
23

İbrahim TAYMur1, A. emre SArgın2, Kadir Özdel3, Hakan M. TürKçApAr1, lale çAlışgAn3,  
erkut zAMKı3, Başak deMİrel4        
1Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Ankara, Türkiye 
2Çankırı Devlet Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Çankırı, Türkiye 
3Etlik İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Ankara, Türkiye 
4Isparta Devlet Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Isparta, Türkiye

endüstriyel Bir patlama Sonrasında Akut Stres Bozukluğu ve Travma 
Sonrası Stres Bozukluğu gelişiminde olası risk Faktörleri
Possible Risk Factors for Acute Stress Disorder and Post-Traumatic Stress
 Disorder After an Industrial Explosion

Ya z›fl ma Ad re si/ Cor res pon den ce Ad dress
Dr. İbrahim Taymur, Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Ankara, Türkiye  

Gsm: +90 505 316 43 09 E-posta: dritay@yahoo.com ge liş ta ri hi/received: 04.03.2012 Ka bul ta ri hi/Ac cep ted: 28.07.2012 
  © Nö rop si ki yat ri Ar şi vi Der gi si, Ga le nos Ya yı ne vi ta ra f›n dan ba s›l m›fl t›r. / © Arc hi ves of Neu ropsy chi atry, pub lis hed by Ga le nos Pub lis hing. 

ABS TRACT
ıntroduction: There have been deaths and injuries after an explosion which 
happened in an industrial region in Ankara in February 2011. The aim of this 
study was to determine the prevalence of acute stress disorder (ASD) and post-
traumatic stress disorder (PTSD), and to determine the variables which can be 
the risk factors for PTSD.
Met hods: In this study, we included a total of 197 subjects who were present at 
the factory building and at the four offices nearby when the disaster occurred. 
All the participants were assessed one month after the explosion and 157 of 
them were re-assessed six months after the explosion. Socio-demographic 
information forms were given and the Clinician-Administered PTSD Scale (CAPS) 
was administered to the participants one month after the explosion. Psychiatric 
assessments were done using the structured clinical interview for DSM-IV axis-I 
disorders (SCID-I). The CAPS was re-applied six month after the disaster.
re sults: At the first-month assessments, ASD was detected in 37.1% of 
participants and PTSD in 13.7%, whereas PTSD was observed in 16.6% of 
subjects at the sixth month of the accident. According to the first month data, 
having any psychiatric disorder before the incident, physical injury, acquaintances 
among the dead and the injured people, being involved in the incident and 
seeing dead people were detected as the risk factors for PTSD. At the sixth-
month assessment, physical injury, acquaintances among the dead and the 
injured, being involved in the incident were seen as risk factors for PTSD. 
conc lu si on: ASD and PTSD can be seen after an explosion. Having a 
previous psychiatric disorder and being directly affected by trauma 
and being injured are the risk factors for PTSD. This study implies that 
preventive mental health care services should include the management 
of current psychiatric condition and employee safety issues. (Arc hi ves of  
Neu ropsy chi atry 2014; 51: 23-29) 
Key words: Post-traumatic stress disorder, acute stress disorder, explosion, risk 
factors

conflict of interest: The authors reported no conflict of interest related to this 
article. 

ÖZET 
giriş:  Şubat 2011’de Ankara’da bir sanayi bölgesinde yaralanma ve can kaybının 
olduğu bir patlama gerçekleşmiştir. Bu çalışmanın amacı, bu kişiler arasında Akut 
Stres Bozukluğu (ASB) ve Travma Sonrası Stres Bozukluğunun (TSSB) yaygınlığını 
tespit etmek ve TSSB için risk faktörü olabilecek değişkenleri saptamaktır.
Yön tem : Felaket gerçekleştiği sırada fabrika binası ve yakınındaki 4 binada 
bulunanlardan 197 kişi çalışmaya katılmıştır. Tüm katılımcılar patlamadan bir ay 
sonra değerlendirilmiş ve bu kişilerden 157’si altıncı ayda tekrar değerlendirilmiştir. 
Katılımcılara patlamadan sonraki birinci ayda sosyodemografik veri formu ve 
klinisyen tarafından uygulanan travma sonrası stres bozukluğu ölçeği; TSSB-Ö 
(Clinician-Administered-PTSD Scale; CAPS) uygulanmıştır. Katılımcıların psikiyatrik 
tanılarını saptamak için, DSM-IV eksen-I bozuklukları için yapılandırılmış klinik 
görüşme (SCID-I) uygulanmıştır. Altıncı ayda TSSB-Ö tekrar uygulanmıştır. 
Bul gu lar: Birinci ayda katılımcıların %37,1’inde travmaya bağlı ASB, %13,7’sinde 
TSSB tespit edilmiştir. Altıncı ayda TSSB %16,6 oranında bulunmuştur. Birinci ayda, 
öncesinde herhangi bir ruhsal hastalık tanısına sahip olma, travmada fiziksel zarar 
görme, ölen ve yaralananlar arasında tanıdık olması, olay yerinin merkezinde 
olma ve ölen kişi görme, TSSB gelişiminde risk faktörü olarak değerlendirilmiştir. 
Altıncı ayda bireyde, fiziksel hasar görme, ölen veya yaralananlar arasında tanıdık 
olması ve olay yerinin merkezinde olma TSSB gelişiminde risk faktörü olarak 
değerlendirilmiştir.  
So nuç: Patlama sonrasında ASB ve TSSB gibi psikopatolojiler yüksek oranda 
gözlemlenmektedir. Daha önceden bir ruhsal hastalık bulunması yanı sıra 
patlamadan doğrudan etkilenme ve fiziksel yaralanmanın travma sonrası 
stres bozukluğu geliştirmede risk faktörü olduğu, koruyucu ruh sağlığı 
hizmetlerinde mevcut psikiyatrik durumun yönetimi ve çalışan güvenliğinin 
önemli olabileceği düşünülmüştür. (Nö rop si ki yat ri  Ar fli vi 2014; 51: 23-29)
Anah tar ke li me ler: Travma sonrası stres bozukluğu, akut, stres bozukluğu, patlama, 
risk faktörleri
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Giriş 

