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KONFERANS 1 

Nevra BOZOK 

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü 

 

Mitolojideki tanrıçaların rolü kadınların daha özgür ve daha saygıdeğer bir duruma sahip oldukları daha eski bir çağı 
betimler.Ancak tanrıçaların dikkati çeken özellikleri otoriteyi değil aydınlığı sevgiyi üretkenliği ve koruyuculuğu temsil ediyor 
olmalarıdır.Söylence ve   inanışların kadına yönelik betimleri incelendiğinde insanlığın genel gelişim çizgisi içinde kadın 
varlığının algılanış biçimi ve onun toplumsal bilinçte edindiği yer insanın yeryüzünde insan olarak göründüğü en eski 
çağlardan başlamaktadır.Mezolitik dönemde toplayıcı rolü  üstlenen kadın neolitik dönemde buğday veya arpa tanesinin 
toprağa düştüğü zaman ertesi yıl oradan yeni bir bitkinin fışkırdığını farketmiştir.Tohumun toprağa dökülüşüyle yeniden   
oluşumunu izleyen kadın yaradılış olgusunda önemli bir rol üstlenmiştir.Bir anlamda üreme eyleminin fizyolojik özellikleri 
ortaya çıkmıştır.Kadın erkeğin rahmine gönderdiği tohumla  hamile kalmakta tohumun büyüyerek gelişimini 
tamamlamasından sonra doğurup üremeye yardımcı olmaktadır.Kadının çoğalmayı temsil etme ve soyun devamındaki rolü 
çok benimsenmiş bu nedenle değer vermenin vardığı en son nokta ise kutsallaştırma olmuştur.Örneğin kanamaları bile 
kutsal sayılmış ve toplum onun kutsal sıvısından toprağa bereket saçılmasını beklemiştir. Tanrısallaştırılması ise yaşamın 
sürdürülmesi ve korunmasındaki sahip olduğu işlev bereketi simgeleyen varlığı ve tanrısallık yetenekleriyle 
ilişkilendirilmesiyle ortaya çıkmıştır. Dünya varolduğundan bu yana kadın tüm medeniyetler içerisinde önemli bir yer 
edinmiştir.Kimi zaman kırılgan ve ezilmiş ama varlığını yitirmemiş kimi zaman ise güçlü ve savaşçı olmuştur. İnsanların 
bolluk mutluluk istemlerinin bunu kendi düşünce ölçülerine göre somutlaştırmanın gözle görülür elle tutulur bir örnek olarak 
ortaya koymanın yolunu aramaları sonucu Kibele doğmuştur ve anadolu kültüründe farklı bir anlayışa sahip olan kadının 
tarihi de Kibele ile anılmaya başlamıştır.Mitolojide hiçbir tanrı Kibele kadar çok çeşitli adlar ve sıfatlarla tanımlanmamıştır.Bu 
ad ve görev çokluğu anatanrıçanın kaynağı anadoluda olmak üzere uluslararası bir nitelik kazandığının işaretidir.Frig 
bölgesinde Kibele anıtları Açıkhava tapınaklarında bulunmaktadır.Bunların en bilineni Yazılıkaya denilen Midas 
anıtıdır.Kibelenin bugün bilinen mitolojisinde hem analık kavramının nasıl anlaşıldığı dile getirilmekte hem de tapınım biçimi 
saptanmaktadır.Tanrıça Attis adlı bir delikanlıya tutkundur.Onu Pessinus kralı Midasın kızıyla evlenmek üzereyken birden 
karşısına çıkarak çıldırtır ve kendini hadım etmesini sağlar.Attis kestiği hayalarından akan kanla toprağı sular ve bitkilerin 
fışkırmasına yol açar.Bunu gören Kibele de Attisi yaz kış yapraklarını dökmeyen bir çam ağacına dönüştürüp ölümsüz 
kılar.Kültü dal budak salmış bu tanrıça figürünün değindiği bilim dalları o kadar çoktur ki araştırmaları bir tek ilgi alanında 
toplamak oldukça zordur.Tüm bu kalıntılar buluntular benzerlikler yansımalar bilimsel vesanatsal karşılaştırmalar 
derinlemesine yorumlamalarla değerlendirildiğinde Anatanrıça kültünün Çatalhöyükten Roma çağı Kibelesine efes Artemisine 
Meryemanaya kadar uzanmış olduğunu göstermektedir. 
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Son yıllarda bazı meta-analizlere dayanılarak psikiyatride kullanılan ilaçların etkisiz olduğuna ilişkin yayınlar 
yapılmaya başlanmıştır.Bunlardan ses getirenlerden ilki  İngiltere Hull Üniveritesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi Psk.Irving 
Kirsch ve ABD ve Kanada’dan çeşitli Üniversitelerin Halk Sağlığı ve Psikoloji Bölümleri öğretim üyelerinden oluşan bir yazar 
kadrosu tarafından yazılmış ve “Initial Severity and Antidepressant Benefits: A Meta-Analysis of Data Submitted to the Food 
and Drug Administration” başlıklı makalede  antidepresan tedavilerin plaseboya göre orta derece bir üstünlükleri olduğu, 
yayınlanmamış verilerinde dahil edilmesi ile antidepresan etkinliğin daha da düşük olacağı iddiasının ortaya atılmıştır. 

Bundan daha kapsamlısı ise Dr.Joanna Moncrieff’in   2008 de yayınlanan  ve Türkçe’ye de çevrilen 2010 Şubat 
ayında Metis yayınevi tarafından basılan  İlaçla Tedavi Efsanesi,Psikiyatrik ilaç kullanımına eleştirel bir bakış 
kitabıdır.Moncrieff, İngiliz bir psikiyatrist ve epidemiyolog. 1989’da University of Newcastle Tıp Fakültesini bitirip,  
Londra’daki. St George’s Hospital ‘da Psikiyatri ihtisası yaptıktan sonraI   Colin Drummond ile alkol sorunları  üzerine  
Institute of Psychiatry with Simon Wessely de çalışmıştır.     The Cochrane Collaboration  antidepresan çalışmalarının 
üyesidir. 1996’da    London School of Hygiene and Tropical Medicine de epidemiyoloji masteri yapmıştır. 

Moncrieff’in adeta tüm hayatı psikiyatrik ilaçların zararlı olduğu konusu üzerine odaklanmış.  Kitabında da baştan 
aşağı  bu tezini ıspatlama çabasıyla olup; psikiyatrik ilaçların hiçbir etkinliğinin olmadığını, tüm psikiyatristlerin  ilaç 
endüstrisinin manüplasyonalarına kandıkları  veya çıkarlarına alet olduklarını savunmuştur.Bu gibi yayınlar medyada çeşitli 
şekillerde boy göstermiş ve kafa karışıklıklarına neden olmuştur. 

Depresyonun zamanında ve  etkin tedavisi  intihar ve kronikleşmeyi büyük ölçüde engellediği gibi nüksleri de oldukça  
azaltmakta, depresyonlu hastaların  en az % 65’i günümüzde piyasadaki antidepresan ilaçlarla tedaviden faydalanmakta, 
antidepresan tedavi ve tedaviye erken başlanması  ile hastalığın iyileşme süresini kısaltılabilmektedir. Çünkü depresyonun 
süresi uzadıkça nüksler zaman içerisinde sıklaşmaktadır.   

Diğer bir konu da ‘plasebo etkisi’ gerçeğidir. Depresyon   psikiyatrik hastalıklara arasında    plaseboya çok iyi cevap 
veren bir ruhsal  hastalıktır. Bu da araştırmalardaki aktif ilacın plaseboya üstünlüğünü kuşkulu hale getiren bir etkendir. 

