Arch Neuropsychiatry 2022;59:169−176
https://doi.org/10.29399/npa.27949

ARAŞTIRMA MAKALESİ

Özgül Öğrenme Bozukluğu Olan Çocuklarda Duygusal Uyaranlara Verilen
Elektrodermal Aktivite Varlığında Bozulmuş Duygulanım Algısı:
Kontrollü Çalışma
Impaired Affect Perception in Presence of Spared Electrodermal Activity with Affective
Stimuli Among Children with Specific Learning Disorder: A Controlled Study
Mesut SARİ1 , Yusuf ÖZTÜRK2 , Güler GÖL ÖZCAN3 , Büşra BALTA2 , Ali Evren TUFAN2
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye
3
Bilecik Devlet Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Bilecik, Türkiye
1
2

ÖZ
Amaç: Bu çalışmanın amacı, Özgül Öğrenme Bozukluğu (ÖÖB) olan
çocukları ve eşleştirilmiş kontrolleri sözel olmayan iletişim becerileri,
duyguları anlama, elektrodermal aktivite (EDA) değişiklikleri ve duygusal
uyaranlarla ölçülen tepki gecikmeleri açısından karşılaştırmaktır.
Yöntem: Çalışma tek merkezli, kesitsel, kontrollü bir çalışma olarak
tasarlanmıştır. Her iki grup için KA-SI Empatik Eğilim Ölçeği-Çocuk Formu,
Sözel Olmayan İpuçlarını Algılama Becerileri Testi (SOİAB) kullanıldı.
SOİAB testi 4 farklı oturumda (resim, video, ses ve metin uyaranları için)
uygulandı ve her oturumda baskın olmayan elden EDA ölçüldü. Testlerde
uyaranlar 15 saniye aralıklarla verildi ve uyaran sonrası 3-8 saniye içinde
meydana gelen faz değişiklikleri literatüre uygun olarak uyarana ilişkin
deri iletkenlik yanıtı olarak kabul edildi. SOİAB testi sırasındaki yanıtlar ve
yanıt gecikmesi klinisyen tarafından kaydedildi.
Bulgular: ÖÖB’li 31 çocuk ve 31 sağlıklı kontrol çalışmaya dahil edildi.

ÖÖB ve kontrollerin ortalama yaşları sırasıyla 10 yıl 5 ay ve 10 yıl 1
aydı. ÖÖB grubunda SOİAB’nin tüm alt testlerinde doğru yanıt sayısı
kontrollere göre istatistiksel olarak anlamlı derecede düşüktü (p<0,05).
SOİAB alt testleri yanıt gecikmeleri karşılaştırıldığında, ÖÖB grubunda
kontrollere göre anlamlı artış saptandı (p<0,05). Gruplar, SOİAB’de yanıt
sırasında ölçülen EDA değişikliklerinde anlamlı bir farklılık göstermedi.
Sonuç: Sonuçlarımız, ÖÖB’li çocuklarda duyguları tanıma ve bunun
otonomik ilişkileri ile ilgili literatüre katkıda bulunmaktadır. Bununla
birlikte, otonom sinir sistemi reaktivitesi için tek bir modaliteye bağımlılık
ve sınırlı örneklem büyüklüğü sonuçlarımızı etkileyebilir ve birden fazla
otonom reaktivite alanı kullanan daha büyük örneklerle daha ileri
çalışmalara ihtiyaç duyulabilir.
Anahtar Sözcükler: Duygu tanıma, elektrodermal aktivite, Özgül
Öğrenme Bozukluğu

ABSTRACT
Introduction: The aim of this study was to compare children with Specific
Learning Disorders (SLD) and matched controls in terms of nonverbal
communication skills, understanding of emotions, electrodermal activity
(EDA) changes and response latencies measured with affective stimuli.
Method: The study was designed as a single-center, cross-sectional,
controlled study. KA-SI Empathic Tendency Scale-Child Form, Test of
Perception of Affect-Via Nonverbal Cues (TPANC) were used for both
groups. The TPANC test was performed in 4 different sessions (for
picture, video, audio and textual stimuli), and during each session, the
EDA was measured from the non-dominant hand. Stimuli were given at
15 second intervals in the tests and phasic changes within 3-8 seconds
after the stimulus was accepted as skin conductance responses related
to the stimulus in accordance with the literature. The responses and
response latency during the TPANC test were recorded by the clinician.
Results: 31 children with SLD and 31 healthy controls were included in

the study. The mean ages for SLD and controls were 10 years 6 months
and 10 years 1 month; respectively. In the SLD group, the number of
correct responses in all subtests of TPANC was statistically significantly
lower than controls (p<0.05). When TPANC subtest response latencies
were compared, there was a significant increase in the SLD group
compared to controls (p<0.05). The groups did not display a significant
difference in EDA changes while providing responses in TPANC.
Conclusion: Our results contribute to the literature on the affect
recognition and its autonomic correlates among children with SLD.
However, dependence on a single-modality for autonomic nervous
system reactivity and limited sample size may affect our results and
further studies with larger samples employing multiple domains of
autonomic reactivity may be needed.
Keywords: Specific learning disability, affect perception, electrodermal
activity
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GİRİŞ
Özgül Öğrenme Bozukluğu (ÖÖB), okuma, yazma ve matematik becerileri
alanlarını etkileyen bir grup nörogelişimsel öğrenme bozukluğunu ifade
eder. Sorunlar, uygun müdahalelere rağmen en az altı ay süren, öğrenme
ve akademik sorunlarla ilişkilendirilmeli ve zihinsel ve duyusal yetersizlikle
veya zihinsel veya nörolojik sorunlarla açıklanamaz (1). Oranlar,
bozukluğun tanımına, kullanılan tanı ölçütlerine ve çalışılan örneklemin
özelliklerine göre değişebilmekle birlikte; genellikle okul çağındaki
çocukların yaklaşık %5,0–15,0’ini ve yetişkinlerin yaklaşık %4,0’ını etkilediği
düşünülmektedir (1). Etiyoloji genetik, sosyal ve çevresel faktörleri içerir.
Bozukluktaki varyansın %63,0’ünü genetik faktörler açıklarken, geri
kalanı çevresel faktörler ve eğitim yöntemlerinden etkilenebilir; fonetik
beceri eğitimi, akıcı okuma, fonetik farkındalık, okuma-anlama ve işitsel
beceriler gibi eğitimler tedavide kullanılabilir (2).

Öne Çıkan Noktalar
•

Özgül Öğrenme Bozukluğu (ÖÖB) sosyal ve duygusal
ipuçlarını tanıma ve yorumlamada zorluğa sebep olabilir.

