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ABS TRACT
Introduction: The aim of this study was to determine coping with stress and body image 
in patients with ankylosing spondylitis (AS) and to investigate the correlation between 
these two characteristics together and also between them and disease activity/
functional capacity. 
Met hod: Fourty healthy controls and 40 patients with AS who were diagnosed on the 
basis of Modified New York Criteria were included in the study. The exclusion criteria 
were another medical disease or comorbid psychiatric disorder. All participants were 
administered the Coping Orientations to Problems Experienced (COPE) questionnaire 
in order to evaluate attitudes to coping with stress and the Multidimensional Body-
Self Relations Questionnaire (MBSRQ) to evaluate body image. The Bath Ankylosing 
Spondylitis Disease Activity Index (BASDAI) and Bath Ankylosing Spondylitis Functional 
Index (BASFI) were used to evaluate AS patients’ disease activities and functional 
capacities.
Re sults: There was no difference between the two groups in terms of COPE scores. The 
MBSRQ ‘health evaluation’ subscale scores were lower and the ‘fitness orientation’ 
scores higher in the AS group. The COPE active coping subscale had a weak, positive 
correlation with MBSRQ total score and a weak, negative correlation with BASFI score. 
MBRSQ total score had a moderate, negative correlation with BASFI score, and a weak, 
negative correlation with BASDAI score.  
Conc lu si on: The attitudes to coping with stress in AS patients with no accompanying 
medical disease or psychiatric disorder may not differ from that in healthy controls. 
Negative health evaluation and fitness orientation must be characteristics considered in 
psychotherapeutic interventions applied to these patients. In addition, psychotherapeutic 
interventions directed toward coping with stress and body image may be especially useful 
in active stages of the disease and in patients with limited functional capacity.  (Arc hi ves of  
Neu ropsy chi atry 2014; 51: 110-115) 
Key words: Ankylosing spondylitis, coping with stress, body image, disease activity, 
functional capacity
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ÖZET 
Giriş:  Bu çalışmanın amacı ankilozan spondilit (AS) hastalarının stresle başa çıkma 
tutumları ve beden imgelerinin belirlenmesi, ayrıca bu iki özelliğin birbirleriyle ve hastalık 
aktivitesi/fonksiyonel kapasite ile ilişkisinin araştırılmasıdır. 
Yön tem : Çalışmaya Modifiye New York Kriterlerine göre tanısı konmuş 40 AS hastası 
ile 40 sağlıklı kontrol olmak üzere toplam 80 gönüllü alınmıştır. AS hastaları için ek tıbbi 
hastalığa ya da ruhsal bozukluğa sahip olmak çalışmadan dışlanma ölçütü olarak 
belirlenmiştir. Tüm katılımcılara stresli yaşam olayları karşısında başa çıkma tutumlarını 
değerlendirmek için Başa Çıkma Tutumlarını Değerlendirme Ölçeği (BÇTDÖ), beden 
imgelerini değerlendirmek için Çok Yönlü Beden-Self İlişkileri Ölçeği (ÇYBSİÖ) 
uygulanmıştır. AS hastalarının hastalık aktivitelerini ve fonksiyonel kapasitelerini 
değerlendirmek için Bath Ankilozan Spondilit Hastalık Aktivitesi İndeksi (BASDAI) ve 
Bath Ankilozan Spondilit Fonksiyonel Kapasite İndeksi (BASFI) kullanılmıştır.
Bul gu lar: BÇTDÖ puanları açısından iki grup arasında fark saptanmamıştır. AS grubunda 
ÇYBSİÖ’nin ‘sağlığın değerlendirilmesi’ alt ölçek puanı daha düşük, ‘fiziksel yeterlik 
yönelimi’ alt ölçek puanı daha yüksek bulunmuştur. BÇTDÖ’nin sorun odaklı başa çıkma alt 
ölçeği puanı ile; ÇYBSİÖ total puanı arasında pozitif, BASFI puanı arasında negatif yönde 
zayıf derecede korelasyon saptanmıştır. ÇYBSİÖ total puanı; BASFI puanı ile negatif yönde 
orta derecede, BASDAI puanı ile negatif yönde zayıf derecede korelasyon göstermiştir. 
So nuç: Ek bir tıbbi hastalık ya da ruhsal bozukluk eşlik etmeyen AS hastalarında 
stresli yaşam olayları karşısında başa çıkma tutumları sağlıklı kontrollerden 
farklı olmayabilir. Sağlığın olumsuz değerlendirilmesi ve fiziksel yeterlik 
yöneliminin bu hastalara uygulanacak psikoterapötik girişimlerde dikkate 
alınması gerekir. Ayrıca özellikle hastalığın aktif dönemlerinde ve fonksiyonel 
kapasitesi sınırlı hastalarda stresle başa çıkma tutumlarına ve beden 
imgelerine yönelik psikoterapötik girişimler de faydalı olabilir. (Nö rop si ki yat ri   
Ar fli vi 2014; 51: 110-115)
Anah tar ke li me ler: Ankilozan spondilit, stresle başa çıkma, beden imgesi, hastalık 
aktivitesi, fonksiyonel kapasite
Çıkar çatışması: Yazarlar bu makale ile ilgili olarak herhangi bir çıkar çatışması 
bildirmemişlerdir.
 

