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ÖZET
İki Uçlu Bozukluk (İUB), belli bir düzen olmaksızın tekrarlayan depresif, manik ya da her ikisini de kapsayan karma (miskt)
görünümlü epizotlarla giden ve bunlar arasında kişinin oldukça sağlıklı duygu durumu haline (ötimi) dönebildiği, kronik
seyirli ve yaşam boyu yineleme ve remisyonlarla seyreden bir halk sağlığı sorunudur. Psikososyal streslerin var olan iki uçlu
bozukluğun nörobiyolojisini zaman içinde değiştirebileceği; travmatik olayların iki uçlu bozukluğun yalnızca ortaya çıkışını
değil, seyrini ve atakların ortaya çıkışını etkilediği, bu hastalarda intihar girişimi oranını arttırdığını, ek tanıların sıklıkla eşlik
edebildiğini gösteren çalışmalar bulunmaktadır. Çocukluk çağında travmatik yaşantısı olanlarda iki uçlu bozukluk daha erken
yaşta başlamakta, bu hastalar daha fazla sayıda duygudurum atağı geçirmekte ve daha fazla ek tanı görülmektedir. Bu yazıda,
iki uçlu bozukluk ve çocukluk çağı travması arasındaki ilişki gözden geçirilmiştir.
Anahtar sözcükler: İki Uçlu bozukluk, Çocukluk Çağı Travması

ABSTRACT
Bipolar Disorder (BD) is a chronic, life-long recurrence and remission that leads to recurrent depressive, manic or mixed
episodes involving both, without any particular order, and which can turn into a highly healthy emotional state is a public
health problem. Psychosocial stresses can change the neurobiology of existing bipolar disorder over time; there are studies
showing that traumatic events increase not only the appearance of bipolar disorder but also the course and appearance of
attacks, increase the rate of suicide attempts in these patients, and often accompany additional diagnoses. In children with
traumatic experiences, bipolar disorder begins at an earlier age and these patients have more mood swings and more
comorbidities. In this article, the relationship between bipolar disorder and childhood trauma has been examined.
Key Words: Chıldhood Call Traums, Two-Traıned Disorder

