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ÖZET

Giriş: Kronik ağrı, anksiyete, depresyon ve çocukluk örselenmelerinin birbirleriyle yakın 
ilişkisi bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı kronik ağrı ile giden hastalıklar olan fibromiyalji 
ve romatoid artrit tanısı alan hastalarda çocukluk örselenmelerinin, anksiyete ve 
depresyon düzeylerinin araştırılması ve sağlıklı kontrollerle karşılaştırılmasıdır.

Yöntem: Çalışmaya fibromiyalji tanılı 30 hasta, romatoid artrit tanılı 30 hasta ve hastalarla 
cinsiyet, yaş ve eğitim açısından eşdeğer 30 sağlıklı kontrol alındı (toplam 90 katılımcı). 
Tüm katılımcılara sosyodemografik veri formu, Çocukluk Örselenme Yaşantıları Ölçeği 
(ÇÖYÖ), Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği (HAD) uygulandı. Ayrıca hastalardan 
Sayısal Ağrı Skalası (SAS) doldurması istendi.

Bulgular: Fibromiyalji grubunun ÇÖYÖ duygusal kötüye kullanım ve HAD depresyon 
puanları kontrol grubundan; HAD anksiyete puanı ise hem kontrol grubundan, hem de 
romatoid artrit grubundan anlamlı olarak daha yüksekti. Romatoid artrit grubunun ise 
ÇÖYÖ duygusal kötüye kullanım ve HAD depresyon puanları kontrol grubundan anlamlı 
olarak daha yüksekti. Fibromiyalji grubunun SAS puanı romatoid artrit grubundan daha 
yüksekti. HAD anksiyete ve HAD depresyon puanları eşik üstü olanlarda ÇÖYÖ cinsel 
kötüye kullanım düzeyi daha yüksekti. 

Sonuç: Hem fibromiyalji, hem de romatoid artritte çocukluk örselenme yaşantıları 
ve depresyon düzeyi yüksektir. Ağrılı hastalığı olanlarda çocukluk örselenmelerinin, 
anksiyete ve depresyonun araştırılması tedavi başarısı açısından önemlidir. 
(Nöropsikiyatri Arşivi 2014; 51: 344-349)

Anahtar kelimeler: Fibromiyalji, romatoid artrit, çocukluk örseleme yaşantıları, anksiyete, 
depresyon

Çıkar Çatışması: Yazarlar bu makale ile ilgili olarak herhangi bir çıkar çatışması 
bildirmemişlerdir.

ABSTRACT

Introduction: The close relationship between chronic pain, anxiety, depression, and 
childhood traumatic experiences is well known. The aim of this study is to investigate 
childhood traumatic experiences, anxiety, and depression levels in patients with 
fibromyalgia and rheumatoid arthritis, which are diseases that cause chronic pain.

Method: A total of 30 patients with fibromyalgia, 30 patients with rheumatoid arthritis, and 
30 healthy controls, matched with patients with respect to gender, age, and education, 
were included in the study (90 participants in total). All participants were given a form 
for sociodemographic characteristics, the Childhood Trauma Questionnaire (CTQ), and 
Hospital Anxiety and Depression Scale (HAD). Patients were also asked to complete a 
numeric pain scale (NPS).

Results: Patients with fibromyalgia reported significantly higher scores for CTQ 
emotional abuse and HAD depression compared with healthy controls. Patients with 
fibromyalgia reported significantly higher scores for HAD anxiety than both healthy 
controls and patients with rheumatoid arthritis. Patients with rheumatoid arthritis 
reported significantly higher scores for CTQ emotional abuse and HAD depression 
compared with healthy controls. Pain scores of patients with fibromyalgia were higher 
than in patients with rheumatoid arthritis. Participants who had scores over the threshold 
on HAD anxiety and depression had significantly higher scores on CTQ sexual abuse.