Araştırma Makalesi / Research Article
Doi: 10.4274/npa.y6641

(Nö rop si ki yat ri Ar fli vi 2014; 51: 110-115) 

(Arc hi ves of Neu ropsy chi atry 2014; 51: 110-115)



111

Giriş

Ankilozan spondilit (AS) etiyolojisi bilinmeyen, spinal 
eklemlerde ve komşu yapılarda belirgin inflamasyon ile karakterize, 
omurgada ilerleyici kemik füzyonuna yol açan inflamatuvar 
genetik bir hastalıktır. Omurgada deformitelere yol açabilmektedir. 
Periferik eklem tutulumu daha az olmakla birlikte olguların üçte 
birinde kalça ve omuz eklemleri de etkilenir. Göz, kalp, akciğer, 
böbrek gibi organları etkileyebilir. Erkeklerde üç kat daha sık 
görülür. Klinik olarak bel ağrısı, sabah tutukluğu ve fonksiyonel 
yetersizlik hastaların en önemli yakınmalarıdır. Başlangıç sinsi 
ve yavaştır (1). İlerleyici olması, deformiteler bırakması ve işgücü 
kaybı yapması gibi nedenlerle bazı psikiyatrik semptomlara 
yol açabilir ve yaşam kalitesini etkileyebilir. Literatürde AS 
hastalarında psikiyatrik semptomların ve yaşam kalitesinin 
araştırıldığı çalışmalara sıkça rastlanmaktadır (2,3,4,5,6,7,8,9). 
Psikiyatrik çalışmalar genellikle depresyon ve anksiyete semptom 
düzeylerinin ölçüldüğü ölçek çalışmalarıdır (7,8,9). Kronisite 
göstermesi ve yeti yitimine yol açan doğası nedeniyle kişilerin 
günlük yaşamında büyük zorlanmalara yol açan bu hastalıkta, 
hastaların stresle başa çıkma tutumları ve beden imgeleri üzerine 
yapılan çalışmaların sayısı sınırlıdır (10,11). 

Stres verici olay ve etkenlerin olumsuz etkilerini en aza 
indirmek ya da tümüyle ortadan kaldırmak evrensel bir tutumdur. 
‘Başa çıkma’ bireyin kendisi için stres oluşturan olay ya da 
etkenlere karşı direnmesi ve bu durumlara karşı dayanma 
amacıyla gösterdiği bilişsel, duygusal ve davranışsal tepkilerin 
tümü olarak tanımlanabilir. Kişinin sahip olduğu tıbbi ve psikiyatrik 
hastalıklar başa çıkma tutumlarını etkileyebilir (12,13). ‘Beden 
imgesi’ ise kişinin kendi bedeninin parçalarına ve onların 
işlevlerine karşı olumlu ve olumsuz duygularının kendisi tarafından 
değerlendirilmesidir. Beden imgesi benlik, kendilik, kimlik ve kişilik 
kavramlarıyla yakın ilişkilidir. Beden yapısında ortaya çıkan akut 
(amputasyon, mastektomi vb.) ya da kronik (yaşlanma, obesite, 
artritler vb.) değişiklikler beden imgesinde bozulmalara yol açabilir 
(14). AS hastalarında başa çıkma tutumları ve beden imgesi ihmal 
edilen bir konudur. Literatürde AS hastalarının sağlıklı kontrollerle 
karşılaştırmalı olarak stresli durumlar karşısında başa çıkma 
tutumlarının incelendiği tek bir çalışma vardır (10). Bu çalışmada 
AS hastalarının kendi stresli yaşantılarıyla başkalarının daha ağır 
yaşantılarını karşılaştırmak suretiyle rahatlama, başka doyum 
yolları (uzun zamandır istediği bir şeyi satın almak vb.) arayarak 
stresli yaşantılardan uzaklaşma, sağlıklı insanlara göre daha 
az kendini suçlama ve geri çekilme gibi yöntemleri kullandığı 
saptanmıştır (10). Benzer şekilde literatürde AS hastalarının sağlıklı 
kontrollerle karşılaştırmalı olarak beden imgelerinin incelendiği 
tek bir çalışma vardır (11). Bu çalışmada AS hastaları oluşabilecek 
fiziksel defisitler ile ilgili endişeler, fiziksel çekicilik konusunda 
kendine güven eksikliği, olumsuz bir bedene sahip olma ilgili 
düşünceler ve daha iyi fiziksel dayanma gücü bildirmişlerdir (11).