Yeni antipsikotik (YAP)’lerle ilgili olarak, gerek tedavi maliyetlerinin yüksekliği ve gerekse 2000’li yıllardan itibaren 
başta klozapin ve olanzapin olmak üzere YAP’lerin glukoz metabolizması üzerine olumsuz etkileri ve bu ilaçları kullanan bazı 
hastalarda diabetes mellitus (DM) Tip 2 neden olmaları ve tazminat davalarına muhatap olunması nedeniyle, Tipik 
antipsikotik(TAP)’lerin risk/fayda dengesini araştırmak üzere ABD ve İngiltere’de  devlet destekli çeşitli çalışmalar 
yaptırılmıştır. Bu çalışmaların en ünlüleri ABD’de yapılan CATIE ve İngiltere’de yapılan CutLASS1 çalışmalarıdır. 

Sonuç olarak, bu tür çalışmaların sonuçlarının kamuoyuna yansıtılışı sorunlar içermektedir. Bahsedilen meta-analiz 
de dahil benzerlerinin karşısında çok sayıda antidepresan etkinlik ve etkililiğini gösteren (meta-analizler de dahil) araştırma 
bulunmaktadır.Psikofarmakoloji Derneği ve Türkiye Psikiyatri Derneği gibi meslek kuruluşlarının  ve üniversite psikiyatri 
öğretim üyelerinin görüşleri alınmadan yayılan bu tür haberlerin  zaten çeşitli nedenlerden (hastalığın bizatihi kendinden ve 
az da olsa görülen yan etkilerden, v.s.)   dolayı ilaç almamaya eğilimli psikiyatri hastalarında   ilaç bırakmalarına  neden 
olduğu, bunun da intiharların artması  gibi çok ciddi  bir tehlike taşıdığı düşünülmektedir. 
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İlaç Tedavisinin Yeri Tekrar Belirlenmeli mi? 

Psikiyatrik rahatsızlıkların ilaçla tedavisinin etkinliğine ilişkin tartışmalarda son yıllarda bir artış görülmektedir. Bu 
tartışmalarda ilaçla tedavinin etkinlik düzeyi, özellikle antidepresan ve yeni nesil antipsikotik ilaçları hedef alarak 
sorgulanmaktadır. Yeni nesil antipsikotiklere ilişkin süren tartışma bu ilaçların eski nesil antipsikotiklerden etkinlik ve yan 
etkiler açısından dikkate değer bir üstünlük göstermedikleri, antidepresan ilaçlara ilişkin olarak da bu ilaçların hafif ve orta 
düzeyde depresyon olgularında plasebodan daha üstün olmadıkları biçimindedir. 

Bu konuşmada her iki argümanın kanıtları sergilenerek bunun gündelik tedavi pratiğiyle ilgili sonuçları ele alınacaktır. 

Yeni nesil antipsikotiklerin etkisine ilişkin en etkili karşı çıkış Geddes’in 2000 yılında British medical Journal’da 
yayımlanan meta  analiziyle olmuştur . Geddes’in bu meta analizinde  yeni nesil antipsikotiklerin etkinlik ve tolerabilite 
açısından konvansiyonel antipsikotiklerden daha üstün olduklarına ilişkin açık bir kanıt olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 
Geddes yan etkiler açısından yeni nesil antipsikotikler lehine saptanan kısmen olumlu sonuçların çalışmalarda kullanılan 
konvansiyonel antipsikotik dozlarının yüksek olmasına bağlı olabileceğini öne sürmüştür. Antipsikotiklerin etkilerini 
karşılaştırmalı olarak inceleyen CATIE çalışmasında konvansiyonel antipsikotik perfenazinin yeni nesil antipsikotikler kadar 
etkili olduğunun bulunması bu tartışmayı artıran ikinci önemli bulgu olmuştur . 

Antidepresanların etkinlik düzeyine ilişkin en önemli eleştiri ise Kirsch ve arkadaşlarının 2008’ de yayınlanan 
metanalizinde antidepresan ilaçların sadece şiddetli depresyonu olan hastalarda plaseboya üstün oldukları sonucuna 
ulaşılmasıdır .  STAR-D çalışmasında bulunan düşük antidepresan etkinlik oranları da bu sorgulamayı derinleştirmiştir . 

İlaç etkilerine ilişkin olarak dile getirilen bu soruların en önemli nedenlerinden birisi yapılan çalışmaların gruplarının 
değişkenlik göstermesi olabilir. Psikiyatrik tanılar doğal kategoriler olmayaıp halen psikiyatride ölçütlere dayalı tanısal 
sınıflandırmalar kullanılmaktadır. Bunun doğal sonucu olarak belli betimsel özellikleri taşıyan hastalar aynı tanı altında 
toplanmakta ancak bunlar aynı tanıyı alsalar da aralarında farklılıklar varolmaktadır. Depresyon özelinde hafif ve orta şiddette 
antidepresan etkisinin plasebodan farksız bulunması bu durumlarda ilacın yararının kısıtlı olmasından kaynaklanabileceği 
gibi hafif ve orta şiddette depresyonda koyulan tanının geçerliliğinin düşmesinden de kaynaklanabilir. 

İlaçla ilgili tartışmaların sonlanması psikiyatride tanı sistemlerinin daha çok yetkinleşerek tanı geçerliliğinin artması, 
etyolojiye f-dayalı sınıflandırmaların ortaya çıkmasıyla mümkün olacaktır. 
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Geniş Açıdan Tedavi İlişkileri 
PANEL 1 

Cem HÜROL 
 
Klinik etkileşim içinde, bilim ve sanat arasında denge kurmaya çalışan psikiyatri, insana yönelik yaklaşımların en 

bilimseli ve bilimlerin en insancılıdır. Tıp ve psikolojiye ait alanları kapsamasının sonucu olarak çeşitli tedavi biçimleri 
geliştirilmiştir. Son kırk yıllık süreçte biyolojik alandaki ilerlemelerin de etkisiyle uygulamalarda tıbbi bilimlerin ağırlığı 
gözlenmektedir. Bununla birlikte, psikoterapiler de gelişme ve çeşitlenme göstererek, diğer tedavilerle birlikte veya tek başına 
olarak kullanılmaktadır.  

 Bu konuşmada ağırlıklı olarak tedavi eden ve edilenin niteliklerine, aralarındaki ilişki ve etkileşimin biçimine ve 
terapötik sürece ait etkenlere odaklanılacaktır.  

 Psikoterapide kişilerin sorunlarını kendilerinin çözmesine ve bunun sorumluluğunu almalarına yardımcı olmaya 
çalışılır. Gerçek yardımın, ötekinin gelişimine ilgi göstermek ve onda bir şeyi hayata getirmek olduğu vurgulanmıştır (1). 
Hasta gerçek gereksinimlerini anlar ve geçmişte yaşamadığı türden bir kabul ve anlayış görebileceğinden emin olursa, iki 
insanın kişi olarak gerçek buluşması başlar ki temelde terapötik olan budur. Bunu mümkün kılan terapistin orada, onun için 
olabilmesidir. Bu ilişki ve bilme biçimleri, Winnicott’ın insan doğasındaki “dişil” ve “eril” ögelerin karşılığı olarak tanımladığı 
“olma” ve “yapma” kavramlarıyla birlikte ayrıntılı olarak ele alınacaktır (2).  

