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ÖZET 
Amaç: Bu çalışmanın amacı, depresyon tanılı hastalarda aleksitiminin
bedenselleştirme eğilimleri ve uyku kalitesi üzerine etkisinin incelenmesidir. 
Yöntem: Çalışmaya psikiyatri polikliniğine başvuran ve depresyon tanısı alan 85
hasta dâhil edilmiştir. Hastalara Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ), Toronto Aleksitimi
Ölçeği (TAÖ), Belirti Yorumlama Ölçeği (BYÖ) ve Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi
(PUKİ) uygulanmıştır.      
Bulgular: Depresif hastalar aleksitimik olanlar ve aleksitimik olmayanlar şeklinde iki
gruba ayrıldı. Aleksitimi özelliği bulunan hastalarda BDÖ puanları, ruhsal atıf ve
bedenselleştiren atıf puanları, PUKİ alt bölümlerinden gündüz işlevsellik kaybı
puanlarının anlamlı ölçüde farklılık gösterdiği tespit edildi.   
Sonuç: Bu çalışmada depresyon hastalarında aleksitimi özelliklerinin ve
bedenselleştirme eğilimlerinin yüksek olduğu bulunmuştur. Üstelik aleksitimik olan
hastaların ruhsal ve bedensel atıfları daha sık olup gündüz işlevsellik kayıpları da
artmıştır. (Nö rop si ki yat ri Ar fli vi 2013; 50: 65-69)
Anah tar ke li me ler: Depresyon, aleksitimi, somatizasyon, uyku kalitesi

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

ABS TRACT
Background: The aim of the study was to determine the effect of alexithymia on
sleep quality and tendency to somatization in patients with depression. 
Methods: Eighty-five patients with depression, who applied to the outpatient unit
of psychiatry, were included in the study. The Beck Depression Inventory (BDI),
Toronto Alexithymia Scale (TAS), Symptom Interpretation Questionnaire (SIQ),
and the Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) were administered to the patients.  
Results: Depressive patients were divided into two groups: alexithymic patients and
non-alexithymic patients. There were significant differences in scores of BDI,
psychologizing and somatizing subscale of the SIQ and daytime dysfunction
subscale of the PSQI in alexithymic patients.  
Conclusion: It was found that depressive patients have higher levels of alexithymic
features and somatization tendencies in this study.  Moreover, alexithymic patients
have more frequent psychological and somatic attributions and increased loss of
daytime functionality.  (Arc hi ves of Neu ropsy chi atry 2013; 50: 65-69) 
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Giriş

İlk kez 1967'de Sifneos tarafından tanımlanan aleksitimi
kavramı, duygular için sözcüklerin olmaması anlamına gelen “a
(lack) -l exis (word) – thymos (emotion)” sözcük dizisinden
oluşmaktadır (1). Aleksitimi dilimize ise “duygular için söz yokluğu”
olarak çevrilmiştir (2). Aleksitiminin en temel özelliği, duyguların
farkındalığında azalma ve duygularını ifade etmekte güçlük
çekmektir. Bu özellikler çeşitlilik gösterir ve bireyin yaşamında farklı
düzeylerde yer alır. Aleksitimik bireyler duygu ve düşünce arasında
ilişki kuramazlar, duygularını adlandıramazlar, hayatı neredeyse

robot gibi yaşarlar ve dışa dönük düşünmeye eğilimlidirler. Ayrıca,
beden dilini kullanmakta zorlanırlar ve duygularını ifade eden
sözcükleri kullanırken bile ifadesiz bir yüzle bakarlar (3). 

