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Özet
Santral seröz koriyoretinopati (SSKR) halen etiyolojisi tam olarak belirlenememiş bir hastalıktır. Hastalığın
psikosomatik yönü olabileceği belirtilmiş ve bu hastalarda A tipi kişilik özellikleri olduğu ileri sürülmüştür. Bu
çalışmada SSKR hastalarının kişilik özelliklerinin anksiyete ve depresyon düzeyleri ile ilişkisinin değerlendirilmesi
amaçlanmıştır. GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Göz Hastalıkları Retina Polikliniğine başvuran hastalardan
akut SSKR tanısı konulan 25 hasta ve yaş, cinsiyet ve eğitim düzeyi bakımından benzer olan 30 sağlıklı kontrol
deneği çalışmaya alındı. Deneklere Mizaç ve Karakter Ölçeği (MKÖ), Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) ve Beck
Anksiyete Ölçeği (BAÖ) uygulanarak karşılaştırmaları yapıldı. BDÖ (p<0,001) ve BAÖ puanları (p<0,01) SSKR
grubunda anlamlı olarak daha yüksek bulundu. SSKR grubunda MKÖ’nün keşfetmekten heyecan duyma , kendini
aşma ve manevi kabullenme alt-sıra ölçeğinin kontrol grubundan daha düşük olduğu (p<0,05), belirsizlik
korkusunun ise kontrol grubundan yüksek olduğu saptandı (p<0,05). Çalışmada, SSKR hastalarında herhangi bir
kişilik bozukluğu belirlenememiştir. Bununla birlikte düşük keşfetmekten heyecan duyma ve kendini aşma puanı
ile yüksek zarardan kaçınma puanları, SSKR hastalarının ayırt edici kişilik boyutlarını işaret edebilir. SSKR
hastalarının kişilik özelliklerinin ve anksiyete ve depresyon düzeylerinin belirlenmesi farklı tedavi yaklaşımlarının
geliştirilmesinde faydalı olabilir. (Anatol J Clin Investig 2009:3(1):40-43).
Abstract
Central Serous Chorioretinopathy (CSC) is characterized by serous detachments of the neurosensory retina.
Exact pathophysiology of the disease remains however unclear. This disease typically affects young men with
type A behavior within a context of stressful events and psychosomatic aspect of the disease was also considered.
The aim of this study is to examine the temperament and character structure of the CSC patients and correlation
with anxiety and depression level. Twenty five CSC patients diagnosed between January 2008 and January 2009
in Retina Department of the GATA Haydarpaşa Training Hospital was conducted to the study. Thirty healthy
subject with age, sex and education matched included as a control group. All subjects were assesed by using the
Temperament and Character Inventory (TCI) and Beck Depression Inventory (BDI) and Beck Anxiety Inventory
(BAI). The CSC patients had higher scores on BDI (p<0,001) and BAI (p<0,01) than controls. In addition, when
we compared TCI scores within groups, self-transcendence, spiritual acceptance and exploratory subscores were
significantly lower in CSC patients (p<0,05). CSC patients also scored significantly higher than control group on
fear of uncertainty subscore (p<0,05). In this study, any personality disorder diagnosed in patient with CSC.
However, low self-transcendence, spiritual acceptance and exploratory and high fear of uncertainty might be
distinctive personality traits of the CSC patients. Determining personality profil and the level of axiety and
depression of the CSC patients may be useful in employing different treatment approach. (Anatol J Clin Investig
2009:3(1):40-43).

