BUZDAĞININ ALTINDA KALAN ANKSİYETE,
BUZDAĞININ ALTINDAN ANKSİYETEYE BAKIŞ

Anksiyete
bozukluğunda örtük ve
açık biliş

Onat YILMAZ
Okmeydanı Eğitim ve
Araştırma Hastanesi

❖

Davranışbilimciler yalnızca gözlemlenebilir hareketlere
dayanarak;
❖
❖

❖

❖

Bir organizma neyi/nasıl yapabilir?
Hayvanlar, dünya ile ilgili ne bilirler, bu bilgi nereden
gelir?
Bilgi beyinde nasıl temsil edilir? Örtük bilgi ile açık
bilgi arasında bir fark var mıdır?
Harekete geçmek/öğrenmek için bireyi motive eden
nedir?

Biliş (cognition)-Kandell
❖

❖

Bilinçli (conscious) deneyimin oluşumu için gerekli
yüksek düzeyli süreçler
Latince cognoscere kökenli (öğrenmek ya da
algılamak), duyularımızdan gelen ham veriyi düşünme
ve anlamlandırma ile öğrenmemizi sağlayan kavram.

❖

❖

Dikkat, bilişsel işleme için bilgiyi seçer; bu seçim algı,
duygu, motivasyon tarafından yürütücü işlevler
kontrolünde (istemli ve uyarana bağlı olarak) sağlanır

İstemli ve otomatik dikkat arasındaki mücadele mental
çaba gerektirir

Bilinçlilik (consciousness) deyince,
❖

Bilinçli biliş (conscious cognition) dikkatten farklıdır

❖

Lütfen dikkatinizi verin/Lütfen bilinçli olun

❖

❖

Yazıyı okurken farkında (bilincinde) olabilirsiniz, oturduğunuz sandalye,
öğle yemeği, bir sonraki sunum?

Bilinçlilik yalnızca duyusal verileri pasifçe deneyimlemek değil, aktif
katılım ve algılama da içerir

Bilinçlilik
Conscious (Bilinçli)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Açık biliş
Yakın bellek
Yeni, öğretici ve önemli olaylar
İlgi çekici bilgi
Odaksal (fokal) içerik
Deklaratif (açık) bellek
Çaba gerektiren görevler
Anımsama (çağrışım)
Erişilebilen anılar
Stratejik kontrol
Gramatik dizilim
İşleyen bellekte yinelenen öğeler
Uyanıklık ve düşler
Açık çıkarımlar
Epizodik bellek
İstemli öğrenme

Bilinçsiz (Unconscious)
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

❖

Örtük biliş
Uzun süreli bellek
Rutin, öngörülebilen ve önemsiz olaylar
İlgisiz bilgi
Çevresel içerik
Prosedürel bellek
Spontan/otomatik görevler
Bilmek (tanımak)
Ulaşılamayan anılar
Otomatik kontrol
Örtük altta yatan gramer
İşleyen bellekte yinelenmeyen öğeler
Derin uyku, koma, sedasyon
Otomatik çıkarımlar
Semantik bellek
Rastlantısal öğrenme

❖

Görsel veri girişi ile;
❖
❖

❖

nesne tanımlama süreci
semantik-epizodik bellek
arasındaki assosiasyon
alanları etkinleşir
sonrasında bellek yolakları
mental sekmeleri çalıştırır

(Wurtz, Goldberg ve Robinson, 1982)

(Marshall ve Halligan, 1988)

❖

❖

Bireyler genellikle, nasıl davranacaklarını/ne düşüneceklerini
bilinçli bir şekilde tercih edebilmekte, davranış ve düşünme
anlamlı oranda otomatik.
Deneyim

birçok davranış otomatik/alışkanlık
bilişsel “işleme” birçok açıdan farkındalık/ bilinçli

kontrol dışında
❖

❖

Tehlikenin hemen saptanması önemli olduğundan, hızlı ve
istemsiz uyarana bağlı kayıt süreci olan “otomatik işleme”
adaptiftir (Beck ve Clark, 1997)
Anksiyete bozukluğu hastalarında, nesnel bir tehlikenin
yokluğunda istemsiz korku yanıtı tetiklenmektedir.

Anksiyete bozukluklarında örtük biliş
❖

❖

Bilişsel şemalar, çevrenin birey tarafından anlaşılmasında kullandıkları düşünce
süreci (bireyin algısı doğrultusunda uyaran gözlenir, kodlanır ve değerlendirilerek,
deneyimlerin sınıflandırılmasına ve öngörülmesine katkı sağlanır (Beck, 1967)

Beck ve Clark, 1997’de 3 basamaklı model:
1. tehdidin hızlıca tanımlanması
hızlı, rijid

2. Primer tehdit modunun etkinleşmesi (güvenlik , tehlike

yavaş, çaba gereken

)

3. İkincil detaylandırma (detaycı ve semantik işleme)

•

❖

bu modelde kognitif şemalar; “hangi uyaran dikkati çeker, bilinmeyen uyaran
nasıl yorumlanır, deneyimin hangi öğeleri belleğe kaydedilir”

Korku ve anksiyete şemaları bireyin potansiyel tehdite karşı dikkatini arttırır
(belirsiz ipuçları tehlikelidir, korkuya dair ipuçları daha fazla anımsanır)
(Beck 1976; Beck Emery ve Greenberg 1985)