Şubat 2011 tarihinde Ankara’da bulunan sanayi bölgesinde 
resmi kaynaklara göre 9 kişinin yaşamını kaybettiği ve 
27 kişinin de yaralandığı bir patlama meydana gelmiştir. 
Patlama sonucunda çevrede bulunan işyerlerinde deprem 
etkisi yaşanmıştır. Literatürde doğal felaketlere yönelik 
birçok çalışma bulunmakta iken endüstriyel felaketlerle ilgili 
çalışmalar sınırlı sayıda bulunmaktadır.

Travmatik olay; kişinin gerçek bir ölüm veya ölüm 
tehdidi, ağır bir yaralanma, kendisinin veya başkalarının 
fizik bütünlüğüne bir tehdit olayı yaşaması, tanık olması 
ya da öğrenmesi ve bu olaya karşı korku, dehşet, çaresizlik 
gibi tepkiler göstermesi olarak tanımlanır. ASB travmatik 
bir olayın neden olduğu ve bu olayın sonrası en fazla 1 ay 
içinde ortaya çıkan 2 gün ila 4 hafta arasında süren akut 
bir stres reaksiyonudur. Ya travmatik olay yaşanırken ya da 
olaydan sonra çevresinde olup bitenleri algılamada zorluk, 
depersonalizasyon ve derealizasyon gibi disosiyatif belirtiler 
oluşabilir. TSSB ise travma yaratan önemli bir olay sonrası 
ortaya çıkan ve kişide aşırı uyarılma hali (hipervijilans), 
travmayı hatırlatan veya çağrıştıran uyaranlardan kaçınma 
ve kişinin travmatik olayı rüyalar ve “flashback” ler yoluyla 
yeniden deneyimleme bulguları ile seyreden ve en az 1 ay 
boyunca süren ruhsal bir bozukluktur (1). 

Yaşam boyu travmatik bir olayla karşılaşma yaygınlığı 
%21,4 ila %89,6 olmakla birlikte travmaya maruz kalan 
kişilerin yalnızca %15’inde TSSB gelişmektedir (2,3). TSSB’nun 
erişkinler arasında yaşam boyu yaygınlığı ise %7,8’dir (3). 

Kişide TSSB oluşumu ile ilgili risk faktörleri kişinin kendine 
ait (cinsiyet, yaş, strese yatkınlık, baş etme becerileri, diğer 
psikiyatrik rahatsızlıkların varlığı), bulunduğu çevreye ait 
(sosyal ve kültürel özellikler, psikososyal destek, ekonomik 
düzey) ve patlamaya ait (tipi, şiddeti, fiziksel hasar ve kişinin 
felaketin olduğu yere uzaklığı) olarak değişebilmektedir 
(4). Özellikle endüstriyel patlamalarda kişilerin olay yerine 
uzaklıkları ve etkilenme düzeyleri TSSB oluşumunda çok 
önemli bir risk etkenidir (5). Bir diğer risk faktörü ise bu 
kişilerde felaketten önce bulunan psikiyatrik rahatsızlıklar 
olarak gösterilmiştir. 

TSSB ile birlikte başka bir psikiyatrik tanının tespit 
edilmesi seyrek değildir. Eş-tanı diğer psikiyatrik bozukluklar 
değerlendirildiğinde eksen-I’de %79 oranında en az bir diğer 
psikiyatrik bozukluğun eşlik ettiği saptanmıştır. Bu psikiyatrik 
bozukluklar arasında en sık olarak majör depresif bozukluk 
(MDB) %30-50 oranında bulunmaktadır (6).