Conclusion: Both patients with fibromyalgia and patients with rheumatoid arthritis have 
high levels of childhood traumatic experiences and depression. Patients with pain-
related disorders should be examined for childhood traumatic experiences, anxiety, and 
depression for better treatment outcomes. (Archives of Neuropsychiatry 2014; 51: 344-349)

Key words: Fibromyalgia, rheumatoid arthritis, childhood traumatic experiences, anxiety, 
depression
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Giriş

Çocukluk döneminde örselenme yaratacak kötüye kullanım-
lar fiziksel kötüye kullanım, duygusal kötüye kullanım, duygusal 
ihmal, fiziksel ihmal ve cinsel kötüye kullanım olarak tanımlan-
mıştır. Fiziksel kötüye kullanım çocuğa bakım verenler tarafın-

dan kullanılan fiziksel olarak cezalandırma ve zarar verme dav-
ranışlarını kapsar. Duygusal kötüye kullanım ise çocuğa bakım 
verenlerin çocuğun duygusal ve ruhsal sağlığını tehlikeye soka-
cak biçimde aşırı sözel tehditler, alay etmeler, küçük düşürücü 
eleştiriler ve yorumlarda bulunmasıdır. Duygusal ihmal, çocuğun 
sevgi, destek, ilgi bağlanma, bakım gibi gereksinmelerini uygun 



biçimde yerine getirilmemesidir. Fiziksel ihmal çocuğun bes-
lenme, eğitim, tıbbi bakım gibi gereksinimlerinin uygun biçimde 
karşılanmamasıdır. Cinsel kötüye kullanım, çocuk ya da ergenin 
kendisinden en az beş yaş büyük birisi tarafından cinsel organı-
nın okşanması, uyarılması, çocuğa cinsel organın gösterilmesi 
veya çocuğun cinsel organını göstermeye zorlanması, vajinal 
veya anal ilişkiye girilmesi ya da çocuğun pornografi aracılığıyla 
kötüye kullanılması olarak tanımlanır (1). 

Araştırmalar çocukluk çağındaki örselenmelerin erişkinlik 
döneminde yalnızca ruh sağlığı üzerine değil, aynı zamanda 
beden sağlığı üzerine de olumsuz etkileri olduğunu göstermiştir 
(2). Psöriazis (3), otoimmün hastalıklar (4), obezite (5), kardiyo-
vaskuler hastalıklar (6) çocukluk çağı örselenmeleri ile ilişkisi 
gösterilmiş bedensel hastalıklardan bazılarıdır. Ağrı ve ağrılı 
hastalıkların çocukluk örselenmeleri ile ilişkisi ise özellikle dik-
kat çekmektedir (7,8). 

Öte yandan, depresyon ve anksiyetenin ağrı ile ilişkisi önce-
den beri bilinmektedir. Araştırmalar kronik ağrı ile anksiyete ve 
depresyonun sıklıkla bir arada görüldüğünü ve ağrısı olan hasta-
larda anksiyete ve depresyon düzeylerinin sağlıklı kontrollerden 
daha yüksek olduğunu göstermektedir (9,10).

Fibromiyalji, süregen ve yaygın kas iskelet sistemi ağrıları ve 
bunlara eşlik eden çok sayıda işlevsel yakınmadan oluşan bir 
sendromdur. Fibromiyaljinin oluşumunda psikolojik süreçlerin ve 
psikososyal stres etmenlerinin de etkili olduğu üzerinde görüş 
birliği oluşmuş (11), altta yatan belirli bir organik neden sapta-
namamıştır (12). Romatoid artrit, ise en sık görülen inflamatuar 
artrittir. Ağrı ve hareket kısıtlılığı belirgindir. Etiyolojisinde çoklu 
organik etkenler söz konusudur (13).

Bu çalışmanın amacı işlevsel ağrı ile giden bir hastalık olan 
fibromiyalji ve organik kökenli ağrıya neden olan bir hastalık 
olan romatoid artrit tanısı alan hastalarda çocukluk çağı örse-
lenmelerinin, anksiyete ve depresyon düzeylerinin araştırılması; 
sağlıklı kontrollerle ve birbirleriyle karşılaştırılmasıdır. Varsayı-
mımız; fibromiyalji tanılı hastalarda romatoid artrit tanılı has-
talara ve sağlıklı kontrollere göre çocukluk dönemi örselenme 
yaşantılarının daha fazla, anksiyete ve depresyon düzeylerinin 
daha yüksek olduğudur. 

