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Ergen Cinsel İstismar Olgularında Psikopatoloji Gelişiminde 5-HTTLPR 
Gen Polimorfizmi ve Yılmazlık Bileşeninin Değerlendirilmesi
Evaluation of 5-HTTLPR Gene Polymorphism and Resilience Components on the 
Development of Psychopathology in Adolescent Sexual Abuse Cases

Araştırma Makalesi / Research Article

GİRİŞ
Çocukların ¼’ünden fazlası, erişkin döneme ulaşana dek istismar, ev-toplum ya da okul kaynaklı şiddet, doğal afet, trafik kazası, medikal travma, 
savaş, terör, göç ve yakın birinin ölümü gibi travmalara maruz kalmaktadır (1). Epidemiyolojik çalışma verileri, çocuklarda travmaya maruzi-
yetinin %25-45 düzeyinde olduğuna işaret etmektedir (2). Kız çocuklarda üç kat daha fazla görüldüğü bildirilen cinsel istismarın genel olarak 
küçük yaştaki çocuklara uygulandığı belirtilmektedir (3,4). Ülkemizde, ulusal örneklem üzerinde yapılmış yeterli çalışma bulunmamakla birlikte 
çocuklarda fiziksel istismar sıklığı %30-35, cinsel istismar sıklığı %13 olarak tahmin edilmektedir (3,5).
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Introduction: More than one-fourth adolescents are exposed to 
unexpected frightening experiences and traumas until adulthood. 
In this study, we aimed to determine the potential role of serotonin 
transporter (5-HTT) gene polymorphism regarding resilience factors 
in the symptom variability of individuals exposed to sexual abuse. 

Methods: Adolescents aged 11–17 years, who were admitted to 
the Marmara University Child Psychiatry Outpatient Clinic Forensic 
division with sexual abuse experience history, were informed 
about the research, and volunteers were included in the study. 
Turkish versions of “Kiddie-Schedule for Affective Disorders and 
Schizophrenia-Present and Lifetime (K-SADS-PL)” was used to assess 
the psychopathology and functionality. The evaluation of participants 
also included self-reports based on “Eysenck Personality Inventory” 
and “Ways of Coping Inventory” for reflecting the resilience domain.

Results: The sample included 16 girls (88.9%) and 2 boys (11.1%), 
and the mean (±standard deviation) age was 14.58±1.97 years. 

Genotyping of the insertion/deletion polymorphism (5-HTTLPR) in 
the 5-HTT gene’s transcriptional control zone was established, and 
8 participants (44.4%) were determined to be of the LL genotype, 
while 7 (38.8%) were LS and 3 (16.6%) were SS carriers. Considering 
the relationship between coping styles regarding resilience and genetic 
variants, 87.5% of participants (n=7) exhibiting problem-focused 
coping style were determined found to carry the LL allele, while 90% 
(n=9) who exhibited emotion-focused coping styles were the SS-LS 
allele carriers (p=0.003). 

Conclusion: Our findings suggest that 5-HTTLPR gene polymorphism 
has a significant impact on the formation of coping styles. More 
studies are needed to determine other factors involved in the 
complex relationship between 5-HTTLPR gene polymorphism and 
development of psychopathology.

Keywords: Adolescent, sexual abuse, 5-HTTLPR, polymorphism, 
resilience

ABSTRACT

Amaç: Çocukların ¼’ünden fazlası, erişkin döneme ulaşana dek bek-
lenmedik ve ürkütücü deneyimlere ve travmalara maruz kalmaktadır. 
Bu çalışmada, cinsel istismara maruz kalmış olan ergenlerde serotonin 
taşıyıcı gen polimorfizminin, yılmazlık ekseninde belirti değişkenliğini 
belirlemede olası rolünün araştırılması amaçlanmıştır. 

Yöntem: Marmara Üniversitesi Çocuk Psikiyatrisi Adli polikliniğine baş-
vuran ve cinsel istismar maruziyeti öyküsü olan, 11-17 yaş arası ergen-
lere araştırma hakkında bilgi verilmiş ve araştırmaya katılmaya gönüllü 
olanlar çalışmaya dahil edilmiştir. Psikopatoloji ve işlevsellik değerlen-
dirmeleri klinik görüşme esnasında, Çocuklar için Duygulanım Bozuk-
lukları ve Şizofreni Görüşme Çizelgesi-Şimdi ve Yaşam boyu Versiyo-
nu-Türkçe Versiyonunu (ÇGDŞ-ŞY-T) ile yapılmıştır. Ayrıca çocukların 
doldurduğu, “Eysenck Kişilik Envanteri” ve “Stresle Başa Çıkma Tarzları 
Ölçeği” de değerlendirilmiştir. 