Felaket sonrası izlem çalışmalarında TSSB oranların 
yüksekliğinin devam ettiği gözlenmektedir. Bu oranlara 
neden olan olası riskler birçok çalışmada değerlendirilmiştir 
(6). Bu patlamaya ait önceki çalışmamızda olası risklere 
yönelik patlamanın birinci ayında, patlamaya maruz kalmış 
kişilerde kişilik inançları değerlendirilmiştir. Bu çalışmada ise 
patlamaya maruz kalan kişilerin travmadan sonraki birinci 
ve altıncı aylarda değerlendirilmesi yapılarak; TSSB için 
risk oluşturabilecek sosyodemografik özellikler, patlamadan 
etkilenmeye dair farklar ve eşlik eden diğer psikiyatrik 
tanıların belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Yöntem

Çalışmaya, patlamanın gerçekleştiği işyerine ait fabrika 
binası ve yakınında bulunan 4 ayrı işyeri binasında bulunan 
kişiler dâhil edilmiştir. Patlamaya maruz kaldığı tespit edilen 
245 kişi içerisinden 8 (%3,27) kişinin veri formlarını uygun 
biçimde dolduramadığı anlaşılmış, 40 (%16,32) kişiye ise bazı 
nedenlerden (iş yerinin taşınmış olması, o iş yerinden ayrılmış 
olması, şehir dışında bulunması gibi) dolayı ulaşılamamıştır. 
Böylelikle birinci ay verileri 197 (%80,41) kişi üzerinden 
değerlendirilmiştir. Çalışmanın birinci ayında katılımcılara 
klinisyen tarafından uygulanan travma sonrası stres bozukluğu 
ölçeği; TSSB-Ö (Clinician-Administered PTSD Scale;CAPS), 
sosyodemografik veri formu ve eşlik eden psikiyatrik tanılar 
açısından DSM-IV eksen-I bozuklukları için yapılandırılmış 
klinik görüşme (SCID-I) uygulanmıştır. Çalışmanın altıncı 
ayında bazı işyerlerinin bulunduğu yerden taşınması ve 
çalışanların işyeri değişikliğinde bulunması sonucu 157 kişi 
değerlendirilmiştir. Çalışmanın altıncı ayında katılımcılara 
tekrar TSSB-Ö uygulanmıştır. Çalışma başlatılmadan önce 
Etlik İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi Etik Kurulu’ndan onay 
alınmıştır. Çalışmaya dâhil edilmede gönüllülük esas alınmış 
ve görüşmeye katılabilecek zihinsel ve fiziksel yeterliliğe sahip 
olmadığı anlaşılan kişiler çalışmaya alınmamıştır. Çalışmaya 
katılmayı kabul edenlerden bilgilendirmeli onam alınmıştır. 
Katılımcılara işyeri ve ev ziyaretleri aracılığı ile ulaşılmıştır. 
Veri toplama araçları 2 psikiyatri uzmanı, 3 psikiyatri asistanı 
ve 1 psikolog tarafından katılımcılara uygulanmıştır. 

Ölçekler
Sosyodemografik Veri Formu
Araştırmanın yazarlarınca oluşturulan bu form 2 kısım 

halinde düzenlenmiştir. Birinci kısımda; yaş, cinsiyet, medeni 
durum, eğitim düzeyi, aylık gelir, ne kadar süredir bu 
işyerinde çalıştığı, daha önce psikiyatrik bir rahatsızlığının 
olup olmadığı, bu rahatsızlıktan dolayı psikotrop ilaç kullanıp 
kullanmadığı ile ilgili bilgiler yer almıştır. İkinci kısımda ise olay 
yerinde bulunma nedeni, ölü ya da yaralı görüp görmediği, 
olay yerinde tanıdık olup olmadığı, hayatını kaybedenler 
arasında tanıdık olup olmadığı, olaya nasıl maruz kaldığı, 
fiziksel bir hasar olup olmadığı ile ilgili sorular yöneltilmiştir. 

Klinisyen Tarafından Uygulanan Travma Sonrası Stres  
Bozukluğu Ölçeği (TSSB-Ö)

Blake ve arkadaşları tarafından geliştirilmiştir (7). TSSB 
belirtilerin sıklık ve yoğunluğunu değerlendiren, şimdi 
ve yaşam boyu TSSB tanısı koydurabilen yapılandırılmış 
görüşmedir. TSSB belirtilerini 17 soru ile değerlendirir ve 
yeniden yaşama, kaçınma ve küntleşme ile uyarılmışlık belirti 
kümelerini ayrı ayrı değerlendirme olanağı verir. Likert tipi 
ölçüm sağlayan bu ölçeğin Türkçe uyarlaması, geçerlilik ve 
güvenilirlik çalışmaları Aker ve ark. tarafından yapılmıştır (8).

SCID-I 
First ve ark. tarafından, DSM-IV Eksen-I tanılarının konması 

için geliştirilen, yapılandırılmış klinik görüşme formudur (9). 
Türkçe geçerlilik ve güvenilirliği 1999 yılında Özkürkçügil ve 
ark. tarafından yapılmıştır (10).
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İstatistiksel Analiz
Çalışmadan elde edilen tüm veriler “Statistical Packages 

for the Social Science” (SPSS) istatistik programı kullanılarak 
analiz edilmiştir. Tanımlayıcı istatistiksel analizler yapıldıktan 
sonra (frekans, yüzde dağılımı, ortalama±standart sapma) 
grupların kesikli değişkenler açısından farklı olup olmadığı 
Pearson Ki-kare testi ve Fisher Exact test ile değerlendirilmiştir. 
Sürekli değişkenlerin normal dağılıma uygunluğu Shapiro 
Wilks Test ile değerlendirilmiştir. İkili karşılaştırmalarda 
parametrik varsayımlar karşılandığında Student T testi 
karşılanmadığında Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. 
P<0,05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir.