•

ÖÖB bilişsel empati yeteneklerinde bozulmaya ve bu da
akran sorunlarına yol açabilir.

•

ÖÖB çocukların duygusal uyaranlara verilen
elektrodermal aktivite cevabında değişime neden
olmayabilir.

Sosyo-metrik çalışmalar, ÖÖB’li çocukların akranları arasında daha
düşük kabul düzeylerine sahip olabileceğini ve daha az arkadaşları
olabileceğini ileri sürmektedir. Ayrıca ÖÖB’li çocuklar yaşıtları tarafından
daha saldırgan olarak algılanabilmektedirler ve bu çocukların sosyal
sorunları, sosyal ipuçlarının yanlış algılanmasından, algılanan ipuçlarının
yanlış yorumlanmasından, sosyal becerilere ilişkin bilgi eksikliğinden ve
deneyim eksikliğinden kaynaklanabilir (3). Çeşitli araştırmalar, ÖÖB’li
çocukların duyguları ayırt etmekte zorlandıklarını göstermiştir (4). ÖÖB
tanılı çocuk ve ergenlerin sosyal etkileşim ve sözel olmayan iletişim
becerileri üzerine yapılan araştırma sonuçları, farklı modalitelerde
sunulan sözel olmayan iletişimsel uyaranları algılama ve yorumlamada
sorun yaşadıklarını düşündürmektedir (5).

Bu çalışmanın amaçları;

Elektrodermal Aktivite (EDA), otonom sinir sistemi aktivitesine bağlı
olarak cildin elektriksel özelliklerindeki değişiklikleri içerir. Çalışmalarda
en çok çalışılan değişken olan deri iletkenliği, deride iki nokta arasına
bir elektrik potansiyeli uygulanarak ve bu iki nokta arasındaki elektrik
akımı ölçülerek belirlenir (6,7). Son yıllarda dikkat eksikliği hiperaktivite
bozukluğu (DEHB), otizm spektrum bozukluğu (OSB) ve ÖÖB gibi
nörogelişimsel bozuklukları olan çocuk ve ergenlerde EDA ile ilgili
birçok çalışma yayınlanmıştır. Bir çalışma, DEHB’de EDA’nın azalmasının
bu bozuklukla ilişkili dikkat sorunları için anlamlı olup olmadığını
incelemiştir. Devam eden bir dikkat görevinde DEHB’li katılımcıların
genel hata oranlarının daha yüksek olduğu ve hata dönüşlerinde daha
az EDA ölçüldüğü belirtilmiştir. Araştırmacılar bu farklılığın bilişsel
kaynakların verimsiz kullanıldığını gösterebileceğini bildirmişlerdir (8).
OSB tanısı almış çocuklarla yapılan bir çalışmada, annelerinin yüzleri ve
kâğıt bardağa EDA tepkileri benzerdi; kontrol grubunda ise annelerinin
yüzlerine verilen EDA yanıtının daha yüksek olduğu gözlenmiştir. OSB
tanılı olguların önemli bir kısmında sempatik sinir sistemi aşırı aktiftir;
geri kalanında ise bu sistemde düşük aktivasyon olduğu bildirilmiştir (9).
Duygusal uyaranlara verilen EDA yanıtlarının empati ve sözel olmayan
iletişim becerileri ile ilişkili olduğu düşünülmekte ve bu ilişkiyi anlamak
için birçok çalışma yapılmıştır ancak literatür incelendiğinde ÖÖB’de EDA
yanıtları ile empati ve sözel olmayan iletişim becerileri arasındaki ilişkiyi
değerlendiren bir çalışmaya rastlanmamıştır.

Bu çalışma, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve
Ergen Ruh Sağlığı Anabilim Dalı ve Pediatri Anabilim Dalı’ndan ÖÖB tanısı
alan hastalar ile sağlıklı kontrollerin alındığı, kesitsel bir vaka-kontrol
çalışmasıdır. Çalışma için IRB onayı Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Etik Kurulu’ndan alınmıştır (Tarih: 13.06.2019, No: 2018/236). Araştırmaya
katılan ebeveyn ve çocuklardan sözlü ve yazılı onam çalışmaya giriş
öncesinde alınmıştır. Tüm çalışma prosedürleri Helsinki Deklarasyonuna
ve yerel kanun ve yönetmeliklere uygun olarak yürütülmüştür.

Empati, bir bireyin diğer insanların gözlemlenen deneyimlerine verdiği
tepkileri ifade eder ve yeterli sosyal algının yanı sıra karmaşık zihinsel
durumları anlama kapasitesi gerektirebilir (10). Empati, bilişsel ve duygusal
olarak alt bölümlere ayrılabilir. Zihinselleştirme olarak da adlandırılan ilki,
bir başkasının zihinsel durumunu anlama yeteneği iken, duygusal empati,
bir başkasının yaşadığı bir duyguya yanıt olarak ortaya çıkan duygusal bir
deneyimi ifade eder. Bu alanlar birbiriyle ilişkilidir ancak farklıdır (11).
ÖÖB’li çocuklarda empatik güçlükler, altta yatan işitsel ve görsel-algısal
sorunlarla ilişkili olabilir ve hatalı sosyal öğrenmeye yol açabilir (12).
ÖÖB’li çocuklar arasında sosyal sorunlar yaygın olabilir, bunlar akademik
başarıdan ve öğretmen kabulünden bağımsız olarak akran ve öğretmen
tarafından dışlanmaya yol açabilir (3,13).

Çalışma Temmuz-Eylül 2019 tarihleri arasında yapılmıştır. Aynı çocuk
psikiyatristi çocuklar ve ebeveynleri ile ayrı ayrı ve beraber görüşme
yapmıştır. Çalışma süresi içinde kliniğimize ÖÖB semptomları ile
başvuran 63 çocuk değerlendirildi. ÖÖB tanısı olmayan çocuklar (n=8)
ve ebeveynleri katılım için onay vermeyenler (n=5) dışlandı ve ÖÖB’li 50
çocuk değerlendirildi. ÖÖB tanısı konan 50 çocuktan 14’ünde psikiyatrik
bozukluk eştanısı (davranış bozukluğu, n=6; majör depresif bozukluk,
n=3; bipolar spektrum bozukluğu, n=1; obsesif kompulsif bozukluk, n=3;
travma sonrası stres bozukluğu, n=1)) vardı ve bu çocuklar çalışmaya
dahil edilmedi. Verileri eksik olan beş çocuk da çalışma dışı bırakıldı. Bu
nedenle, hasta grubuna 8-12 yaş arası ve ÖÖB tanısı konan 31 tedavi
görmemiş çocuk alındı.
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a) ÖÖB’li çocukların duygusal ve davranışsal güçlüklerini, sözel olmayan
iletişim becerilerini, EDA değişikliklerini ve tepki gecikmelerini,
duygusal uyaranlarla ve empati düzeylerini kontrollerle karşılaştırmak.
b) Bu değişkenlerin empati düzeyleriyle olan ilişkilerini de araştırmayı
amaçladık.