Aleksitiminin psikopatoloji etiyolojisinde yer alabileceği savı
giderek ilgi çeken bir araştırma konusu haline gelmiştir. Özellikle
psikosomatik hastalıklar ve duygudurum bozuklukları gibi
duyguların temel rol aldığı bozukluklarda araştırılmakla beraber
yeme bozuklukları, panik bozukluk, sosyal fobi, konversiyon
bozukluğu, madde bağımlılığı gibi pek çok özel alandaki
çalışmalarda da aleksitimi özellikleri araştırılmıştır (4,5,6). Benzer
şekilde aleksitimi sıklıkla depresyon ve anksiyete bozukluğu tanılı



hastalarda veya özel gruplarda depresyon ve anksiyete ile birlikte
ele alınmıştır (7,8,9,10). Aleksitimi, somatizasyon ve emosyonel
olaylarla ilişkili somatik duyumlara odaklanılması, abartılması ya da
hastalık belirtilerini yanlış yorumlamakla ilişkilendirilmiştir (11).
Böylece aleksitimi hastalığın doğasını sosyal mekanizmalarla
etkiler ve somatik belirtilere yol açar (12). Bireylerdeki aleksitimik
özelliklerin ortaya çıkması; içinde yaşadıkları sosyo-kültürel ortam
özelliklerine bağlı öğrenme sonucu oluşur. Bir başka deyişle;
çocuklar, aile içinde ve yaşadıkları çevrede kendilerini duygu ve
düşüncelerini ifade etmeyi öğrenecekleri yerde bastırmayı ya da
bedensel ifade etmeyi görüyorsa, bu durum aleksitimik özellikler
göstermeye zemin hazırlar (13).

Ruhsal yakınmaların ve psikososyal stresin bedensel belirtilerle
ifade edilmesi yüzyıllardır bilinen bir konudur ve bedenselleştirme
duyguların sözlü ifade ile değil bedene yansıyarak açığa çıkarılması
şeklinde tanımlanmıştır (14). Farklı kültürlerde olumsuz duyguların
dışa vurumu uygun görülmez ve bireylerde ruhsal yakınmalar bir
vücut organına vurgu yapılarak ve bedenselleştirerek ifade edilir. Bu
bağlamda her kültürün kendine özgü değişik sembolleri ve anlatım
biçimleri vardır ve bunlar kendi içinde bir tutarlılık gösterir. Örneğin
Güney Hindistan’da kadınlarda menstrüel düzensizlikler, İran’da
kardiyak yakınmalar majör depresyon olgularının temel yakınmaları
olarak bildirilmiştir (15). Bunun gibi ağrı, halsizlik, yorgunluk,
sersemlik hissi, nefes darlığı, çarpıntı, gastrointestinal yakınmalar,
vücudun çeşitli yerlerinde karıncalanma ve cinsel işlev bozukluğu
depresyon hastalarında en sık bildirilen somatik şikâyetlerdir
(16,17,18). Ayrıca depresyon gibi anksiyete bozukluğunda da kişinin
sağlığıyla ilgili olumsuz bilişsel değerlendirmelere yol açarak
bedensel belirtilerin daha tehlikeli, uyarıcı, uğursuz olarak
değerlendirilmesine sebep olur. Somatizasyonun, psikiyatrik
bozukluklar içerisinde en sık depresyon ve anksiyeteye eşlik ettiği
bildirilmiştir (19,20).

Robbins ve Kirmayer tarafından tanımlanan atıf kuramına göre
kişi bazı bedensel şikâyetlere sahip olduğunda bunları bir sebep
sonuç ilişkisi içinde düşünerek çevresel faktörler gibi ortama ilişkin
etmenlere atfetme yoluyla normalleştirmekte ya da psikolojik
nedenlere atfetme yoluyla ruhsallaştırmakta ya da fiziksel bir
hastalık nedeniyle oluştuğunu düşünüp bedenselleştirmektedir (21).

Aleksitimi kavramının daha iyi anlaşılabilmesi ve belirlenebilmesi
amacıyla genel-geçer ölçekler geliştirilerek alt boyutları ile birlikte
tanımlanmaya çalışılmıştır. Duygularını tanıma ve tanımlama ile
duygularla bedensel hisleri ayrıştıramama; duygular konusunda
başkalarıyla iletişim kuramama; hayal kurma konusunda kısıtlılık ve
dışsal olaylara odaklanma tercihi gibi aleksitimi kavramına ait
tanımlamalar bu ölçeklerde yer almıştır (22,23).