Bu çalışmanın amacı AS hastalarında stresle başa çıkma 
tutumları ve beden imgelerinin araştırılması, ayrıca bu iki özelliğin 
birbirleriyle ve hastalık aktivitesi/fonksiyonel kapasite ile ilişkisinin 
incelenmesidir. 

Yöntem

Bu çalışma Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik 
Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı ile Psikiyatri Anabilim 

Dalı ortak çalışmasıdır. Modifiye New York Kriterlerine göre 
tanısı konan 46 AS hastası ve bunlarla yaş ve cinsiyet açısından 
eşleştirilmiş 40 sağlıklı gönüllü üzerinde gerçekleştirilmiştir. Fizik 
Tedavi ve Rehabilitasyon bölümü tarafından Psikiyatri bölümüne 
yönlendirilen 46 hastaya çalışmanın protokolü anlatılmış ve gönüllü 
olan hastaların ruhsal muayeneleri yapılmıştır. Hasta ve kontrol 
grubu için çalışmaya dahil edilme kriterleri psikiyatrik bir hastalığı 
olmamak, 18 yaşından büyük olmak, okur yazar olmak, başka bir 
tıbbi hastalığı olmamak. Ruhsal bozukluk tespit edilen 5 hasta (1 
Depresif bozukluk, 2 BTA anksiyete bozukluğu, 1 panik bozukluk, 1 
histriyonik kişilik bozukluğu)  ve okuma yazması olmayan 1 hasta 
çalışma dışı bırakılmıştır. AS hastalarının hiç birinde başka bir tıbbi 
hastalık saptanmamıştır. Çalışma ölçütlerini karşılayan 40 hastaya 
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümü tarafından Bath Ankilozan 
Spondilit Hastalık Aktivitesi Ölçeği (BASDAI) ve Bath Ankilozan 
Spondilit Fonksiyonel Kapasite Ölçeği (BASFI) uygulanmıştır. 
Kontrol grubuna alınan 40 kişi çalışmaya dahil edilme ölçütlerini 
karşılamıştır. Hasta ve kontrol grubuna, başa çıkma tutumlarını 
tespit etmek için Başa Çıkma Tutumlarını Değerlendirme Ölçeği 
(BÇTDÖ), beden imgelerini değerlendirmek için Çok Yönlü Beden-
Self İlişkileri Ölçeği (ÇYBSİÖ) uygulanmıştır. 

Çalışmamız üniversitemiz etik kurulu tarafından 
değerlendirilerek onaylanmıştır.

Ölçekler
Sosyodemografik ve Klinik Bilgi Formu
Araştırmacılar tarafından hazırlanan bu formda yaş, cinsiyet, 

medeni durum, meslek, gelir durumu, yerleşim yeri, eğitim seviyesi 
sorgulanmaktadır. 

Çok Yönlü Beden-Self İlişkileri Ölçeği (ÇYBSİÖ)
Çok Yönlü Beden-Self İlişkileri Ölçeği (The Multidimensional 

Body-Self Relations Questionnaire=MBSRQ) beden algısının 
bilişsel, davranışsal ve duygusal yönlerini değerlendirmek için 
geliştirilmiş 69 maddeden oluşan kendini değerlendirme ölçeğidir 
(15). Ölçeğin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliği Doğan ve 
Doğan tarafından yapılmış olup, 57 maddeden oluşmaktadır (14). 
Yedi alt ölçeği vardır: Görünüşü değerlendirme (6 madde), görünüş 
yönelimi (10 madde), fiziksel yeterliği değerlendirme (6 madde), 
fiziksel yeterlik yönelimi (9 madde), sağlık değerlendirmesi (6 
madde), sağlık yönelimi (11 madde), beden alanlarından doyum 
(9 madde). Her madde 1 (kesinlikle katılmıyorum) ile 5 (kesinlikle 
katılıyorum) arasında derecelendirilmektedir. Türkçe formunun 
puanı 57-285 arasında değişmektedir. Yüksek puanlar beden algısı 
ile ilgili daha yüksek doyumu göstermektedir.