YÖNTEM
Çalışma Tasarımı

Katılımcı Seçimi ve Süre
ÖÖB grubuna dahil edilme kriterleri; 8-12 yaş, Okul Çağı Çocuklar
için Duygulanım Bozuklukları ve Şizofreni Çizelgesi Şimdiki ve Yaşam
Boyu Versiyonu-Türkçe (K-SADS-PL) ve Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve
İstatistiksel El Kitabı 5 (DSM-5) kriterine göre ÖÖB tanısı almış olmak
ve DEHB dışında komorbidite olmaması, ilaç kullanmıyor olmak, aktif
intihar düşüncesinin olmaması, tedavi gerektiren kronik tıbbi/nörolojik
durumların olmaması (örn. epilepsi, diyabet, vb.) ve çalışmaya katılım
için bilgilendirilmiş onam alınmış olması. Dışlama kriterleri, anksiyete
bozuklukları, uyuşturucu/alkol kötüye kullanımı, bipolar bozukluk,
majör depresif bozukluk, obsesif kompulsif bozukluk, travma sonrası
stres bozukluğu, zihinsel yetersizlik, psikotik semptomlar ve merkezi sinir
sisteminin bilinen başlıca tıbbi bozukluklarının (örn. epilepsi) olması.
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ÖÖB grubundaki katılımcılar seçildikten sonra sağlıklı kontrol grubu
oluşturulmuştur. Kontrol grubu çalışma merkezinin çocuk hastalıkları
poliklinikleri seçilen 8-12 yaş arası çocuklardan oluşturuldu. Ülkemizde
çocuk hastalıkları poliklinikleri ücretsiz ve rutin bir hizmettir ve genel
popülasyondan çocuklar bu kliniğe gelmektedir. Çocuk doktorları 8-12
yaş arası çocukları belirledi ve ebeveynlere çalışmaya katılmak isteyip
istemediklerini sordu. Sağlıklı kontrol grubundaki katılımcılar için dahil
edilme kriterleri, akut problemlerle (örneğin enfeksiyonlar) veya sağlıklı
çocuk takipleri için çocuk hastalıkları polikliniklerine başvurmuş olmaydı.
Sağlıklı kontrol grubu için dışlama kriterleri, deneklerin psikiyatrik
bozukluk gösterdiği ve psikotrop ilaç kullandığı durumlar; kronik tıbbi
ve nörolojik bozukluğu olan durumlar veya geçmişte psikiyatrik tedavi
öyküsü olmasıydı. Çalışma süresince, 34 sağlıklı çocuk çalışma merkezine
başvurdu, bunlardan üçü çalışmaya katılmayı reddetti ve 31 çocuk kontrol
grubuna dahil edildi.

alınan yüksek puan bir soruna işaret eder. Güvenir ve ark. (2008) Türkçe
formları çevirerek geçerlik ve güvenirliğini sağlamıştır (16). Bu çalışmada,
GGA için Cronbach alfa katsayısı 0,67 idi.

Çalışma Prosedürü

Sözel Olmayan İpuçlarını Algılama Becerileri Testi (SOİAB): Çocukların
sözel olmayan duygusal ipuçlarını algılama becerilerini ölçmek için
geliştirilmiş 56 maddelik bir değerlendirme aracıdır. Test, işitsel, görsel
(resim ve video) ve metinsel uyaranlarla sunulan “mutluluk”, “üzüntü”,
“öfke”, “şaşırma”, “korku” ve “iğrenme” olmak üzere altı temel duyguyu
değerlendirmek üzere tasarlanmıştır. SOİAB 24 yüz duygulanımı resmi,
duygulanım hareketlerini/duruşları gösteren 8 video, duygulanımlar
için prozodiyi belirten 12 konuşma kaydı ve metinde sunulan sosyal/
duygusal durumları içeren 12 öykü içerir. Test süresi yaklaşık 35 dakikadır.
Katılımcılar cevaplarını sözlü olarak ifade etmişler ve cevaplarının doğru
veya yanlış olup olmadığı araştırmacı tarafından kaydedilmiştir. Duygusal
ipuçlarına verilen yanıtlar, yanıt gecikmesi ile birlikte doğru/yanlış olarak
kodlanmıştır. Gecikme, araştırmacının bilgisayara bağlı düğmeye basması
ile ölçülmüştür. Ölçek Türk çocuklarında duygu algısını değerlendirmek
için geliştirilmiş ve daha önce ÖÖB olan çocuklarda duygu algısının
gelişimini değerlendirmek için kullanılmıştır (18). Testi kullanma izni
orijinal araştırmacılar tarafından verildi. Bu çalışmada SOİAB uygulaması
sırasında tonik ve fazik EDA kayıtları yapılmıştır.

Okul Çağı Çocukları İçin Duygulanım Bozuklukları ve Şizofreni Çizelgesi
Mevcut ve Yaşam Boyu Versiyonu (KIDDIE-SADS-PL), DSM-5 temelli
klinik görüşmeye ek olarak bir çocuk ve ergen psikiyatristi tarafından hem
ÖÖB tanısını hem de psikiyatrik eştanıları değerlendirmek için uygulandı.
KA-SI Empatik Eğilim Ölçeği- Çocuk Formu, empatiyi değerlendirmek için
özbildirim ölçeği şeklinde kullanıldı. Çocukların duygusal ve davranışsal
zorluklarını değerlendirmek için Güçler ve Güçlükler Anketi- Ebeveyn
Formu kullanıldı. Çocukların sözel olmayan duyguları tanıma becerilerini
değerlendirmek için Sözel Olmayan İpuçlarını Algılama Becerileri Testi
(SOİAB) kullanıldı kullanıldı. SOİAB uyaranlarının gözlemlenmesi ve
yanıt verilmesi sırasındaki otonomik reaktivite EDA ile değerlendirildi.
Tüm katılımcılar anketlerin basılı versiyonlarını sabit bir sırayla (sosyodemografik kontrol listesi, Güçlü Yönler ve Zorluklar Anketi- Ebeveyn
Formu, KA-SI Empatik Eğilim Ölçeği) doldurmuştur.

