
klinisyenlerden üçü (ÖYY, ED ve EŞ), araştırmada
koordinatör görevi yapan ve güvenirlik derecelendirmelerine katılan bir psikiyatri asistanı (ÇKD)
ve servis sorumlu hemşiresi (PŞ) katılmıştır.
Varılacak kararların verimliliğini arttırmak
amacıyla, gözden geçirilen hastaya ilişkin gözlem ve
bilgilerin tanıya yönelik doğurgularının neler
olduğuna ilişkin görüşler toplantıya katılan klinisyenler arasında açıkça tartışılmıştır (33). Bu
tartışmalar o tarihte yürürlükteki DSM-IV-TR
günümüzde DSM-V (34) genel KB tanı ölçütleri
göz önüne alınarak, uzmanlar paneli her bir
katılımcıda KB var veya yok konusunda görüş
birliğine varana dek sürmüştür. Çalışmada her bir
katılımcı için hangi kişilik bozukluğu ölçütlerinden
kaç tanesinin karşılandığı veri dosyasına girilmiş,
böylelikle kişilik bozukluğu tipleri için ayrı ayrı
ölçüt puanları elde edilmiştir.
Veri Toplama Araçları
Anket formu: Katılımcıların sosyodemografik ve
klinik özelliklerine ilişkin yaş, cinsiyet, medeni
durum, çalışma durumu, eğitim durumu, algılanan
sosyo ekonomik durumu, yatan/ayaktan hasta olup
olmadığı ve yaşamları boyunca yapmış oldukları
intihar girişimlerini sorgulayan sekiz sorudan
oluşan bir formdur.
DSM-III-R Eksen II Bozuklukları için
Yapılandırılmış Klinik Görüşme Formu (SCID-II):
Kişilik bozukluklarının değerlendirilmesi amacıyla
Spitzer ve ark. (35) tarafından geliştirilmiş olup dilimize çevirisi Sorias ve ark. (30), güvenirlik
çalışması ise Coşkunol ve ark. (36) tarafından
yapılmıştır. SCID-II, kişilik bozukluklarının tanı
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ölçütlerini taramak amacıyla geliştirilmiş 120 soruluk bir öz-bildirim formu içermekte ve klinik
görüşme sırasında özellikle formda “evet” olarak
yanıtlanmış maddeler üzerinde durularak hangi
ölçütlerin karşılandığı klinisyen tarafından
değerlendirilmektedir.
İstismar Öyküsü Taramaya Yönelik Anket Formu:
Drossmann ve ark. (37) tarafından geliştirilen form
hem cinsel hemde fiziksel istismarı, hem 13 yaş
öncesi hemde 14 yaş sonrası dönem olarak sorgulamakta ve iki bölümden oluşmaktadır. 13 yaş öncesi
ve 14 yaş sonrası döneme ilişkin olarak cinsel
istismarı sorgulayan bölümde altışar, fiziksel
istismarı sorgulayan bölümde ise birer soru
bulunmaktadır. Her bir soru evet hayır şeklinde
yanıtlanmaktadır. Daha önce formun dilimize
çevirisi yapılarak bir tez çalışmasında kullanılmıştır
(38).
İstatistik Analizler

BULGULAR

Katılımcıların sosyodemografik ve klinik özellikleri
Araştırmaya yaşları 16 ile 63 yıl arasında değişen
(Ort=35,7, SS=12,5) 80 (%66,7) kadın ve 40
(%33,3) erkek psikiyatri hastası katılmıştır.