 İnsanla ilgili her konu psikiyatrinin alanına girmektedir. Psikiyatrinin medya ve topluma daha fazla açılmasıyla, 
yaşama dair sorunları bir hastalık modeli ile açıklama eğilimi gözlenmektedir. Bireysel ve toplumsal psikoloji ve patolojiye 
yönelik ilgi ve bilgi, yetersiz kalmaktadır. Buradaki önemli bir sorun Fromm’un belirttiği gibi “bireye göre sağlık” ve “topluma 
göre sağlık” arasındaki çelişkidedir (3). Psikiyatristin, çağdaş toplumun sorunlarını oluşturan iletişimsizlik, yabancılaşma, 
insani değer ve ilişkilerdeki yozlaşma ve teknoloji bağımlılığı gibi şizoid eğilimlerden uzak durabilmesi, ilişkilerinin insani 
yönlerine olan bilinci ve duyarlılığıyla mümkün olabilir.  

 Tüm ruh sağlığı meslekleri için yaşamsal önemi olan konu, nesiller boyunca aileler ve toplumdan devralınmış 
sorunların üstünün örtülmesi, kanıksanması, hatta pekiştirilmesi yönündeki konformist bakış ve tavırların farkında 
olunmasıdır. Bunun aşılması da kısır döngülerin yerine sağlıklı olanı koyma amacıyla, mesleki ve toplumsal bilinci arttırarak, 
gerçek anlamda bir iyileşmenin önünü açma yönünde davranmakla mümkün olabilir. Gelişme ve iyileşme yolunda toplumun 
sağlıklı unsurlarından öğrenilecek çok şey olduğunu unutmadan. Brecht’in dediği gibi :  

 Onların değil de sizin bu sıralarda oturmanız için  
 Aynı sizin gibilerin yaralandığını unutmayın 
 Ve şimdi kapamayın gözlerinizi, dönmeyin sırtınızı 
 Öğrenmeyi öğrenin, ve ne için öğrendiğinizi.  
 
Kaynaklar: 

1. Yalom I (1999) Varoluşçu Psikoterapi. Kabalcı Yayınevi, İstanbul. 
2. Guntrip H (2003) Şizoid Görüngü, Nesne İlişkileri ve Kendilik. Metis Yayınları, İstanbul. 
3. Fromm E (1998) İnsan Bilgisi ve Hümanist Planlama. Arıtan Yayınevi, İstanbul. 



PANEL 1 
“ Kim  Gösterdi  Sana  Hakikati?” ;  Freud’un  Kadrajından  Taşanlar  Üzerine  Bir 
Deneme 
İlker ÖZYILDIRIM 

Ünye Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniği 

Psikanalizin çekirdek varsayımlarından biri Oidipus kompleksi kavramsallaştırmasıdır. Freud Sofokles’in Kral Oidipus 
(1) oyununun kahramanına gönderme yaparak  insan  ruhsallığının  temel örgütleyici  karmaşasını bulduğunu  ileri  sürmüştür 
(2).  Freud  teorisinin  birçok  yerini  zaman  içinde  revize  etmekle  birlikte  nesnesine  (kendisinin/  hastalarının  ve  dolayısıyla 
insanlığın  ruhsallığına)  bir  fizikçi  gibi  “dışardan”  “nesnel”  “tarafsız”  yaklaştığını  düşünmüş,  "bilgisinin"  doğasını  sorgulama 
ihtiyacını pek duymamıştır (3). Freud kendince bir “belgeselcidir” ve belgeseller “gerçektirler”. 

Modern  çağın  bu  inancı  postmodern  dünyada  yerle  bir  olmuştur.  Artık  bakandan  bağımsız  nesnel  bir  bilgi, 
“revizyonlardan” arınmış “çıplak bir hakikat”  yoktur. Belgeseller bile seçtikleri nesne, çekim için yerleştikleri açı, tercih ettikleri 
ölçek, kadrajın içinde tutup dışarıda bıraktıkları ile aslında “gerçekten” öte bir “kurgu”durlar. Aslında Freud’un maruz kaldığı 
“zehirde”, kendisini kurtaracak “panzehirde” okuduğu Kral Oidipus’ta mevcuttur. Bu oyunun üç kahramanı Oidipus, Teiresias 
ve Kreon olanlara kendilerinin konumları/arzuları ile hiç ilişkisi olmayan bir noktadan bağımsız, tarafsız, nesnel bir hakem gibi 
baktıklarını sanıyorlardı. Oysaki her birinin verdiği yargı ve takındıkları tutumlar kendi kişisel “yerlerinden” bağımsız değildi; 
en azından Oidipus krallığını kurtarmak, Teiresias kimin daha üstün bilici olduğunu göstermek, Kreon ise Oidipus’a bıraktığı 
krallığı geri almak gibi “saklı” arzular içinde olabilirdi. 

Bu kahramanların kendilerine biçtikleri kişisellikten arınmış nesnel “bilicilik” huyu Freud’a da bulaşmıştı. Teiresias’ın 
Oidipus’a  söylediği  “kim  gösterdi  sana  hakikati?”  cümlesini  Freud  gerçekten  “dinlese”  idi,  belki  psikanaliz  başka  türlü 
olabilirdi.  Bu  sunumda  bu  düşünsel  süreç  çağrışımsal  bir  akış  içinde  ele  alınacak,  “belgeselci”  Freud’un  Kral  Oidipus’u 
yorumlarken neyi kadraj içinde tutup neyi görmezden geldiği ve bunun sonuçları tartışılarak oidipal “kurgu” sökülecektir. 

Kaynaklar 

1. Sofokles. Kral Oidipus, Eski Yunan Tragedyaları 3. Çev. Güngör Dilmen. Mitos yayınları; İstanbul, 2002. 
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3. Heaton JM. Witgenstein ve psikanaliz. Çev. Gürol Koca. Everest yayınları; İstanbul, 2002.
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Regier ve arkadaşlarının 1990 yılında yaptıkları çalışmada yaşam boyu madde bağımlılığı yaygınlığı en fazla bipolar 
bozuklukta bulunmuştur. Bir karşılaştırma yapmak gerekirse şizofrenide %47, major depresyonda %27.2 ve bipolar II 
bozuklukta %48.1 orasında bağımlılık eş tanısı bulunmuşken,  bipolar I bozuklukta ise %60.7 oranında saptanmıştır1. 

Bipolar bozukluk üzerine madde kullanımının olumsuz etkileri iyi belgelenmiştir. 

Madde kullanımı bipolar bozuklukta tedavi uyumunu, bozukluğun sürecini,  atakların şiddet ve sıklığını etkilemektedir. 
Tedavi uyumunun bozuk olması belirtisel ve işlevsel iyileşmeyi geciktirmektedir ve yineleme riskini çok artırmaktadır2.  
Ataklardaki psikopatolojinin şiddeti de madde kullanım bozukluğu olan bipolar hastalarda yükselmektedir. 

Bipolar bozukluk ve madde kullanım bozukluğu ikili tanısı olan hastalarda psikososyal tedavi yaklaşımı olarak 
bütünleştirici bir tedavi yaklaşım geliştirilmiştir. Bu yaklaşımda her iki bozukluğun aynı zamanda tedavi edilmesi esastır. Bu 
yaklaşımda her iki bozukluk için bireysel kapsamlı bir danışmanlık, aile terapisi, ilaç tedavisinin monitorizasyonu gibi alanları 
kapsamaktadır. 