Yöntem

Katılımcılar ve Desen
Araştırmaya hastanemiz fiziksel tıp ve rehabilitasyon polikli-

niğinde fibromiyalji tanısı ile ayaktan izlenen 30 hasta ve roma-
toid artrit tanısı ile ayaktan izlenen, remisyonda 30 hasta alındı. 
Ayrıca, hastalarla yaş, cinsiyet ve eğitim düzeyi açısından eş-
leştirilmiş 30 sağlıklı kontrol çalışmaya alındı. Tüm olgularda 18-
65 yaş arasında olma, en az okuma yazma bilme koşulu arandı. 
Klinik olarak zeka geriliği saptanan, bilinen organik beyin hasta-
lığı ya da zihinsel işlevleri etkileyebilecek organik hastalığı bulu-
nan olgular çalışmaya alınmadı. Ayrıca ağrıya neden olabilecek 
herhangi bir ek hastalığı bulunanlar da çalışmaya alınmadı.

Hastalar polikliniğe ayaktan başvuranlar arasından ardışık 
olarak çalışmaya alındı. Çalışma için Amerikan Romatizma Bir-
liği (ARA) ölçütlerine (14) göre romatoid artrit tanısı konan top-
lam 117 hasta değerlendirildi. 74 hasta remisyon ölçütlerini (15) 
karşılamadığı için dışlandı. 10 hasta 65 yaş üzerinde olduğu ve 
3 hasta okur yazar olmadığı için çalışmaya alınmadı. Amerikan 
Romatoloji Koleji (ACR) ölçütlerine (16) göre fibromiyalji tanısı 
alan 35 hasta değerlendirmeye alındı. 2 hasta gönüllü onam 
vermediği için, 2 hasta okuryazar olmadığı için, 1 hasta multiple 
skleroz tanısı olduğu için çalışmaya alınmadı. Sağlıklı kontroller 
hastane temizlik personeli arasından çalışmaya katılmak için 
gönüllü olan kadınlar arasından ardışık olarak alındı. 32 kişi de-
ğerlendirildi. Bir kişi ankilozan spondilit, bir kişi de livedo retiku-
laris tanısı olduğu için çalışmaya alınmadı. 

Tüm olgulardan yazılı bilgilendirilmiş olur alındı. Çalışmaya 
alınma koşullarını karşılayan tüm olgular için sosyodemografik 
veri formu dolduruldu, Çocukluk Örselenme Yaşantıları Ölçeği 
(ÇÖYÖ), Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği (HAD) uygulan-
dı. Hasta gruplarına ek olarak Sayısal Ağrı Skalası (SAS) verildi. 

HAD’dan eşik üstü puan alan olguların psikiyatri tarafından 
değerlendirilmesi ve gerekirse tedavisi sağlandı.

Araçlar
Sosyodemografik Veri Formu: Yaş, eğitim düzeyi, cinsiyet, 

hastalık öyküsü, aile öyküsü, özkıyım sayısı, türü ve ailede öz-
kıyım girişimi ile ilişkili bilgileri sorgulamaktadır. Araştırmacılar 
tarafından geliştirilmiştir.

Çocukluk Örselenme Yaşantıları Ölçeği (Childhood Trau-
ma Questionnaire): Bernstein ve ark. tarafından 18 yaş öncesi 
örselenme yaşantılarını taramaya yönelik olarak geliştirilmiştir 
(17). Beşli likert tipinde toplam 40 madde içerir. Yüksek puanlar 
çocukluk örselenme yaşantılarının sıklığını gösterir. Üç alt ölçek-
ten oluşur: duygusal kötüye kullanım ve duygusal ihmal, fiziksel 
kötüye kullanım, cinsel kötüye kullanım. Türkçe geçerlilik ve gü-
venilirlik çalışması Aslan ve Alparslan tarafından yapılmıştır (18).

Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği (Hospital Anxiety 
and Depression Scale): Anksiyete ve depresyon riskini belirle-
mek, düzey ve şiddetini ölçmek üzere Zigmond ve Snaith tarafın-
dan geliştirilmiştir (19). Özellikle bedensel hastalığı olanlarda uy-
gulanması tercih edilir. Toplam 14 maddeden oluşur. Bunlardan 
yedisi anksiyeteyi, yedisi depresyonu ölçmektedir. Anksiyete alt 
ölçeği için kesme puanı 10/11, depresyon alt ölçeği için ise 7/8 
bulunmuştur. Dörtlü likert tipi ölçüm sağlar. Türkçe geçerlilik ve 
güvenilirlik çalışması Aydemir ve ark. tarafından yapılmıştır (20).