Başa Çıkma Tutumlarını Değerlendirme Ölçeği (BÇTDÖ)
Başa Çıkma Tutumlarını Değerlendirme Ölçeği (Coping 

Orientations to Problems Experienced=COPE) 60 sorudan oluşan 
kendini değerlendirme ölçeğidir. İnsanların günlük yaşamlarında 
güç veya bunaltı verici olaylarla ya da sorunlarla karşılaştıkları 
zaman nasıl baş ettiklerini ölçmeyi amaçlar. On beş alt ölçek 
içermekte olup her alt ölçek dört sorudan oluşmaktadır (16). 
Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması Ağargün ve ark. tarafından 
yapılmıştır (12). Dört seçenek üzerinden yanıtlandırılır:

1- Asla böyle bir şey yapmam; 2- Çok az böyle yaparım; 3- 
Orta derecede böyle yaparım; 4- Çoğunlukla böyle yaparım. Alt 
ölçeklerin her birinden alınan yüksek puanlar ayrı bir başa çıkma 
tutumu hakkında bilgi verir: Sorun odaklı başa çıkma (aktif başa 
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çıkma, plan yapma, geri durma, yararlı sosyal destek kullanımı, diğer 
meşguliyetleri bastırma), duygusal odaklı başa çıkma (pozitif yeniden 
yorumlama, dini olarak başa çıkma, şakaya vurma, kabullenme, 
duygusal sosyal destek kullanımı), işlevsel olmayan başa çıkma 
(soruna odaklanma ve duyguları açığa vurma, inkar, davranışsal 
olarak boş verme, zihinsel boş verme, madde kullanımı) (13). Sorun 
odaklı başa çıkma sorunun ana kaynağını ortadan kaldırmak için 
yapılan aktif başa çıkma tutumlarını içerirken, duygusal odaklı 
başa çıkma ana kaynağın yol açtığı duygusal etki ile başa çıkma 
tutumlarını içerir. İşlevsel olmayan başa çıkma tutumları stres 
yaratan durumlar ile baş edememenin göstergesidir ve psikiyatrik 
bozukluklar ile yakından ilişkilidir (12). Bu ölçek özgül tek bir stres 
etkeni için ya da genel anlamda insanların günlük stresleriyle nasıl 
başa çıktıklarını tespit etmek için kullanılabilir (16). Çalışmamızda 
katılımcılardan ölçeği genel anlamda günlük stresleriyle nasıl başa 
çıktıklarını düşünerek doldurmaları istenmiştir.  

Ankilozan Spondilit Hastalık Aktivitesi ve Fonksiyonel 
Kapasite Ölçeği
Hastaların hastalık aktiviteleri ve fonksiyonel kapasitelerini 

değerlendirmek için Bath Ankilozan Spondilit Hastalık 
Aktivitesi Ölçeği (Bath Ankylosing Spondilylitis Disease Activity 
Index=BASDAI) ve Bath Ankilozan Spondilit Fonksiyonel Kapasite 
Ölçeği (Bath Ankylosing Spondilylitis Functional Index=BASFI) 
kullanıldı. BASDAI geçen 1 haftalık süre için hastalığın beş önemli 
bulgusunu değerlendiren altı soruyu içermektedir (Yorgunluk, 
kalça ve omurga ağrısı, periferik eklemlerde şişlik ve ağrı, 
entezit, sabah tutukluğunun süresi ve şiddeti). Toplam puan 
her sorunun 0-10 santimetrelik görsel analog skala üzerinde 
derecelendirilmesi ve ortalama puanın hesaplanması ile ölçülür. 
Yüksek puanlar yüksek hastalık aktivitesini gösterir. BASFI 

hastaların fonksiyonel kapasitelerini değerlendiren sekiz soru ve 
günlük hayatını değerlendiren iki sorudan oluşmaktadır. Yüksek 
BASFI skorları daha fazla fonksiyonel kısıtlılığı göstermektedir. 
Toplam puan geçen 1 haftalık süre için bu 10 sorunun her birinin 
0-10 santimetrelik görsel analog skala üzerinde derecelendirilmesi 
ve ortalama puanın hesaplanması ile ölçülür. BASFI ve BASDAI 
özbildirim ölçekleridir (17,18). Türkçe geçerlik ve güvenirlik 
çalışmaları yapılmıştır (19,20). 

İstatistiksel Analiz
Kategorik verilerin karşılaştırılmasında ki-kare, sayımla elde 

edilen verilerin karşılaştırılmasında student-t testi kullanıldı. 
Psikiyatrik ölçek puanlarının kendi aralarında ilişkisini saptamak 
amacıyla Pearson korelasyon testi yapıldı. Korelasyon için “r” 
değeri 0,30-0,49 arası düşük, 0,50-0,69 arası orta, 0,70-0,89 arası 
yüksek ve 0,90-1,00 arası çok yüksek derecede ilişkili olarak 
değerlendirildi. Sayımla elde edilen veriler yüzde olarak, ölçümle 
elde edilen veriler ortalama±standart sapma olarak gösterildi. 
Tüm analizlerde anlamlılık sınırı p<0,05 kabul edildi.