Bulgular: 16 kız (%88,9) ile 2 erkekten (%11,1) oluşmakta olan ör-
neklemin yaş ortalaması 14,58±1,97 idi. Örneklemde 5-HTT geninin 

transkripsiyonel kontrol bölgesindeki insersiyon/delesyon polimorfiz-
minin (5-HTTLPR) genotiplenmesi yapıldığında; 8 bireyin (%44,4) LL, 
7 bireyin (%38,8) LS ve 3 bireyin (%16,6) SS genotipinde olduğu be-
lirlenmiştir. Yılmazlık alt bileşenleri olan baş etme tarzları ile genetik 
varyantlar arasındaki ilişki incelendiğinde ise problem odaklı baş etme 
tarzı sergileyen olguların %87,5’inin (n=7) LL aleli taşıdığı; baş etme 
tarzları duygu odaklı olanların ise %90’ının (n=9) SS-LS alel taşıyıcısı 
oldukları saptanmıştır (p=0,003). 

Sonuç: Çalışmamızın bulguları, 5HTTLPR gen polimorfizminin kişinin 
stresle baş etme tarzlarının biçimlenmesi üzerine önemli bir etkisinin 
olduğuna işaret etmektedir. 5HTTLPR gen polimorfizmi ve psikopa-
toloji gelişimi arasındaki kompleks ilişkide rol oynayan diğer faktörlerin 
saptanması için daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır. 

Anahtar kelimeler: Ergen, cinsel istismar, 5-HTTLPR, polimorfizm, 
yılmazlık
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Çocukluk çağı istismarı ile çocukluk ya da erişkin dönem psikopatolojisi 
arasında ilişki bulunduğu bilinmektedir (6,7). Literatürde ayrıca, çocukluk 
çağında cinsel istismara uğramış üç kişiden birinde (%20-50) herhangi bir 
psikiyatrik bozukluk gelişmediği de bildirilmektedir (2,4,8). Çocukların 
travmaya vereceği yanıtın şekillenmesinde bireysel farklılıklar rol oynar ve 
bu yanıt salt o bireye özgüdür (6,9). 

Travmatik bir olayın deneyimlenmesine zemin hazırlayan ve deneyimlen-
dikten sonra, semptom gelişimini etkileyen faktörler, risk ve koruyucu fak-
törler olarak ele alınmaktadır. Risk faktörleri arasında aile işlevselliği (düşük 
sosyoekonomik düzey, aile içi şiddet, ebeveyn ve aile ilişkileri, sosyal destek, 
hastalıklar), bireysel faktörler (cinsiyet, düşük IQ, öğrenme zorlukları gibi) 
ve toplumsal yatkınlıklar (sosyal eşitsizlikler, toplumda şiddete hoşgörülü 
olmak, kültürel normlar vb.) yer almaktadır (10). 