Bulgular

Genel Sosyodemografik Özellikler
Katılımcıların sosyodemografik özelliklerine bakıldığında 

TSSB olan ve olmayanlar arasında eğitim süresi bakımından 
istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur. Bu fark altıncı 
ayda ulaşılan örneklemde de anlamlıdır (sırasıyla birinci ve 

altıncı aylar için, x2=11,46, p=0,022; x2=11,86, p=0,018). 
Patlamadan sonraki birinci ayda değerlendirilen katılımcıların 
sosyodemografik verileri Tablo 1’de gösterilmiştir. 

Patlama sonrasındaki birinci ayda 197 kişiye ulaşılmıştır. 
Birinci ayda 73 kişinin (%37,1) travmaya bağlı akut stres 
bozukluğu yaşamış olduğu, bu kişilerin 27’sinde (%13,7) de 
TSSB olduğu tespit edilmiştir.

Patlamadan sonraki altıncı ayda bu kişilerden 157’sine 
ulaşılmış ve bu olgular TSSB açısından değerlendirilmiştir. 
Yirmi altı kişide (%16,6) TSSB tespit edilmiştir. Altıncı ayda 
TSSB olan ve olmayanlar arasında sosyodemografik veriler 
içerisinde yalnızca eğitim alanında anlamlı istatistiksel fark 
elde edilmiştir (Tablo 1). 

Daha Önce Ruhsal Bir Hastalık Geçirme Durumu
Sosyodemografik veri formu içinde olgulara patlama 

öncesinde tedavi gerektirecek herhangi bir ruhsal rahatsızlık 
geçirip geçirmedikleri sorulmuştur. Sosyodemografik veri 
formunda geçmiş tanılarla ilgili ayrıntı sorulmamıştır. Otuz dört 
kişi (%17,3) daha önce bir psikiyatrik bozukluk geçirdiğini, 
23 kişi (%11,7) psikiyatrik bir tedavi gördüğünü belirtmiştir. 

Taymur ve ark.
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Tablo 1. Birinci ay ve altıncı ay TSSB olan ve olmayanların sosyodemografik verilerinin karşılaştırılması

1. ay TSSB   n, % 
     (+)                 (-)   

1. ay katılımcıların
       n, %               x2, p

6. ay TSSB  n, %        
(+)                 (-)    

6. ay katılımcıların

n % X2 p

Kadın 8,%29,6 45,%26,5 53,%26,9 0,12, 0,731 10,%38,5 35,%26,7 45,%28,7 1,46 0,226

Erkek 19,%70,4 125,%73,5 144 ,%73,1 16,%61,5 96,%73,3 112 %71,3

Eğitim düzeyi

İlkokul 8,%29,6 18,%10,6 26,%13,2 11,46,0,022 6,%23,1 14,%11,1 20,%12,7 11,86 0,018

İlköğretim 9,%33,3 37,%21,8 46,%23,4 11,%42,3 26,%20,6 37,%23,5

Lise 5,%18,5 55,%32,4 60,%30,5 4,%15,4 46,%36,5 50,%31,8

Üniversite 5,%18,5 60,%35,3 65,%33 5,%19,2 40,%31,8 45,%32,0

Medeni durum

Bekar   12,%44,4 66,%38,8 78,%39,6 7,19, 0,066 10,%38,4 48,%37,8 58,%37,9 0,819 0,845

Evli 14,%51,9 101,%59,4 115,%58,4 16,%61,6 79,%62,2 95,%62,1

Gelir düzeyi

0-700 TL 13,%48,1 38,%22,4 51,%25,9 11,00,0,051 10,%38,4 31,%23,6 41,%25,9 3,33 0,649

700-1500 TL 10,%39,9 86,%50,6 96,%48,7 11,%42,3 65,%49,6 77,%48,7

1500 TL  üzeri 4,%14,8 46,%27,1 50,%25,4 5,%19,3 35,%26,8 40,%25,4

Önceden psikiyatrik hastalık öyküsü

Olanlar 9,%33,3 25,%14,7 34,%17,3 5,66,0,017 8,%30,8 22,%16,8 30,%19,1 2,74 0,098

Olmayanlar 18,%66,7 145,%85,3 163,%82,7 18,%69,2 109,%83,2 127,%80,9

Önceden psikotrop kullanımı

Var 5,%18,5 18,%10,6 23,%11,7 1,42,0,233 5,%19,2 16,%12,2 21,%13,3 0,922 0,337

Yok 22,%81,5 152,%89,4 174,%88,3 21,%80,8 115,%87,8 136 %86,7

İşyerinde çalışma süresi

0-1 yıl arası 10,%37,0 61,%35,9 71,%36,0 1,76,0,415 9,%34,6 46,%35,1 55,%35,0 0,829 0,661

1 yıldan fazla 17,%62,9 109,%64,1 126,%64,0 17,%65,4 85,%64,9 102,%65,0

İstatistiksel olarak anlamlı düzeydeki P değeri koyu renkle gösterilmiştir
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TSSB geliştiren ve geliştirmeyen gruplar arasında daha 
önceden psikiyatrik rahatsızlığın varlığı TSSB geliştirenler 
lehine farklı bulunmuştur (x2=5,66; p=0,017) (Tablo 1).