Katılımcıların 78’i (%65) ayaktan, 42’si (%35)
serviste yatarak tedavi görmekteydi. Bekar
olanların sayısı 51 (%42,5), evli olanların 53
(%44,2), ayrı, boşanmış veya dul olanların 16
(%13,3) olarak belirlenmiştir. Çalışma durumu
açısından bakıldığında, 39 (%32,5) hasta çalışıyor,
31 (%25,8) hasta ev hanımı, 26 (%21,7) hasta
öğrenci, 13 (%10,8) hasta işsiz ve 11 (%9,2) hasta
160

Yaşamı boyunca hiç intihar girişiminde
bulunmadığını bildiren katılımcı sayısı 99 (%82,5),
en az bir intihar girişiminde bulunmuş olanların
sayısı 21 (%17,5) olarak bulunmuştur. DSM-IV
eksen I tanılarına göre gruplandığında, 70 katılımcı
(%59,8) duygudurum bozukluğu, 47 katılımcı
(%40,2) anksiyete bozukluğu ve 7 katılımcı (%6,0)
somatoform bozukluk tanısı almıştır.
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Tanı
alma/almama
veya
istismara
uğrama/uğramama oranları yüzdeler olarak
hesaplanmış ve verilmiştir. Değerlendirmeciler
arası tutarlılık Kappa istatistiği ile incelenmiştir.
KB tanısına ilişkin değişkenlerle istismara ilişkin
değişkenler arasındaki ilişkinin anlamlılığı ki-kare
analiziyle, ilişkinin derecesi ise olasılık oranı
aracılığıyla incelenmiştir. Tüm analizler sosyal bilimler için istatistik paket programı olan SPSS 17
yardımıyla gerçekleştirilmiştir (39).
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emekli idi. Katılımcıların örgün eğitim görme
süresinin 3 ile 22 yıl (Medyan=5 yıl) arasında
değiştiği
belirlenmiştir.
Kendi
öznel
değerlendirmelerine
göre,
katılımcıların
%27,1’inin sosyoekonomik düzeyi yüksek (n=30)
veya çok yüksek (n=2), %60,2’sinin orta (n=71) ve
%12,7’sinin düşük (n=9) veya çok düşük (n=6)
olarak bulunmuştur.

Katılımcıların kişilik bozukluğu tanıları
Uzmanlar panelinin değerlendirmesine göre
çalışmaya katılan hastaların 80’i (%66,7) genel KB
tanı ölçütlerini karşılamakta idi. Klinisyenlerin
SCID-II ile yaptıkları bireysel değerlendirmelere
göre de katılımcıların 81’inde (%67,5) en az bir
DSM-III-R KB tanısı söz konusuydu. Kappa
istatistiğinin 0,68 olarak hesaplanması, iki tanılama
yöntemi arasındaki uyuşmanın iyi düzeyde
olduğunu göstermekte dolayısıyla klinisyen
tanılarının uzman tanıları karşısındaki geçerliğini
desteklemekteydi.
Cinsel istismar ve kişilik bozukluğu ilişkisi
Katılımcıların 38’i (%31,7) herhangi bir yaşta cinsel
istismara uğradığını bildirmiştir. Uzmanlar panelinden genel KB tanısı alan ve almayan hasta
gruplarının cinsel istismarın yaşına ve türlerine
göre karşılaştırma sonuçları Tablo 1’de özetlenmiş
olup, tablodaki veriler hiçbir karşılaştırmada iki
grup arasındaki farkın anlamlı düzeyde olmadığını
göstermektedir (Tablo 1).
Klinisyenlerin SCID-II uygulayarak koydukları
spesifik KB tanıları ile cinsel istismar öyküsü verme
arasındaki ilişkiye yönelik analiz sonuçları
incelendiğinde, sadece sınır KB ile cinsel istismar
sıklığı arasında anlamlı düzeyde bir ilişkinin olduğu
Klinik Psikiyatri 2019;22:157-168
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göze çarpmaktadır. Bulgularımıza göre sınır KB
tanılı hastaların cinsel istismar öyküsü verme
olasılıkları diğer hastalarla karşılaştırıldığında
yaklaşık yedi kat daha yüksektir (Tablo 2).