Giriş
Santral seröz koriyoretinopati (SSKR) ilk olarak
1866 yılında tanımlanmış [1], sıklıkla genç ve
orta yaş erkeklerde gözlenen duyusal retina
altında seröz sıvı toplanması ile karakterize ve
genellikle 1-6 ay içerisinde kendiliğinden düzelen
orta derecede görme azalmasına neden olan bir
hastalıktır. Hastalığın kesin etyiyolojisi halen tam
olarak belirlenememesine rağmen, koroikapiller
patolojiye bağlı retina pigment epitel fonksiyon
bozukluğunun rol oynadığı düşünülmektedir [2].
Hastalığın psikosomatik yönüne çok uzun süre
önce işaret edilmiş [3] ve anksiyete ve akut
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psikolojik travmanın hastalığı presipite eden bir
faktör olabileceği ileri sürülmüştür [4-6]. 1970’li
yıllarda SSKR hastalarının nevrotik kişilik
özellikleri olduğunu bildirmişse de [7], sonraki
çalışmalarda bu görüş doğrulanmamıştır [8,9].
Daha yakın zamanda ise SSKR hastalarının A
tipi kişilik özellikleri olduğu ileri sürülmüştür [10].
Diğer taraftan, SSKR’nin başlangıcından önce
yaşanan stresli yaşam olayları ile ilişkisi
konusunda çelişkili kanıtlar ileri sürülmüştür
[8,11]. Tittl ve ark. [12] psikotrop ilaç kullanımı
(anksiyolitikler, antidepresanlar), kortikosteroid
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kullanımı ve hipertansiyon ile SSKR arasında
ilişki olabileceğini belirtmişler ve psikolojik strese
bağlı olarak ortaya çıkan sempatik sinir sistemi
aktivitesindeki artışın SSKR’yi indüklediğini ileri
sürmüşlerdir. Diğer çalışmalarda da, psikolojik ve
fiziksel semptom sayısının çok olmasının yanı
sıra, bu hastaların sosyal desteğinin de yetersiz
olduğu bildirilmiştir [8,9]. Conrad ve ark. [13]
SSKR hastalarının sağlıklı kontrollere göre daha
saldırgan ve aleksitimik olduğunu ileri sürmüşler
ve bu özelliklerin SSKR hastalarının kişilik
özellikleri ile ilişkili olabileceğini belirtmişlerdir. Bu
çalışmada SSKR hastalarının kişilik özelliklerinin
ve anksiyete ve depresyon düzeyleri ile bu kişilik
özelliklerin
ilişkisinin
değerlendirilmesi
amaçlanmıştır.

ark.[15] ile
yapılmıştır.

Arkar

ve

ark.[16]

tarafından

Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ): Depresyonda
görülen
somatik,
duygusal,
bilişsel
ve
motivasyonel belirtileri değerlendirmektedir. Yirmi
bir maddelik ölçekte, en yüksek 63 puan elde
edilmektedir. Ölçeğin geçerlilik ve güvenilirlik
çalışmaları Hisli [17] tarafından yapılmış ve
kesme puanı 17 olarak belirlenmiştir.
Beck Anksiyete Ölçeği (BAÖ): Bireyin yaşadığı
anksiyete belirtilerinin sıklığını ölçmektedir. 21
maddeden oluşan, 0-3 arası puanlanan Likert tipi
bir kendini değerlendirme ölçeğidir. Toplam
puanın yüksekliği kişinin yaşadığı anksiyetenin
yüksekliğini gösterir. Beck ve arkadaşları [18]
tarafından geliştirilmiş olup ülkemizde geçerlilik
ve güvenilirlik çalışması, Ulusoy ve arkadaşları
[19] tarafından yapılmıştır.

Yöntem
Örneklem
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Göz
Hastalıkları Retina Polikliniğine Ocak 2008-Ocak
2009 tarihleri arasında başvuran ve akut SSKR
tanısı
konulan 25 hasta çalışmaya alındı.
Komorbid tıbbi hastalığı (diabet, hipertansiyon,
koroner kalp hastalığı gibi) ve psikiyatrik
bozukluğu (şizofreni, diğer psikotik bozukluklar,
bipolar duygudurum bozukluğu, majör depresif
bozukluk, anksiyete bozuklukları gibi) olan
hastalar çalışmaya dahil edilmedi. SSKR tanısı
hastalığın tipik belirtileri olan görme azalması,
metamorfopsi (cisimleri çarpık görme) ve
oftalmoskopik muayenede retina elevasyonu
saptanması
ile
konuldu.
Tanı
floresein
anjiyografideki tipik sızdırma paterni (sigara
dumanı yada mürekkep lekesi tarzında sızdırma
işareti) ve optik kohorens tomografi yöntemi ile
doğrulandı. Hasta grubu ile yaş, eğitim ve
cinsiyet bakımından benzer 30 sağlıklı birey
kontrol grubu olarak çalışmaya alındı. Çalışma
protokolü, insan araştırmaları ile ilgili kurumsal
inceleme kurulları tarafından kabul edilen 1975
Helsinki Bildirisinin etik yönergelerine uygun
olarak düzenlendi. Her deneğe araştırmanın
kapsam ve amacı açıklanarak izinleri alındı.
Daha sonra araştırmada kullanılan ölçekler
SSKR ve kontrol grubundaki tüm bireylere
uygulandı.