Ölçümler
Sosyodemografik Veri Formu: Form, çocukların ve ebeveynlerin
sosyodemografik özellikleri hakkında bilgi toplamak amacıyla
hazırlanmıştır. Form, çocuğun yaşı, cinsiyeti, aile yapısı, ebeveyn yaşı,
medeni durumu, ailede tıbbi ve psikiyatrik hastalık öyküsü gibi sorulardan
oluşturulmuş ve klinisyen tarafından doldurulmuştur.
Okul Çağı Çocukları için Duygudurum Bozuklukları ve Şizofreni Çizelgesi Şimdiki ve Yaşam Boyu Versiyonu (KIDDIE-SADS-PL): Çocukların
tanıları (ÖÖB hariç), DSM-III-R ve DSM-IV ölçütlerine göre çocuk ve ergenlerde mevcut ve geçmiş psikopatoloji durumlarını değerlendirmek
için tasarlanmış, yarı yapılandırılmış bir tanı görüşmesi olan K-SADS-PL
kullanılarak belirlendi. Çocuk ve ebeveyn derecelendirmeleri, bileşik bir
özette birleştirilir. Form üç bölümden oluşmaktadır; birinci bölümde
sosyodemografik özellikler, ikinci bölümde psikiyatrik belirtilerin şimdiki ve geçmişteki epizodları, üçüncü bölümde çocukların değerlendirme
sırasındaki genel işlevleri değerlendirilmektedir. Görüşmede duygudurum bozuklukları, psikotik bozukluklar, anksiyete bozuklukları, boşaltım
bozuklukları, yıkıcı davranış bozuklukları, alkol ve madde kullanım bozuklukları, yeme bozuklukları, tik bozuklukları değerlendirilebilir. K-SADS-PL’nin Türkçe’ye çeviri, geçerlik ve güvenirlik çalışması Gökler ve arkadaşları (2004) (14) tarafından yapılmıştır. ÖÖB varlığı, DSM-5 ölçütlerini
değerlendiren psikiyatrik görüşmeler ve Öğrenme Bozukluğu Belirti Tarama Listesi ebeveyn formunun doldurulması ile belirlendi.
Güçler ve Güçlükler Anketi (GGA): GGA, ebeveynlerin 3-16 yaş arası
çocuklarda pro-sosyal ve sorunlu davranışlara ilişkin algılarını ölçen
25 maddelik bir davranış tarama anketidir (15). Bu sorular 5 alt ölçekte
toplanmıştır; (1) davranış sorunları, (2) dikkat eksikliği ve hiperaktivite,
(3) duygusal sorunlar, (4) akran sorunları ve (5) sosyal davranışlar. Her
alt ölçek kendi içinde değerlendirilir ve ilk 4 alt ölçeğin toplamı “toplam
güçlük puanını” verir. Sosyal davranışlar alt ölçeği dışındaki alt ölçeklerden

KA-Sİ Empatik Eğilim Ölçeği- Çocuk Formu (KA-Sİ-EEÖ-ÇF): KA-SİEEÖ-ÇF, çocukların empatik eğilimlerini özbildirime dayalı olarak ölçmek
amacıyla Kaya (2010) tarafından geliştirilmiştir. Açıklayıcı ve doğrulayıcı
faktör analizi ve üst/alt beşte birlik ayırt edicilik analizleri sonucunda iki
faktörlü bir yapı (bilişsel empati ve duygusal empati) bulunmuştur. Alt
ölçeklerin ve ölçeğin geneline ait Cronbach alfa güvenirlik katsayıları,
alt ölçekler arasındaki korelasyon katsayıları ve bir hafta arayla
uygulanmasından elde edilen test-tekrar test güvenirlik katsayıları da
ölçeğin güvenilir olarak kullanılabileceğini göstermiştir (17). Mevcut
çalışma için Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı, duygusal empati alt ölçeği
için 0,81, bilişsel empati alt ölçeği için 0,79 ve ölçeğin tamamı için 0,88’dir.

Elektrodermal Aktivite Ölçümü
Çalışmamızda Teknofil Teknoloji Tasarım Ltd. Şti. tarafından üretilen
Derman® sistemi ile tonik ve fazik elektrodermal aktivite kaydedilmiştir
(www.teknofil.com.tr; İstanbul). Sistem, dermal empedans analizi yapan
32-bit ARM mikroişlemci ve analog devreden ve onun gömülü veri
toplama ve analiz yazılımından oluşur. Veri toplama ve analiz yazılımı
LabViewTM ile geliştirilmiş ve Windows altında çalıştırılmıştır. Sistem
USB portu üzerinden ana bilgisayara bağlanır ve USB ile çalışır. Elektrik
güvenliği için tam yalıtım sağlamak ve nesneleri izole etmek için ana
bilgisayar bir pille çalışır. Katılımcı, elektrodermal yanıtı kaydetmek için
tek kullanımlık steril elektrotlarla avuç içinden cihaz girişine bağlanır.
Sistem daha önceki bilimsel çalışmalarda kullanılmış ve tonik ve fazik
tepkileri güvenli ve geçerli bir şekilde tespit edebildiği gösterilmiştir (19).
Çalışmamızda SOİAB testi uygulanmadan önce sessiz bir ortamda 5 dakika süreyle başlangıç EDA kaydı yapılmıştır (20). Otonom sinir sistemi
uyarılır uyarılmaz, artan terleme ile birlikte deri iletkenliği çok hızlı bir
şekilde artar. Katılımcıların dış uyaranlardan minimum düzeyde etkilenmelerini sağlamak için teste başlamadan 5 dakika önce bazal ölçüm
yapıldı. TPANC testi daha sonra 4 farklı oturumda (resim, video, işitsel
ve metinsel uyaranlar için) yapılmıştır. Bu uyaranlar monitör yardımıyla
katılımcılara gösterilmiş ve kulaklık yardımıyla katılımcılara dinletilmiştir.
SOİAB’ın her oturumu sırasında, EDA, 22-24 °C sıcaklıkta, katılımcıların
baskın olmayan ellerinin avuçlarına takılan iki steril elektrot yardımıyla
baskın olmayan elden ölçüldü. Bazal ölçüm, her uygulamadan önce 60
saniye boyunca tekrarlandı. Testlerde 15 saniye aralıklarla uyaranlar verilmiş, katılımcılar yanıt verdiğinde araştırmacı bilgisayara bağlı düğmeye
basmış ve uyaran kabul edildikten sonra 3 ve 8 saniye içinde fazik değişiklikler literatüre uygun olarak uyarana ilişkin deri iletkenlik yanıtı olarak
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kabul edilmiştir. SOİAB testi sırasındaki yanıtlar ve yanıt gecikmesi klinisyen tarafından kaydedildi.