1. GİRİŞ
Daha önceleri ‘’piskoz manyak depresif’’ olarak adlandırılan İki Uçlu Bozukluk (İUB), belli
bir düzen olmaksızın tekrarlayan depresif, manik ya da her ikisini de kapsayan karma (miskt)
görünümlü epizotlarla giden ve bunlar arasında kişinin oldukça sağlıklı duygu durumu haline
(ötimi) dönebildiği, kronik seyirli ve yaşam boyu yineleme ve remisyonlarla seyreden bir halk
sağlığı sorunudur (Çam ve diğ., 2013; Işık ve diğ., 2013; Gershon, at al., 2013). Bu hastalığın
en önemli özelliği aşırı duygudurum dalgalanmalarıdır (Köroğlu, 2014). Duygulanım (affect)
bireyin uyaranlara, olaylara, anılara ve düşüncelere neşe, öfke, üzüntü, nefret, kin, sıkıntı ve
benzeri duygusal tepkiler vermesi şeklinde tanımlanırken, duygudurum (mood) yani mizaç ise
kişinin davranışını etkileyen ve dünyada oluşuyla ilgili algısına rengini veren yaygın ve
sürekli duygu veya hissetme tonu olarak, dünyayı algılama şekli ya da kişinin kendisini nasıl
hissettiği sorusunun cevabı olarak tanımlanmıştır (Öztürk ve diğ., 2016; Gündoğar ve diğ.,
2016). Duygudurumu tanımlamak için depresif, üzgün, irritabl, kederli, eleve, öforik, manik,
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neşeli ve benzeri çeşitli sıfatlar kullanılmaktadır (Gündoğar ve diğ., 2016). Kısaca İUB bir
ucunda depresyon öteki ucunda öfori, iritabilite, ajitasyon ve psikotik belirtilere kadar uzanan
bir yelpazedir (Maçkalı ve diğ., 2011).
Potansiyel risk faktörlerini belirlemek amacıyla İUB olan bireylerle normal bireyleri
karşılaştıran kesitsel ya da retrospektif çalışmalar sonucunda çevresel faktörlerin, bilişsel
stiller ve gelişimsel geçmişin İUB ile ilişkili olduğunu ve psikososyal stresin ilk ve takip eden
epizodların olasılığını arttırdığı görülmüştür (Uçar, 2016). Çocukluğun erken dönemlerinde
anne yoksunluğu, anne ve babadan uzun süre ayrı kalma gibi nedenlerle bebeklikte yaşanan
bir depresyonun yaşamın ileriki dönemlerinde yaşanılacak duygudurum bozukluğu için
önemli bir yatkınlık kaynağı olduğu belirtilmektedir (Öztürk ve diğ., 2016).
Çocukluk çağı travmalarının psikopatolojik bozukluklarla ilişkisi olduğu, özellikle depresyon
ve İUB üzerinde etkisi olduğu literatürde tanımlanmıştır ancak İUB’ a odaklanan çalışmaların
daha az olduğu görülmektedir (Garno, at al., 2005).
Bu yazıda İUB’nin çocukluk çağı travmaları ile ilişkisi ele alınacak ve çocukluk çağı
travmalarının İUB üzerinde etkisi incelenecektir.
2. ÇOCUKLUK ÇAĞI TRAVMALARI VE ALT TİPLERİ
Terr 1991’ de çocukluk çağı travmasını, çocuğu geçici olarak çaresiz hissettiren ve geçmişteki
başa çıkma mekanizmalarını kıran ani, devam eden dışsal saldırı ya da darbe olarak
belirtmiştir (Uçar, 2016). Dünya Sağlık Örgütü 1999 yılında çocuk istismarı veya çocuğa
karşı kötü muameleyi; “sorumluluk, güven ve yetenek ile ilgili genel durumunda çocuğun
sağlığına, yaşamına, gelişimine ve değerine zarar verebilen, fiziksel ve/veya emosyonel kötü
davranışı, ihmali, her türlü ticari çıkar için çocuğun kullanılmasını içeren davranışlar” olarak
tanımlamıştır (WHO, 1999). DSM-V’ te çocuk istismarı ve ihmalini ‘’Klinik İlgi Odağı
Olabilecek Diğer Durumlar’’ bölümünde yer almaktadır (Yüce, 2016). Çocukluk çağı
travmalarının alt tiplerinin tanımlarına baktığımızda;
a. Fiziksel istismar, bir kişinin 18 yaşından önce bedensel bütünlüğünün ona bakmakla
yükümlü olan kişi tarafından bozulması sonucu çocuğun fiziksel zarar görmesidir.
Kardeşler arasında uyuşmazlık sonucu yaşanan kavgalar fiziksel istismara bir
örnektir ( Zoroğlu ve diğ., 2001).
b. Cinsel istismar, çocuğun bir yetişkin tarafından, cinsel uyarı ve doyum için
kullanılması, fuhuşa zorlanması, pornografi gibi suçlarda cinsel obje olarak
kullanılması olarak tanımlanır (WHO, 1999).
c. Duygusal istismar, ruhsal sağlığı tehlikeye sokacak şekilde, ağır sözel tehditler
alma, alay edilme, küçük düşürücü yorumlarda bulunma, eleştirilme ve aşağılanma
durumlarının var olmasıdır (Yargıç ve diğ., 2012).
d. İhmal, çocuğun bakımı ile yükümlü olan bireylerin çocuğun beslenme, barınma,
sevgi, güven ve eğitim gibi temel gereksinimlerini karşılama konusunda görevlerini
yapmamasıdır (Gürhan, 2016). İhmal iki türlüdür: fiziksel ve duygusal ihmal.
Fiziksel ihmal, 18 yaşından küçük çocuk ya da gencin yetersiz beslenme, giydirme, hijyen ya
da bakımı sonucunda zarara uğramasıdır (Taner ve diğ., 2004).
Duygusal ihmal de ise yeterli duygusal destek sağlamamak, ilgi ve sevgi göstermemek ve