Travmadan Etkileniş Biçimleri
Travmadan fiziksel olarak etkilenme düzeyleriyle ilgili 

sorular değerlendirildiğinde; 166’sının (%84,3) fiziksel 
zarar görmediği, 24’ünün (%12,2) hafif düzeyde ve 7’sinin 
(%3,6) de ağır düzeyde fiziksel zarar gördüğü saptanmıştır. 
Katılımcılardan 107’si (%54,3) yaralı, 49’u (%24,9) ölü kişi 
gördüğünü ifade etmiştir. Çalışmaya katılan 197 kişiden 131’i 
(%66,5) işitme ve deprem etkisi ile, 36’sı (%18,3) işitme, 
görsel ve deprem etkisi ile, 30’u ise (%15,2) olayın içinde 
bulunarak travmaya maruz kalmıştır. Birinci ayda ulaşılan 
olgular içinde TSSB’si olanlar ve olmayanlar arasında 
sırasıyla; ölü görmek, hafif ve ağır fiziksel hasar bulunması, 
ölü veya yaralılar arasında tanıdık olması ve olayın içinde 
bulunmak TSSB geliştirme lehine istatistiksel olarak anlamlı 
fark göstermiştir (x2=4,22, p=0,040; x2=15,17, p=0,001; 
x2=7,78, p=0,005; x2=21,14, p=0,000). Birinci ayda TSSB 
geliştiren ve geliştirmeyen grupların travmadan etkilenme 
biçimlerinin karşılaştırması Tablo 2’de verilmiştir.

Altıncı ayda tekrar ulaşılan olgularda travmadan 
fiziksel olarak etkilenmiş olma düzeyleriyle ilgili sorulara 
(birinci aydaki değerlendirmede) vermiş oldukları yanıtlar 
değerlendirildiğinde; 130’unun (%82,8) fiziksel zarar 
görmediği, 21’inin (%13,4) hafif düzeyde ve 6’sının (%3,8) 

ağır düzeyde fiziksel zarar gördüğü anlaşılmıştır. Bu grubun 
86’sının (%54,7) yaralı gören, 40’ının (%25,5) ölü kişiler 
gören bireylerden oluştuğu saptanmıştır. Altıncı ayda tekrar 
ulaşılan 157 kişiden 104’ü (%66,2) işitme ve deprem etkisi 
ile, 30’u (%19,1) işitme, görsel ve deprem etkisi ile, 23’ü 
(%14,7) ise olayın içinde bulunarak travmaya maruz kalmış 
kişiler olduğu tespit edilmiştir. Altıncı ayda ulaşılan olgular 
içinde TSSB’si olanlar ve olmayanlar arasında TSSB geliştirme 
lehine istatistiksel olarak anlamlı fark gösteren değişkenler 
sırasıyla, hafif ve ağır fiziksel hasar bulunması, ölü veya 
yaralılar arasında tanıdık olması ve olayın içinde bulunma. 
(x2=14,10, p=0,001; x2=10,24, p=0,001; x2=24,96, p<0,001) 
olarak saptanmıştır (Tablo 2). 

Eşlik Eden Ruhsal Hastalık
Araştırmanın birinci ayında ulaşılan olgular içinde 91 

kişinin (%46,2) herhangi bir psikiyatrik tanı almadığı, 55 
kişinin (%27,9) tek bir psikiyatrik tanı aldığı, 28 kişinin 
(%14,2) iki psikiyatrik tanı aldığı, 23 kişinin (%11,7) üç 
ve üzeri psikiyatrik tanı aldığı tespit edilmiştir (Tablo 3). 
Bu tanılar şimdiki durum tanıları olup geçmiş tanıları 
kapsamaz. 

Ek tanı alan 106 kişinin sırasıyla 40’ında (%20,3) majör 
depresif bozukluk (MDB), 53’ünde(%26,9) basit fobi, 
22’sinde(%11,2) yaygın anksiyete bozukluğu (YAB), 17’sinde 
(%8,6) obsesif kompülsif bozukluk (OKB) ve 18’inde (%9,1) 
sosyal fobi (SF) olduğu bulunmuştur (Tablo 3).
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Tablo 2. Birinci ayda TSSB geliştiren ve geliştirmeyen grupların travmadan etkilenme biçimlerinin karşılaştırması

1. ay TSSB  n, %
(+)            (-)

1. ay katılımcıların
n, %           x2-p

6. ay TSSB  n, %
(+)             (-)