Bireysel stres yanıtında, nöronal iletiden sorumlu nörotransmitterlerin de 
önemli rolleri olduğu bilinmektedir (11). Sinaptik aralığa salınan seroto-
ninin nörona geri alımından sorumlu, transmembraner bir protein olan 
serotonin taşıyıcısı (5-HTT, SERT) serotonerjik transmisyonda anahtar 
düzenleyicidir ve bu işlevi nedeniyle birçok psikiyatrik bozukluğun etiyoloji-
sinde önemli rol oynadığı öne sürülmektedir (12,13,14). 5-HTT geni ile iliş-
kili iki polimorfizm tanımlanmıştır. Polimorfizmlerden ilki, 5-HTT genin 2. 
intronunda 17 bp’lik bir bölgenin 7, 9, 10 veya 12 kez tekrarlamasına bağlı 
oluşan VNTR (Variable Number of Tandem Repeats) polimorfizmidir. Ge-
ninin transkripsiyon kontrol bölgesindeki (5-HTT gene-linked polymorphic 
region 5-HTTLPR) 44 bp’lik GC (guanin, sitozin) zengin bir dizinin farklı 
sayıda insersiyon/delesyon tekrarına bağlı olarak tanımlanan polimorfizm 
ise diğer tanımlanmış olan polimorfizmdir. 44 bp’lik tekrar dizisi 16 kez tek-
rarlandığında “uzun” (L-long); 14 defa tekrarlandığında ise “kısa” (S-short) 
formu olarak adlandırılan alelleri oluşur. Bu polimorfizme göre genotipler; 
L/L, L/S ve S/S olarak değerlendirilmektedir (14). Stresli yaşam olaylarına 
maruziyet durumunda tek ya da çift kopya kısa alel 5-HTT promoter gen 
polimorfizmi taşıyan bireylerin, homozigot uzun alel taşıyıcılarına kıyasla 
daha yüksek oranda depresif belirti sergiledikleri ve depresif bozukluk ta-
nısı aldıkları, bu ilişkinin intihar girişimleri için de geçerli olduğu ortaya kon-
muştur (15,16). S aleline sahip bireylerde psikiyatrik bozuklukların ortaya 
çıkışınının, gende transkripsiyonel etkinliğinin azalmasıyla nöronda, 5- HTT 
ekspresyonunu azalması aracılığıyla olabileceği ifade edilmektedir (14). Kısa 
“S” alelinin bir ya da iki kopyasını taşıyanlarda, L homozigotlara kıyasla ank-
siyete, yüksek “nörotizm” ve “tehlikeden kaçınma” gibi mizaç özelliklerinin 
daha yaygın görüldüğü saptanmıştır. Bu durum anksiyete tepkisi riskini art-
tırmanın yanında stresle başa çıkma kapasitesini de olumsuz etkilemektedir 
(17). Başkaları için yıkıcı olabilen güç durumlar karşısında uyum becerileri 
geliştirerek işlevselliği bozulmayan bireyler için “yılmaz (resilient) bireyler” 
ifadesi kullanılmaktadır (18). Stresli durumlar karşısında bireylerin gösterdi-
ği davranışsal ve bilişsel tepkiler başa çıkma tarzları olarak tanımlanıp, uzun 
alel 5-HTT promoter gen polimorfizmi taşıyan bireylerde yüksek yılmazlık 
bileşenlerinin olabileceği düşünülmektedir. 

Travmatik olay maruziyeti, uzun vadeli psikopatoloji oluşum riskini belirgin 
düzeyde arttırsa da, mutlak bir nedensellik ilişkisi söz konusu değildir; öyle ki 
travmatik yaşantısı olan birçok bireyin işlevselliği etkilenmemekte ve herhangi 
bir psikopatoloji gelişmemektedir. Bu çalışmada, cinsel istismara maruz kalmış 
olan ergenlerde kısa “S” aleline sahip bireylerde homozigot uzun alel taşıyı-
cılara göre travma maruziyetinde düşük yılmazlık özellikleri gösterebileceğini 
öngördük. Ayrıca, serotonin taşıyıcı gen polimorfizminin psikiyatrik belirtiler 
ve başa çıkma özelliklerine olan etkisini araştırmayı planladık. 

YÖNTEM 
Marmara Üniversitesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Adli Polikliniğine başvuran, 
cinsel istismar maruziyeti öyküsü olan ve aydınlatılmış onam alındıktan son-

ra (çalışmanın etik kurul onayı 01.11.2012 tarih ve 09.20120160 protokol 
numarası ile Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Etik Kurulu’ndan 
alınmıştır) araştırmaya katılmaya gönüllü olan 11-17 yaş arasındaki 18 ergen 
ve ailesi örneklemi oluşturmuştur. Sözel ve performans IQ puanlarının 70 ve 
altında olması, kronik ve ciddi tıbbi hastalığı veya nöbet benzeri nörolojik bo-
zukluk varlığı, psikoz öyküsünün olması, otizm spektrum bozukluğu tanısının 
varlığı ve genetik analiz için örnek alınması, taşınması veya deney aşamasında 
başarısız olmuş, sonuç alınamamış örnekler ve kontaminasyondan şüpheleni-
len örnekler çalışmadan çıkarılma kriterleri oluşturmaktaydı.