Bulgular

Ankilozan spondilit ve kontrol grubu arasında yaş (31,27±5,30 
ve 31,45±8,19), cinsiyet, medeni durum, eğitim seviyesi, 
meslek, sosyoekonomik seviye ve yerleşim yeri açısından fark 
bulunmamıştır (p>0,05) (Tablo 1). AS hastalarının ortalama hastalık 
süresi 8,22±7,90 yıl olarak saptanmıştır. BASFI ve BASDAI puanları 
ortalaması sırasıyla 2,13±1,30 (min=0,20, max=6,90) ve 2,07±1,90 
(min=0,50, max=5,30) olarak bulunmuştur. 

Başa çıkma tutumlarını değerlendirme ölçeğinin sorun odaklı 
başa çıkma, duygusal odaklı başa çıkma ve işlevsel olmayan başa 

Tablo 1. AS ve kontrol grubunun sosyodemografik özellikler açısından karşılaştırılması

AS 
(n=40)  %

Kontrol
(n=40)   %     Ki-kare

 
 p

Cinsiyet                      Erkek

                                    Kadın

32           80,0

  8           20,0

32           80,0

  8          20,0 0,00 1,00

Medeni durum         Evli

                                    Bekar

25           62,5

15           37,5

25          62,5

15          37,5 0,00 1,00

Eğitim                         İlköğretim

                                    Lise

                                   Yüksekokul

15           37,5

12           30,0

13           32,5

14          35,0

19          47,5

  7          17,5

3,41 0,18

Meslek                     Memur

                                   İşçi

                                  Serbest 

                                   İşsiz

14           35,0

12           30,0

  6           15,0

  8           20,0

  9          22,5

21          52,5

  3            7,5 

  7          17,5

4,69 0,20

Gelir seviyesi          Düşük

                                 Orta

                                 Yüksek

  7           17,5

32           80,0

  1             2,5

 9          22,5

30          75,0

  1            2,5

0,31 0,85

Yerleşim yeri          Köy-İlçe

                                  İl

26           65,0

14           35,0

18          45,0

22          55,0 2,47 0,12

Toplam 40         100,0 40        100,0
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çıkma alt ölçek puanları açısından hasta ve kontrol grubu arasında 
fark saptanmamıştır (p>0,05) (Tablo 2). Çok yönlü beden-self 
ilişkilerini değerlendiren ölçeğin ‘sağlığın değerlendirilmesi’alt 
ölçeği puanları AS grubunda kontrol grubuna göre daha düşük 
(p=0,02), ‘fiziksel yeterlik yönelimi’ puanları ise kontrol grubuna 
göre daha yüksek bulunmuştur (p=0,02). Diğer alt ölçek puanları 
açısından hasta ve kontrol grubu arasında fark saptanmamıştır 
(p>0,05) (Tablo 3). 

Hasta Grubunda Başa Çıkma Tutumlarını Değerlendirme 
Ölçeğinin sorun odaklı başa çıkma alt ölçeği puanları; çok yönlü 
beden-self ilişkileri ölçeği total puanları ile pozitif yönde zayıf 
derecede (r=0,41, p<0,05), Bath Ankilozan Spondilit Fonksiyonel 
Kapasite Ölçeği puanları ile negatif yönde zayıf derecede 
korelasyon göstermiştir (r=-0,32, p<0,05). Çok Yönlü Beden-
Self İlişkileri Ölçeği total puanları; Bath Ankilozan Spondilit 
Fonksiyonel Kapasite Ölçeği puanları ile negatif yönde orta 

derecede (r=-0,53, p<0,05), Bath Ankilozan Spondilit Hastalık 
Aktivitesi Ölçeği puanları ile negatif yönde zayıf derecede 
korelasyon göstermiştir (r=-0,33, p<0,05). Bath Ankilozan Spondilit 
Fonksiyonel Kapasite Ölçeği puanları ile Bath ankilozan spondilit 
hastalık aktivitesi ölçeği puanları pozitif yönde orta derecede 
korelasyon göstermiştir (r=0,65, p<0,05). Diğer ölçek puanları 
arasında korelasyon saptanmamıştır (p>0,05) (Tablo 4).

