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Giriş

Panik bozukluk, ruhsal bozukluk olarak tanımlanmış 
anksiyete bozukluğudur ve nedeni yani ortaya çıkış 
sebebi tam olarak aydınlatılamamıştır. Panik bozuk-
luk da yaşanan yoğun panik ataklar ile şekillenmek-
tedir. DSM-V’e göre panik bozukluk, en az bir panik 
atak sonrasında devam eden tekrar panik atak 
yaşama korkusunun eşlik ettiği ve benzer belirtilerin 
görüldüğü bir kaygı bozukluğudur.1 Genellikle 
yaşam boyu devam etmektedir fakat ilerleyen 
zamanlarda %50 ile %70’i arasında panik atakların 
sıklığında azalma veya yok olma görülebilir. Panik 
atakların gelişi zaman ve mekan olarak belli değildir 
ve herhangi bir nedene bağlı olmadan da her an 
ortaya çıkabilirler. Panik atağın sıklığı ise ayda 
birkaç kez, haftada en az bir veya iki, her gün şeklin-
de kişiye göre değişkenlik gösterir. Bu ataklar yoğun 
anksiyete nöbetleri olarak bilinmektedir.2 Genellikle 
panik bozukluklar tehdit içeren olayların sonrasında 
ortaya çıkarlar. Bozukluktan önce yaşanan bu stresli 
durumlar panik bozukluğun habercisidir. Panik 
bozukluğun ortaya çıkma sebeplerini sayacak 
olursak ilk olarak erken dönemde yaşanan olaylardır. 
Bunlar ebeveynden ayrılma, ebeveynlerin boşanma-
sı, ebeveynin ölümü veya cinsel ve fiziksel kötüye 
kullanılmadır. Ailesinden uzun zaman ayrı kalan 
çocukların ileride panik bozukluk yaşamaları oranı 
½ dir. Bu da beraberinde agorafobi oluşumunu 
tetiklemektedir. Panik bozukluğun bir diğer sebebi 
de stresli yaşam olaylarıdır. Sevilen kişiden ayrılma, 
evlilik, hamilelik, göç, iş değişikliği, fiziksel hastalık 
ve mezuniyet gibi çeşitli stres oranına sahip olayların 
görülmesi panik bozukluğun ortaya çıkma riskini 
arttırmaktadır.3 Panik bozukluğun temelinde, bilişsel 
yaklaşıma göre hastanın duyumları algılayış biçimi-
nin kaotikliği yatar. Psikoanalitik yaklaşıma göre de 
bastırılmış düşünceler bilinç düzeyine çıkar ve 
panikatağa sebep olur.2

Panik bozukluğun ne zaman başlayacağı bilinmedi-
ğinden beklenmedik panik ataklar görülür. Tanı 
koyabilmek için hastalığın ilk zamanlarında beklen-
meyen panik atakları hastanın yaşamış olması 
gerekir. Panik atak başlangıcında hasta korku, 
tedirginlik, endişe ve gerginlik yaşar. Her an kötü bir 
şey olacakmış hissine kapılır ve tetikte bekler. Panik 
atak başladığında ise bedenine fazla odaklandığı için 
nefes darlığı çeker sık nefesler ve boğulma hissi olur. 
Bunun yanında kalp atışında artış, çarpıntı görülür.

1- Örsel, S., Güriz, O., Akdemir, A. & Türkçapar, H. (2003). Panik Bozukluğu 
Alt Tiplerinin Belirtiler Açısından Araştırılması. Klinik Psikiyatri Dergisi, 6, 
204-212.
2- Tamam, L. (2009). Panik Bozukluk. Researchgate, 32-38.
3- Tükel, R. (2002). Panik Bozukluğu. Klinik Psikiyatri, 3, 5-13.
- Özkan, M., Özen, Ş. & Ertunç, N. (2005). Panik Bozukluğuna Komorbid 
Eksen-1 Bozukluklarının Oluşumunda Travmatik Yaşam Olaylarının Rolü. 
Klinik Psikiyatri, 8, 53-59.