Verilerin Analizi
Veriler ortalama ± standart sapma şeklinde ifade
edildi. Gruplara ait değişkenler arasındaki farklar,
sürekli değişkenler için tek yönlü varyans analizi
(ANOVA) ile, kesikli değişkenler için ki-kare testi
ile değerlendirildi. MKÖ 7 ana skoru ile BDÖ ve
BAÖ arasındaki ilişki Spearman korelasyon
analizi ile değerlendirildi. Bütün analizler
SPSS 15.0 istatistik paket programı kullanılarak
yapıldı ve anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak alındı.
Bulgular
SSKR
grubunun
%24’ü
(n=6),
kontrol
grubunun %26,7’si (n=8) kadındı. SSKR ve
kontrol grubunun cinsiyet, yaş (sırasıyla 36,0±4,2
ve 34,3±6,1 yıl) ve eğitim düzeyleri (sırasıyla
13,3±2,5 ve 12,4±3,0 yıl) arasında anlamlı
farklılık bulunmadı (p>0.05) (Tablo 1).
SSKR ve kontrol grubunun BDÖ puanları
sırasıyla 9,4±5,0 ve 5,0±2,5 (p<0,001) ve BAÖ
puanları sırasıyla 9,8±8,9 ve 3,8±2,8 (p<0,01)
olup, SSKR grubunda anlamlı olarak daha
yüksek bulundu. SSKR grubunda MKÖ’nün
keşfetmekten heyecan duyma alt-sıra ölçeğinin
(p<0,05), kendini aşma ve manevi kabullenme
kontrol grubundan daha düşük olduğu (p<0,05),
belirsizlik korkusunun ise kontrol grubundan
yüksek olduğu saptandı (p<0,05). Deneklerin
MKÖ puanları Tablo 2’de verilmiştir.

Kullanılan ölçekler
Mizaç ve Karakter Ölçeği (MKÖ): İki yüz kırk
maddeden
oluşan,
doğru/yanlış
olarak
doldurulan kişinin kendi bildirimine dayalı bir
ölçektir. MKÖ’nün 125 maddeli kısa formu ve
140 maddelik formları da vardır. Bu ölçekle dört
mizaç boyutu (yenilik arayışı, zarardan kaçınma,
ödül bağımlılığı, sebat etme) ve üç karakter
boyutu (kendini yönetme, işbirliğine yatkınlık,
kendini aşma) değerlendirilir [14]. Her mizaç ve
karakter boyutu alt ölçeklerden oluşur. Ölçeğin
geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları Köse ve

BDÖ puanı ile; kendini yönetme ve kendini aşma
arasında negatif ilişki olduğu (sırasıyla r=-0,409;
r=-0,389, her ikisi için p<0,01), kendini yönetme,
işbirliği yapma ve kendini aşma arasında negatif
(sırasıyla r=-0,379, p<0,01; r=-0,412, her ikisi için;
p<0,01; r= -0,355, p<0,05) ve zarardan kaçınma
ile pozitif ilişki olduğu saptandı ( r=0,323, p<0,05).
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Cinsiyet, yaş ve eğitim düzeyi ile MKÖ’nün 7 ana
skoru arasında anlamlı ilişki saptanmadı (p>0,05).

zorlandıkları belirtilmiştir [20]. Çalışmamızda
SSKR grubunda keşfetmekten heyecan duyma
ve kendini aşma puanının düşük, zarardan
kaçınma boyutunda belirsizlik korkusu puanının
yüksek olmasının, anksiyete ve depresyon
puanlarının daha yüksek olması ile ilişkili
olabileceği değerlendirilmiş olup, çalışmamızın
verileri önceki çalışmaları destekler niteliktedir.