Klinik Değerlendirme
Psikopatoloji ve işlevsellik değerlendirmeleri için çocuk psikiyatrisi hekim-
leri tarafından çocuk ve ebeveynlerle yarı yapılandırılmış görüşmeler yapı-
larak tamamlanmıştır. Görüşmeler, Çocuklar için Duygulanım Bozuklukları 
ve Şizofreni Görüşme Çizelgesi-Şimdi ve Yaşam boyu Versiyonu-Türkçe 
Versiyonunu (ÇGDŞ-ŞY-T) ile gerçekleştirilmiştir (19). ÇGDŞ-ŞY-T’te ta-
ranmayan Yaygın Gelişimsel Bozukluk ve Mental Retardasyon tanıları ise 
DSM-IV’e dayalı klinik görüşme ve WISC-R (Wechsler Çocuklar için Zeka 
Ölçeği-Revize Edilmiş Versiyon) ile değerlendirilmiştir. 

Çalışmaya katılan ergenlerin, geçerlilik güvenilirliği Karancı ve ark. (20) ta-
rafından yapılmış olan, “Eysenck Kişilik Envanterini” doldurmaları istenmiş-
tir. Ölçek, 24 madde ve 4 alt ölçekten oluşmaktadır. Bunlar dışa dönüklük 
(6 madde), nörotizm (6 madde), psikotizm (6 madde) ve yalan (6 madde) 
alt ölçeklerdir. Yalan alt ölçeği, tüm testin geçerlilğinin sınandığı bir kontrol 
skalasıdır. Her bir kişilik özelliği için alınabilecek puan 0-6 arasında değiş-
mektedir (21). Envanter birçok çalışmada ergen popülasyonunda da kul-
lanılmış olup, bir çalışmada Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısının r=0.81 
olarak saptandığı bildirilmiştir (22,23). Ayrıca, stresli durumlar karşısında 
başvurulan bilişsel ve davranışsal başa çıkma yollarını incelemek amacıyla 
geliştirilen, 4’lü Likert tipindeki 30 maddelik “Stresle Başa Çıkma Tarzları 
Ölçeğinin” doldurulması istenmiştir (24). Ölçekte, “Problem Odaklı Başa 
Çıkma-POBÇ” (güvenli yaklaşım, iyimser yaklaşım ve sosyal desteğe baş-
vurma) ve “Duygu Odaklı Başa Çıkma-DOBÇ” (çaresiz yaklaşım ve boyun 
eğici yaklaşım) şeklinde iki ana boyut tanımlanmıştır (25). 

Genetik Değerlendirme 
Çalışmaya katılmaya gönüllü olan 18 bireyden 10’ar mL etilendiamintet-
raasetik asitli (EDTA) kan alınmıştır. Tam kandan DNA izolasyonu, DNA 
izolasyon (High Pure PCR Template Preperation kit, Roche Diagnostic, 
Germany) kiti kullanılarak yapılmıştır.