Bu konuşmada bipolar bozukluk ve madde kullanım bozukluğu ikili tanısı olan olgular eşliğinde tedavinin zorlayan 
yanları ve başa çıkma stratejileri tartışılacaktır. 

<!--[if !supportLists]-->1.                  <!--[endif]-->Regier DA, Farmer ME, Rae DS, Locke BZ, Keith SJ, Judd LL, 
Goodwin FK. Comorbidity of mental disorders with alcohol and other drug abuse: results from the Epidemiologic Catchment 
Area (ECA) Study. JAMA 1990;264:2511–2518 

<!--[if !supportLists]-->2.                      <!--[endif]-->Chengappa KR, William P. Barriers to the effective management 
of bipolar disorder: a survey of psychiatrists based in the UK and USA. Bipolar Disord 2005; 7 (suppl 1):38-42 



Bipolar Bozukluk Tanılı Hastalarda Aile Odaklı Terapi Uygulaması: Türkiye 
Deneyimi  

PANEL 2 

Ayşegül ÖZERDEM 

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD 

 

Aile Odaklı Terapi (AOT) bipolar bozukluk için tasarlanmış, 9 ay süreli,  21 oturumdan oluşan yapılandırılmış bir 
psikoeğitimsel terapi yöntemidir.  Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) yapılmış birçok çalışma ile ilaç sağaltımına ek olarak 
uygulandığında hastalık yinelemelerinin önlenmesinde ve depresyonun iyileşmesinde yararlı olduğu gösterilmştir. Ancak 
AOT bizim uygulamamıza dek ABD dışında çalışılmamış bir terapi yöntemidir.  

Bu oturumda verileri sunulacak olgu dizisini gerçekleştirme amacımız AOT’nin köken aldığı Batılı toplum dışında, ve 
özellikle bizimki gibi Doğu ve Batı toplumlarının özelliklerini birarada taşıyan bir toplumda uygulanabilirliğini anlamaktı. 
Bipolar bozukluk tanılı 10 hasta ve yakınları Dokuz Eylül Üniversitesi Psikiyatri AD Duygudurum Bozuklukları Ayktan Hizmet 
Birimi’nde  9 ay süreli AOT’ye katıldı.  Hastalar kullanmakta oldukları ilaç sağaltımını bu süre içerisinde sürdürdüler.  
Hastaların İşlevselliğin Genel Değerlendirilmesi (İGD) ve Genel Klinik İzlenim (GKİ) puanları terapi sonrası terapi öncesine 
göre olumlu yönde değiştiği görüldü.  AOT’nin toplumumuzda orijinal terapi uygulaması üzerinde küçük değişiklikler yapılarak 
rahatlıkla uygulanabildiği anlaşıldı. Yazılı ev ödevi ya da görevler yerini sözel aktarımların alması yapılan en önemli 
değişiklikti. Sunumda olgu örnekleri ile toplumumuzda bipolar bozuklukla ailelerin baş etme özellikleri ve AOT sürecinde ne 
gibi ilerlemeler kaydedebildikleri aktarılacaktır. 



Duygudurumun Estetik Yönü: Art Terapinin Tedaviye Katkısı  
PANEL 2 

Aytül Gürsu HARİRİ 

Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi  

Sanat, insan ile nesnel gerçeklik arasındaki estetik ilişki olarak tanımlanmaktadır. Bu ilişkiyi insanoğlu ilk çağdan 
beri kurmaya çalışarak sanat ile birlikte varlığını sürdürmüştür. İlk insan mağara duvarına resim yaparken, dış gerçekliği 
değiştirebileceğine inanıyor; böylece, erişilmez, güçlü ve büyük olanı basite indirgemiş, kendini de güçlü kılmış oluyordu. 
Yani mağara duvarındaki resimler ile ortaya konulan sanat, bir çeşit korkutucu gerçeği değiştirme çabasıydı. İlk insan ile 
günümüz sanatçıları arasındaki ortak yön ise, işte bu dış gerçekliğin kendi bedeninde ve iç dünyasında oluşturduğu öznel 
görüntüyü tekrar dışlaştırabilmeleridir.  

Rotenberg 1987’de,  sanatsal yaratıcılık kavramına benlik psikolojisi açısından yaklaşarak, yaratıcı sürecin ortaya 
çıkmasında benlik nesnelerinin gerekli olduğunu sürmüş, Kohut ise, yaratılan sanatsal yapıtın bizzat kendisinin ve varsayılan 
izleyicinin de benlik nesnesi işlevi gördüğünü belirtmiştir. Sanatsal aktivite sırasında benlik ve benlik nesnelerinin arasındaki 
ilişkiler sebebiyle sanatçının yaşantıları değişime uğrayarak sanatsal bir yapıta dönüşür. Böylece sanat aslında bir çeşit 
benlik nesnesidir (1,2).  

Sanat terapisi ise, hastanın sözel olmayan iletişimine olanak tanıyarak, dile getirilemeyeni göstermeyi ve bilinç 
dışını bilince taşımayı amaçlayan, kişinin kendini ve çatışmalarını anlamasını, böylece iç ve dış dünyalar arasında daha 
uyumlu bir ilişki oluşturmasını ve çevresiyle gittikçe daha fazla iletişim kurabilmesini sağlayan, bunun için de çeşitli sanat 
dallarını bir nevi geçiş nesnesi olarak kullanabilen terapi biçimidir.    

Sanatı bir terapi biçimi olarak kullanma düşüncesi sadece psikoz hastalarının yaptıkları resimlerin incelenmesi (1,2) 
ile değil, aynı zamanda hem özellikle duygudurum bozukluğu hastalarında ya da yakın akrabalarında sanatsal yaratıcılığın 
hem de bir grup ünlü sanatçının yaşam öyküsünde psikiyatrik sorunların varlığının farkedilmesinin ardından gelişmiştir(2,3-5). 
Zamanla sanat, psikoterapi, psikiyatrik hastalık birlikteliği günümüz psikiyatri pratiğinde genel tedavinin yaratıcı yönünden 
faydalanılmasında etkin olmuştur. Çeşitli süzgeçlerden geçirilerek günümüze kadar gerek yorumlamalar gerek eleştirmeler 
sonucu birtakım değişikliklere uğratılan art terapi, hem konulan klinik tanının desteklenmesinde hem tedavi etkinliğinin 
artırılması ve sürecinin hızlandırılmasında hem de hastanın çevresiyle iletişimini sağlayan, yeti yitimini azaltan ve 
sosyabilitesini artıran bir çeşit rehabilitasyon yöntemi olarak son halini almıştır.  

Art terapinin amacı da, doğrudan duygu dışavurum ve katartik bir deneyim sağlamak, egoyu güçlendirmek, iç ve 
dış uyumu ve dürtü kontrolünü arttırmak, iletişim ve ilişki sorunlarını çözmek, sanat ve yaratıcılığın iyileştirici gücünden 
faydalanmak olmuştur. Bu sonuncusu özellikle duygudurum bozukluğu hastalarında ayrı bir anlam taşımaktadır. Çünkü uzun 
yıllarca yaratıcılık ve duygulanım bozuklukları arasında bir ilişki olduğunu ileri süren araştırmalar yapılmış, hatta daha ileri 
gidilerek bu tür ruhsal rahatsızlıkların yaratıcılığı artırdığı (tıpki eski yunan çağındaki gibi), dahası sanatçı olabilmek için aynı 
zamanda çılgın olmak gerektiği iddia edilmiştir (4, 5).  
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PANEL 3 
Şeyleşme Yabancılaşma Kavramları 
Salime Tarihci DELİCE 

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

“Herkesin  bir  fiyatı  vardır”.Yeşilçam  filmlerinden  hafızalarımıza  yüklenen  bu  cümle  kapitalist  sistemin  öznesi, 
nesne  haline  gelen  para  karşılığı  olarak  şeyleşen  insanı  anlatır  niteliktedir.  Kapitalizm  özne  ve  nesneyi  birbirinden 
koparmıştır. Öznenin etkinlikleri gündelik yaşamın her alanın metalaşmasıyla, özel mülk haline gelip, sürekli kısıtlanmaktadır. 
Artık  yapma  etkinliği  de  yaptırma  etkinliğine  dönüşmektedir.  Hasta,  talep  eder  ve  karşılığını  öderse  tedavi  olur.  Hasta 
karşılığını ödeyemezse, hekimle karşı karşıya gelir. Tüm yeminler bozulur. Bilgi güç ve sermeye olarak piyasanın hizmetine 
girmiş, değişim değeri olarak nitelenip, parayla eşitlendiği ölçüde şeyleşmiştir. 