Sayısal Ağrı Skalası: Ağrı şiddetini ölçmede ve ağrıyı izle-
mede kullanılır. On santimetre uzunluğunda 0’dan 10’a kadar 
rakamlarla işaretlenmiş bir çizgiden oluşur. 0-10 arasında ölçüm 
sağlar (0=ağrı yok, 10=en şiddetli ağrı). Hastadan, bu çizgi üze-
rinde kendisinin duyduğu ağrı şiddetine karşılık gelen noktayı 

345Bayram ve Erol
Fibromiyaji-Romatoid Artritte Çocukluk Örselenmesi



346 Bayram ve Erol
Fibromiyaji-Romatoid Artritte Çocukluk Örselenmesi

işaretlemesi istenir (21). Bu çalışmada hastalardan gün boyun-
ca hissettiği en şiddetli ağrıyı işaretlemesi istenmiştir.

İstatistiksel değerlendirme
Elde edilen veriler Statistical Package for Social Sciences 

15.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA) programı ile çözümlendi. 
Fibromiyalji, romatoid artrit ve sağlıklı kontrol gruplarının yaş, 
eğitim düzeyleri ve ölçek puanları açısından karşılaştırılması 
için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanıldı. Farkı yaratan 
grubu saptamak için sonrasında Tukey testi uygulandı. Her üç 
grupta HAD’dan eşik üstü puan alanların oranları ki kare testi ile 
karşılaştırıldı. Fibromiyalji ve romatoid artrit gruplarının hastalık 
süresi ve ağrı düzeyleri bağımsız gruplar için t testi ile karşılaş-
tırıldı. Anksiyetesi olan ve olmayan grupların yaş, eğitim düzeyi 
ve ölçek puanları; depresyonu olan ve olmayan grupların yaş, 
eğitim düzeyi ve ölçek puanları bağımsız gruplar için t testi ile 
karşılaştırıldı. Yaş eğitim düzeyi ve ölçek puanları arasındaki ba-
ğıntı Pearson korelasyon analizi ile araştırıldı. Yapılan tüm ista-
tistiksel analizler için anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak kabul edildi.

Bulgular

Araştırmaya alınan olguların tümü kadındı. Fibromiyalji gru-
bunun yaş ortalaması 39,1±9,1, eğitim süresi ortalaması 8,3±4,3 
seneydi. Romatoid artrit grubunun yaş ortalaması 42,7±10,5 ve 
eğitim süresi ortalaması 6,6±3,1 seneydi. Kontrol grubunun yaş 
ortalaması 40,8±8,9 ve eğitim süresi ortalaması 8,3±3,2 seney-
di. Yaş ve eğitim düzeyi açısından üç grup arasında anlamlı fark 
yoktu. 

Üç grup ölçek puanları açısından karşılaştırıldığında; ÇÖYÖ 
fiziksel kötüye kullanım ve ÇÖYÖ cinsel kötüye kullanım alt ölçek 
puanlarında üç grup arasında anlamlı fark saptanmadı. ÇÖYÖ 
duygusal kötüye kullanım ve duygusal ihmal, HAD anksiyete ve 
HAD depresyon puanları açısından üç grup arasında istatistik-
sel olarak anlamlı fark olduğu saptandı (sırasıyla F=4,80, p=0,010; 
F=8,98, p<0,001; F=3,85, p=0,025). Fibromiyalji grubunun ÇÖYÖ 
duygusal kötüye kullanım ve HAD depresyon puanları kont-
rol grubundan anlamlı olarak daha yüksekti (sırasıyla p=0,014, 
p=0,049). Fibromiyalji grubunun HAD anksiyete puanı hem kont-
rol grubundan, hem de romatoid artrit grubundan anlamlı olarak 
daha yüksekti (sırasıyla p<0,001, p=0,023). Romatoid artrit gru-
bunun ise ÇÖYÖ duygusal kötüye kullanım ve HAD depresyon 
puanları kontrol grubundan anlamlı olarak daha yüksekti (sıra-
sıyla p=0,043, p=0,046). Her üç grubun yaş, eğitim süresi ve ölçek 
puanları açısından karşılaştırılması Tablo 1’de özetlenmiştir.