PCR yöntemi aracılığıyla, 5-HTT genindeki transkripsiyonel kontrol böl-
gesindeki insersiyon/delesyon polimorfizmi (5-HTTLPR), F 5’- GGC-
GTTGCCGCTCTGAATGC-3’ ve R 5’-GAGGGACTGAGCTGGACAA 
CCAC-3’ primerleri kullanılarak belirlenmiştir. Polimeraz zincirleme tep-
kimesi  (PCR) işlemi esnasında 50 μL hacim; 20-100 ng DNA, 100 μm 
dNTPs, 20 pmol primer (F ve R’ nin her birinden), 1,0 mM MgCl2, 20 mM 
Tris-HCl PH 8,6, 50 mM KCl ve 1 U Taq polimeraz (MBI Fermentas) ve 
distile su içerecek şekilde ayarlanmıştır. PCR şartları içerisinde denatüras-
yon; ilki 95,5°C’de 3 dakikalık 1 siklusun ardından 35 siklus, 95,5°C’de 1’er 
dakika şeklinde sağlanmıştır. 60°C’de 1 dakika primer bağlanma (annea-
ling) ve 72°C’de 1 dakika sentez (extension) sonrasında 1 siklus 72°C’de 
7 dakika son sentez kademesi olarak gerçekleştirilmiştir. Jel görüntüleme 
sistemiyle (Vilber Lourmat), 0,5 μg/mL etidyum bromür içeren %2’lik aga-
rose jelde 100 Voltta elektroforez sonrasında, bir 484 bp’lik ürün “S” ve 
528 bp’lik ürün “L” formu olarak değerlendirilmiş ve genotipler L/L, L/S ve 
S/S olarak belirlenmiştir (26). XL, XXL ve LJ alellerine rastlanmamıştır. Her 
iki polimorfizm için de genotipleme işlemi sırasında aleller belirlenirken 
örneklerin yanında DNA belirteci (100 bp DNA Ladder, MBI Fermentas) 
kullanılarak elektroforez işlemi gerçekleştirildi. 
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İstatistiksel Değerlendirme
İstatistiksel analizler için Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 20 
programı (IBM Corp.; Armonk, NY, ABD) kullanıldı ve p<0,05 değeri 
istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. Çalışmada yer alan sürekli değiş-
kenlere ait tanımlayıcı istatistikler ortalama, medyan, standart sapma, mi-
nimum ve maksimum değerleriyle, kategorik değişkenlere ait tanımlayıcı 
istatistikler frekans ve yüzde ile gösterildi. Sürekli değer alan değişkenle-
rin normal dağılıma uygunluğu Shapiro Wilk testi ile test edildi. Normal 
dağılım göstermeyen sürekli değişkenlerin 2 grup karşılaştırmalarında 
Mann Whitney U testi, 3 ve daha fazla grup karşılaştırmalarında Kruskal 
Wallis testi kullanıldı. Kategorik değişkenlerin grup karşılaştırmalarında 
Fisher kesin ki-kare testi kullanıldı. Çalışmadaki tüm istatistiksel karşılaş-
tırmalarda p değeri 0,05’in altındaki karşılaştırmalar istatistiksel olarak 
anlamlı kabul edildi.

BULGULAR
18 kişilik vaka grubu, 16 kız (%88,9) ve 2 erkekten (%11,1) oluşmaktaydı. 
Başvuru esnasındaki yaş ortalaması (yıl olarak): 14,58±1,97 idi. Öz bildirime 
dayalı sosyoekonomik düzeylerini vakaların %44,4’ü “kötü”, %55,6’sı “orta” 
olarak tanımlamış olup, “yüksek” şeklinde tanımlayan vaka saptanmamıştır. 

ÇGDŞ-ŞY-T ile yapılan yarı yapılandırılmış klinik görüşme esnasında sapta-
nan psikopatolojiler Tablo 1’de gösterilmiştir. 

Genetik Dağılım: 5-HTT geninin transkripsiyonel kontrol bölgesinde 
(5-HTTLPR) 44 bp’lik GC (guanin, sitozin) zengin bir dizinin farklı sayıda 
insersiyon/delesyon tekrarına bağlı olarak tanımlanan “polimorfizm” veya 
“alelik varyant” göre genotipler; L/L, L/S ve S/S olarak değerlendirilmekte-
dir. Örneklemin alelik varyant dökümü Tablo 2’de gösterilmiştir. 
Alelik varyant gruplarında saptanan tanılar Tablo 3’te gösterilmiş olup ista-
tistiksel olarak anlamlı fark saptanamamıştır. 

Kişilik özellikleri: Eysenck kişilik envanteri değerlendirmeleri sonucun-
da örneklemin %72,2’si (n=13) nörotizm, %22,2’si (n=4) dışa dönüklük ve 
%5,5’i (n=1) psikotizm grubundaydı. Nörotizm grubunda olanların %38,5’i 
(n=5) LL alelik varyantı, %61,5’i (n=8) SS veya LS varyantı taşıyıcısı idi 
(p=0,23).