Kullanım  değerinde  mallar  nitelik  olarak,  değişim  değerinde  niceliksel  olarak  farklı  olmayı  anlatmaktadır. 
Metanın niceliksel karşılığı para olduğu için fark da para üzerinden ölçülür. Kullanım değeri için “yarar”, değişim değeri için 
“kar”  öncelikli  değerdir.Kapitalist  sistemde  yabancılaşma  ekonomik  ilişkilerden,  değişim  değeri,  tüketim  toplumu  ve  meta 
fetişizmi  koşullanmasında,  türemiştir.  Kendi  işleyiş  yasalarına  göre  işleyen  pazarın  yasalarının  tahakkümü  altına  girerek, 
düzenin nesneleri haline gelen insanın durumu yabancılaşmadır. Bu yasalar doğa yasaları  ile özdeşleştirilip değişmez gibi 
gösterilerek  sistem  kendine  razı  insan  tipini  üretmektedir. Oysa  doğa  yasaları  “olmak”  için  işler.  Piyasanın  yasaymış  gibi 
kodlanan kuralları ise “sahip olmak” için işlevseldir. 

Korku  yabancılaşmanın  diğer  göstergesidir.  İşgücünü  satan  işçi  satın  alan  vazgeçebilir,  işyeri  kapanabilir. 
Kendisinden  daha  az  ücrete  emeğini  satan  biri  ile  değiştirilmekten  korkar.  Hayatı  artık  onun  elinde,  denetiminde  değildir 
(Duhm,  1996).  Sistemin  sağlıklı  insanı,  korkuyu  denetlemek  ve  yönetmekte  becerikli  olmalıdır.  Korkularını  denetlemekte 
zorlanan uyumsuz insan sağlıklı değildir. Piyasadan desteksağlık, uyum için taktik satın alabilir. 

Soyut  insan  emeği  ile  eşitlenen, metaların  değişim  süreci  içinde  değer,  soyut,  sosyal  ve  evrensel  varlığını 
parada somutlaştırır. Emek metaya para aracılığıyla eşitlenir. Kişi emeğini para, meta olarak algıladığında o emek şeyleşir ve 
yabancılaşma en keskin dozda yaşanır. Marks’a göre, para metaların değişim sürecinin  içinde ürettikleri değişimdeğerinin 
billurlaşmasıdır(Ercan, 1997). Para metaları sadece değer olarak eşitlemez aynı zamanda karşılaştırma,   fırsatı da yaratır. 
Emek  ve meta,  para  olarak  anlam  kazandığında,  her  ikisi  de  şeyleşir.  Para, mal  değil,  ürün  değil,  “şey”dir.  Bir  anlamda 
ilişkilerin  her  şeyidir,  değer  ölçütüdür.  Para  özgürlüktür,  umuttur,  iyiliktir,  mülktür.  Toplumsal  yaşamın  tüm  boyutlarında 
şeyleşmiş nesnellikler insan ilişkilerini belirleyen koşuldur. İnsan emeği rasyonelleşmiş ve para ile ölçülen niceliksel bir değer 
kazanmıştır. Şeyleşme piyasa ilişkilerinin meta fetişizmi ile temellenen adı olmuştur. 

Marksizm, kapitalist toplumda, burjuvazinin üstünlüğü ele geçirdiği alanlarda, kişisel değeri, değişimdeğerine 
indirgediği ve sayısız yok edilemez ayrıcalıklı özgürlüklerin yerine,  ticaret özgürlüğünü koyduğu iddiasındadır. İnsan hakları 
ve insani gereksinimler bu nicelik karşısında karanlıktır.Kapitalist sistem bir bütünü temsil etmektedir. Tarihte bir sürece denk 
gelir. Bugün vardır.  Her alan parça olarak bütünü taşır. Sağlık hizmeti olarak akılruh sağlığı alanı insanın insanla doğrudan 
karşılaştığı,  tüm  insani durumlara müdahil  olan durumuduruşuyla kişilerde yabancılaşma, ürünlerde şeyleşme ve en uçta 
insanın şeyleşmesinde  tanık, mağdur ve  faildir. Çünkü bu sistem parçalanmadan, parçası  olmaktan kaçabilmenin olanağı 
sınırlı  gibi görünmektedir. 
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Şeyleşme Yabancılaşma: Hasta Hekim İlişkisinde Nesne Haline Gelen İnsan 
PANEL 3 

İnci Özgür İLHAN 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD 
 
İnsanın doğasını araştırmak psikolojinin başlıca konusu olmuştur. “Normal insan davranışı”nı ve “anormal insan 

davranışını araştıran psikoloji aslında insanın doğasını tanımlama iddiasındadır. Psikiyatrinin bugün için tanımlanan işlevi ise 
insan düşünüşü ve davranışının beklenen normale ulaşmasını sağlayacak ilke ve müdahaleleri kapsamaktadır. Başlangıçta 
Avrupa’nın felsefi geleneği içinde bu çaba bilimsel bir merak iken, Amerika Birleşik Devletleri’nin pragmatik (yararcı) anlayışı 
içinde psikoloji ve psikiyatrinin ilerleyişi farklı bir biçim ve anlayış halini almıştır. İnsanın ruhsallığı ve bununla ilgili niteliğin 
niceliğe dönüş(türül)mesi bir süre sonra “insanın ruhsallığı bir tüketim nesnesi olarak neyi ne kadar ifade eder?” sorusunu 
getirmiştir. Bu sorunun “yabancılaşma” gibi çok ciddi bir kavrayışa işaret etmesi görmezden gelinmiştir. Bu anlamda bugünkü 
ruhsal hastalıklar sınıflandırma sistemleri ve bu sistemlerin nicelik anlamındaki işlevselliği evrensel bir kılığa bürünmüştür.  

Yabancılaşma, Marksist kurama göre kapitalist dönemin insan halini anlatmaktadır (1, 2). Bu insan, neredeyse 
“yemek borusunun çevresi” olmaya yazgılıdır. Bu yazgı, her şeyin  “yolunda gittiği” bir sistemin en büyük ya da en küçük 
çarkı olmaktır. İnsanın kendi eliyle kurduğu bu sistem bir süre sonra onun efendisi olur. Hukuk, evlilik, bürokrasi, vb. üst yapı 
oluşumları birer yabancılaşma örneği olarak gösterilir (3).  