Tartışma
Bildiğimiz
kadarıyla,
bu çalışma SSKR
hastalarının mizaç ve karakter özelliklerinin
değerlendirildiği ilk çalışmadır. Çalışmamızda,
SSKR hastalarında keşfetmekten heyecan
duyma, kendini aşma ve manevi kabullenme
puanlarının düşük, belirsizlik korkusunun ise
daha yüksek olduğu saptanmıştır. Ayrıca, SSKR
hastalarında anksiyete ve depresyon puanlarının
belirgin olarak yüksek olduğu dikkati çekmiştir.

SSKR hastalarının A tipi kişilik özellikleri olduğu
ileri sürülmüştür [10, 21]. Spahn ve ark [21],
SSKR hastalarının sağlıklı kontrollere göre
duygusal olarak stabil olmayan ve kendine
güveni düşük olan bireyler olduğunu ileri
sürmüşlerdir. Cloninger’in varsayımına göre [14],
düşük düzeyde kendini yönetme ve işbirliği
yapma kişilik bozukluğu varlığını göstermektedir.
Bizim çalışmamızda, SSKR hastalarının kişilik
boyutunda
kontrol
grubundan
farklılık
saptanmamış ve hiçbir hastaya kişilik bozukluğu
tanısı konulmamıştır. Bununla birlikte, yüksek
zarardan kaçınma, düşük keşfetmekten heyecan
duyma ve düşük kendini aşma puanları SSKR
hastalarını ayırt edici kişilik özelliklerini
gösterebilir.

Cloninger’in kişilik modeli, davranış görünümleri
ile nörotransmitterler arasında da bağlantı
olduğuna işaret etmektedir. Buna göre, yenilik
arayışı ile dopamin, zarardan kaçınma ile
serotonin aktivitesi arasında ilişki olduğu
belirtilmektedir [14,15]. Tittl ve ark. [12] psikolojik
strese bağlı olarak ortaya çıkan sempatik sinir
sistemi
aktivitesindeki
artışın
SSKR’yi
indüklediğini ileri sürmüşlerdir. Çalışmamızda,
SSKR hastalarında yenilik arayışı mizaç
boyutunda keşfetmekten heyecan duyma alt
maddesinin düşük olması, dopamin aktivitesi
arasındaki ilişki ile, zarardan kaçınma mizaç
boyutunun belirsizlik korkusu maddesinde
yükseklik saptanması, yüksek BDÖ skorları ve
serotonerjik sistem arasındaki ilişki ile ilgili
bulunmuştur. Literatürde SSKR hastalarının
yetersiz uyum kapasiteleri nedeniyle daha stresli
olduklarını ileri sürmüştür [9]. Yenilik arayışı
boyutundan düşük puan alan bireylerin çekingen
ve tekdüzeliğe karşı sabırlı bireyler olduğu,
zarardan kaçınma puanı yüksek olan bireylerin
anksiyete, depresyon ve düşük benlik saygısına
yatkın olduğu, kendini aşma puanı düşük olan
bireylerin ise stresli durumlar ile baş etmekte

Tablo 1. Deneklerin Sosyodemografik Özellikleri
SSKR
Kontrol
(n=25)
(n=30)

Örneklem sayısının azlığı çalışmamızın kısıtlılığı
olmakla birlikte, çalışmamız SSKR hastalarının
karakter ve mizaç özellikleri üzerinde Türkiye’de
yapılmış ilk çalışma olması açısından önemlidir.
Çalışmamızın sonucunda, düşük keşfetmekten
heyecan duyma ve kendini aşma puanı ile
yüksek zarardan kaçınma SSKR hastalarını ayırt
edici kişilik boyutları olduğu görülmektedir. SSKR
hastalarının
bütüncül
bir
yaklaşımla
değerlendirilerek kişilik özelliklerinin, anksiyete
ve depresyon düzeylerinin belirlenmesi, kapsamlı
bir tedavi planı oluşturul-masında faydalı olabilir.