Stresle Başa Çıkma Tarzları: Stresli durumlar karşısında bireyin ser-
gilediği bilişsel ve davranışsal başa çıkma tarzlarını değerlendirmeye yönelik 
geliştirilen Stresle başa çıkma tarzları ölçeğinde, “güvenli, iyimser yaklaşım 
ve sosyal desteğe başvurma” yöntemlerini içeren Problem Odaklı Başa 
Çıkma ile “çaresiz, boyun eğici yaklaşım” yöntemlerini içeren Duygu Odaklı 
Başa Çıkma tarzları saptanabilmektedir. Örneklemin %44,4’ünün (n=8) 
problem odaklı stresle başa çıkma tarzlarını, %55,6’sının (n=10) ise duygu 
odaklı stresle başa çıkma tarzlarını kullanmakta oldukları saptanmıştır. Bi-
reylerin stresle başa çıkma tarzları ile psikopatolojileri arasında istatistiksel 
olarak anlamlı farklılık saptanamamıştır. 

Örneklemin sergilediği başa çıkma tarzlarına göre taşıdıkları genetik varyant 
incelendiğinde SS-LS taşıyıcılarının %90’nının Duygu odaklı baş etme tarzı 
sergilediği; LL taşıyıcılarının %87,5’inin baş etme tarzlarının ise problem 
odaklı olduğu saptanmış ve bu ilişki istatistiksel olarak anlamlı (p=0,003) 
bulunmuş olup Tablo 4’te gösterilmiştir. 

TARTIŞMA
Çalışmamıza katılan onsekiz olguda olgunun 5-HTT geninin transkripsi-
yonel kontrol bölgesindeki insersiyon/delesyon polimorfizminin (5-HTT-
LPR) genotiplenmesi yapıldığında; olguların %44,4’ünün LL, %38,8’in LS 
ve %16,6’sının SS genotipinde olduğu belirlenmiştir. Ülkemizde yapılan 
bir genotipleme çalışmasında bu oranlar %29,8 L/L, %38,8 L/S ve %31,4 
S/S olarak saptanmıştır (14). Genetik predispozisyonun, stresli yaşam 
olayları karşısında majör depresyon gelişim riskini arttırdığı öne sürül-

Tablo 1. Değerlendirmeler esnasında saptanan psikopatolojiler

  n %

Travma sonrası stres  Yok  10 55,5
bozukluğu Var  8 44,4

Depresif bozukluk Yok  6 33,4

 Var  12 66,7

Anksiyete bozuklukları Yok  5 17,8

 Ayrılık anksiyetesi bozukluğu 3 16,7

 Sosyal fobi 5 27,8

 Yaygın anksiyete bozukluğu 5 27,8

Obsesif kompulsif  Yok 15 83,3
bozukluk Var 3 16,7

Tik bozuklukları Yok 16 88,9

 Var 2 11,1

Yıkıcı davranış  Yok 9 50,0
bozuklukları Dikkat eksikliği ve  
 hiperaktivite bozukluğu 6 33,3

 Davranım bozukluğu 1 5,6

 Karşıt olma karşı  
 gelme bozukluğu 2 11,1

Alkol/sigara/madde  Yok 11 68,8
kullanımı Sigara 5 31,2

 Alkol 2 11,1

 Madde - 

Tablo 2. Grubun 5-HTTLPR genetik dağılımı

 n (%)

LL 8 (44,4)

SS 3 (16,6)

LS 7 (38,8)

Tablo 4. Genetik durum ve stresle başa çıkma tarzları

                      Genetik 

  LL (%) SS-LS (%) p

Stresle başa  Problem odaklı 7 (87,5) 1 (12,5) 0,003*

çıkma tarzları Duygu odaklı 1 (10) 9 (90) 

Tablo 3. Genetik durum ve psikopatoloji

                   Genetik 

  LL (%) SS-LS (%) p

Travma sonrası Yok/Eşik altı 6 (60) 4 (40) 0,188
stres bozukluğu Var 2 (25) 6 (75) 

Depresif  Yok/Eşik altı 4 (66,7) 2 (33,3) 0,321
bozukluk Var 4 (33,3) 8 (66,7) 

Anksiyete  Yok 4 (80) 1 (20) 0,118
bozuklukları Var 4 (30,8) 9 (69,2) 
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mektedir. Benzer şekilde, çalışmalarda S alel taşıyıcısı olmanın travma 
maruziyeti sonrasında Travma Sonrası Stres Bozukluğu gelişimi açısından 
bir risk faktörü sayılabileceği gösterilmiştir (27,28). Ayrıca kısa “S” alelin-
den 1 ya da 2 kopya taşıyan bireylerin L homozigotlara kıyasla anksiyete, 
“nörotizm” ve “tehlikeden kaçınma” gibi mizaç özelliklerini daha sık sergi-
ledikleri saptanmıştır (26). Bu durumda anksiyetenin getireceği olumsuz-
lukların yanında, stresle başa çıkma kapasitesinin de olumsuz etkilendiği 
düşünülmektedir.