İstatistiksel Analiz
İstatistiksel analiz için Sosyal Bilimler İçin İstatistik Programı (SPSS) versiyon
22.0 (IBM Inc., Armonk, NY) programı kullanıldı. Sosyodemografik ve klinik
kategorik değişkenler sayı ve frekans olarak bildirildi. Nicel değişkenler
aritmetik ortalamalar ve standart sapmalar olarak özetlendi. Normallik
varsayımları Kolmogorov-Smirnov testi ile değerlendirildi. İki değişkenli
karşılaştırmalar ki-kare testi (gerektiğinde Yates ve Fisher düzeltmeleri
ile) ve bağımsız gruplar için Student t-testi ile yapıldı. Tanı gruplarının
SOİAB alt testleri sırasında tespit edilen EDA değişiklikleri üzerindeki
etkisini değerlendirmek için tekrarlı ölçümlerde Genelleştirilmiş Doğrusal
Modeller yöntemi kullanılmıştır. Pearson korelasyon analizleri ile iki
değişkenli korelasyonlar yapıldı. Empati puanları ile EDA değişkenleri
arasındaki ilişki kanonik korelasyon analizi ile değerlendirildi. p<0,05
olarak kabul edildi (iki kuyruklu).

BULGULAR
Çalışma süresi içinde ÖÖB’li 31 çocuk ve 31 sağlıklı çocuk çalışmaya
alındı. ÖÖB ve kontrol grubundaki çocukların yaş ortalamaları sırasıyla
10 yıl 5 ay ve 10 yıl 1 aydı. Grupların yaş ortalamaları arasında anlamlı
fark saptanmadı (p=0,117). ÖÖB grubunda 8, sağlıklı kontrol grubunda
14 çocuk kızdı ve gruplar cinsiyete göre farklılık göstermedi (p=0,184).
Anne ve baba yaşı, aile yapısı ve ailede tıbbi ve psikiyatrik hastalık öyküsü
açısından da ÖÖB ve kontrol grupları arasında fark yoktu (sırasıyla
p=0,374, p=0,679, p=0,558, p=0,476, p=0,519). Grupların sosyodemografik
özellikleri Tablo 1’de sunuldu.
ÖÖB’li çocuklar alt tipler açısından değerlendirildiğinde 10’unda (%32,3)
“Okuma Bozukluğu”; 4’ünde (%12,9) “Yazılı Anlatım Bozukluğu”; 1 hastada
(%3,2) “Matematik Bozukluğu” vardı. 16 çocuk (%51,6) çeşitli akademik
alanlardan semptomlar sergiledi ve “Karışık” olarak sınıflandırıldı.
%54,8’inde (n=17) DEHB eş tanısı vardı. DEHB tanı alt gruplarında 4
çocukta dikkat eksikliği ağırlıklı, 3 çocukta hiperaktivite baskın ve 10
çocukta mikst tip vardı. ÖÖB ve sağlıklı kontrol gruplarının GGA ve
sağlıklı kontrol gruplarının karşılaştırılması KA-Sİ-EEÖ-ÇF skorları Tablo
2’de sunuldu.

DEHB komorbiditesi olan hastalar, sadece ÖÖB tanılı ve sağlıklı kontroller
GGA ve KA-Sİ-EEÖ-ÇF skorları açısından karşılaştırıldığında, üç grup
arasında sadece GGA akran ilişkisi alt ölçeğinde istatistiksel olarak anlamlı
fark bulundu (p=0,016).
ÖÖB grubunda SOİAB’ın tüm alt testlerinde doğru yanıt sayısı istatistiksel
olarak anlamlı derecede düşüktü (p<0,05). Ayrıca, tüm SOİAB alt
testlerinde yanıt gecikmeleri, sağlıklı kontrollere kıyasla ÖÖB grubunda
önemli ölçüde arttı (p<0,05). Grupların SOİAB yanıtları ve yanıt
gecikmeleri açısından karşılaştırılması Tablo 3’te sunuldu.
SOİAB alt testlerinde tespit edilen EDA değişikliklerindeki değişiklikleri
değerlendirmek için tekrarlı ölçümlerde Genelleştirilmiş Doğrusal
Modeller yöntemi kullanılmıştır. Kovaryans matrislerinin eşdeğerliği
Box’s M testi ile değerlendirildi. Test sonuçları kovaryans matrislerinin
eşit olmadığını gösterdi (F=3,7, p<0,001). Bu nedenle sonuçların
yorumlanmasında Pillai’nin izleme yöntemi kullanılmıştır. Test
sonuçlarına göre, ÖÖB tanısının SOİAB yanıtlarına eşlik eden EDA
değişiklikleri üzerinde anlamlı bir etkisi yoktu (F (12, 45) =1,3, p=0,27,
partial η2=0,25).
KA-Sİ-EEÖ-ÇF skorları ile EDA değişkenleri arasındaki ilişki kanonik
korelasyon analizi ile değerlendirildi. Kanonik korelasyonlarda KA-SİEEÖ-ÇF bilişsel ve duyuşsal empati puanları ile SOİAB-resim, video, işitsel
ve metinsel uyaran setlerine verilen EDA yanıtları arasında anlamlı bir
ilişki bulunmadı (Tablo 4).
GGA alt ölçekleri ile SOİAB ortalama yanıt süreleri arasındaki korelasyonlar
incelendiğinde, GGA duygusal ve davranışsal problemler alt ölçekleri
ile SOİAB ortalama yanıt gecikmeleri arasında metinsel uyaranlar için
istatistiksel olarak anlamlı pozitif bir korelasyon bulundu. Diğer alanlarda
kalan GGA alt puanları ve SOİAB yanıt gecikmeleri için anlamlı bir ilişki
bulunamadı (Tablo 5).