Psikolojinin ve de psikiyatrinin kendisine konu edindiği “insan doğası”nın tanımı yapılabilir mi?  İnsanın doğal hali 
sınıflandırma sistemlerinin neresine düşer? Eğer bunlar çok iddialı sorular olarak algılanıyorsa, psikoloji ve özellikle de 
psikiyatrinin insanı anlamak gibi bir iddiası ve çabasından vazgeçip işini en iyi şekilde yapmaya koyulması yeterli midir? 
Öyleyse konumuz olan depresyonu konumuz olmayan mutsuzluktan neye göre ayırt edebiliriz? Yoksa mutsuzluğun adını 
depresyon koymak işimizi kolaylaştırır mı? O zaman sadece depresyonu var sayıp bu kavram üzerinden konuşabiliriz. 
Karşımızdaki hastayı depresyonu olan bir “şey” olarak gördüğümüzde hekimlik yapıyor olsak bile bizim de “şeyleştiğimizi” 
göremez hale gelmişiz demektir. Bu konuşma bu sorulara cevap arayacak bir içerikte gerçekleştirilmeye çalışılacaktır. 
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PANEL 3 
Bir Ruh Hekiminin Deneyimleri Işığında Yabancılaşma Örnekleri 
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD 

Marks’a  göre  yabancılaşma  insanın  kendi  emek  ürünlerinin  insanı  boyunduruğu  altına  alan  karşıt  güçler  haline 
gelmesi ve  insanın insan olmayana dönüştürülmesi olarak tanımlanabilir. Bu dönüşümü harekete geçiren üretim araçlarının 
özel mülkiyeti ve toplumun sınıflı yapısıdır (1). Sermaye sahipleri üreticilerin üzerinde iktidar oluşturarak, üreticilerin üretim 
sürecini biçimlendirme ve  çalışma koşullarını etkileme gücünü ellerinden alır. Bu durum vasıflı ya da vasıfsız, kafa ve/ veya 
kol emeği ile çalışan, düşük ya da yüksek ücret alan tüm emekçiler için geçerlidir (2). Sağlık alanında bu süreç özelleştirme, 
taşeronlaştırma, esnek üretim için işin kuralsızlaştırılması, özel sağlık sektörünün desteklenmesi, performansa dayalı ödeme 
sistemi  yoluyla  yapılmaktadır.  Bu  dönüşümde  bir  ortaara  sınıf  olarak  hekimlerin  toplumla  ilişkileri  ve  aydın  özellikleri 
sebebiyle  yabancılaşmayı  fark  etmede  etkin  bir  rol  oynayabilecekleri  varsayımından  yola  çıkılırsa,    siyasi  hegemonyanın 
kurulabilmesi  için sağlık emekçileri  içinde hekimlerin desteğini alma, aksi durumda ise ehlileştirme ve ses çıkarmamalarını 
sağlamaya  özen  gösterilmektedir  (1).  Hekimlerin  desteği  ya  da  sessizliği  ise  döner  sermaye,  performansa  dayalı  ödeme 
sistemi, işyeri hekimliği ve aile hekimliği gibi yöntemlerle hekimlere “sus payı” verilmesi, paylaşımdan daha fazla yararlanma 
konusunda ikna edilmesi yoluyla yapılmaktadır. Bu süreç içinde emeğine yabancılaşan hekim, daha nitelikli üretmek yerine 
“daha fazla sayıda”  hasta bakabilmek için yarışa girmektedir. 

Bu sunumda genelde hekimler ve özelde ruh hekimleri arasında paylaşımdan payını alma yarışına girme, emeğe ve 
yaratıcı güce yabancılaşmanın giderek derinleşmesi, insani etkileşim ve yaratıcılıktan uzaklaşma ve bu uzaklaşma sürecinde 
bilinç  ve  sorgulamadaki  uyuşma  ve  geri  dönülmezlik  ele  alınacaktır.  Buna  koşut  olarak  sürüye  katılmama  sürüye 
yabancılaşmanın zorlukları ve sürüden olmayana gösterilen yoğun saldırı  içinde var olduğumuz sağlık sisteminde yaşanan 
örneklerle tartışılacaktır. 

Bu tartışma şu şekilde yapılacaktır: Mevcut durum  açmazları ve aksaklıkları ile hayali olarak önce yararlı ve doğru 
olarak kabul edilecek, hekimin paylaşımdan aldığı payı artırabilmesi için alternatif  senaryolar kurgulanarak ele alınacak, son 
noktada en fazla payı alan hekimin “gerçekte olmayan/ üretmeyen/ yaratmayan hayalet  hekimlikle” adeta bir makine parçası 
haline  gelmesi,  değişim  değeri/  kar  adına  yaratıcılığından  vazgeçmesi  zorunluluğu  ele  alınacaktır.  İnsan  yaratıcılığı  ve 
emeğinin mevcut sağlık sistemi içinde nasıl olanaksız hale geldiği gerçekte olan/ olabilecek olan /olması gereken karşıtlıkları 
üzerinden yaşantı örnekleriyle sorgulanacaktır. 

Sonuçta  ruh  hekimliğinde  fabrika  işçiliğinde  de  olduğu  gibi  bireyin  kendisinin  bölünüp,  bir  parça  işlemin  otomatik 
motoru haline gelmesiyle bedensel  ve entellektüel özgürlük kaybı ortaya çıkar. Oysa  insan  fiziksel  ihtiyaçlardan bağımsız 
olduğu  zaman  da  üretir  ve  aslında  bu  bağımsızlık  olduğunda  ilk  defa  özgürce  üretir.  Emeğinde  kendini  görmeyip  onu 
yadsıyan insan ancak çalışma dışında kendi kendisinin (insan oluşunun) yanında olma duygusuna sahiptir, çalışırken kendini 
kendisinin  dışında  hisseder  (3).  Çalışırken  kendini    makine  parçası  gibi  hissetme  duygusuyla,    ruh  hekiminin  mesleki 
yaratıcılığı için “insan” olma gerekliliği  arasındaki temel çatışma ve uyuşmazlığın tartışılmıyor ve gündeme getirilmiyor oluşu 
bile, mevcut ruh hekimliği sisteminde yabancılaşmanın oldukça yol katetmiş olduğuna işaret ediyor olabilir. 

Kaynaklar: 
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PANEL 4 
Psikoonkolojide Güncel Tedavi Yaklaşımları 
Özen Önen SERTÖZ 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD 
Kanser  hastalarında  sık  gözlenen  ruhsal  hastalıklar  içerisinde  uyum  bozukluğu,  depresif  bozukluk,  anksiyete 

bozuklukları ve deliryum yer almaktadır. Hastalığın herhangi bir evresindeki hastaların %25’inde tedavi gerektirir depresyon 
vardır. Majör Depresyon yaygınlığı %038 arasında değişmektedir. Orofarengeal kanserlerde %2257, pankreas kanserinde 
%3350, meme kanserinde %1.546, akciğer kanserinde %1144 oranında görülmektedir. Kanser hastalarında yaygın şekilde 
gözlenen depresyon, anksiyete bozuklukları çoğunlukla ya gözden kaçmakta ya da tanı konsa bile etkin bir şekilde  tedavi 
edilmemektedir. 

Bu  sunumda  kanserde  sık  gözlenen  ruhsal  hastalıkların  tedavisinde  farmakolojik  ve  farmakolojik  olmayan 
yaklaşımlar  literatür  desteği  ile  gözden  geçirilecektir.  Özellikle  ilaç  seçiminde  göz  önüne  alınması  gereken  hususlara 
(kanserin tipi, önde gelen belirtiler,  ilaç etkileşimi,  ilaç yan etkileri gibi) vurgu yapılacaktır. Psikoonolojide  tedavi  ilkelerinin 
özetleneceği bu sunumda ayrıca mevcut bilgiler doğrultusunda özellikle depresyonda daha çok çalışılmış olması nedeniyle 
depresyon tedavisinde ilaç ve ilaç dışı tedavilerin etkinliklerine de kısaca değinilecektir.