Uyku kalitesi klinik bir kavram olarak kabullenilmesine karşın
tanımlanması ve nesnel olarak ölçülmesi güç olan karmaşık bir
durumdur. Uyku kalitesinin bozulması psikiyatrik bozukluklarda bir
belirti olmasının yanında bir gösterge olarak da değer taşımaktadır.
Nitekim uyku bozukluklarının ön planda olduğu depresyon
hastalarında hastalığın tekrarlama riskinin yüksek olması aynı zaman
da uyku bozukluğunun hastalıktan bağımsız olarak intihar girişimini
artıran bir faktör olduğunun anlaşılması bunu destekler (24). Bu
sebeple depresyon hastalarında uyku sorununu da ele alınarak
yapılan düzenlemelerin daha başarılı sonuçlar getirdiği bilinmektedir.

Bu çalışmada depresyon tanısı alan hastalarda aleksitiminin
bedenselleştirme (somatize etme) eğilimleri ile uyku örüntüsü
üzerine etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Yöntem 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi
Psikiyatri polikliniğine Ağustos 2010-Aralık 2010 tarihleri arasında
ayaktan tedavi amacı ile başvuran ve majör depresyon tanısı alan 85
hasta çalışmaya dâhil edilmiştir. Çalışma grubu polikliniğe ardışık sıra
ile başvuran ve çalışma şartlarını sağlayan hastalardan seçilmiştir.
Hastaların çalışmaya alınması için gönüllü olması, DSM-IV
sınıflandırmasına göre majör depresyon tanı ölçütlerini karşılaması,
distimik bozukluk ya da başka türlü adlandırılamayan depresif
bozukluk tanı ölçütlerini karşılamaması, 18 yaşından büyük ve 65
yaşından küçük olması, madde kötüye kullanımı veya bağımlılık
hikâyesinin olmaması, depresyon dışında başka bir psikiyatrik
bozukluğunun bulunmaması, bedensel başka bir hastalığının
bulunmaması şartları aranmıştır.

Hastalar psikiyatri uzmanı tarafından değerlendirilmiş ve çalışma
şartlarını taşıyan hastalar onayları alındıktan sonra çalışmaya dâhil
edilmişlerdir. Örneklemi oluşturan hastalara aşağıdaki form ve
ölçekler uygulanmıştır.

Tablo 1. Hastaların sosyo-demografik özellikleri

Cinsiyet Erkek 32(%37,6) p=0,96

Kadın 53(%62,4)

Eğitim İlköğretim 19 (%22,4) p=0,16

Orta 11 (%12,9)

Lise 18 (%21,2)

Üniversite 27 (%31,8)

Medeni durum Bekâr 40 (%47,1) p=0,53

Evli 42 (%49,4)

Yaşanılan çevre Kentsel 67 (%78,8) p=0,26

Kırsal 18 (%21,2)

Meslek Memur 22(%25,9)

İşçi 15(%17,6) p=0,93

Öğrenci 18(%21,2)

Ev hanımı 30 (%35,3)

Tablo 2. Hastaların aleksitimik olma durumlarına göre Belirti
Yorumlama Ölçeği (BYÖ) puan ortalamaları 

Belirti yorumlama ölçeği Aleksitimik Aleksitimik p
olan (N=29) olmayan (N=56)

Ruhsal atıf 46,0±7,7 41,0±8,2 0,025*

Bedensel atıf 39,7±7,2 31,6±9,15 0,001**

Normalleştiren atıf 37,4±8,04 34,2±9,4 0,117

Belirti Sayısı 10,7±3,1 9,1±3,1 0,03*

** p<0,01, *p<0,05
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1. Sosyodemografik veri formu: Çalışmacılar tarafından
hastaların yaş, cinsiyet, eğitim, medeni durum, meslek, ikamet ettiği
bölge bilgilerini almaya yönelik olarak oluşturulmuştur.

2. Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ): Depresyonda görülen
bedensel, duygusal, bilişsel belirtileri ölçmektedir. 21 belirti
kategorisini içeren kendini değerlendirme ölçeğidir. Alınacak en
yüksek puan 63’tür. Toplam puanın yüksekliği depresyonun şiddetini
gösterir. Beck ve arkadaşları (25) tarafından geliştirilmiş olup
ülkemizde geçerlik ve güvenirlik çalışması Hisli (26) tarafından
yapılmıştır.

3. Toronto Aleksitimi Ölçeği: Kişinin kendi duygu ve
heyecanlarını tanımaması olarak tanımlanan aleksitimiyi
değerlendiren likert tipi, 1-5 arası puanlanan, 20 maddeden oluşmuş
bir kendini değerlendirme ölçeğidir. Duygularını tanıma zorluğu
(TAS-A), duygularını ifade etme güçlüğü (TAS-B), dışa-dönük
düşünme (TAS-C) alt ölçekleri vardır. Yüksek puanlar yüksek
aleksitimik seviyeyi gösterir (61 puan üstü). Bagby ve arkadaşları (27)
tarafından geliştirilmiş, Türkçe uyarlaması Sayar ve arkadaşları
tarafından yapılmıştır (28).

4. Belirti Yorumlama Ölçeği: Orijinal hali 13 soruluk her biri üçer
maddeden oluşan bir ölçektir. Türkçe uyarlamasında ise iki değişiklik
yapılmış ve dörtlü likertten beşli likert tipine dönüşmüş ve 14 soru
eklenmiştir. Soruların her biri fiziksel bir rahatsızlık ya da hastalık
veya ruhsal bir sıkıntı ya da hastalık olasılığını veya çevresel ve
normalleştiren bir atfı içeren üçer maddeden oluşur. Robbins ve
Kirmayer tarafından geliştirilmiştir (21). Türkçe geçerlik ve güvenirlik
çalışması Güleç ve Sayar tarafından yapılmıştır (29).

5. Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi (PUKİ): Buysse ve arkadaşları
(30) tarafından geliştirilen ölçeğin Türkçe geçerlik ve güvenirlik
çalışması Ağargün ve arkadaşları tarafından yapılmıştır (31). PUKİ,
geçmiş bir aylık sürede uyku kalitesini ve bozukluğunu
değerlendiren, 19 maddelik bir özbildirim ölçeğidir. Testin her
maddesi eşit olarak 0-3 arasında puanlanır. Ölçek subjektif uyku
kalitesi, uyku latensi, uyku süresi, alışılmış uyku etkinliği, uyku
bozuklukları, uyku ilacı kullanımı ve gündüz işlevsellik kaybını
değerlendiren 7 alt ölçekten oluşur. Alt ölçeklerinin toplanması ile 0-
21 arasında değişen toplam PUKİ puanı elde edilir. Toplam PUKİ
puanının beşten büyük olması %89,6 duyarlılık ve %86,5 özgünlük ile
bireyin uyku kalitesinin yetersiz olduğuna işaret etmekte ve yukarıda
belirtilen en az iki alanda ciddi ya da üç alanda orta derecede
bozulma olduğunu göstermektedir.

İstatistiksel Değerlendirme
Veriler SPSS for Windows 16.0 programında değerlendirilmiş,

değişkenlerin genel olarak dağılımları için frekans, sayısal
değişkenler için student’s t testi, kategorik değişkenler için ki-kare
testi uygulanmıştır. Tüm grup TAÖ 61 kesme puanına göre aleksitimik
olan ve aleksitimik olmayan şeklinde iki alt gruba ayrılmıştır.
İstatistiksel anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak kabul edilmiştir.