TARTIŞMA
Bu kesitsel vaka-kontrol çalışması, ÖÖB’li çocukların duygusal ve
davranışsal güçlükleri, sözel olmayan iletişim becerileri, EDA değişiklikleri
ve duygusal uyaranlara tepki gecikmeleri ve empati düzeylerini sağlıklı
kontrollerle karşılaştırmayı ve bu değişkenlerin empati seviyeleri ile

Tablo 1. Özgül Öğrenme Bozukluğu (ÖÖB) olan çocuklar ile sağlıklı kontrollere ilişkin sosyodemografik veriler

ÖÖB grubu
(n:31)
10,50±1,07

Sağlıklı kontrol grubu
(n:31)
10,06±1,06

Erkek

23 (74,2)

17 (54,8)

Kadın

8 (25,8)

14 (45,2)

Anne yaşı* (yıl; ortalama ± SD)

37,8±4,26

Baba yaşı* (yıl; ortalama ± SD)

41,26±4,51

Çekirdek aile

21 (67,7)

24 (77,4)

Geniş aile

7 (22,6)

5 (16,1)

Tek ebeveynli aile

3 (9,7)

2 (6,5)

Yaş* (yıl; ortalama ± SD)

P
0,117

X2/t
1,591

0,184

2,536

38,74±3,94

0,374

-0,897

40,90±4,18

0,679

0,416

0,558

2,069

0,476

0,508

0,519

0,416

Cinsiyet** n (%)

Aile yapısı

Ailede tıbbi hastalık öyküsü** n (%)
Var

3 (9,7)

5 (16,1)

Yok

28 (90,3)

26 (83,9)

Ailede psikiyatrik hastalık öyküsü ** n (%)
Var

10 (32,3)

8 (25,8)

Yok

21 (67,7)

23 (74,2)

ÖÖB: Özgül Öğrenme Bozukluğu; SD: standart sapma; *parametrik t-testi ile değerlendirildi; **ki-kare testi ile değerlendirildi
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Tablo 2. ÖÖB’li çocuklar ve sağlıklı kontroller arasında ebeveyn tarafından bildirilen duygusal ve davranışsal sorunlar ile kendi bildirdikleri empatik eğilimlerin karşılaştırılması

ÖÖB grubu
(n:31)

Sağlıklı kontrol grubu
(n:31)

p

t

GGA duygusal problemler

3,70±2,45

3,27±2,25

0,499

0,680

GGA davranışsal problemler

2,87±2,10

2,19±1,88

0,213

1,260

GGA DEHB

5,43±2,74

4,69±2,38

0,288

1,073

GGA akran problemleri

4,40±1,91

2,81±1,83

0,002

3,174

GGA sosyal davranış

7,53±1,89

8,31±1,52

0,100

-1,674

GGA toplam puan

16,40±6,77

12,96±5,44

0,043

2,075

KA-SI-ETS-CF duygusal empati puanı

19,97±4,94

21,27±5,31

0,346

-0,950

KA-SI-ETS-CF bilişsel empati puanı

16,57±4,75

18,88±3,86

0,05

-1,983

KA-SI-ETS-CF empatik eğilim puanı

36,53±8,86

40,15±8,56

0,127

-1,549

(ortalama ± SD)

DEHB: Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu; GGA: Güçler Güçlükler Anketi; KA-SI-ETS-CF: KA-SI Empatik Eğilim Ölçeği Çocuk Formu; ÖÖB: Özgül Öğrenme Bozukluğu;
SD: standart sapma

Tablo 3. ÖÖB ve sağlıklı kontrol grubunun SOİAB toplam doğru yanıt sayısı ve yanıt süresi açısından karşılaştırılması

(ortalama ± SD)

ÖÖB grubu
(n:31)

Sağlıklı kontrol grubu
(n:31)

p

t

SOİAB doğru yanıt sayısı
SOİAB -resim

16,86±4,17

19,58±2,06

0,003

-3,232

SOİAB -video

5,29±1,57

6,42±1,26

0,003

-3,118

SOİAB -ses kaydı

5,42±2,33

8,10±1,49

<0,001

-5,381

SOİAB –hikaye

7,55±2,58

9,74±1,39

<0,001

-4,168

SOİAB - resim

107,02±44,98

57,50±54,60

<0,001

3,898

SOİAB -video

44,49±14,19

30,85±10,32

<0,001

4,250

SOİAB -ses kaydı

55,21±19,77

42,56±14,10

0,006

2,768

SOİAB -hikaye

110,26±17,22

100,78±9,46

0,019

2,469

SOİAB yanıt süresi (saniye)

ÖÖB: Özgül Öğrenme Bozukluğu; SD: standart sapma, SOİAB: Sözel Olmayan İpuçlarını Algılama Becerileri Testi;

Tablo 4. KA-SI-ETS-CF empati puanları ile EDA değişikliği arasındaki korelasyonlar

Uyaran türü/ Kanonik korelasyon
SOİAB –resim EDA değişikliği
SOİAB -video EDA değişikliği
SOİAB -ses kaydı EDA değişikliği
SOİAB –hikaye EDA değişikliği

Korelasyonlar
0,985
0,614
0,815
0,858

Özdeğerler
33,544
0,604
1,971
2,786

P*
0,202
0541
0,219
0,187

*Kanonik korelasyon analizi ile değerlendirilmiştir; EDA: Elektrodermal aktivite; KA-SI-ETS-CF: KA-SI Empatik Eğilim Ölçeği Çocuk Formu; SOİAB: Sözel Olmayan İpuçlarını Algılama
Becerileri Testi

Tablo 5. ÖÖB grubunda GGA alt puanları ile SOİAB testi yanıt süreleri arasındaki korelasyonlar

Pearson’s Rho, p
SOİAB –ortalama yanıt süresi- resim
SOİAB –ortalama yanıt süresi- video
SOİAB –ortalama yanıt süresi- ses kaydı
SOİAB –ortalama yanıt süresi- hikaye