Tartışma

Bu çalışmanın amacı AS hastalarında stresle başa çıkma 
tutumları ve beden imgelerinin araştırılması, ayrıca bu iki özelliğin 
birbirleriyle ve hastalık aktivitesi/fonksiyonel kapasite ile ilişkisinin 
incelenmesidir. Kişinin sahip olduğu tıbbi ve psikiyatrik hastalıklar 
başa çıkma tutumlarını etkileyebilir (12,13). Bu yüzden çalışmamızda 

Sarısoy ve ark.
Ankilozan Spondilit Hastalarında Stresle Başa Çıkma Tutumları ve Beden İmgesi  

Tablo 2. AS ve kontrol grubunun başa çıkma tutumları açısından karşılaştırılması

Başa Çıkma Tutumları Ölçeği AS (n=40) Kontrol (n=40) t-test  p

Sorun odaklı başa çıkma 58,35±7,17 58,37±7,97 -0,01 0,99

Aktif başa çıkma 12,70±2,74 12,85±2,04  -0,28 0,78

Plan yapma 12,70±2,41 12,80±2,03 -0,20 0,84

Geri durma 10,67±2,13 10,05±2,10  1,32 0,19

Yararlı sosyal destek kullanımı 11,32±2,68 11,82±2,62  -0,84 0,40

Diğer meşguliyetleri bastırma 10,70±2,31 10,67±2,53  0,05 0,96

Duygusal odaklı başa çıkma 55,82±6,54 54,72±7,42  0,70 0,48

Pozitif yeniden yorumlama ve gelişme 13,27±2,07 13,35±2,03 -0,16 0,87

Dini olarak başa çıkma 12,37±3,72 11,85±3,65  0,64 0,53

Mizah (şakaya vurma)   7,70±2,74   8,22±3,22 -0,78 0,43

Kabullenme 11,05±2,74 10,02±3,10  1,57 0,12

Duygusal sosyal destek kullanımı 11,15±2,33 11,27±2,15 -0,25 0,80

İşlevsel olmayan başa çıkma 40,30±7,49 39,00±9,90  0,66 0,51

Soruna odaklanma ve duygularını açığa vurma 11,27±2,86 11,50±2,99  -0,34 0,73

İnkar   7,32±3,03   6,75±2,51  0,92 0,36

Davranışsal olarak boş verme   7,12±3,03   6,60±2,63  0,83 0,41

Zihinsel boş verme   9,57±2,42   8,72±2,32  1,60 0,11

Alkol-Madde kullanımı   5,22±2,36   5,92±3,52 -1,04 0,30

Tablo 3. AS ve kontrol grubunun beden imgesi açısından karşılaştırılması 

Çok Yönlü Beden-Self İlişkileri Ölçeği AS (n=40) Kontrol (n=40) t-test  p

Görünüşü değerlendirme 3,39±0,72 3,43±0,78 -0,09 0,93

Görünüş yönelimi 3,52±0,72 3,44±0,75  0,48 0,63

Fiziksel yeterliliği değerlendirme 3,42±0,73 3,51±0,68 -0,58 0,56

Fiziksel yeterlilik yönelimi 3,21±0,56 2,91±0,56  2,38 0,02

Sağlık değerlendirmesi 3,16±0,64 3,51±0,70 -2,36 0,02

Sağlık yönelimi 3,45±0,61 3,22±0,57  1,73 0,09

Beden alanlarından doyum 3,43±0,67 3,65±0,72 -1,40 0,16

Ölçek toplam puanı 3,37±0,47 3,35±0,45  0,19 0,85



tıbbi ve psikiyatrik bozukluğu olan AS hastaları çalışma dışı 
bırakılmıştır. Literatürde AS hastalarının, sağlıklı kontrollerle 
karşılaştırmalı olarak başa çıkma tutumlarını inceleyen sadece 
bir çalışma vardır (AS tümü erkek n=76, kontrol n=16) (10). Stresle 
başa çıkma tutumlarının Almanca konuşan ülkelerde kullanılan 
bir ölçek aracılığıyla belirlendiği bu çalışmada AS hastalarının, 
kendi stresli yaşantılarıyla başkalarının daha ağır yaşantılarını 
karşılaştırmak suretiyle rahatlama, başka doyum yolları (uzun 
zamandır istediği bir şeyi satın almak vb.) arayarak stresli 
yaşantılardan uzaklaşma, sağlıklı insanlara göre daha az kendini 
suçlama ve geri çekilme gibi başa çıkma yöntemlerini kullandıkları 
saptanmıştır. Bizim çalışmamızda AS hastaları ile sağlıklı kontroller 
arasında başa çıkma tutumları açısından fark bulunmamıştır. 
Bu sonuç AS hastalarının stresle başa çıkma tutumlarının 
sağlıklılardan farklı olmayabileceğini düşündürmüştür. Ancak bu 
bulgumuz Günther ve ark.’nın çalışmasıyla çelişmektedir (10). 
Günther ve ark.’nın  çalışmasında tıbbi ve psikiyatrik hastalıkların 
çalışmadan dışlandığına dair bir bilgi yoktur (10). Dolayısıyla iki 
çalışma arasındaki çelişiklik metodolojik farklılıklardan (farklı 
ölçekler, farklı hasta ve kontrol sayıları, sadece tek bir cinsiyetin 
çalışmaya alınması, tıbbi ve psikiyatrik hastalıkların dışlanmaması 
vb.) kaynaklanıyor olabilir. AS hastalarında başa çıkma tutumlarını 
belirlemek için tüm dünyada yaygın olarak kullanılan başa çıkma 
tutumları ölçekleri ile (COPE gibi) daha fazla sayıda hasta üzerinde 
yapılacak çalışmalara ihtiyaç vardır. 