Başı döner baygınlık geçirebilir ve ölecekmiş gibi 
hisseder. Panik ataklar genelde on beş dakika ile bit 
saat arasında gerçekleşir fakat hastalığa bağlı olarak 
daha fazla da sürebilir. Süresinin değiştiği gibi atağın 
sıklığı da hastalığın derecesine göre farklılık göste-
rir. Atak sonlandığında hasta bir diğer atağın ne 
zaman geleceğini düşünür ve bu durum beklenti 
anksiyetesi olarak adlandırılır. Hasta yeni atak geçir-
me korkusuyla daha fazla bedenine odaklanır ve bu 
durum bir kısır döngüye dönüşür.3 Sürekli bedeninde 
atak belirtileri aramaya başlar. Hastanın bedeninde 
oluşan bu fiziksel değişimler kendinde başka bir 
hastalık olduğunu düşündürür ve bu nedenle panik 
atak teşhisi konması zorlaşır. Herhangi bir uyarıl-
mayla da panik atak ortaya çıkabilir. Bunlar; madde 
kullanımı, kafein, travma ve alkol gibi uyarıcı etken-
ler olabilir. Fakat bu panik bozukluğun oluşum 
nedeni değil atağı tetikleyen durumdur ve karıştırıl-
mamalıdır. 2

Hastalar beklenti anksiyetesinin oluşturduğu durum-
la kendilerince önlem almaya başlarlar. Yanlarında 
bazı kişileri bulundurmak veya birtakım eşyalar 
bulundurmak gibi önlemler alırlar. Mekanları seçer-
ler ve atağı geçirmeyeceğini düşündüğü ya da 
kaçabileceğini düşündüğü yerleri seçerler. Tek başla-
rına otobüse, trene ve toplu taşımalara binemezler. 
Kalabalık, topluma karışabileceği ortamlardan uzak 
dururlar. Panik atak geçireceği sırada toplumun buna 
şahit olmasını istemez ve bundan kaçınır. Evde tek 
kalamaz ve birilerine bağımlı hale gelirler. Tüm bu 
durumlar agorafobi olarak adlandırılır. Agorafobi 
daha çok klinik hastalarda görülür ve bu oran ¾ tür. 
En ileri derecesi evde tek kalamama ve biri olmadan 
dışarı çıkamamaktır. Agorafobi panik bozuklukla sık 
görülmesine karşı panik bozukluktan bağımsız 
olarak ta karşımıza çıkabilir. Gördüğümüz beklenti 
anksiyetesi ve agorafobi hastaların yaşam kalitesini 
bozmaktadır.3 Hastalar yakınlarında ve toplumda 
bazı sorunlara yol açabilirler. Fobik kaçınma ve 
güvenlik arama davranışları meydana gelir. Bu 
belirtiler hastalığın sonlanmasını engeller ve üzerine 
daha fazla belirti ekler.2 Panik bozukluk ve birçok 
diğer benzer kaygı bozukluklarında benzer panik 
ataklar görülür bu yüzden birbirlerinden ayırmak 
zordur. Sosyal fabi ve panik bozukluk olan bu iki 
anksiyete bozukluğunda hastalar toplumdan 
kaçınırlar. Hasta atak geçirdiğinde başkaları tarafın-
dan görülmek onu utandırır. Sosyal fobisi olan hasta 
da topluma karşı benzer belirti gösterdiğinden ayırt 
edici tanıyı koymak önemlidir.  Sosyal fobi de hasta 
toplumdan dolayı kaygı duyar panik bozuklukta ise 
panik atak geçirme kaygısı yaşar bu yönden birbir-
lerinden ayrılırlar.  Panik bozukluğu ile benzer 
fiziksel şikayeti olan hastalarda belirtileri organik 
bir etkenin başlatmaması gerekir.
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Madde bağımlılığına bağlı panik ataklarda panik 
bozukluk tanısı konamaz. Yaygın anksiyete bozuk-
luğu olan hastalar birçok yaşam olayına karşı stres 
duyar ve böylece panik bozukluktan ayrılır. Bunun 
dışında obsesif kompulsif bozukluk, travma sonrası 
stres bozukluğu ve özgül fobide de ataklar görülür 
fakat panik bozukluktan farkı bu ataklar özgül 
durumlarla ilgilidir. Ayrıca panik bozukluğu ile ek 
olarak major depresyon da görülebilir.4

Panik bozukluğu en fazla, klinik örneklemde geç 
ergenlik denilen 25 yaş civarında başlar. Daha 
küçük ve büyük yaşlarda da rastlanabilir. Panik 
bozukluk erkelere oranla kadınlarda daha sık görü-
lür. Bu oran 3/1 dir ve klinik ve epidemiyolojik 
çalışmalarla kanıtlanmıştır.5 Panik bozukluğun 
toplumdaki oranı % 0.7 ile 2.5 arasında farklılaş-
maktadır. Evli olmayan ve şehirde yaşayanlarda 
panik bozukluk evli ve kasabada yaşayanlara göre 
iki kat fazla görülmektedir.6