Yaşlılarda Depresyon ve Anksiyete Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar 
PANEL 4 

Elif ONUR 
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD 
 
Yaşlılık  dönemi, psikojenik ve  fiziksel değişimler ile  ruhsal bozuklukların gelişimi  açısından dönemi özgü riskler 

içermektedir. Yaşlanma süreci içinde fiziksel güç kaybıyla başlayan zorlanmalar,  işlevsel kayıplar ve bedeninde değişen 
durumlara uyumda güçlükler yaşlı bireyin  kendini kabulünü ve benlik saygısının düşmesi düşmesini kolaylaştırır.  Yaşlılık 
döneminde yaşanan ruhsal sorunların başında  bilişsel bozukluklar,  depresyon, intihar girişimi, anksiyete bozuklukları  
gelmektedir.   

Genel toplumda yaşlılarda gençlere oranla depresyon görülme  oranları düşüktür. Yaşlı nüfusta Major depresyon 
yaygınlığı  %1-4, toplum evlerinde kalan yaşlılarda  distimi %3, anlamlı depresif semptomların varlığı %8-15 olarak 
bildirilmiştir. Depresyon oranlarının düşük olması,  yaşlıların depresif duygulanımlarını  ifade etmemesi,  önceki epizotların 
anımsanamaması ile açıklanmaktadır. Yapılan çalışmalar depresif belirtilere yönelik ayrıntılı değerlendirme yapılması ile 
depresif semptomların daha yüksek oranlarda bulunduğunu ortaya koymuştur. Depresif semptomların varlığı olumsuz yaşam 
olayları, ekonomik sorunlar, yeti yitimi, sosyal izolasyon, fiziksel durumun iyi olmaması ile ilişkilidir.  İleri yaşta başlayan 
depresif  bozukluklarda daha az aile öyküsü, bilişsel işlevlerde daha fazla bozulmanın bulunması izlemde daha fazla oranda 
demans gelişimi ayırt edici özelliklerdir.  

Anksiyetenin ileri yaşlı yetişkinler arasındaki yaygınlığı yüksektir. Yaşlılarda anksiyete sıklıkla somatik yakınmalar ve 
psikololojik rahatsızlıkları kabul etmek istememe ile karakterizedir. Yaşlılardaki anksiyete bozuklukları depresyondan yüskek 
bir prevelansı göstermeke olup, yaşlılarda görülen tüm anksiyete bozukluklarının yaygınlığı epidemiyolojik saha çalışmasında  
%5,5 olarak bildirmiştir. Yaşlılarda en sık görülen anksiyete bozukluğu yaygın anksiyete bozukluğudur(toplumsal prevalansı 
%1,9-%7,3). .Anksiyete semptomları ve bozuklukları; fiziksel aktivite ve fonksiyonelliğin azalması sağlık içgörüsünün 
azalması, yaşam memnuniyetinin azalması ,yalnızlığın artması, kronik hastalıkların ciddiyet, Yaşam kalitesinin düşmesi ile 
ilişkilidir.  

Yaşlılarda hem yeni başlangıçlı hemde öyküde mevcut olan depresif semptomlar  ve anksiyete semptomlarının 
ayrıntılı değerlendirilmesi ve tedavisi, bu semptomların- bozuklukların varlığının  fiziksel hastalıkların gidişine olan olumsuz 
etkisinin önlenmesi, susidal girişimlerin önlenmesi, tedavinin yaşam kalitesi üzerine olumlu etkisi ile  gereklidir.   Tedavi 
sürecinde;  tıbbi hastalıklar , kulalnılan ilaçlar, bilişsel işlevler, psikiyatrik eş tanı semptomları ve sendromları, mevcut stres 
faktörleri değerlendirilmelidir.  Farmakolojik tedavi ile birlikte eğitim, çevresel manipülasyonlar, psikoterapötik yaklaşımlar  
tedavi içinde yer almaktadır.   Depresif  bozuklukların farmakolojik tedavisinde serotonin geri alınım inhibitörleri (SGAİ) ilk 
sırada yer alır. Anksiyete bozukluklarında ve anksiyete semptomlarının varlığında benzodiyazapinler bilişsel işlevler üzerine 
olumsuz etkilerine rağmen anksiyete tedavisi için en yaygın olarak kullanılan ilaçlardır. SGAİ’lerin yaşlılarda  anksiyete 
bozukluklarında  kullanımı ile ilgili kontrollü çalışmalar sınırlı olmakla birlikte  sonuçlar tedavi etkinliğini desteklemektedir.   
Yaşlılarda anksiyete bozukluğu ile ilgili psikoterapi çalışmalarının çoğu  yaygın anksiyete bozukluğunda yapılmıştır.  İleri 
yaşta görülen anksiyete semptomları ve bozukluklarının  tedavisinde davranışçı terapiler etkindir. Bilişsel davranışcı 
terapilerin etkinliğini  gösteren tutarlı kanıtlar olmasa da, tedavisiz olmaya karşı bilişsel  davranışcı terapilerin olumlu etkileri 
tutarlı bulunmuştur.  İleri yaşta anksiyete bozukluklarının  tedavisinde farmakoterapi ve  psikoterapilerin etkinliği ile ilgili 
çalışmalara gereksinim vardır.  
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PANEL 4 
Endokrinolojik Sorunu Olanlarda Güncel Psikiyatrik Yaklaşımlar 
Çağatay KARŞIDAĞ 

Bakırköy Ruh Sinir Hastalıkları 1. Psikiyatri Kliniği 

Yapılan  araştırmalarla  zenginleştirilen  bulgulara  göre  pek  çok  hormon  duygudurum  ve  davranışlarımızı  hem 
etkilemekte  hem  de  bunlardan  etkilenmektedir.  Endokrin  seviyeleri  beynin,  bize  dış  sosyal  çevre,  içdünyamızdan  gelen 
uyarılar ile bedenin içsel fizyolojik ihtiyaçları arasındaki dengeyi nasıl kurduğuna ilişkin geçerli bilgiler verebilmektedir. Çünkü 
beyinin bizzat  kendisi  bazı  hormonların hedef organıdır. Özgün hormonal  ilişkiler bazı  psikiyatrik hastalıklarda olduğu gibi 
ayırıcı tanı yapmamıza yardımcı olabilen bir biyolojik işaret gibi kullanılabilmektedir (1). 

Stres hormonları olan glukokortikoidler  intrasellüler  reseptör proteinlerine bağlanırlar  ve gen aktivitesini etkileyen 
transkripsiyon  etkenleri  gibi  davranırlar.  Bu  genomik  etkiler  saatler  hatta  günler  içinde  sinaptik  plastisite  ve  nöronal 
plastisitede uzun süreli değişikliklere neden olurlar. Bu klasik genomik yollara ek olarak beyinde genomik olmayan yollarla 
beyin  işlevlerini etkilediğine dair  kanıtlar da bulunmaktadır. Farelerde yüksek stres düzeyini  taklit  edecek seviyede verilen 
kortikosteroid  dozları  dakikalar  içinde  belirgin  düzeyde  hipokamus,  önbeyin  korteksi  ve  lateral  hipotalamusta  fonksiyonel 
aktivite artışına sebep olmuştur (2). 