Çalışmamızın örneklemi ele alındığında, istismar maruziyetini takiben en 
sık gözlemlenen tablolar anksiyete bozuklukları, depresif bozukluk ve yıkıcı 
davranış bozuklukları olarak saptanmıştır. İlgili yazın incelendiğinde, istismar 
mağdurlarının %20-50’sinde belirgin psikopatolojik belirti olmayabileceği 
gibi anksiyete bozuklukları, depresyon, travma sonrası stres bozukluğu, 
psikoaktif madde kullanım bozuklukları, sınırda kişilik bozukluğu ve intihar 
davranışı gibi psikopatolojik tabloların sonraki dönemlerde de gelişebilece-
ği bildirilmiştir (29,30). 

Birçok çalışmada, çocukluk çağında ihmal veya istismar varlığında, S alel ta-
şıyıcılarının ileri dönemlerde iş kaybı ya da boşanma gibi travmatik yaşam 
olaylarıyla karşılaştıkları taktirde daha sık majör depresyon tanısı aldıkları 
bildirilmiştir (15,28,31). Bir meta-analiz çalışmasında ise, stresli yaşam olay-
larının depresyon için risk oluşturduğu ancak serotonin gen polimorfiz-
minin bu riski daha fazla arttırmadığı saptanmıştır (32). Çalışmamızda da, 
psikiyatrik bozuklukların gelişim riski açısından genetik varyantlar arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır.

Bireyin kişilik özellikleri ve stresle başa çıkma tarzları gerek travma maruzi-
yeti riskinin, gerekse travma sonrası oluşabilecek psikopatolojik semptom-
ların önemli belirleyicileridir (33). Çalışmamızın örneklemi kişilik özellikleri 
bakımından incelendiğinde katılımcıların 13’ünün nörotizm (%61,5 SS-LS 
grubu), 4’ünün dışa dönüklük (%75’i LL grubu) ve 1’inin (%100 SS) psiko-
tizm özellikleri sergilediği saptanmıştır. Stresle başa çıkma tarzları incelendi-
ğinde, örneklemin %44,4’ünün (n=8) problem odaklı; %55,6’sının ise duy-
gu odaklı baş etme tarzları kullandığı belirlenmiştir. Ne var ki çalışmamızda 
stresle başa çıkma tarzları ile psikopatoloji gelişim riski arasında anlamlı bir 
ilişki saptanamamıştır. Bu durum olasılıkla tip 2 hatadan kaynaklanmaktadır. 

Çalışmamıza katılan onsekiz olguda, serotonin gen polimorfizmi varyantla-
rı ile baş etme tarzları arasındaki ilişki incelendiğinde; problem odaklı baş 
etme tarzı sergileyen olguların %87,5’inin LL aleli taşıdığı; baş etme tarzları 
duygu odaklı olanların ise %90’ının SS-LS alel taşıyıcısı oldukları saptanmış 
ve bu ilişki istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Ruhsal hastalıkların ge-
netik temellerine yönelik yoğun ilgiye karşın, baş etme tarzlarının kalıtsal 
faktörler ile ilişkisini ele alan az sayıda çalışma mevcuttur. Genetik özellik-
lerin, kişinin çevresel stres etmenleri karşısında ne kadar duyarlı ve hangi 
baş etme tarzlarına eğilimli olduğunun belirlenmesinde rol oynadığı düşü-
nülmektedir. Örneğin, geniş örneklemli bir ikiz çalışmasında, başkalarına 
dönme ve problem çözme gibi baş etme tarzlarının büyük oranda genetik 
faktörlerle ilişkili olduğu bildirilmiştir (34). Genetik ve çevresel etmenlerin 
baş etme tarzları üzerindeki etkisinin araştırıldığı bir başka ikiz çalışmasında 
ise problem çözme, başkalarına dönme ve kaçınma tarzlarının kalıtsal fak-
törlerle orta düzeyde ilişkili olduğu saptanmıştır (35). Yine monozigotik ve 
digozigotik ikizler üzerinde yürütülen bir çalışmada, 19 spesifik başa çıkma 
tarzının genetik ve çevresel etmenlerle ilişkisi incelenmiş; bunlardan 14’ü 
çevresel etmenlerden bağımsız, yalnızca kalıtımsal nitelikerle ilişkili olarak 
saptanmıştır (36).