çocuğun şiddetle karşı karşıya kalmasına izin vermektir (Altıparmak, 2008).
Kız çocukları daha çok anne, baba, öğretmen, arkadaş ve büyük kardeşler tarafından istismar
edilmekte, erkek çocuklar ise sırasıyla arkadaş, öğretmen, baba, büyük kardeş ve
tanımadıkları biri tarafından istismara maruz bırakılmaktadır. Travmaların çocukluk
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dönemindeki ölüm nedenlerinin %49’unu oluşturduğu ve yaşam boyu travmaların %25’inin
çocukluk yıllarında görüldüğü belirtilmektedir. Büyüme yıllarında çocuklar %14-43 oranında
en azından bir travmatik olaya maruz kalmaktadır. Bu istatistik veriler bize; çocukluk çağının,
travmalar yönünden riskli olduğunu göstermektedir. Bu yaşantılar ruhsal açıdan baş edilemez
olduğunda etkilerinin yetişkinlik dönemlerine kadar süren ve yetişkin yaşamı da olumsuz
etkileyen ruhsal ve davranışsal sorunlara neden olabilmektedir (Oflaz, 2015).
Erken yaşta yaşanan bu örselenmelerin çocukta yarattığı etkiye bakıldığında, Bowlby’nin
bağlanma teorisine göre istismar yaşayan bireylerde dezorganize bağlanma gelişir ve bu
öykünün varlığı bireyin ileriki yaşantısında anksiyete, depresyon, duygudurumu bozukluğu,
intihar davranışı, madde bağımlılığı, posttravmatik stres bozukluğu ile sonuçlanabilmektedir
(Aktepe, 2009). Yapılan çalışmalar fiziksel istismar ve ihmalin psikolojik sonuçlarına göre;
duygulanım düzensizliği, güvensizlik ve atipik bağlanma şekilleri, saldırganlıkta artış ya da
sosyal geri çekilmeye neden olduğu belirtilmektedir. Duygusal istismar ve ihmalin de bireyin
gelecekte depresif bozukluklarına, kaygı bozukluklarına, yeme bozukluklarına, intihar
davranışlarına, uyuşturucu kullanımı ve riskli cinsel davranışlar ile güçlü bir ilişkisinin olduğu
vurgulanmaktadır (Yüce, 2016). Cinsel istismara uğrayan kişilerde ise sosyal içe çekilmenin
olduğu, insan ilişkilerini kurmada ve sosyal ilişkileri sürdürmede olumsuz yönde etkilendiği
görülmektedir. Bu kişilerin ya ilişki kurmaktan kaçındıkları ya da aşırı yakınlık gereksinimi
duyup çok sayıda, fazla beklentili ve kontrol edici ilişki kurdukları gözlenmektedir (Taner ve
diğ., 2004). Hovens ve ark. 2010 yılında çocukluk çağı travması yaşayan yetişkinlerin
anksiyete ve depresyon belirtileri üzerinde yapmış olduğu çalışmalarında, yetişkinlikte
görülen duygulanım, anksiyete ve depresif bozukluklar açısından yüksek risk taşıdıklarını ve
çocukluk çağı travması arasında ilişki olduğunu belirtmişlerdir (Hovens, at al., 2010). Bipolar
I tanısı almış 131 hasta üzerinde yapılan prospektif çalışmada çocukluk çağında yaşanmış
olan travmanın ileriki yaşlarda yaşanan stres karşısında depresyona girme oranlarının daha
yüksek olduğunu ileri sürülmüştür (Gershon, at al., 2013). Psikiyatrik hasta grubunda
istismarın geniş bir belirti yelpazesi içerdiği, prevalansının da genel popülasyondan daha fazla
olduğu düşünüldüğünde İUB de istismar oranı ve etkileri de merak uyandırmaktadır (Kalkay,
2009).
Çocukluk Çağı patolojileri ve Bipolar bozukluk; İUB ’nin kalıtsallığı her ne kadar
ispatlansa da yapılan araştırmalar psikososyal stres ve çevresel faktörlerin varlığı hastalığın
temelini etkilediğini ve İUB olanların çocukluk ve ergenlikte daha olumsuz yaşam olaylarına
maruz kaldıkları gösterilmiştir (Watson, at al. 2014). Uçar 2016 yılında bipolar hastalar
üzerinde yapmış olduğu çocukluk çağı travmalarının etkileri sonucunda, çocuğun gelişim
sırasında yaşanan olumsuz deneyimlerin ileriki yaşamda karşılaşılan akut ya da kronik stres
karşısında bir dizi ruhsal ve fiziksel bozukluklar geliştirmede bir yatkınlık unsuru olduğunu
saptamıştır. Anksiyete, duygudurum, disosiyatif ve somatizasyon bozuklukları gibi birçok
psikiyatrik bozuklukla çocukluk çağı travması arasında ilişkinin olduğunu belirtmişlerdir
(Uçar, 2016). Garno ve diğ. 2005 de yaptığı araştırmada İUB olan hastaların %37’sinin
duygusal istismar, %24’ünün fiziksel istismar ve %21’inin cinsel istismar, %24’ünün
duygusal ihmal ve %12’sinin de fiziksel ihmale maruz kaldıkları tespit edilmiştir (Garno, at
al. 2005). Erten ve diğ.’ nin 2014 te ülkemizde yaptığı çalışmada, İUB olan hastalarda fiziksel
kötüye kullanım %25.9, duygusal kötüye kullanım %26.7 olarak verilirken, cinsel kötüye
kullanım (bir yabancı tarafından %11.2, aile içi %9.5 ) %20.7 olarak bulmuştur, fiziksel ihmal