Fiziksel istismar ve kişilik bozukluğu ilişkisi
Uzmanlar panelince KB genel tanı ölçütlerini
karşıladığı konusunda görüş birliğine varılan 80
hastanın 56’sı (%70) herhangi bir yaşta fiziksel
istismara maruz kaldığını belirtirken, bu oran KB
tanısı almayan 40 hasta arasında %65 bulunmuştur.
Fiziksel istismarın şiddeti ve maruziyet yaşına göre
iki grup arasında yapılan karşılaştırmaların
sonuçları gruplar arasında anlamlı bir fark
olmadığını ortaya koymuştur (Tablo 3).
Klinisyenlerin SCID-II spesifik KB tanıları ile fiziksel istismar öyküsü arasındaki ilişkiyi incelemeye
yönelik analizlerin sonuçları sınır KB tanısı alan
hastalar arasında fiziksel şiddete maruziyetin
görece daha yüksek oranlarda bildirilebileceğini
(OO; 6,6 kat), paranoid hastalar arasında ise
Klinik Psikiyatri 2019;22:157-168

istatistiksel anlamlılığa yakın olabileceğini (OO; 3,8
kat) ortaya koymaktadır (Tablo 4).
Genel olarak cinsel ve/veya fiziksel istismar ile kişilik
bozukluğu ilişkisi
Herhangi bir yaşta cinsel ve/veya fiziksel istismara
maruz kalmış olma oranları, uzmanlar paneline
göre KB olan 80 hasta arasında 59 (%73,8), KB
olmayan 40 hasta arasında ise 27 (%67,5)
bulunmuş olup iki grup arasındaki fark anlamlı
düzeye ulaşmamaktadır (χ2=0,51; p=0,47). Öte
yandan spesifik KB tanıları ile genel anlamda
istismar öyküsü arasındaki ilişkiyi incelemeye yönelik analiz sonuçları, sadece sınır KB için anlamlı
düzeyde bir ilişkiye işaret etmektedir. Buna göre,
sınır KB tanılı hastalarda istismar öyküsü olasılığı,
diğer KB tanılı veya KB tanısız hastalarla
karşılaştırıldığında yaklaşık 5,5 kat daha yüksektir
(χ2=4,74; p=0,03) (Tablo 5).
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Katılımcıların 38’i (%31,7) herhangi bir yaşta cinsel
istismara uğradığını bildirmiştir. Genel KB tanısı
alan ve almayan hasta gruplarının cinsel istismara
uğramanın yaşı ve türüne göre karşılaştırma
sonuçları incelendiğinde hiçbir karşılaştırmada iki
grup arasındaki farkın anlamlı düzeyde olmadığı
görülmektedir. Bierer ve ark. (2003) yapmış
oldukları çalışmada olguların %78'inin bazı çocukluk travma formlarını karşıladığını ve bir çoğunun
istismar ve ihmal bildirdiğini (12), Arslan ve ark.
(1997) ise hastaların 26'sında (%72,2) örseleyici
çocukluk
yaşantısı
öyküsü
olduğunu
bulgulamışlardır (40). Zhang ve ark. (2012) yapmış
oldukları çalışmada duygusal ihmal için ortalama
skorun tüm kişilik bozukluğu gruplarında aynı
olduğunu ve duygusal ihmalin anlamlı olarak kişilik
bozukluğu olmayan gruptan yüksek olduğunu
bulmuşlardır (23). Grilo ve Masheb (2002)
hastaların %82'sinin bazı çocukluk istismarı
formlarını bildirdiğini ve %30'unun en az bir kişilik
bozukluğu kriterini karşıladığını, duygusal
istismarın C küme kişilik bozukluklarının tümü ile
özellikle de çekingen/kaçıngan kişilik bozukluğu ile
anlamlı olarak ilişkilendirildiğini bildirmişlerdir

D
A
E
H
A
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(41). Yaptığımız çalışmada hastaların yaklaşık 1/3’ü
herhangi bir yaşta cinsel istismara uğradığını
bildirmiştir. Yapılan diğer çalışmalarda istismar ve
ihmal oranlarının daha yüksek bildirildiği
görülmektedir. Bunun nedeni çalışmamızda
araştırmada kullanılan soruların cinsel istismarı
açıkça sorgulamasından ve cinsel istismarın da
istismar türleri içindeki en ağır formlarından biri
olmasından dolayı bildirimi daha az olmuş olabilir.