AS hastalarında diğer önemli bir konu vücut imgesi 
bozukluklarıdır. Ward ve ark. AS hastalarının yaklaşık yarısının 
görünümleri hakkında kaygı duyduklarını bildirmektedir (5). 
Bununla beraber literatürde AS hastalarının sağlıklı kontrollerle 
karşılaştırılarak beden imgelerinin incelendiği sadece bir çalışma 
vardır (11). Bizim çalışmamızda kullanılan ölçekten farklı bir ölçek 
kullanılan bu çalışmada AS hastaları oluşabilecek fiziksel defisitler 
ile ilgili endişeler, fiziksel çekicilik konusunda kendine güven 
eksikliği, olumsuz bir bedene sahip olma ilgili düşünceler ve daha 
iyi fiziksel dayanma gücü bildirmişlerdir (11). Bizim çalışmamızda 
AS hastalarında beden-self ilişkileri ölçeğinin ‘sağlığın 
değerlendirilmesi’ alt ölçeği puanları düşük, ‘fiziksel yeterlik yönelimi’ 
puanları yüksek bulunmuştur. ‘Sağlığın değerlendirilmesi’ alt ölçek 
puanı düşük kişiler; sağlığını kontrol altında tutamadığını, bedeninin 
bir günden bir güne nasıl olacağını bilemediğini, sağlığının sürekli 
iniş-çıkışlar gösterdiğini, hastalıklara karşı dayanıksız olduğunu 

ve sık hastalandığını düşünen kişilerdir (14). AS gibi kronik ve yeti 
yitimine sebep olan bir hastalığa sahip kişilerde sağlığın olumsuz 
olarak değerlendirilmesi beklenen bir sonuç olsa da, beden imgesi 
sadece bedenle ilgili gerçek sonuçlarla değil, aynı zamanda 
kişinin bedenini nasıl algıladığı ile ilişkilidir. Bazen bu algı gerçeği 
tam olarak yansıtmayabilir. “Sağlığın değerlendirilmesi” beden 
imgesinin duygusal yönü ile ilişkilidir. Yani gerçek durumla uyumlu 
ya da uyumsuz olabilir (14). Bu yüzden “sağlığın değerlendirilmesi” 
AS hastalarında uygulanacak psikoterapötik girişimlerde hedef 
noktası olmalıdır. ‘Fiziksel yeterlik yönelimi’ yüksek kişiler; fiziksel 
yönden güçlü olmayı önemseyen, fiziksel yönden iyilik hali için özel 
çaba gösteren, dayanıklığını geliştirmeye çalışan, fiziksel sağlıkla 
ilgili bilgilere sahip olan ve düzenli spor yapan kişilerdir. Fiziksel 
yeterlik yönelimi beden imgesinin bilişsel ve davranışsal yönü ile 
ilişkilidir (14). Dolayısıyla AS hastaları fiziksel yeterlik yönelimini 
fiziksel yeti yitimine neden olabilen hastalıklarına karşı bir savunma 
olarak kullanıyor olabilirler. AS hastalarında spinal esnekliği arttıran 
ve postürü düzenlemeye yardımcı olan düzenli egzersiz programları 
tedavinin önemli bir parçasıdır (21,22). Dolayısıyla fiziksel yeterlik 
yönelimine meyilli bu hastalarda bu özelliklerinin artırılmasına 
yönelik yapılacak girişimler egzersiz programlarına uyumu daha da 
kolaylaştırarak hastalığın tedavisine olumlu katkılar sağlayabilir. 

Literatürde stresli yaşam olayları karşısında başa çıkma 
tutumları ile beden imgesinin ilişkisine dair bir çalışmaya 
rastlanmamıştır. Çalışmamızda sorun odaklı başa çıkma ile 
beden imgesi arasında pozitif ilişki bulunmuştur. Duygusal odaklı 
ve işlevsel olmayan başa çıkma tutumları ile beden imgesi 
arasında ilişki saptanmamıştır. Sorun odaklı başa çıkma sorunun 
ana kaynağını ortadan kaldırmak için yapılan aktif başa çıkma 
tutumlarını içeren olgun bir savunma biçimidir (12). Bulgumuz 
aktif başa çıkma tutumları ile beden doyumunun birbirini pozitif 
yönde etkileyebileceğini düşündürmektedir. Çalışmamızda sorun 
odaklı başa çıkma ile fonksiyonel kapasite arasında negatif ilişki 
saptanırken hastalık aktivitesi ile ilişki saptanmamıştır. Duygusal 
odaklı ve işlevsel olmayan başa çıkma tutumları ile fonksiyonel 
kapasite ve hastalık aktivitesi arasında ilişki bulunmamıştır. 
Bu sonuç başa çıkma tutumlarından aktif başa çıkmanın 
hastalık aktivitesi ile ilişkili olmadığı ancak fonksiyonel kapasite 
ile negatif yönde etkileşim içinde olduğunu göstermektedir. 
Çalışmamızda ayrıca beden imgesi ile hastalık aktivitesi ve 
fonksiyonel kapasitenin negatif yönde ilişkili olduğu saptanmıştır. 
Bedenle ilgili akut ve kronik değişiklikler beden imgesini olumsuz 
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Tablo 4. AS hastalarında ölçek puanlarının korelasyonu