 
Tedavi de genellikle ilaç ve psikoterapi uygulanır. 
İlaç tedavisinde genellikle 8-12 hafta sonuç almak 
için gereken süredir. İlaçlar birden bırakılmamalı ve 
yavaş yavaş dozları azaltılmalıdır ki hastalık tekrar-
lamasın. Psikoterapide ise algorafobik kaçınma 
davranışlarını aza indirgeyerek hastanın bunlarla 
baş etmesini sağlamak ilk yöntemdir. Korkulan 
davranışın üstüne aşamalı şekilde giderek uyum 
oluşturulur ve genelde başarılı sonuç verir. Bir diğer 
yöntem ise bilişsel davranışçı terapi yöntemiyle 
bilişsel yanlış yorumlamaları düzeltmektir. Solu-
num egzersizleri yaparak kalp atışını ve nefesi 
kontrol altına almayı amaçlar. Aile de hastaya 
destek olmalıdır. Böylelikle süreç daha kolay atlatı-
labilir.6

Anahtar kelimeler
panik bozukluk, panik atak, agorafobi.

Yöntem
Katılımcılar
Bu araştırmaya İstanbul ilinden olmak üzere 100 
kişi katılacaktır.  Araştırma grubu panik bozukluk 
tanısı almamış kişilerden oluşmaktadır. Yaşları 18 
ile 50 arasında olmak üzere katılımcıların %50 si 
erkek %50 si kadın olacaktır. Eğitim seviyesi, 
medeni durumu ve ekonomik seviyesi gibi değiş-
kenleri içinde barındırdığı kademelerden homojen 
olacak şekilde veri toplamaya dikkat edilmesi 
amaçlanmıştır.

Araç-Gereç
Yapılan araştırmada sosyodemografik özellikleri 
belirlemek için bir anket formu ve Panik ve Agora-
fobi Ölçeği (PAÖ) kullanılacaktır. Ölçek 36 madde-
den oluşmaktadır ve bunlar 8 boyutun ölçümünü 

sağlamaktadır: fiziksel fonksiyon (10 madde), 
sosyal fonksiyon (2 madde), fiziksel sorunlara bağlı 
rol kısıtlılıkları (4 madde), emosyonel sorunlara 
bağlı rol kısıtlılıkları (3 madde), mental sağlık (5 
madde), enerji/vitalite (4 madde), ağrı (2 madde) ve 
sağlığın genel algılanması (5 madde) . Ölçek son 1 
ayı göz önüne alarak değerlendirilmektedir. Alt 
ölçekler sağlığı 0 ile 100 arasında değerlendirmek-
tedir ve 0 kötü sağlık durumunu gösterirken, 100 iyi 
sağlık durumuna işaret etmektedir. Türkçe geçerlik 
ve güvenilirlik çalışması Koçyiğit ve arkadaşları 
tarafından tamamlanmıştır.
 
Uygulama
Araştırmada veriler basılı form şeklinde toplana-
caktır. İstanbul’da bulunan 18-50 yaş arası herkes-
ten veri toplanabilir. Veriler bir ay içinde toplanıp 
analiz edilecektir.

Verilerin Analizi
Veriler SPSS Paket Programı ile analiz edilecektir. 
Kullanacağımız testler Tek Yönlü Varyans Analizi 
ANOVA, Bağımsız Örneklem t Testi ve Tek örnek-
lem t Testi’dir.

Sonuç
Kadınlarda panik bozukluğu erkeklerden daha 
fazladır.

20-30 yaş arasında panik bozukluk 30-50 yaş arası-
na göre daha fazladır.

Bekar olanlarda panik bozukluk evli olanlara göre 
daha fazladır.

Gelir durumu yüksek olanlarda panik bozukluk 
gelir durumu düşük olanlara göre daha fazladır.

Eğitim seviyesi düşük olanlarda panik bozukluk 
eğitim seviyesi yüksek olanlar göre daha fazladır.

Oluşturduğumuz hipotezler doğrultusunda yapılan 
analizler sonucu hipotezlerimizi kabul veya reddde-
ceğiz ve böylelikle istatistiksel olarak anlamlı bir 
fark olup olmadığını belirlemiş olacağız.

4- Kavak, V. (2009). Panik Bozukluk Tanısı Almış Hastalarda Sosyal Fobi 
Görülme Sıklığının İncelenmesi. Maltepe Kurumsal Akademik Arşiv, 1-63.
5- Tükel, R. (2002). Panik Bozukluğu. Klinik Psikiyatri, 3, 5-13.
6- Tamam, L. (2009). Panik Bozukluk. Researchgate, 32-38.
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