Bulgular

Çalışmaya alınan hastaların sosyo-demografik özellikleri ve
psikometrik test sonuçları Tablo 1’de verilmiştir. Çalışmaya alınan
depresyon hastaları 32’si erkek (%37,6; yaş ortalaması: 36,5±4,7), 53’ü

kadın (%62,4; yaş ortalaması: 38,4±6,4) olmak üzere toplam 85
hastaydı. Bunların 40’ı bekâr (%47,1), 42’si evli idi. (%49,4). Hastalar
arasında yaş, cinsiyet ve medeni durum açısından anlamlı bir farklılık
bulunmamıştır (p>0,05). 

Depresyon hastaları aleksitimik olma durumlarına göre belirti
yorumlama ve uyku kalitesi açısından karşılaştırılacağı için amaca
yönelik olarak hastalar aleksitimik ve aleksitimik olan ve aleksitimik
olmayan şeklinde iki gruba ayrılmıştır.

Çalışmamızda aleksitimik bireylerde BDÖ puan ortalaması:
35,4±5,3 ve aleksitimik olmayan 23,0±4,1 olup fark istatistiksel olarak
anlamlı bulunmuştur (p<0,01). Çalışmamızda cinsiyete göre de BDÖ
ortalamalarında anlamlı farklılık saptanmış, kadınlarda BDÖ
puanlarının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir (p<0,05).

İki grubun belirti yorumlama ölçeği ve alt ölçek puanlarına göre
karşılaştırılması:

Belirti yorumlama ölçeği bedenselleştiren atıf, ruhsal atıf ve
normalleştiren atıf olarak 3 alt gruba ayrıldığında aleksitimik
depresyon hastalarının ruhsal atıf, bedensel atıf ve belirti sayısı
puanlarının aleksitimik olmayan depresyon hastalarına göre
istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek olduğu tespit edilmiştir.
(p<0,05) (Tablo 2).

İki grubun Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi Puanlarına göre
karşılaştırılması:

Aleksitimik olan ve olmayan depresyon hastaları PUKİ
puanlarına göre karşılaştırıldığında toplam puan açısından
istatistiksel olarak anlamlı farklılık olmamasına rağmen bu ölçeğin alt
grubundan olan gündüz işlevsellik kaybı puanlarında aleksitimik
bireylerin daha yüksek skorlara sahip olduğu bulunmuştur (p<0,05)
(Tablo 3).

Tablo 3. Hastaların aleksitimi olma durumlarına göre PUKİ puan
ortalamaları

PUKİ Aleksitimik Aleksitimik p
olan (N=29) olmayan (N=56)

Öznel uyku kalitesi 1,8±0,9 1,75±0,8 0,46

Uykuya dalma süresi 2,1±1,1 2,08±1,06 0,95

Uyku süresi 1,3±1,14 1,2±1,14 0,57

Alışılmış uyku etkinliği 1,0±1,3 1,08±1,2 0,76

Uyku bozuklukları 1,6±0,5 1,5±0,66 0,28

Uyku ilacı kullanımı             0,68±1,16 0,78±1,17 0,72

Gündüz işlevsellik kaybı      1,8±0,97 1,3±0,9 0,02*

PUKİ toplam puanı 10,6±4,1 9,8±3,9 0,39

*p<0,05

Tablo 4. Tüm grubun cinsiyete göre TAÖ-20 alt ölçek puanları

TAÖ-20 alt ölçek puanları Erkek Kadın p

TAS-A (duygularını tanıma güçlüğü) 19,3±6,2 19,3±5,7  0,71

TAS-B (duygularını ifade etme güçlüğü) 13,9±3,4 15,7±4,5   0,05*

TAS-C (dışa-dönük düşünme) 25,6±8,6 22,9±5,2   0,08

*p<0,05
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Cinsiyete göre hastaların TAÖ-20 alt ölçek puanları:
Çalışmamıza katılan tüm hastalar cinsiyetlerine göre TAÖ alt

ölçeklerine göre değerlendirildiğinde; kadın depresyon hastalarında
duygularını ifade etme güçlüğünün erkeklere göre anlamlı oranda
fazla olduğu tespit edilmiştir. 