6. ay katılımcıların
n, %            x2-p

Yaralı görme

Evet 18,%66,7 89,%52,4 107,%54,3 1,92-0,165

9,%34,7

17, %65,3 69 ,%52,7 86,%54,7
1,41-0,234

Hayır 9,%33,3 81,%47,6 90,%45,7 62,%47,3 71,%45,3

Ölü görme

Evet 11,%40,7 38,%22,4 49,%24,9 4,22-0,040

17, %65,3

9, %34,7 31,%23,7 40,%25,5
1,37-0,242

Hayır 16,%59,3 132,%77,6 148,%75,1 100 %76,3 117,%74,5

Fiziksel hasar

Yok 16,%59,3 150,%88,2 166,%84,3 15,17-0,001

9, %34,6

15,%57,7 115 %87,8 130,%82,8
14,10-0,001

Hafif 8,%29,6 16,%9,4 24,%12,2 12,%9,2 21,%13,4

Ağır 3,%11,1 4,%2,4 7,%3,6 2,%7,7 4,%3,0 6,%3,8

Tanıdık ölü/yaralı

Yok 15,%55,6 136,%80,0 151,%76,6 7,78-0,005

12, %46,2

14, %53,8 108,%82,4 122,%77,7
10,24-0,001

Var 12,%44,4 34,%20,0 46,%23,4 23,%17,6 35,%22,3

Şahit olma biçimi

İşitme/deprem 13,%48,1 118,%69,4 131,%66,5 21,14-<0,001

4,%15,4

12,%46,1

10,%38,5 94,%71,6 104,%66,2

24,96-<0,001İşitme, görme ve deprem 2,%7,4 34,%20,0 36,%18,3 26,%19,8 30,%19,1

Olayın içinde bulunma 12,%44,4 18,%10,6 30,%15,2 11, %8,6 23,%14,7

İstatistiksel olarak anlamı olan p değerleri koyu renkle gösterilmiştir
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Akut stres bozukluğu tanısı alan olgular tüm psikiyatrik 
tanı dağılımları açısından değerlendirilmiştir. Buna göre TSSB 
ile MDB ve YAB varlığı arasında anlamlı bir ilişki saptanmış, 
ancak basit fobi, OKB ve SF ile anlamlı bir ilişki olmadığı 
bulunmuştur (Tablo 4).

Araştırmanın birinci ayında TSSB tanısı alan ve 
almayan olgular tüm psikiyatrik tanı dağılımları açısından 
değerlendirildiğinde; TSSB tanısı alan grupta MDB ile anlamlı 
bir ilişki (p=0,004) bulunmakta iken basit fobi, YAB, OKB ve 
SF ile anlamlı bir ilişki olmadığı (p=0,902; p=0,192; p=0,218 
ve p=0,292) bulunmuştur (Tablo 4). 

Araştırmanın altıncı ayında TSSB tanısı alan ve 
almayan olguların birinci aydaki SCID-I tanıları açısından 
değerlendirmesinde MDB varlığı ile istatistiksel olarak 
anlamlı ilişki bulunmakta iken basit fobi, YAB, OKB ve SF ile 
anlamlı bir ilişki olmadığı bulunmuştur (Tablo 4).

Tartışma

Sanayi ve endüstrideki gelişmeler beraberinde bu 
alanlarda felaketlerin yaşanma riskini arttırmaktadır. 
Ankara’daki büyük bir sanayi bölgesinde meydana gelen bu 
patlamanın kurbanları üzerinde önemli psikososyal etkileri 
olmuştur. 

Çalışmanın patlamadan sonraki birinci ayda yapılan 
değerlendirilmesinde, akut stres bozukluğu oranı %37,1, TSSB 
oranı %13,7 olarak, altıncı ay değerlendirmesinde ise TSSB 
oranı %16,6 olarak saptanmıştır. Konuyla ilgili yazında benzer 
olarak değerlendirilebilecek diğer felaketlere bakıldığında; 
bir yakıt platformu felaketinde olaydan sonraki ilk üç ayda 
%73 oranında travma sonrası stres bozukluğu belirtileri 
gözlenmiş, olaydan 10 yıl sonraki değerlendirmelerde 
%21 oranında TSSB görülmüştür (11). Bir uçak kazasından 
6 ay sonra yapılan değerlendirmede hayatta kalanlarda 
%26 oranında TSSB olduğu tespit edilmiştir (12). Birçok 
çalışmada felaketler sonrasında TSSB gelişme oranı %30-60 
olarak bildirilmiştir ve insanların yol açtığı ya da teknolojik 
olayların neden olduğu felaketlerdeki TSSB sıklığı doğal 
felaketler sonrası oluşanlara göre daha fazla bulunmuştur 
(13). Şu haliyle bu felaket sonucunda ortaya çıkan oranlar 
ilgili literatüre göre düşük gözükmektedir. Ancak bu fark 
travmadan etkilenme biçimine bağlı gibi görünmektedir. 

Clapham demiryolu kazası sonrası hayatta kalanların 
değerlendirilmesi sonucu %40 oranında travmatik olayla 
ilişkili stres belirtileri gözlenmiş ve fiziksel hasarın şiddeti ile 
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Tablo 3. Tüm katılımcılara yönelik yapılan psikiyatrik 
muayene ve uygulanan SCID-I veri sonuçları

n (197) ortalama
(%100)

Psikiyatrik tanısı olmayan 91 %46,2

Tek bir psikiyatrik tanı 55 %27,9

Basit fobi 28 %14,2

MDB 8 %4,1

OKB 5 %2,5

Sosyal fobi 5 %2,5

Diğerleri 9 %4,6

İki psikiyatrik tanı 28  %14,2

MDB+basit fobi 8 %4,1

MDB+YAB 6 %3,0

Sosyal fobi+basit fobi 4 %2,0

MDB+panik bozukluk 2 %1,0

Diğerleri 8 %4,1

Üç ve üzeri psikiyatrik tanı 23 %11,7

MDB: Majör Depresif bozukluk, OKB: Obsesif Kompülsif Bozukluk, YAB: Yaygın Anksiyete 
Bozukluğu 