Genel KB tanısı alan ve almayan hasta gruplarının
cinsel istismara uğramanın yaşı ve türü açısından
aralarındaki farkın anlamlı düzeyde olmamasının
nedeni ise bütün hastaların psikiyatri polikliniğine
ya da kliniğine başvurmuş olmaları nedeni ile zaten
fiziksel ve cinsel istismar açısından risk grubunu
oluşturuyor olmaları olabilir.
Klinisyenlerin SCID-II uygulayarak koydukları
spesifik KB tanıları ile cinsel istismar öyküsü verme
arasındaki ilişkiye yönelik analiz sonuçları
incelendiğinde, sadece SKB ile cinsel istismar
sıklığı arasında anlamlı düzeyde bir ilişkinin olduğu
göze çarpmaktadır. Bulgularımıza göre SKB tanılı
hastaların cinsel istismar öyküsü verme olasılıkları
diğer hastalarla karşılaştırıldığında yaklaşık yedi
kat daha yüksektir. Sınır kişilik bozukluğu etyoloKlinik Psikiyatri 2019;22:157-168

Kişilik bozukluğunda cinsel fiziksel istismar: Menderes
kişilik bozukluğu araştırma sonuçları

jisinde çocukluk istismarlarının rolüne odaklanan
çok
sayıda
çalışmaya
rastlanmaktadır
(40,41,42,43,44,45,46,47,48,49). Bu çalışmalar hem
cinsel hem de fiziksel istismarın sınır kişilik
bozukluğu olan hastalar tarafından yaygın olarak
bildirildiklerini bulgulamışlardır. Bazı çalışmalar
%10 ile %73 arasında sınır kişilik bozukluğu olan
hastanın bir ebeveyn ya da yetişkin bakım verici
tarafından fiziksel istismara uğradıklarını
(40,41,42,43,44,45,46,47,48,49), bazılarıda %10 ile
%33'ünün tam zamanlı bir bakım verici ile ensestsel
ilişkileri olduğunu bildirdiklerini bildirmişlerdir
(41,42,43,44,45,46,47,48,49). Bakım verici olmayanlar tarafından çocukluk cinsel istismarının
prevalansını araştıran çalışmalar, sınır kişilik
bozukluğu olan hastalar tarafından bildirilen bütün
oranların %16 ile %71 arasında bir aralıkta
olduğunu bildirmişlerdir (41,43,44,45,46.47,48,50).
Bütün ilişkili çalışmalar yakın-komşu karşılaştırma
olgularından anlamlı olarak yüksek yüzdede sınır
kişilik bozukluğu hastasının çocukluk cinsel
istismar öyküsü bildirdiklerini bulmuşlardır
(41,45,48,49). Zanarini ve ark. (1997) yapmış
oldukları çalışmada sınır kişilik bozukluğu
hastalarının %91'inin bazı çocukluk istismarı türlerini, %92'sininde bazı çocukluk ihmal türlerini
Klinik Psikiyatri 2019;22:157-168

bildirdiğini, sınır kişilik bozukluğu olan hastaların
bakım verici tarafından duygusal ve fiziksel
istismara uğrama ve bakım verici olmayan biri
tarafından cinsel istismara uğrama bildirimlerinin
diğer kişilik bozukluğu hastalarından anlamlı
olarak daha olası olduğunu bulmuşlardır (51). Bu
son sonuçlar bazılarınca cinsel istismarın sınır
kişilik bozukluğunun gelişiminde temel etyolojik
faktör olduğu şeklinde yorumlanmıştır (52).