Fibromiyalji grubunun hastalık süresi ortalaması 70,4±40,4 ay, 
romatoid artrit grubunun hastalık süresi ortalaması 81,5±60,6 ay 
idi. İki grup arasında hastalık süresi açısından istatistiksel olarak 
anlamlı fark yoktu. İki grubun SAS puanı karşılaştırıldığında fibro-
miyalji grubunun SAS puanı ortalamasının 7,4±2,3, romatoid artrit 
grubunun ise 3,8±2,0 olduğu ve fibromiyalji grubunun SAS puanının 
anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu saptandı (t=6,57, p<0,001). 

Fibromiyalji grubunun %63,3’ünün (s=19), romatoid artrit 
grubunun %36,7’sinin (s=11), kontrol grubunun %23,3’ünün (s=7) 
HAD anksiyete ölçeğinden eşik üstü puan (11 ve üzeri) aldıkları 
saptandı. Fibromiyalji grubunda HAD anksiyete ölçeğinden eşik 
üstü puan alanların oranı hem kontrol grubundan hem de roma-
toid artrit grubundan daha fazlaydı (sırasıyla χ2=9,77, p= 0,004; 
χ2=4,27, p=0,035). Fibromiyalji grubunun %53,3’ünün (s=16), 
romatoid artrit grubunun %50’sinin (s=15), kontrol grubunun 
%33,3’ünün (s=10) HAD depresyon ölçeğinden eşik üstü puan (8 
ve üzeri) aldıkları saptandı; buna karşın üç grup arasında istatis-
tiksel olarak anlamlı fark yoktu.

Olgular HAD anksiyete ölçeğinden aldıkları puana göre iki 
gruba ayrılıp incelendi. Ölçeğin kesme puanı olan 11 puan ve üs-
tünde alanlar ile 10 puan ve altında alanlar karşılaştırıldı. HAD 
anksiyete puanı eşik üstü olan grubun yaş ortalaması diğer grup-
tan anlamlı düzeyde daha düşüktü (p=0,012). Eşik üstü puan alan 
grupta ÇÖYÖ cinsel kötüye kullanım ve HAD depresyon puanları-
nın istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu gö-
rüldü (sırasıyla p=0,021, p<0,001). Diğer ölçek puanları ve eğitim 
düzeyi açısından iki grup arasında anlamlı fark yoktu (Tablo 2).

HAD depresyon ölçeğinden alınan puana göre de olgular iki 
gruba ayrıldı. HAD depresyon ölçeğinden kesme puanı olan 8 
puan ve üzerinde alanlar, 7 puan ve altında alanlar ile karşılaş-
tırıldı. Eşik üstü puan alan grubun ÇÖYÖ cinsel kötüye kullanım 
ve HAD anksiyete puanları anlamlı düzeyde daha yüksekti (sıra-
sıyla p=0,046, p<0,001). Yaş, eğitim düzeyi ve diğer ölçek puanları 
açısından iki grup arasında anlamlı fark yoktu (Tablo 3).

Fibromiyalji, romatoid artrit ve kontrol grupları yaş, eğitim 
düzeyi ve ölçek puanları arasındaki bağıntı açısından ayrı ayrı 
ve bir arada incelendi. Olgular bir arada değerlendirildiğinde, 
ÇÖYÖ cinsel kötüye kullanım puanı ile HAD anksiyete ve HAD 
depresyon puanları arasında anlamlı korelasyon bulundu (sıra-
sıyla r=0,53, p=0,009; r=0,38, p=0,030). Bunun dışında grupların 
ayrı ayrı ve birlikte analizlerinde alt ölçeklerin birbiriyle bağıntısı 
dışında istatistiksel olarak anlamlı korelasyon saptanmadı.

Tartışma

Ağrı; doku zedelenmesine bağlı olarak ortaya çıkan hoş ol-
mayan bir duyusal ve duygusal deneyim olarak tanımlanmaktadır 
(22). Buna karşın, ağrı ve ağrılı durumların psikososyal stres et-
menleri ve ruhsal sıkıntılar ile yakın ilişkisi bilinmektedir (23,24). 
Her ikisi de kas iskelet sisteminde ağrı ile giden hastalıklar olan 
fibromiyalji ve romatoid artrit, fibromiyaljinin işlevsel olması, ro-
matoid artritin ise organik nedenli olması ile ayrılmaktadırlar. 