Tablo 4. uygulanan SCID-I sonucunda tüm katılımcılar, TSSB ve akut stres bozukluğu olanlardaki ek psikiyatrik tanı 
oranları

psikiyatrik tanı 
dağılımı

Tüm katılımcıların
   n/197              %  

TSSB olanlarda
    n/27,%         x2/p

ASB olanlarda        
  n/73,%              x2, p    

6.ay TSSB 
olanlarda  n/26                

x2/p

MDB 40/197 %20,3 11/27

%40,7

8,07

p=0,004

26/73 

%35,6

16,80

p<0,001

11/26 

%42,3

10,85

p=0,001

Basit fobi 53/197 %26,9 7/27

%25,9

0,02

p=0,902

22/73 

%30,1

0,62

p=0,432

8/26 

%30,7

0,73

p=0,392

YAB 22/197 %11,2 5/27

%18,5

1,70

p=0,192

14/73 

%19,2

7,50

p=0,006

3/26 

%11,5

0,00

p=0,990

OKB 17/197 %8,6 4/27

%14,8

1,52

p=0,218

7/73 

%9,6

0,14

p=0,713

2/26

%7,7

0,01

p=0,905

Sosyal fobi 18/197 %9,1 1/27

%3,7

1,11

p=0,292

7/73 

%9,6

0,02

p=0,866

4/26 

%15,4

0,91

p=0,338

İstatistiksel olarak anlamlı p değerleri koyu renkle belirtilmiştir. 
MDB: Major Depresif Bozukluk, YAB: Yaygın Anksiyete Bozukluğu, OKB: Obsesif Kompülsif Bozukluk
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travmatik belirti şiddeti arasında ilişki tespit edilmiştir (14). 
Bireylerin travmadan etkileniş biçimleri incelendiğinde 

etkileniş biçiminin TSSB geliştirme üzerinde etkisi olduğunu 
düşündürecek sonuçlara ulaşılmıştır. Çalışmamızda birinci 
ayda TSSB gelişen 27 kişinin olaya tanıklık etme biçimlerine 
bakıldığında 12’sinin (%44,4) olayın içinde travmaya maruz 
kaldıkları, diğer 15 kişinin de (%46,6) çevre işyerlerinde olayı 
işitme, deprem etkisine maruz kalma veya olaya tanıklık 
ederek olaydan etkilendikleri bulunmuştur. Birinci ayda 
olayın içinde travmaya maruz kalan 30 kişiden 12’sin de 
(%40) TSSB gelişmiş iken olay yerinin çevresinde (deprem, 
görsel ve işitsel olarak) olaya tanıklık etmiş 167 kişiden 
15’inde (%8,9) TSSB gelişmiştir. Buna göre olay yerinde 
bulunanlarda TSSB oranı istatistik olarak anlamlı düzeyde 
yüksektir. Benzer olarak altıncı ayda TSSB tespit edilen 26 
kişinin 12’si (%46,1) olayın içinde travmaya maruz kalmışlardır. 
Altıncı ayda ulaşılan kişiler arasında olayın içinde travmaya 
maruz kalmış toplam 23 kişinin 12’sinde (%52,2) TSSB 
tespit edilmiş iken olay yerinin çevresindeki iş yerlerindeki 
134 kişiden 11’inde (%8,2) TSSB bulunmuştur. Sonuç olarak 
TSSB geliştirme oranı bakımından patlamanın yaşandığı 
işyerlerindekilerle çevresel olarak etkilenenler arasındaki 
fark altıncı ayda da istatistiksel olarak anlamlıdır. Bu bulgu 
daha önce Hodgins ve arkadaşlarının travmatik olaya maruz 
kalan polis memurlarında hem üçüncü hem de on ikinci ayda 
TSSB geliştirme için tek anlamlı risk faktörünün travmanın 
şiddeti olduğu bulgusuyla paraleldir (15). Ayrıca 2004 yılında 
Madrid’deki tren istasyonunda meydana gelen bombalı 
saldırıda olay yerinde bulunanlarda TSSB oranı %44,1 iken 
çevresindeki yerleşim alanlarında yaşayanlarda %12,3 olarak 
bulunmuştur (16). Madrid’de yapılmış bu çalışmanın bulguları 
bizim çalışmamızla benzerlik taşımaktadır. 