ve duygusal ihmal birlikte değerlendirdiğinde ise oranı %39.7 olarak saptamıştır (Erten,
2015). Leverich ve arkadaşlarının 2002’de, 631 bipolar I ve II tanılı hastalar ile yaptığı
çalışmada, 377 kadın hastanın 185’i (%49), 274 erkek hastanın 99’u (%36) çocukluk ve
ergenlik dönemimde istismar öyküsü olduğunu belirtmiştir. . Kadın hastaların; %36’sı
fiziksel, %43’ü cinsel istismar, erkek hastaların %31’i fiziksel ve %21’i cinsel istismara
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uğradıklarını bildirmişlerdir (Garno, at al., 2005). Kalkay 2009 yılında, 116 bipolar I tanısı
almış, çocukluk ya da ergenlik döneminde fiziksel ya da cinsel istismar olan hastaların, yaşam
boyu alkol-madde kötüye kullanımı, travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) ve yaşam boyu
başka eksen I tanıları açısından riski daha yüksek olduğunu ve 14 yaş altında herhangi bir
istismara maruz kalmış hastalarda, istismar öyküsü olmayanlara göre daha hızlı döngülü
olduğunu çalışmasında belirtmiştir (Kalkay, 2009). Ayrıca Maniglio 2013’te 3407 genç ve
yetişkin 10 ülke ve üç kıtada İUB bulunan hastalarla, sağlıklı bireyleri karşılaştırdığında, İUB
'li hastalar daha yüksek oranda çocukluk çağında cinsel travmaya maruz kaldıklarını ifade
etmiştir (Monica at al., 2016). Hyun ve arkadaşları 2000’de, 333 İUB hastasının, %12’sinde
cinsel istismar, %56’sında fiziksel istismar, %10’unda hem fiziksel hem cinsel istismar tespit
etmişlerdir. Bu oranların genel toplum standartlarına uygun olduğunu, ancak istismara
uğrayanların hastanede yatış sürelerinin daha uzun olduğunu ve daha çok sayıda depresif atak
geçirdiklerini belirtmişlerdir (Watson at al., 2014). Leverich ve ark (2002, 2003) fiziksel ve
cinsel travmaların çocukların ilerleyen yaşlarında madde kötüye kullanımı ve bipolar
bozukluğuna rastlandığını belirtirken, Read ve ark. 2000’de özellikle, çocukluk çağında
birden fazla istismar olması bipolar riskini artırdığını ifade etmektedir (Garno, at al., 2005).
Görüldüğü üzere erken stresli yaşam deneyimlerinin varlığı bireylerde beyin hasarına yani
beyinde morfolojik bozukluklara sebep olduğu ve böylece genetik yüklülüğün değil, stresli
yaşam olaylarının da psikiyatrik bozukluğa neden olabileceğini göstermektedir (Erten, 2015).
Yaşamın ilk yıllarında, gelişim sırasında yaşanan olumsuz deneyimlerin yetişkinlikte ruhsal
ve fiziksel bozukluklar geliştirmede bir yatkınlık unsuru oluşturduğu çalışmalarla
desteklenmiştir. Çoklu risklerin bir araya gelmesinin (aile öyküsü, stresörler, erken başlangıç,
daha fazla sayıda ve daha fazla yineleyen epizodlar, anksiyete bozukluğu ve madde kötüye
kullanım ek tanılarının varlığı) epizod yinelemesine duyarlılığı artıracağı ve genel anlamda
tedavi direncine neden olabileceği düşünülebilir(Watson, at al., 2014).
Sonuç olarak, koruyucu tedavinin süresi düşünülecek olursa, uzun süre takipte tutulan
hastaların, psikososyal geçmişinin de bilinmesi ve tıbbi müdahalede travma olgusuna yer
verilmesi ve üzerinde çalışılması tedavi başarısı ve hastalığın tekrarlamasının önlenmesi
açısından hastalar için kritik önem taşıyan bir noktadır.
3. HEMŞİRENİN ROLÜ
Son 20 yılda psikolojik ve ruhsal travmaların bireyler, aileler, topluluklar ve toplum üzerinde
etkisinin öneminin farkına varılması büyük ölçüde artmıştır. Mevcut araştırmalar erken
yaşanmış olan travmaların bireyin fizyolojik ve psikolojik gelişimini değiştirdiğini
göstermektedir. Akut ve uzamış travmalar bireyin güven hissini, öz yeterlilik, kişinin
duygularını hafifletme becerisini ve kişiler arası ilişkilerinde bozulmalara neden
olabilmektedir. Hemşireler, bütünsel çalışan ve doğrudan bakım sağlayıcıları olarak rol
oynamaktadırlar. Bu sebepten hemşirelik yaklaşımında amaç; bireyin kapsamlı, etkin ve
koordine bir bakım almasını hedeflenmektedir. Bu sürecin yöneticisi olan hemşire, bireyleri
özel olarak değerlendirmeli ve her bireyin biyolojik, sosyal, ruhsal ve kültürel özelliklerine de
dayanarak bakımını gerçekleştirmelidir (Bayındır ve diğ., 2016). Çocukluk çağı travmalarının
hemşirelik yaklaşımları oldukça sınırlıdır. Hemşirelerin travmaya dayalı bakım ile ilgili
anlayış ve deneyimlerinin varlığı hastada kaybolan güven duygusunu kazanmada oldukça
etkilidir. Bireylerin uğramış olduğu travma hakkında bilgi sahibi olmak hemşirelik
yaklaşımının en birinci kuralıdır. Sonrasında yapılacak adımları sıralamak gerekirse;
i.