Anksiyete bozukluklarında örtük biliş
❖

❖

Dikkat yanlılığı (bias) (Modifiye Stroop
testi, Dot-probe testi) (Hope ve ark, 1990; MacLeod, Matthews ve Tata, 1986)
Yorumlama yanlılığı
•

❖

Panik bozukluğunda belirsiz bedensel
duyumlar tehdit olarak yorumlanır, Sosyal
fobide sosyal performans gözlemcilerden
daha kötü yorumlanır
(Clark ve ark 1988; Woody, 1996)

Bellek yanlılığı
•

Örtük bellek yanlılığı, tetikleyici bilginin
açık/bilinçli
çağrışımı
yokluğunda
emosyonel etkilenme

•

Açık bellek, bilgiyi anımsamak için
bilinçli bir çaba harcar

Anksiyete bozukluklarında örtük biliş
❖

❖

Bellek yanlılığı Açık bellek yanlılığı birçok çalışmada gösterilememiş, örtük
bellek yanlılığı ile ilgili çelişkili sonuçlar
Otomatik düşünceler “istemsiz, ani ve tehdit oluşturan duruma özgü”
(Beck ve Clark, 1997) -Tehdidin temel semantik analizininin ürünleri
olduğundan detaylı
“kötü birşeyler olacak” “Anksiyete ile baş edemem”
hatalı değerlendirme (erroneous appraisal)=patolojik anksiyete
•

Otomatik düşüncelerin nesi otomatik?
1. kapasiteden bağımsız (bilişsel bir kaynak ya da çaba gerektirmez)
2. istemsiz (kontrol edilemez ve zorunlu)
3. bilinçsiz (bilinçli farkındalık gerektirmez)
(Shiffrin ve Schneider, 1977; McNally, 1995)

Anksiyete bozukluklarında örtük biliş
❖

❖

Otomatik asosiyasyonlar Anksiyöz şemalar (yüksek
düzeydeki bilişsel süreçleri yönlendiren) ile subjektif
anksiyete ve kaçınma davranışı arasındaki bellek
kaynaklı bağlantılar (otomasitenin istemsiz doğasını
yansıtan Implicit Association Test, 1998)
IAT, stratejik kontrol altındakilerden çok, bellekteki
istemsiz asosiyasyonları ölçtüğünden, örtük korku
bilişini değerlendirmede yararlıdır

Örtük biliş-klinik pratikteki yeri
❖
❖

❖

❖

Bilişsel özgünlüğün anlaşılmasının güçlendirilmesi
Bozukluklar arasındaki işleme yanlılıklarının
tanımlanması
Kişiye özel tedavinin uygulanması için bireysel bilişsel
profilin tanımlanması
Anksiyetenin bilişsel duyarlılık belirteçlerinin prediktif
yararlılığının arttırılması

Örtük biliş-klinik pratikteki yeri
❖

Bilişsel özgünlük Bilgi işlemenin erken süreçleri
patolojik anksiyetede, ileri süreçleri depresif bilişte
önemli rol oynar (Williams ve ark, 1997)

Bilgi işlemenin erken başlangıç döneminde pasif ve
otomatik öğeleri (dikkat gibi)
Klinik müdahalede “dikkat egzersizleri”

Örtük biliş-klinik pratikteki yeri
❖

Bireysel bilişsel profiller temel korkular ile tehlike ilişkisi farklıdır (örümcek)
dominant otomatik korku asosiasyonları bireysel farklılık göstermektedir

Klinik müdahalede saldıran örümcek “güvenlik”, kontrol kaybı “baş etme” “idare”
❖

Bilişsel duyarlılık belirsiz durumların tehlikeli yorumlanması, olayların tehlikeli
öğelerinin seçici çağrışımı (Stroop testi?-kadınlara tıbbi tanı konması)
Anksiyete bozukluğu gelişiminde önemli bir duyarlılık belirteci, örtük korku bilişi:
1. Tehditle ilgili bilgiyle ilgilenmek ve bilgiyi anımsamak
2. Tehdit değerlendirmesi için düşük eşik değere sahip olmak

Örtük bilişin ölçülmesi, anksiyete geliştirme ve tedavi sonrası relaps duyarlılığının
öngörülmesi, tedavinin ne zaman sonlandırılacacağının ve birey için yüksek riskli
durumların saptanması

Örtük biliş-tedavi hedefleri
❖

İntruziv düşünce kontrol edilemez, korkuyu tetikleyen düşünce ortadan kaldırılamaz
(Mayer ve ark, 2000; McNally, 1995)

❖

❖

❖

❖

❖

Çocuklar, otomatik korku yanıtını engellemeyi öğrenebilir mi? (7-8 yaş çocukların
hepsi, 9-12 yaş çocuklarda fobik olanların dikkat yanlılığı)
(Kindt ve ark 1997, 2000)
Dikkat: dikkat odağını genişletmek

Yorumlama: İlk yoruma göre hareket etmeyen, durumu etraflıca araştıran stratejik
biliş
Bellek: uyarandan çok yanıt ilişkili bellek. güvenlikle ilgili ipuçlarının ve başarılı baş
etme stratejilerinin pekiştirilmesi
Otomatik asosiasyonlar: korku nesnesini korkunç olmayan bir tanımlayıcı ile
asosiye etmek “çarpıntı”-“kalp krizi” “çarpıntı”-“egzersiz”

SORU: Örtük bilişteki değişim, tedavi başarısına katkı sağlar mı? Hangi stratejiler
başarı sağlar?
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