Uzmanlar panelince KB genel tanı ölçütlerini
karşıladığı konusunda görüş birliğine varılan 80
hastanın 56’sı (%70) herhangi bir yaşta fiziksel
istismara maruz kaldığını belirtirken, bu oran KB
tanısı almayan 40 hasta arasında %65 bulunmuştur.
Fiziksel istismar şiddeti ve maruziyet yaşına göre iki
grup arasında yapılan karşılaştırmaların sonuçları
gruplar arasında anlamlı bir fark olmadığını ortaya
koymuştur. Bir çalışmada (53), yüksek çocukluk
istismarlı bireyler düşük çocukluk istismarlı
bireylere oranla daha fazla kişilik bozukluğu semptomu bildirmiş olup histriyonik, narsisistik ve
bağımlı kişilik bozukluklukları hariç bütün kişilik
bozuklukları alt ölçekleri için çocukluk istismarı
anlamlı bulunmuştur. Başka bir çalışmada (16),
fiziksel ya da cinsel istismar bildiren katılımcılar,
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duygusal istismar ya da duygusal ihmal bildiren
kontrollerden daha fazla kişilik bozukluğu semptomu göstermişlerdir. Fiziksel kötüye kullanım (KK),
duygusal KK ve ihmal oranları da KB olanlarda KB
olmayanlara göre yüksek bulunmuştur. Fiziksel ve
duygusal KK ve ihmal oranları KB ve kişilik özelliği
olan gruplarda KB olmayan gruba göre daha yüksektir (54). Yaptığımız çalışmada genel KB tanısı
alan ve almayan hasta gruplarının fiziksel istismara
uğramanın yaşı ve türüne göre aralarındaki farkın
anlamlı düzeyde olmamasının nedeni Türk
kültürünün özelliklerden kaynaklanıyor olabilir.
Kültürümüzde ağaç yaşken eğilir, kızını dövmeyen
dizini döver, eti senin kemiği benim, büyüktür
döverde severde gibi fiziksel şiddeti onaylayıcı
yaklaşımlar bu bulgunun nedenini açıklayıcı olabilir.
Klinisyenlerin SCID-II spesifik KB tanıları ile fiziksel istismar öyküsü arasındaki ilişkiyi incelemeye
yönelik analizlerin sonuçları sınır ve paranoid KB
tanısı alan hastalar arasında fiziksel istismara
164

maruziyetin görece daha yüksek oranlarda
bildirilebileceğini (OO sırasıyla; 6,6 ve 3,8 kat)
ortaya koymaktadır. Bierer ve ark. (2003) yapmış
oldukları çalışmada A kümeyi içeren spesifik
tanılar arasından paranoid bozukluk tek başına cinsel, fiziksel ve duygusal istismarca yordanmıştır
(12). İlişkili çalışmaların çoğu SKB hastaları
tarafından çocuklukta fiziksel istismar öyküsü
bildirildiğini bulsa da, sadece iki çalışma böyle bir
öykünün SKB hastalarını diğer kişilik bozukluğu
türlerinden ayırdığını bulmuştur (43,45). Zhang ve
ark. (2012) yapmış oldukları çalışmada en güçlü
pozitif ilişkiyi B küme kişilik bozuklukları ve çocukluk travma anketi skorları arasında bulmuşlardır. B
küme kişilik bozukluklarının fiziksel ihmal dışında
bütün çocukluk travma faktörleri ile pozitif ilişkisi
olduğu bildirilmektedir (23). Aynı çalışmada
çocukluk istismarının diğer türlerinin kontrolüne
rağmen, A küme kişilik bozukluğu ile duygusal
istismar arasında pozitif ilişki bildirildiği
bulunmuştur. C küme kişilik bozuklukları erken
yaşam deneyimleri ile ilişkili görünmemektedir.