Geçmiş araştırmalar çocukluk örselenmeleri olanlarda kas 
ağrısı, baş ağrısı, pelvik ağrı, karın ağrısı gibi çeşitli kronik ağrı-
ların yüksek oranlarda olduklarını bildirmiştir (25,26,27). Benzer 
biçimde, kronik ağrısı olan hastalarda çocukluk örselenmeleri-
nin daha yüksek düzeylerde olduğu da bildirilmektedir (28,29,30). 
Bununla birlikte çocukluk örselenmeleri ile ağrının ilişkisini in-
celeyen önceki araştırmalarda genellikle ağrının organik etiyo-
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Tablo 1. Fibromiyalji, romatoid artrit ve kontrol gruplarının yaş, eğitim düzeyi ve ölçek puanlarının karşılaştırılması

 Fibromiyalji Romatoid artrit Kontrol
 (s=30) (s=30) (s=30)
 ort±ss ort±ss ort±ss ANOVA Tukey

Yaş  39,1±9,1  42,7±10,5  40,8±8,9 F=0,64, p=0,53 fibromiyalji-kontrol p=0,934

     romatoid artrit-kontrol p=0,730

     fibromiyalji-rom. artrit p=0,511

Eğitim (yıl)  8,3±4,3 6,6±3,1 8,3±3,2 F=2,80, p=0,07 fibromiyalji-kontrol p=0,997

     romatoid artrit-kontrol p=0,092

     fibromiyalji-rom. artrit p=0,107

ÇÖYÖ-duygusal kötüye k. 41,8±12,4 40,4±15,5 32,6±8,2 F=4,80, p=0,010 fibromiyalji-kontrol p=0,014*

     romatoid artrit-kontrol p=0,043*

     fibromiyalji-rom. artrit p=0,905

ÇÖYÖ-fiziksel kötüye k. 26,3±6,7 26,2±7,0 24,5±5,1 F=0,80, p=0,452 fibromiyalji-kontrol p=0,500

     romatoid artrit-kontrol p=0,538

     fibromiyalji-rom. artrit p=0,998

ÇÖYÖ-cinsel kötüye k. 5,8±2,7 5,3±0,9 5,2±0,8 F=1,11, p=0,336 fibromiyalji-kontrol p=0,352

     romatoid artrit-kontrol p=0,971

     fibromiyalji-rom. artrit p=0,482

HAD-anksiyete 11,7±4,4 9,0±3,3 7,5±3,9 F=8,98, p<0,001 fibromiyalji-kontrol p<0,001**

     romatoid artrit-kontrol p=0,305

     fibromiyalji-rom. artrit p=0,023*

HAD-depresyon 7,9±3,3 7,9±3,9 5,7±3,4 F=3,85, p=0,025 fibromiyalji-kontrol p=0,049*

     romatoid artrit-kontrol p=0,046*

     fibromiyalji-rom. artrit p=0,999

*p<0,05, **p<0,001
 ÇÖYÖ: Çocukluk Örselenme Yaşantıları Ölçeği, HAD: Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği 

Tablo 2. HAD anksiyete ölçeğinden eşik üstü ve eşik altı 
puan alan olguların yaş, eğitim düzeyi ve ölçek puanlarının 
karşılaştırılması

 HAD-anksiyete  HAD-anksiyete
 ≥ 11 (s=37) ≤ 10 (s=53)
 ort±ss ort±ss t p

Yaş 38,2±9,0 43,2±9,4 -2,5 0,012*

Eğitim (yıl) 7,9±3,7 7,5±3,6 0,63 0,533

ÇÖYÖ-duygusal kötüye k. 40,4±13,3 36,8±12,6 1,29 0,199

ÇÖYÖ-fiziksel kötüye k. 26,2±6,6 25,3±6,1 0,75 0,483

ÇÖYÖ-cinsel kötüye k. 5,9±2,5 5,0±0,4 2,35 0,021*

HAD-depresyon 9,5±3,1 5,5±3,2 5,83 <0,001**

*p<0,05, **p<0,001
ÇÖYÖ: Çocukluk Örselenme Yaşantıları Ölçeği, HAD: Hastane Anksiyete ve Depresyon 
Ölçeği

Tablo 3. HAD depresyon ölçeğinden eşik üstü ve eşik altı 
puan alan olguların yaş, eğitim düzeyi ve ölçek puanlarının 
karşılaştırılması