Çalışmamızda hastaların daha önceden psikiyatrik 
rahatsızlık öyküsünü ifade etmelerinin birinci ayda TSSB 
oluşumunda risk faktörü olabileceği, altıncı ayda TSSB 
oluşumunda risk faktörü olmadığı değerlendirilmiştir. Bu 
veriye göre daha önceden bir psikiyatrik bozukluk tanısı almış 
olmak kişide strese bağlı bozukluklarının ortaya çıkışında 
bir risk faktörü olabilir. Ancak uzun dönemde bu durumun 
önemi istatistiksel olarak anlamlı olmamaktadır. Eşsizoğlu 
ve arkadaşlarının ülkemizde yapmış oldukları bombalı 
saldırıya maruz kalmış kişilerde TSSB gelişiminde olası risk 
faktörlerini değerlendirdikleri çalışmada, psikiyatrik bozukluk 
öyküsüne sahip olma TSSB gelişimi açısından önemli bir risk 
faktörü olarak değerlendirilmiştir (17). Travma öncesindeki 
ruhsal durumun TSSB gelişimi üzerine etkisinin anlaşılması 
için kişilerde yatkınlık oluşturan unsurların dikkate alınması 
özgül tanı veya tek başına psikopatolojinin varlığından daha 
önemli görünmektedir (18).

Patlamanın birinci ayında yapılan SCID-I’e göre olgularda 
saptanan tüm psikiyatrik tanılar arasında yalnızca MDB’nin 
birinci ve altıncı aylarda TSSB’nin gelişmesinde risk faktörü 
olabileceği düşünülmüştür. Ancak MDB için DSM-IV süre 
ölçütünün iki hafta olması bir kısıtlılıktır. O yüzden bu 
korelasyonun bir risk faktörü olmaktan çok bir birliktelik olarak 
değerlendirilmesi daha spekülasyondan uzak bir çıkarım olur. 
Çalışmamızda TSSB olanların %40,7’sinde MDB birlikteliği 

tespit edilmiştir. Bu konu ile ilgili geniş çaplı yaygınlık 
çalışmalarında majör depresyon ve TSSB birlikteliği %30-50 
oranında bulunmuştur (3,6). Bu birlikteliğin bir nedeni MDB ve 
TSSB’nin görüngüsel olarak örtüşmeleri olabilir. MDB ve TSSB 
arasındaki ilişki birçok araştırmanın konusu olmasına karşın 
bu konuyla ilgili net bir sonuca ulaşılamamıştır (18). Ayrıca 
ASB için YAB’nin risk faktörü olabileceği tespit edilmiştir. Bu 
durum olaydan önce YAB belirtileri gösteren kişilerin ilk bir 
aylık dönemde travmayla ilgili stres belirtilerini daha yoğun 
yaşadıklarını gösterir. 

Çalışmaya katılanlar arasında fiziksel hasara maruz 
kalma, ölü görme ve ölü veya yaralılar arasında tanıdığının 
olması birinci ay TSSB gelişimine katkıda bulunabilecek risk 
faktörleri olarak bulunmuştur. Altıncı ay TSSB gelişiminde 
fiziksel hasar olması, ölü ve yaralılar arasında tanıdık olması 
risk faktörü olarak bulunmuştur. Bu faktörler travmanın 
şiddeti ile doğrudan bağlantılı gözükmektedir. 1998’de 220 
kişinin ölümüne neden olan Nairobi’deki patlama ile ilgili 
geniş popülasyonlu çalışmada; olayı görme, olayda bir 
yakının kaybı, yaralanma gibi faktörler TSSB gelişiminde risk 
faktörü olarak değerlendirilmiştir (19). 

Son olarak çalışmanın bazı sınırlıklarına değinmekte 
yarar vardır. Patlama öncesi ruhsal durumla ilgili daha 
ayrıntılı bilgiye sahip olunamaması ve çalışmanın örneklem 
büyüklüğünün ilişki kurma açısından yeterli istatistiksel güç 
sağlayamaması çalışmanın kısıtlılıklarıdır. Ayrıca DSM-IV’e 
göre depresyon tanısı için 2 haftalık süre yeterli olduğundan 
SCID-I şimdiki durum tanıları içinde depresyonun patlamadan 
önce olup olmadığı ayırt edilmemiştir. Olay öncesi psikiyatrik 
tanılarının ayrıntılı olarak tespiti daha yararlı bilgiler 
sağlayacaktır. 

Sonuç olarak bu çalışma endüstriyel bir felaket sonrası 
TSSB gelişimiyle ilgili olması bakımından önem taşımaktadır. 
Bu alanda yapılmış bir saha çalışması olması, benzer 
çalışmaların çok az olması ve 6 aylık izlemi değerlendirmiş 
olması çalışmanın litaratüre desteği açısından önemlidir. 
Çalışmamızda; TSSB’nun oranı ve oluşmasındaki olası risk 
faktörleri önceki çalışmalarla benzerlik taşımaktadır. Felaketin 
içinde ya da çok yakınında olan kişiler ve MDB tanısı olan 
bireyler takip ve tedavide önemli bir grup özelliği taşımaktadır. 
Ayrıca bu veriler çalışan güvenliğinin fiziksel sağlıkla birlikte 
ruh sağlığının korunmasında da önemli bir rolü olduğunu akla 
getirmektedir. TSSB ile komorbid psikiyatrik rahatsızlıkların 
ve risk faktörlerinin belirlenmesi TSSB’nin tedavisinde 
önemli bir yere sahiptir. Bu ve benzer felaketler sonucunda 
etkilenen bireylerin tedaviye başvurularının az olması göz 
önüne alındığında geniş kapsamlı değerlendirilmeleri, takip 
ve tedavilerinin uzun süreli yapılması gerekmektedir. 
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