r
p
r
p
r
p
r
p

GGA-duygusal
problemler
0,173
0,362
-0,051
0,801
-0,120
0,559
0,567
0,004**

GGA- davranışsal
problemler
-0,047
0,807
0,068
0,735
0,226
0,266
0,418
0,042*

GGA- DEHB
-0,042
0,825
-0,253
0,204
-0,157
0,444
0,076
0,724

GGA- akran
problemleri
-0,207
0,272
0,036
0,859
0,192
0,349
0,276
0,192

*p<0.05, **p<0.01
Pearson Bivariate korelasyonu ile değerlendirildi. DEHB: Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu; GGA: Güçler Güçlükler Anketi; ÖÖB: Özgül Öğrenme Bozukluğu;
SOİAB: Sözel Olmayan İpuçlarını Algılama Becerileri Testi;
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korelasyonlarını karşılaştırmayı amaçlamıştır. Sonuç olarak, ÖÖB’li
çocukların SOİAB’ın tüm alt testlerinde anlamlı olarak daha düşük doğru
yanıtlara sahip olduklarını ve çeşitli modaliteler yoluyla sunulan duygusal
uyaranlara yanıt gecikme sürelerinin önemli ölçüde arttığını bulduk. ÖÖB
grubunda ebeveyn tarafından bildirilen akran sorunları daha yüksekti.
ÖÖB’li çocukların KA-Sİ-EEÖ-ÇF ile ölçülen bilişsel empati puanları
anlamlı derecede düşüktü. Hipotezlerimizin aksine, ÖÖB grubunun
SOİAB uyaranlarına yanıt olarak ortaya çıkan otonomik değişikliklerde
anlamlı bir farklılık göstermediğini gözlemledik.
ÖÖB’li çocuklar, sosyal ve duygusal ipuçlarını doğru tanıma ve
yorumlamada daha fazla zorluk çekebilirler. Bu tür sosyal algı eksiklikleri,
bu çocukların günlük hayatta karşılaştıkları sosyal sorunların çoğundan
sorumlu olabilir. Çeşitli araştırmalar, öğrenme bozukluğu olan çocukların
duygu tanıma, duygu tanımlama ve ifade sorunları yaşadıklarını
göstermiştir (21). Kılıç Tulu ve Ergül (2015), ÖÖB’li çocukların SOİAB
alanları aracılığıyla ölçülen duyguları tanımada anlamlı düzeyde daha
fazla zorlandıklarını ve bu farkın beşinci sınıfa geldiklerinde ortadan
kalktığını bildirmiştir. Ayrıca, ÖÖB’li çocukların işitsel uyaranlardaki yanıt
gecikmelerinin kontrollere benzer olduğunu, diğer SOİAB alanlarındaki
uyaranlarda ise gecikmelerin önemli ölçüde arttığını bildirdiler (21).
Gabay ve ark. (2017) ÖÖB’li hastaların yüz işlemede de sorunları
olduğunu bildirmiştir (22). Cardillo ve arkadaşları, ÖÖB ve buna bağlı
dil bozuklukları olan çocukların, özellikle dil içeren pragmatik ve zihin
kuramı yeteneklerinde bozulma olduğunu bulmuşlardır (23). Bununla
birlikte, sonuçlarımız, ÖÖB’li çocukların, dil bozukluğu olmasa bile,
yüz resimleri dışındaki alanlarda da duygusal, sözel olmayan ipuçlarını
çözmede yetersiz kalabileceğini ve bu farkın yaşla birlikte çözülmediğini
göstermektedir. Bu bulgu, ÖÖB’li çocuklarda farklı modalitelerde uyaran
süresi, uyaranların değişim hızı ve duyusal uyaranların sıralanma sırasını
içeren zamansal işleme sorunları ile açıklanabilir (24).
Çalışmamızda, görsel (resim/video) uyaranlardaki farklılıklar daha fazla
olmasına rağmen, ÖÖB’li çocuklarda tüm alanlarda sözel olmayan
duygusal uyaranlara yanıt gecikmelerinin önemli ölçüde arttığını
bulduk. Bu, örneklemimizdeki görsel algının daha önemli olabileceğini
düşündürebilir. Koller (2012) ÖÖB’li çocukların görsel işlemedeki
problemler nedeniyle ses/sembol ilişkisini normal olarak işlemede
güçlük çektiklerini, bunun da okuma ve yazmada güçlüklere yol açtığını
göstermiştir (25). Yunanca okumayı öğrenen ÖÖB’li çocukların işitsel
ve görsel işlem eksiklikleri yaşayıp yaşamadıklarını değerlendiren bir
çalışmada, ÖÖB’li çocukların yaklaşık yarısında görsel işleme kusurları
görülürken, işitsel işlem kusurları tespit edilmemiştir (26). Ayrıca ÖÖB’de
fonolojik farkındalık sorunları ile görsel işleme süreçlerindeki zorluklar
arasında bir ilişki vardır (27). Kılıç Tülü ve Ertuğrul (2015) ÖÖB’li çocukların
işitsel uyaranlara tepki gecikmelerinin kontrollere benzer olduğunu,
diğer alanlarda ise gecikmelerin anlamlı olarak arttığını bulmuşlardır
(21). Çalışmamızda ÖÖB’li çocukların görsel algıda daha fazla güçlük
yaşadıkları bulgusu literatürle uyumludur ve ÖÖB’li çocuklarda fonolojik
farkındalık sorunlarının bir açıklaması olabilir.
Çalışmamızda ÖÖB’li çocuklar da önemli ölçüde daha düşük bilişsel
empatik yetenekler bildirdiler. Gabay ve ark. (2016), empatinin, özellikle
bilişsel alanın okuma yeteneği ile pozitif yönde ilişkili olduğunu ve bu
yeteneğin ÖÖB’li çocuklarda önemli ölçüde bozulduğunu bildirmiştir.
Çalışlmacılar bunun, bu alanların her ikisinde de temporoparietal
bileşkenin ortak rolüne bağlı olabileceğini öne sürmüşlerdir (28). Daha eski
çalışmalar, empatinin duygusal yönlerinin de ÖÖB’de etkilenebileceğini
öne sürse de (12) bizim araştırmalarımız ve diğerleri, ÖÖB’li çocuklarda
empatinin bilişsel yönlerinin daha fazla bozulabileceğini öne sürüyor.
Çalışmaların çoğu, ÖÖB’li katılımcılar arasında öz bildirime dayalı empati
ölçekleri kullanmıştır; bu ölçekler sözel beceriler gerektirir ve bu da
sonuçlarda yanlılık oluşturmuş olabilir.
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Ayrıca ÖÖB grubunun akranlarıyla kontrollere göre daha fazla sorun
yaşadığını da bulduk. Literatürde öğrenme güçlüğü olan çocukların
çoğunun sosyal beceri sorunları yaşadığı ve bu çocukların bu sorunlar
nedeniyle akranları ve öğretmenleri tarafından dışlandığı gösterilmiştir
(3). Ayrıca ÖÖB’li çocukların akranları tarafından daha az sevildiği,
sosyal ve duygusal sorunları olduğu, bunun sadece düşük akademik
başarı ve düşük öğretmen kabulünden kaynaklanmadığı bildirilmiştir
(13). Bulgumuz literatürle uyumludur. Parhiala ve arkadaşları (2015),
ÖÖB’li çocuklarda sosyal becerilerin zaman ve cinsiyet etkileşiminden