BÇTDÖ   ÇYBSİÖ      BASFI    BASDAI

BÇTDÖ

Sorun odaklı başa çıkma r=0,41  p=0,02 r=-0,32  p=0,44 r=-0,21  p=0,20

Duygusal odaklı başa çıkma r=-0,21 p=0,20 r=-0,18  p=0,28 r=-0,09  p=0,59

İşlevsel olmayan başa çıkma r=-0,21 p=0,20 r=1,67   p=0,30 r=0,13   p=0,43

ÇYBSİÖ r=-0,53  p=0,00 r=-0,33  p=0,04

BASFI r=0,65    p=0,00

BÇTDÖ: Başa çıkma tutumlarını değerlendirme ölçeği

ÇYBSİÖ: Çok yönlü beden-self ilişkileri ölçeği

BASFI: Bath Ankilozan Spondilit Fonksiyonalite Indeksi

BASDAI: Bath Ankilozan Spondilit Hastalık Aktivitesi İndeksi
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yönde etkileyen özelliklerdir (14). Çalışmamızdaki son bulgu AS 
hastalarında fonksiyonel kapasite ile hastalık aktivitesinin pozitif 
yönde ilişkili olduğudur. Aktif hastalık dönemlerinde fonksiyonel 
kapasite azalacağından bu bulgu beklenen bir bulgudur. 

Çalışmanın ilk kısıtlılığı vaka sayısının görece azlığıdır. Ancak 
bu durumun konunun literatürde yeterince incelenmemiş bir konu 
olması nedeni ile çalışmanın önemini azaltmadığını düşünmekteyiz. 
Bununla beraber bu konunun daha fazla sayıda vakayı içeren 
çalışmalarla tekrarlanması gerekmektedir. Çalışmanın ikinci 
kısıtlılığı hastalarımızın görece daha az hastalık aktivitesine 
(BASDAI ortalaması=2,07±1,90) ve görece daha iyi fonksiyonel 
kapasiteye (BASFI ortalaması=2,13±1,30) sahip hastalardan 
oluşmasıdır. Sonuçlarımız daha ağır hastalık aktivitesine ve 
daha kötü fonksiyonel kapasiteye sahip AS hastalarının başa 
çıkma tutumlarını ve beden imgelerini yansıtmamaktadır. Bu 
grup AS hastaları üzerinde yapılacak çalışmalara ihtiyaç vardır. 
Üçüncü kısıtlılık başa çıkma tutumları ve beden imgesi ile hastalık 
aktivitesi ve fonksiyonel kapasite ilişkisinin araştırılmasında ortaya 
çıkmaktadır. BASDAI ve BASFI hastaların son 1 haftası göz önüne 
alınarak değerlendirilmektedir. Dolayısıyla başa çıkma tutumları 
ve beden imgesi hastalık aktivitesi ve fonksiyonel kapasite dışında 
başka faktörlerden de etkilenebilir. Dolayısıyla daha uzun süreli 
hastalık aktivitesi ve fonksiyonel kapasite ölçümleri ile başa çıkma 
tutumları ve beden imgesinin ilişkisinin araştırılacağı çalışmalara 
ihtiyaç vardır.

Sonuç

Ek bir tıbbi ya da ruhsal hastalık eşlik etmeyen AS hastalarında 
stresli yaşam olayları karşısında başa çıkma tutumları sağlıklı 
kontrollerden farklı olmayabilir. Beden imgesi özelliklerinden 
sağlığın olumsuz değerlendirilmesi ve fiziksel yeterlik yönelimine 
yönelik psikoterapötik girişimler hastalığın tıbbi tedavisine ek 
yararlar sağlayabilir. Ayrıca özellikle hastalığın aktif dönemlerinde 
ve fonksiyonel kapasitesi sınırlı hastalarda stresle başa çıkma 
tutumlarına ve beden algılarına yönelik psikoterapötik girişimler de 
faydalı olabilir. 
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