Tartışma

Bu çalışma depresyon hastalarında oldukça önemli olan
bedenselleştirme, aleksitimi ve uyku kalitesi arasında var olabilecek
ilişkinin daha iyi tanımlanması amacıyla yapılmıştır. Çalışmada
depresyon hastalarında bedenselleştirmenin yüksek oranda
görüldüğü, duygularını tanımakta ve ifade etmekte güçlük çeken
hastalarda bu durumun daha da yüksek olduğu, gündüz işlevsellik
kayıplarının yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

Üzerinde en çok araştırma yapılan psikiyatrik bozukluklardan biri
olan depresyon son yıllarda aleksitimi ile ilgili çalışmalarda sık olarak
incelenen tanı grubu olmuş ve aleksitiminin depresyon tanılı
hastalardaki depresif belirti örüntüsünü etkileyen bir özellik olup
olmadığı araştırılmıştır (32). Örneğin bir genel hastanede
konsültasyon istemi ile değerlendirilen ve tıbbi hastalığı olan depresif
hastalar aleksitimik özelliklerine göre değerlendirilmiş, ve aleksitimi
özelliklerinin depresif belirti örüntüsünü etkileyen bir özellik olduğu
bildirilmiştir (33). 

Aleksitimi ve bedenselleştirme ilişkisinin araştırıldığı
çalışmalarda çelişkili sonuçlar bulunmuştur. Sifneos, aleksitiminin
psikosomatik hastalık grubunda da yaygın oranda görüldüğünü
bildirmiş olmakla birlikte psikosomatik belirti göstermeyen
aleksitimiklerin de olabileceğini vurgulamıştır (34,35,36). Bogutyn ve
arkadaşları da somatizasyonun aleksitimik özelliği olanlarda en sık
başvuru sebebi olduğunu bildirmişlerdir (37). Sorunlarını
bedenselleştiren hastaların, gelişim dönemlerine saplanma, patolojik
savunma düzenekleri kullanma, bilinçdışı çatışmalar ve örseleyici
erken yaşam olayları yaşamış olma nedeniyle duygularını
sözelleştirememe durumlarının olduğu düşünülmüştür. Sayar ve
arkadaşları ise depresyonu olan hastalarda aleksitimiyi
bedenselleştirme belirtilerini yordayan üç etkenden biri olarak
bildirmişlerdir. Diğerleri ise anksiyete ve bedensel duyumları
büyütmedir (38).

Çalışmamızda depresyon hastaları aleksitimik özelliklerine göre
ikiye ayrılmış ve aleksitimik olan grupta ruhsal atıf ve bedensel atıf alt
ölçek puanlarının anlamlı derecede yüksek olduğu belirlenmiştir.
Bunun anlamı majör depresyon hastalarında duygularını tanıma ve
tanımlamada zorluk çekenlerin daha fazla bedensel belirtiye sahip
olduğu ve bunun daha çok ruhsal ve bedensel atıfla ilişkili olduğu,
normal çevresel uyaranlara bağlı durumsal bir duyum olan
normalleştiren atıf ile anlamlı düzeyde ilişkili olmadığıdır.

Depresyon hastalarında bedensel belirtiler birçok çalışmada ve
çeşitli şekillerde ele alınmıştır ancak depresyon tanısı almış
olgularda somatik belirtilerin ne oranda bulunduğuna ilişkin az
sayıda veri bulunmaktadır. Bizim çalışmamızın sonuçları da literatürle
uyumlu olarak majör depresyon tanılı hastalarda bedensel
şikâyetlerin daha fazla oranda ve sayıda olduğunu destekler
niteliktedir (39,40).