etkilenebileceğini bildirmiştir. Sonuçlarına göre; ÖÖB’li erkeklerin sosyal
becerileri ilkokula başladıktan sonra gelişebilirken, kızlarınki gelişmemiştir
(29). Çalışmamızın kesitsel tasarımı nedeniyle, ÖÖB’li çocukların sosyal
becerilerine zamanın etkisini ve cinsiyet ile etkileşimi olup olmadığını
değerlendiremedik. Bizimkine benzer metodolojileri kullanan ileriye
dönük çalışmalar, cinsiyetin ve olgunlaşmanın ÖÖB’li çocukların sosyal
becerilerini etkileyip etkilemediğini netleştirebilir.
Çalışmamızda, ÖÖB grubunda GGA duygusal ve davranış sorunları
alt ölçekleri ile SOİAB öyküleri için ortalama yanıt gecikmesi arasında
istatistiksel olarak anlamlı pozitif bir ilişki bulduk. Araştırmalar, davranış
sorunu olan çocukların duyguları tanıma, anlama ve adlandırmada
güçlük çektiklerini göstermiştir (30). Davranış bozukluğu olan çocuk
ve ergenlerin duygu tanımada eksiklikler gösterdikleri ve gözler gibi
duygusal olarak bilgilendirici yüz bölgelerine daha az odaklandıkları
bildirilmiştir (30). Bununla birlikte, statik ve dinamik görsel ve işitsel
duygusal uyaranlara verilen yanıt gecikmeleri, örneklemimizde önemli
korelasyonlar göstermedi. Bunun nedeni, bu uyaranların işleyen bellek
üzerindeki daha az zorlayıcı etkileri olabilir. Yani, metinsel uyaranlarda
(sosyal hikâyeler), ÖÖB’li çocuklar hikâyeleri okumalı ve sözel çalışma
belleği, söz dizimi ve anlam bilimin yanı sıra, kahramanların ve karşıtların
duygusal tepkilerini doğru bir şekilde tanımak için üst düzey okuma
ve akıl yürütme becerilerini kullanmalıdır. Bu tür beceriler, ebeveynin
duygusal ve davranışsal işleyiş hakkındaki görüşlerini daha iyi yansıtabilir.
Hipotezlerimizin aksine, katılımcıların SOİAB uyaranlarına maruz kalma
ve yanıt verme sırasındaki EDA kayıtlarında ÖÖB ve kontrol grupları
arasında anlamlı bir fark gözlenmedi. EDA, duygusal durumların hassas
bir göstergesi olarak kullanılabilse de, nörogelişimsel bozukluk tanısı
alan çocuk ve ergenlerde, örtük duygusal tepkiler ve dikkatle bilişsel
işleme sırasındaki EDA tepkileri, literatürde sınırlı olabilir (6). Daha önce
yapılan bir çalışmada DEHB/ÖÖB komorbiditesi olan çocuklarda bilateral
EDA yanıtlarının sağlıklı kontrollerden anlamlı düzeyde farklılaştığı
bildirilmiştir (31). DEHB, ÖÖB ve OSB’li çocukların sağlıklı kardeşleri
üzerinde yapılan bir başka çalışmada, SOİAB uyaranlarına verilen EDA
yanıtlarındaki değişiklik gruplar arasında farklılık göstermemiştir (19).
ÖÖB’li hastalarda nörovejetatif işlevlerin incelendiği bir çalışmada ÖÖB’li
hastaların okuma görevi sırasındaki kalp hızı değişikliklerinin sağlıklı
kontrollerden farklı olduğu bulunmuştur (32). Tobia ve arkadaşları (2016),
ÖÖB’li çocuklarda sesli okuma sırasında EDA’nın daha düşük olduğunu
ve bunun, çocukların duygusal sorunlarına ilişkin ebeveyn bildirimleriyle
ilişkili olduğunu bulmuşlardır (33). Çalışmamızda, çocuğun SOİAB’deki
metinleri, yüksek sesle okumasını istemedik ve sözel akıl yürütme
ve üst düzey okuma becerileri gibi diğer alanları değerlendirmedik.
Standardizasyonu sağlamak için araştırmacı, hikâye alanında katılımcılara
SOİAB testinin metnini okumuştur. Çocukların metni sessizce okumalarını,
sesli okumalarını ve araştırmacının metni çocuklara okumasını sağlayacak
şekilde tasarlanmış bir çalışmanın, hikâye alanındaki EDA değişiklikleri
açısından fark yaratması olasıdır. Ayrıca, katılımcı yanıtları hakkında geri
bildirimde bulunmadık ve geri bildirime EDA tepkilerini kaydetmedik.
Sınırlı bir örneklem büyüklüğü ile birlikte bu kısıtlılıklar sonuçlarımızı
etkilemiş olabilir.
Sonuçlarımız sınırlılıkları içinde değerlendirilmelidir. İlk olarak, çalışma
üçüncü basamak bir tedavi merkezinde tek merkezli, kesitsel, vaka
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kontrol çalışması olarak tasarlanmıştır ve sonuçlarımız diğer merkezlere
genellenemeyebilir. İkinci olarak, empati ölçümlerimiz çocukların kendi
bildirimlerine bağlıydı ve bunlar bildirim ve arzu edilebilirlik yanlılığından
etkilenmiş olabilir. Üçüncüsü, ÖÖB’li çocukların ebeveynlerinin
kendilerinde de öğrenme ve okuma eksiklikleri olabilir ve bu da ebeveyn
raporlarının güvenilirliğini etkilemiş olabilir. Öğretmen raporlarının dâhil
edilmesi akran, duygu, davranış ve dikkat sorunları hakkında daha objektif
raporlar sağlayabilir. Dördüncüsü, otonom sinir sistemi reaktivitesinin
alternatif ölçümlerinin (örneğin, pupillometri, kalp hızı değişkenliği)
dâhil edilmesi, SOİAB uyaranlarına karşı daha doğru bir reaktivite ölçüsü
sağlayabilir. Beşincisi, ÖÖB tanısını destekleyecek, şiddetini belirleyecek
ve DEHB şiddetini ölçecek bir ölçek yoktur. Tanılar sadece klinik olarak
ve K-SADS-PL’ye göre konulmuştur. Son olarak, sosyal bilişsel eğitimin
empatik doğruluğu iyileştirdiği bildirildiği için (34); daha ileri araştırmalar,
ÖÖB’li örnekler üzerinde bir ön-son-test tasarımı kullanabilir ve empati
ve onun otonom sinir sistemi bağıntıları üzerine eğitimin etkinliğini test
edebilir.
Tüm kısıtlılıklarına rağmen, çalışmamız, daha yavaş tepki süreleri ile birlikte
ÖÖB’li çocuklar arasında çeşitli modalitelerde duygu tanıma sorunlarını
bildiren önceki çalışmaların sonuçlarını çoğaltıyor ve zenginleştiriyor.
Ayrıca, ÖÖB’li çocukların özellikle bilişsel empati yeteneklerinde bozulma
olabileceği ve bunun akran sorunlarının arttığı bulgusunu da destekledik.
Hipotezlerimizin aksine, ÖÖB grubunun SOİAB uyaranlarına yanıt olarak
ortaya çıkan otonomik değişikliklerde anlamlı bir farklılık göstermediğini
gözlemledik.
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