Test

p

X=0,6

>0,05

Cinsiyet (n/%)
Erkek

18 (%75)

17 (%68)

Kadın

6 (%25)

8 (%32)

Yaş

36,0±4,2

34,3±6,1

F=1,2

>0,05

Eğitim Süresi

13,3±2,5

12,4±3,0

F=1,2

>0,05
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Tablo 2. Deneklerin MKÖ sonuçları

Yenilik Arayışı
NS1 (Keşfetmekten heyecan duyma)
NS2 (Dürtüsellik)
NS3 (Savurganlık)
NS4 (Düzensizlik)
Zarardan Kaçınma
HA1 (Beklenti endişesi)
HA2 (Belirsizlik korkusu)
HA3 (Yabancılardan çekinme)
HA4 (Çabuk yorulma ve dermansızlık)
Ödül Bağımlılığı
RD1 (Duygusallık)
RD3 (Bağlanma)
RD4 (Bağımlılık)
Sebat Etme
Kendini Yönetme
SD1 (Sorumluluk alma)
SD2 (Amaçlılık)
SD3 (Beceriklilik)
SD4 (Kendini kabullenme)
SD5 (Uyumlu ikincil huylar)
İş Birliği Yapma
C1 (Sosyal onaylama)
C2 (Empati duyma)
C3 (Yardımseverlik)
C4 (Acıma)
C5 (Erdemlilik-vicdanlılık)
Kendini Aşma
ST1 (Kendilik kaybı)
ST2 (Kişiler ötesi özdeşim)
ST3 (Manevi kabullenme)
Beck Anksiyete Ölçeği
Beck Depresyon Ölçeği

SSKR
O±SS (n=25)
16,8±4,8
5,2±2,5
3,6±1,5
4,3±2,3
3,8±1,3
19,8±8,2
6,4±2,7
5,1±1,9
4,4±2,8
3,8±2,8
13,9±4,4
7,3±1,7
3,7±2,8
2,9±1,2
5,2±1,4
29,8±6,9
4,3±2,4
6,2±2,0
3,7±1,3
6,7±2,8
9,0±1,2
28,7±5,6
5,3±2,2
4,4±1,6
4,6±1,6
7,7±2,3
6,8±1,0
15,5±5,1
5,5±2,5
4,3±2,3
5,8±2,4
9,8±8,9
9,4±5,0

Kontrol
O±SS (n=30)
18,6±2,4
6,4±1,7
3,7±0,7
4,8±1,2
3,6±1,2
16,6±3,6
5,8±2,0
4,1±1,6
3,2±1,3
3,5±1,4
14,1±2,4
6,7±1,1
4,7±1,6
2,8±1,4
4,9±1,7
30,0±4,9
5,6±2,3
6,1±2,0
3,7±1,2
5,4±1,8
9,1±2,0
28,8±5,6
6,1±1,7
4,3±1,2
4,8±1,3
7,0±2,1
6,8±1,9
18,3±2,0
5,9±1,5
5,1±1,9
7,3±2,6
3,8±2,8
5,0±2,5

F

p

2,8
4,4
0,2
1,4
0,3
3,0
0,7
4,0
3,7
0,3
0,03
2,5
0,93
0,09
0,3
0,01
3,6
0,01
0,02
3,4
0,07
0,01
2,5
0,02
0,2
1,3
0,0
2,69
0,4
2,0
4,8
9,9
15,6

AD
<0,05
AD
AD
AD
AD
AD
<0,05
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
<0,05
AD
AD
<0,05
<0,01
<0,001
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