Klinik Psikiyatri 2019;22:157-168
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Çekingen kişilik bozukluğu ve duygusal istismar,
fiziksel istismar ve duygusal ihmal arasında zayıf
ilişki olduğu, en güçlü pozitif ilişkinin sınır KB ve
duygusal istismar, cinsel istismar ve duygusal ihmal
arasında olduğu bildirilmiştir. Özellikle total
çocukluk travma anketi skorları sınır kişilik
bozukluğu ile kişilik bozukluklarının diğer türlerine
oranla daha fazla ilişkilendirilmiştir (23).
Herhangi bir yaşta cinsel ve/veya fiziksel istismara
maruz kalmış olma oranları, uzmanlar paneline
göre KB olan 80 hasta arasında 59 (%73,8), KB
olmayan 40 hasta arasında ise 27 (%67,5)
bulunmuş olup iki grup arasındaki fark anlamlı
düzeye ulaşmamaktadır. Öte yandan spesifik KB
tanıları ile genel anlamda istismar öyküsü
arasındaki ilişkiyi incelemeye yönelik analiz
sonuçları, sadece sınır KB için anlamlı düzeyde bir
ilişkiye işaret etmektedir. Buna göre, sınır KB tanılı
hastalarda pozitif istismar öyküsü olasılığı, diğer
KB tanılı veya KB tanısız hastalarla
karşılaştırıldığında yaklaşık 5,5 kat daha yüksektir.
Klinik Psikiyatri 2019;22:157-168

Johnson ve ark. (1999) yapmış oldukları çalışmada
yaş, ebeveyn eğitimi ve ebeveynsel psikiyatrik
bozukluklar istatistiksel olarak kontrol edildikten
sonra; çocuk istismarı ya da ihmali yaşayan
insanların istismara ya da ihmale maruz kalmayanlara oranla erken yetişkinlik döneminde KB tanısı
almaları ihtimalinin 4 kat fazla olduğunu
bildirmişlerdir (55). Diğer çocukluk istismarları
istatistiksel olarak kontrol edildikten sonra; çocukluk fiziksel istismarı, cinsel istismarı ve ihmalinin
her biri, erken yetişkinlik döneminde artan kişilik
bozukluğu semptom düzeyleri ile ilişkili
bulunmuştur. 12 kategori olan DSM-IV KB
semptomlarının 10 tanesi çocukluk istismarı ya da
ihmali ile, farklı türlerdeki çocukluk istismarlarıda
erken yetişkinlik dönemindeki spesifik KB
semptomları ile ilişkilendirilmiştir. Huang ve ark.
(2012) 203 ayaktan tedavi gören SKB hastasını,
diğer kişilik bozukluklarına sahip 109 ayaktan
tedavi gören hastayı, eksen II tanısı olmayan 70
ayaktan tedavi gören hastayı "Çocukluk Bakım ve
İstismar Deneyimi Anketi" nin Çince versiyonu ile
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değerlendirmişlerdir (56). SKB'li hastalar diğer
karşılaştırma gruplarından önemli ölçüde fazla
fiziksel, duygusal ve cinsel istismar bildirmiş olup, 4
tür çocukluk deneyimini SKB'nin önemli
yordayıcıları olarak bildirmişlerdir. Bunlar; anne
tarafından ihmal, baba tarafından gösterilen
antipati (nefret), cinsel istismar ve anne tarafından
fiziksel istismardır. Battle ve ark. (2004) sınır,
şizotipal, çekingen veya obsesif-kompulsif kişilik
bozukluğu tanılı ya da kişilik bozukluğunun eşlik
etmediği majör depresyon bozukluğu tanısı bulunan toplam 600 hasta arasında, kendi bildirdikleri
istismar ve ihmal deneyimleri öyküsünü
değerlendirmişler, kişilik bozukluğu olan
bireylerdeki çocukluk istismarı oranını %73, çocuk
ihmali oranını ise %82 olarak bildirmişlerdir (15).