Çalışmamızda depresyon hastalarında aleksitimi oranı %34,1
olarak tespit edilmiştir. Literatürde depresyon hastalarında aleksitimi

oranı %39 veya %41 arasında bulunduğuna dair bilgiler mevcuttur ve
çalışmamızın sonuçları depresyon hastalarında aleksitiminin yüksek
oranda bulunduğu çalışmalarla uyumludur (41).

Ayrıca aleksitimi puanları ile BDÖ skorları arasında anlamlı
düzeyde ilişkinin bulunması depresyonun şiddeti arttıkça
aleksitiminin de arttığını göstermektedir. Benzer şekilde Taylor ve
arkadaşları duygularını ifade edemeyen bireylerin benlik saygısı
düşük ve bağımlı kişiler olduklarını belirtmektedirler (42). Genelde
depresyonun duyguları tanıma ve tanımlamada zorluk boyutuyla
aleksitimi arasında pozitif yönde ilişkili olduğu düşünülmektedir.
Çalışmalarda, aleksitimik özellikler gösteren kişilerden duygularını ve
bedensel duyumlarını ayırt etmede yetersizlik yaşayanların,
umutsuzlukla ilişkili olarak daha sık suisit eğilimi gösterdikleri, bu
nedenle depresyon ve aleksitimi arasında pozitif yönde ve yüksek
derecede ilişki bulunduğu ortaya konmuştur (43). 

Duygularını tanımlamakta zorluk çeken, duygularını ifade
edemeyen hastalar sorunlarını kültürden kültüre farklı şekillerde
bedenselleştirmektedirler. Çalışmamızın sonuçları bu durumu
destekler niteliktedir ve aleksitimik bireylerde bedenselleştirme
özellikleri pek çok çalışma ile uyumlu olarak yüksek bulunmuştur
(44,45). 

Hastalar öznel uyku kaliteleri açısından PUKİ ile
değerlendirildiğinde ortalama puanlarının 10,1 olduğu görülmektedir
ki; bu durum depresyon hastalarında uyku kalitesinin bozuk olduğu
gerçeği ile örtüşmektedir. Çalışmamızda toplam PUKİ puanı ile
aleksitimi arasında anlamlı farklılık saptanmamışken PUKİ’nin 7
bileşeninden olan gündüz işlevsellik kaybı arasında anlamlı ilişki
saptanmıştır. Bu da duygularını ifade etmekte güçlük çekenlerin
işlevsellik anlamında da sorunlar yaşadıklarını göstermesi
bakımından anlamlıdır.

Çalışmamızın bazı sınırlılıkları vardır. Belirlenen aleksitimi-
depresyon şiddeti ilişkisi yöntem gereği yalnızca ayaktan tedavi
için başvuran ve depresyon şiddeti hafif ve orta düzeyde olan
olgular için geçerlidir. Çalışmanın tüm majör depresyon tanılı
hastalara genellenebilmesi için depresyon şiddeti daha ağır
olabilecek yatan hastalarda da tekrarlanarak desteklenmesi
gerekebilir.

Yapılan çalışmalarda depresyon, aleksitimi ve somatizasyonun
birbiri ile ilişkili olduğu belirtilmektedir. Bildiğimiz kadarıyla uykunun
kalitesinin ve etkinliğinin aleksitimi boyutlarıyla veya somatik
eğilimlerle ilişkisi üzerine çalışılmamış olması çalışmamızın değerine
katkıda bulunmaktadır. Bilindiği gibi aleksitimi genel psikopatoloji
düzeyi ile ilişkilidir. Bu nedenle çalışmamızda aleksitiminin uyku
özelliklerinden bağımsız olarak kişilerarası ilişkiler ve stresle başa
çıkma yöntemleri nedeniyle işlevselliği etkilediği düşüncesi de
dikkate alınmalıdır. 
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