 HAD-depresyon   HAD-depresyon 
 ≥ 8 (s=41) ≤ 7 (s=49)
 ort±ss ort±ss t p

Yaş 40,1±9,5 42,0±9,5 -0,99 0,325

Eğitim (yıl) 7,4±3,6 7,9±3,7 -0,68 0,496

ÇÖYÖ-duygusal kötüye k. 38,8±10,9 37,7±14,4 -0,41 0,680

ÇÖYÖ- fiziksel kötüye k. 25,9±7,4 25,3±4,6 -0,53 0,596

ÇÖYÖ-cinsel kötüye k. 5,8±2,2 5,1±0,3 -2,20 0,032*

HAD-anksiyete 11,8±3,5 7,4±3,8 5,77 <0,001**

*p<0,05, **p<0,001
ÇÖYÖ: Çocukluk Örselenme Yaşantıları Ölçeği, HAD: Hastane Anksiyete ve Depresyon 
Ölçeği



lojisi olup olmadığı sorgulanmamış; yalnızca olguların bildirdik-
leri ağrı dikkate alınmıştır. Araştırmamızda ise organik nedenli 
olduğu bilinen romatoid artrit grubu da incelenmiştir. 

Araştırmamız sonuçlarına göre, fibromiyalji tanılı hasta-
larda çocukluk döneminde duygusal kötüye kullanım sağlıklı 
kontrollerden daha yüksek düzeydedir. Bu da varsayımımızı 
desteklemektedir. Fibromiyalji tanılı hastalarda çocukluk örse-
lenmelerinin yüksek düzeyde olduğu geçmiş araştırmalarda da 
gösterilmiştir (31).

Öte yandan, varsayımımızın aksine araştırmamızda romatoid 
artrit tanılı hastalarda da çocukluk döneminde duygusal kötü-
ye kullanımın sağlıklı kontrollere göre fazla olduğu görülmüştür. 
Bu da çocukluk dönemi örselenmelerinin hem işlevsel, hem de 
organik kökenli ağrılı durumlar ile ilişkili olabileceğini düşün-
dürmektedir. Nitekim, Kanada’da çok geniş örneklem ile yapılan 
nüfusa dayalı bir araştırmada çocukluğunda örseleyici yaşantısı 
olanlarda artrit riskinde artış saptanmıştır (32). Çocukluk döne-
minde örselenme yaşantıları olanlardaki bu artrit vb. kronik has-
talık riski artışında, çocukluk örselenmeleriyle ilişkili olumsuz 
davranış kalıpları ve yetersiz başa çıkma yetilerinin (33,34) etkili 
olduğu düşünülebilir. 

Başka bir çalışmada ise fibromiyalji ve romatoid artrit tanılı 
hastalar karşılaştırılmış ve fibromiyalji grubunda çocukluk örse-
lenmelerinin daha fazla olduğunu bildirilmiştir (35). Ne yazık ki 
bu çalışmada kontrol grubunun olmaması sağlıklılarla karşılaş-
tırma yapmayı ve ileri yorum yapılmasını engellemektedir. Bizim 
araştırmamızda fibromiyalji grubunda her üç tür kötüye kullanım 
romatoid artrit grubundan daha yüksek düzeyde olmakla birlikte, 
iki grup arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı düzeye ulaş-
mamıştır. Bu durum istatistiksel güç yetersizliği ile ilgili olabilir. 
Sonraki araştırmaların daha büyük örneklemlerle ve kontrol gru-
bu içerecek biçimde yapılması yararlı olacaktır.

Benzer biçimde çalışmamızda, hem fibromiyalji hem de ro-
matoid artrit tanılı hastalarda depresyon düzeyleri sağlıklı kont-
rollerden yüksek ve birbiriyle benzer düzeylerdedir. Nitekim, 
kronik ağrısı olanlar ile yürütülen çalışmalar bu gruplarda dep-
resyonun sık görüldüğünü göstermektedir. Geisser ve ark. (36) 
kronik ağrısı olanlarda %33 oranında DSM-IV majör depresyon 
tanısı olduğunu saptamış; Yazıcı ve ark. (10) ise kronik kas iske-
let sistemi ağrısı olan hastalarının %42,3’ünün HAD depresyon 
ölçeğinden eşik üstü puan aldıklarını bildirmiştir. Bizim çalışma-
mızda fibromiyalji grubunun %53,3’ü, romatoid artrit grubunun 
%50’si HAD depresyon ölçeğinden eşik üstü puan almışlardır ve 
bu bulgular dizin ile paralellik göstermektedir.