Hemşireler hastalara tedavi sunarken fizyolojik ve psikolojik olarak bütüncül
yaklaşımda bulması gereklidir.

ii.

Hastanın hastalığını kabullenme sağlanarak inkârın sık kullanılmasının önüne geçilir,
birey problemlerini görmeye çalıştığında ve uyuma yönelik savunma mekanizmaları
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geliştirdiğinde
olunmalıdır.

hastayı

destekleyerek

sürecin

çabuk

atlatılmasına

yardımcı

iii.

Hemşire, hastalar için nasıl güvenilir terapötik ilişki sağlanarak kişilerarası ilişkiler
oluşturabileceklerini belirlemek önemlidir. Çünkü insanlara güven vermek zordur ve
zaman alır; oluşan bu güveni geliştirmek ve korumakta önemlidir. Hastaya zaman
ayırmalı ve kendisini önemsendiğimizi hissettirmeliyiz. Bireyin yanına kararlaştırılan
zamanda gidilmeli, belirtilen süre kadar yanında kalınmalı ve yerine getirilemeyecek
sözler vermekten kaçınılmalıdır.

iv.

Hastanın zayıf yönlerinden ziyade güçlü yönlerini açığa çıkarmak, başka bir deyişle
“bu olay yüzünden artık her şey bitti” konumundan “bu olay bana bir şeyler öğretti
ve yaşamıma devam edebilirim” konumuna geçmeyi sağlamak, bireyin kendine olan
güvenini kazanmasına yardımcı olacaktır.

v.

Ön yargıların ötesine geçmek ve yardım etmek için hemşireler hastalarını
desteklerken; “Ne derse desin ya da ne olursa olsun sana kesinlikle önem veririm
benimle paylaş” ifadesini kullanmak önemlidir. Empati kurmak; o kişinin yanında
yürüyorum ve yanında olurumu hissettirmek, o kişinin konuşma ve konuşma
kapılarını açmaya devam etmek hastanın duygularını açığa çıkarmada önemli bir
unsurdur.

vi.

Benzer bir problemi ya da hastalığı olan ve bununla etkili baş ederek, pozitif
deneyimlere sahip olan başka kişilerle endişelerini paylaşması için birey görüşmeye
teşvik edilmelidir (Bayındır ve diğ., 2016; Çam ve diğ., 2014; Stokes, at al., 2017;
Oflaz, 2008).

Çocukluk çağı travması yaşayan kişilerin, erişkinlik dönemlerinde olası etkilerini azaltması
için psikoterapi ve psikoeğitim ile desteklenmesi gerekir. Ülkemizde rutin tedavi programları
içinde psikoeğitimsel uygulamalar istenen düzeyde değildir ve bu uygulamalarda yer alan
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