Sınır kişilik bozukluğu diğer KB'lerden daha tutarlı
bir şekilde çocukluk istismarı ve ihmali ile
ilişkilendirilmiştir. Sınır kişilik bozukluğunun etkisi
kontrol edildiğindede diğer kişilik bozukluğu
tanıları
istismarın
spesifik
türleri
ile
ilişkilendirilmiştir. Shearer ve ark. (1990) sınırda
kişilik bozukluğu olan kadın hastalarda çocukluk
çağı fiziksel kötüye kullanımını %25 ve cinsel
kötüye kullanımını %58,3 olarak bulurken (48),
Ogata ve ark. (1990) sınırda kişilik bozukluğu olan
hastalarda fiziksel kötüye kullanımı % 41,6, cinsel
kötüye kullanımı %71 olarak bulmuşlardır (44).
Zhang ve ark. (2012) B kümenin de içinde olduğu
özel kişilik bozukluklarındaki travmatik çocukluk
deneyimlerini daha fazla geçerli kılmak için, B
küme kişilik bozukluğu olan hastalardan oluşan
162 olgu üzerinde yapmış oldukları çalışmada B
küme kişilik bozukluklarını 4 alt türüne bölmüş
olup cinsel istismar bildirimleri hariç, 4 grup
arasında çocukluk travmatik deneyimleri öyküsü
öz-bildirimleri arasında anlamlı farklılıklar
bulmuşlardır (23). Sınır kişilik bozukluğu grubunda, ortalama duygusal istismar, duygusal ihmal,
fiziksel ihmal skoru ve total çocukluk travma anketi
skoru diğer B küme kişilik bozukluklarındakinden
daha yüksek bulunmuştur. Waxman ve ark. (2014)
yapmış oldukları çalışmada sınır ve şizotipal kişilik
bozukluklarını çok güçlü şekilde cinsel istismarla
ilişkilendirmişlerdir. Fiziksel istismar; antisosyal,
sınır ve şizotipal kişilik bozuklukları ile, duygusal
istismar; sınır, narsistik ve şizotipal kişilik
bozuklukları ile, fiziksel ihmal; sınır, narsistik,
paranoid ve şizotipal kişilik bozuklukları ile
ilişkilendirilmiştir. Antisosyal, çekingen, sınır, narsistik, paranoid, şizoid ve şizotipal kişilik bozukluğu
riski çoklu istismar türlerine maruz kalındığı zaman
daha fazla artış göstermektedir (57). Bazı çalışma
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bulgularında fiziksel istismarın antisosyal kişilik
bozukluğunu, duygusal istismarın ise sınır ve paranoid kişilik bozukluklarını yordadığı bildirilmiştir
(10,11,12). Bazı araştırmacılarda çocukluk dönemindeki cinsel istismarın alkol sorunlarına, travma
sonrası stres bozukluğuna (58), sınırda kişilik
bozukluğuna ve disosiyatif semptomlara (59,60) yol
açtığını belirtmişlerdir.
SONUÇ
Çalışmanın sonucuna göre, sınır kişilik bozukluğu
görülme olasılığı cinsel istismar bildiren hastalarda
yaklaşık 7 kat, fiziksel istirmar bildirenlerde
yaklaşık 6,5 kat, cinsel ve/veya fiziksel istismar
bildirenlerde ise yaklaşık 5,5 kat daha fazladır. Bu
nedenle psikiyatrik hastalarda çocukluk çağı
istismar ve ihmal yaşantısının araştırılması önemlidir. Bulgular, birlikte bulunduklarında bile
istismar
ve
ihmalin
tüm
formlarının
değerlendirilmesinin öneminin altını çizer ve risk
grubundaki çocuklarda kişilik patolojisini önlemek
için müdahalelerin gelişimine bilgi sağlayabilir.
Çocukluk döneminin incelenmesi nedeniyle hatalı
veya eksik anımsamayla ilgili durumlar belirtilebilir. Çalışmamızda saptanan cinsel ve/veya
fiziksel istismar oranları, hastaların geriye dönük,
kendi
bildirimlerine
dayalı
ölçekle
değerlendirilmiştir.
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