Çalışmamızda anksiyete düzeylerinin fibromiyalji grubunda 
hem sağlıklı kontrollerden, hem de romatoid artrit grubundan 
yüksek olduğu; romatoid artrit grubunun kontrollerden farksız ol-
duğu bulunmuştur. Fibromiyalji grubunun %63,3’ü, romatoid artrit 
grubunun %36,7’si, HAD anksiyete ölçeğinden eşik üstü puan al-
mışlardır. Yazıcı ve ark.’nın (10) organik nedene bağlı kronik bel, 
boyun ya da diz ağrısı olan grubunda bu oran %33,1’dir ve bizim 
romatoid artrit grubumuzla benzerdir. Fibromiyalji grubundaki 
çok daha yüksek oran fibromiyaljinin psikosomatik kökenleri ile 
ilgili olabilir. Nitekim, çalışmamızda fibromiyalji grubunda SAS 

ile ölçülen ağrı düzeyi de romatoid artrit grubundan yüksektir 
ve fibromiyaljide ağrı ile anksiyetenin bağıntısı eskiden beri bi-
linmektedir (37). Önceki çalışmalarda da fibromiyaljide ağrı ve 
anksiyete düzeyinin romatoid artritten daha yüksek olduğu ama 
depresyon düzeyleri arasında fark olmadığı bildirilmiştir (38).

Anksiyete ve depresyon çocukluk örselenmeleriyle, özellik-
le de cinsel kötüye kullanım ile ilişkisi en sık gösterilmiş ruhsal 
bozukluklardır (39,40,41,42). Araştırmamızda da anksiyete ve 
depresyon ölçeklerinden eşik üstü puan alanlarda çocukluk dö-
neminde cinsel kötüye kullanımın daha fazla olduğu saptanmış; 
ayrıca anksiyete ve depresyon düzeyleri ile çocukluk dönemin-
de cinsel kötüye kullanım arasında anlamlı bağıntı bulunmuştur. 
Anksiyetesi olanlarda depresyon düzeyinin ve depresyonu olan-
larda anksiyete düzeyinin yüksek olması ise beklenen bir bulgu-
dur ve anksiyete ile depresyon arasındaki yakın ilişkiye işaret 
etmektedir (43,44,45).

Araştırmamızın ilgi çekici bir bulgusu fibromiyalji ve romato-
id artriti olan hastalarda çocukluk döneminde duygusal kötüye 
kullanım düzeyi fazla iken; anksiyete ve depresyon düzeyi eşik 
üstü olanlarda cinsel kötüye kullanımın yüksek olmasıdır. Ön-
ceki dizin çocukluk örselenmeleri ile ruhsal ve bedensel çeşitli 
hastalıklar arasındaki ilişkiyi araştırırken, örselenme türleri üze-
rinde fazla durmamıştır. Bu nedenle gelecekteki araştırmalarda 
farklı türde çocukluk örselenmelerinin etkilerinin ayrı ayrı ince-
lenmesi yararlı olacaktır.

Fibromiyalji büyük oranda kadın cinsiyette görülür (46). Bu 
nedenle örneklemimiz kadınlardan oluşmaktadır. Araştırmamı-
zın kısıtlılıklarından birisi yalnızca kadınlar üzerinde yapılmış 
olması ve sonuçlarının erkeklere genellenemeyecek olmasıdır. 
Bir başka kısıtlılık ise çocukluk örselenmeleri ile ilgili bilgilerin 
geriye dönük olarak sorgulanması ve bellek yanılsamalarının 
etkisine açık olmasıdır. Öte yandan araştırmamızın üstün yanı 
işlevsel ve organik kökenli iki kas iskelet sistemi hastalığının bir 
arada incelenmesi ve sağlıklı kontrol grubunu da içermesidir.

Çocukluk çağı örselenme yaşantıları birey üzerinde uzun 
dönemli stres oluşturan, hem ruh hem de beden sağlığını olum-
suz etkileyen yaşantılardır. İşlevsel ya da organik kökenli ağrılı 
hastalığı olanlarda çocukluk örselenmelerinin, anksiyete ve 
depresyonun da araştırılması ve ağrılı hastalıkların tedavisinin 
disiplinler arası çoklu bir yaklaşımla yürütülmesi önemli kaza-
nımlar sağlayacaktır. 
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