Belli oranda kalıtımsal temelleri olmakla birlikte, baş etme tarzlarının psiko-
sosyal destek ve terapötik müdahalelerle geliştirilmesi mümkündür. Trav-
matik yaşam olaylarına maruz kalan bireylerde, işlevsel olmayan tarzların 

belirlenmesi ve stresle baş etme becerilerinin geliştirilmesine dayalı yakla-
şımlar; uzun vadede ruhsal bozuklukların engellenmesine katkı sağlayabilir. 

SS-LS taşıyıcısı olmanın psikopatoloji gelişim riskini arttırdığına işaret eden 
çok sayıda bildirim olmasına karşın, bu ilişkinin nedenselliği yeterince aydın-
latılabilmiş değildir. Çalışmamızın bulguları, 5HTTLPR gen polimorfizminin 
kişinin stresle baş etme tarzlarının biçimlenmesi üzerine önemli bir etkisi-
nin olduğuna işaret etmektedir. 5HTTLPR gen polimorfizmi ve psikopa-
toloji gelişimi riski arasındaki ilişkinin farklı yönleriyle aydınlatılabilmesi için 
daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır. 

Çalışmanın Kısıtlılıkları 
Örneklem, cinsel istismar nedeniyle değerlendirme amaçlı yönlendirilmiş, 
çalışmaya katılmayı kabul eden 11-17 yaş arasındaki ergenlerden oluşmak-
taydı. Travmatik yaşantının niteliği ve adli süreçlerle ilgili zorluklar, çalışmaya 
gönüllü olarak katılımı sınırladığından örneklem büyüklüğü birçok istatis-
tiksel analiz için yetersizdi. Çalışmanın diğer bir kısıtlılığı da sağlıklı kont-
rol grubunun bulunmamasıdır. Psikopatoloji taramak amacıyla kullanılan 
ÇDŞG-ŞY-T, DSM-III-R vey DSM-IV-TR tanı ölçütlerine göre geliştirilmiş 
olduğundan; çalışmamızda DSM-5’te “Örselenme (Travma) ve Tetikleyici 
Etkenle (Stresörle) İlişkili Bozukluklar” bölümündeki değişikliklere deği-
nilmemiştir. İstismarın niteliği ve süresi, travma maruziyetinden başvuruya 
dek geçen süre gibi değişkenler açısından vakalar arasında standardizasyon 
yapılamamıştır. Ailelerde saptanan risk faktörlerinin travma maruziyetini 
mi, travma sonrası psikopatoloji gelişimini mi yoksa her ikisini birden mi 
etkilediği yönünde belirsizlik söz konusudur. 

Gelecekte daha büyük örneklem üzerinde yapılacak araştırmalar, hem is-
tismar maruziyetini hem de sonrasında gelişebilecek psikopatolojileri önle-
mede rol oynayan faktörlerin ayrıntılı şekilde saptanmasını sağlayabilir. Böy-
lece genotip-fenotip ilişkisine dayalı olan bireye özgü tedavi gereksinimleri 
de belirlenebilecektir.

Genetik faktörler aracılığıyla, istismarın çocukta uzun vadede şiddetli-yıkıcı 
düzeyde belirtiler oluşturma riskinin değerlendirmesine yönelik araştırma-
lar, ileride riskli olguların daha yakın takibe alınması ve sağaltım müdahale-
lerinin yoğunlaştırılmasına olanak sağlayabilir. Başa çıkma tarzları ve yılmazlı-
ğın şekillenmesi üzerine etkili faktörlerin aydınlatılmasına yönelik çalışmalar 
da, çocuklara söz konusu beceri ve donanımların kazandırılması suretiyle 
“istismar kurbanı” olmanın önüne geçilmesini mümkün kılabilir. Günümüz 
verilerinin yetersizliği nedeniyle, her iki alanda da daha fazla araştırmaya 
ihtiyaç duyulmaktadır.
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