Medial  prefrontal  korteks,  otonom  sinir  sistemi  (OSS)  ve  hipotalamopituiter  –  adrenal  aks  kadar  emosyonel 
regülasyonda  belirgin  bir  rol  oynar.  Son  yapılan  çalışmalarda  kadın  ve  erkeğin  emosyonel  regülasyonun  nöronal 
kontrolündeki bu mekanizmalar açısından farklılık gösterebileceği bildirilmektedir.  BU da mPFK’in strese verilen psikolojik ve 
fizyolojik yanıtın regülasyonunda görev aldığına işaret etmektedir (3). 

Borderline kişilik bozukluğunda sıklıkla depresyon ve anksiyete başta olmak üzere eşlik eden birden fazla I. Eksen 
psikiyatrik  tanılar  saptanabilir.  Özellikle  erken  yaşta  yaşananlar  olmak  üzere  stres  deneyiminin  varlığı  klinik  özellikler  ve 
tedaviye yanıtta önemli bir  rol  oynuyor gibi görünmektedir. Dahası  kişilerarası  yaşanan çatışmalar, bu bozukluğun devam 
etmesine katkıda bulunuyor olabilir. Strese maruz kalma sonucunda vücutta CRF (kortikotropin releasing factor) salınır bu “ 
hipotalamusta algılanan uyarı  ile hipofizden ACTH salınır. Yüksek yoğunlukta glukokortikoid reseptörü  içeren hipokampus, 
sadece stres cevaının önemli bir düzenlyeyicisi değil aynı zamanda stres ve glukokortikoidin zarar verici etkilerine duyarlıdır. 
Borderline kişilik bozukluğunda saptanan hipokampal hacim azalması bulgusu bu yönden değerli gibi görünmektedir. 

Karolinska  Kişilik  Ölçeği  (KSP)  ile  100  ötiroid  durumdaki    intihara  kalkışan  kişilerde  yapılan  bir  çalışmada 
erkeklerde düşük T3/T4 düzeyleri ile agresivite ve bağlanamama arasında anlamlı bir ilişki saptanmıştır(4). 

Tiroid hormonu ve glukokortikoid hormonların yukarıda belirtilen etkilerine ek ve diğer hormonlar duygudurum ve 
davranışımızı doğrudan veya dolaylı yollarla etkilemektedir. BU nedenle psikiyatrik tablolarda hormon sistemleri ile hastalık 
arasındaki ilişki daima göz önünde bulundurulmalıdır(5). 

1  Katz JL. Psychiatry and endocrinology: an expanding interface. Psychiatry O. 1979l;51(3):198208. 
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Psychoneuroendocrinology (2010) 35, 5—14 

3  Buchanan TW, Driscoll  D, Mowrer   SM, Sollers JJ, Thayer JF, Kirschbaum C,   Tranel D. Medial prefrontal 
cortex  damage  affects  physiological  and  psychological  stress  responses  differently  in  men  and  women. 
Psychoneuroendocrinology (2010) 35, 56—66 

4  Wingenfeld  K,  Spitzer  C,  Rullkötter  N,  Löwea  B.  Borderline  personality  disorder:  Hypothalamus  pituitary 
adrenal axis and findings from neuroimaging studies. Psychoneuroendocrinology (2010) 35, 154—170 
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personality traits in attempted suicide. Psychoneuroendocrinology (2009) 34, 1526—1532



PANEL 5 
Değişmeyen Alternatif Tedavi: EKT 
Levent SÜTÇİGİL 

GATA Psikiyatri AD 

Ladislaw Meduna (Macar Psikiyatrist) epileptik hastalar ile şizofrenik hastalar arasındaki ilişkiyi incelemesi sırasında 
şizofreniklerin beyinlerinde glial hücre sayısının az, epileptiklerin beyin dokusunda ise glial hücre sayısının fazla olduğu tespit 
etmiş ve bu durumun  iki  bozukluk arasında biyolojik bir antagonizma  ile açıklanabileceğini öne sürmüştür. Bu gözleminin 
sonucunda,  1934  yılında  bir  katatonik  şizofrenik  hastaya  “camphor”  enjekte  ederek  60  saniye  süren  grand  mal  nöbet 
yaratmıştır.  Hastanın  tamamen  iyileşmesini  tespit  etmesi  üzerine  aynı  yıl  içinde  5  hastaya  benzer  uygulamayı  yaparak 
yayınlamıştır. Şizofrenik hastaların epileptik nöbet oluşturarak tedavisi ilk kez bu şekilde yayınlara geçmiş olsa da,  1500’lü 
yıllarda  Paracelsus’un  hastalara  ağız  yoluyla  “camphor”  vererek  epileptik  nöbet  oluşturduğu,  bu  yöntemin  daha  sonrada 
kullanıldığına dair bilgiler mevcuttur (1).   Sonraki dönemde “camphor” yerine değişik kimyasal kullanılarak nöbet oluşumun 
psikiyatrik bozuklukların  tedavisi üzerine etkinliği denenmiştir.  1938’de  ilk kez kimyasal ajan yerine elektrik akımı  ile nöbet 
oluşturulmuş  ve  bu  yöntemin  kimyasal  indüksiyona  göre  daha  güvenli  bulunması  ile  kullanımı  yaygınlaşmıştır.  1940’  lı 
yıllarda psikiyatride ilk tercih tedavi olarak yerini almıştır. Sonraki süreçte elektrik akımı ile oluşturulan nöbetlerin daha az yan 
etki oluşturması  için çalışılmış, önce kürar  sonraları  süksinil  kolin gibi  ilaçlar  verilerek yan etkiler azaltılmaya çalışılmıştır. 
Anestezideki gelişimlerle birlikte anestezi eşliğinde EKT uygulaması standart hale getirilmiştir. Şizofreni dışındaki psikiyatrik 
bozukluklarda denenmeye başlanmış, tedavide etkinliği görüldükçe popülaritesi artmıştır. 

Kullanımında olduğu 70 yıl içinde tedavi edici mekanizmasını açıklamaya çalışan 100 den fazla hipotez geliştirilmiş 
ancak  halen  hangi  mekanizmayla  tedavi  edici  etkinin  ortaya  çıktığı  kesin  olarak  anlaşılamamıştır.  Son  biyolojik  teoriler 
antikonvülzan etki gibi nörofizyolojik değişikliklere odaklanmaktadır (2) . 

Tarihsel  olarak  major  psikiyatrik  sendromlar  için  ilk  tercih  tedavi  iken  psikofarmakolojik  tedavilerin  gelişmesi  ile 
EKT’nin primer tedavi olarak kullanımı azalmış ve ilaçlara dirençli durumlar en yaygın kullanım endikasyonu olmuştur. İlk kez 
şizofrenide kullanılmasına rağmen günümüzde EKT yapılan hastaların % 85’ini major depresyon hastaları oluşturmaktadır. 
Manik  hecme,  akut  alevli  şizofreni,  katatonik  tip  şizofreni,  şizoaffektif  bozukluk,  parkinson  hastalığı,  nöroleptik  malign 
sendrom,  alternatif  tedavilerinde  riskin  yararından  fazla  olduğu  durumlar  ve  hasta  tercihi  diğer  endikasyonları 
oluşturmaktadır.  Bununla  birlikte,  hastalarda  psikiyatrik  semptomların  ya  da  psikiyatrik  nedenlerden  kaynaklanan  tıbbi 
problemlerin  şiddet  ve  tehlikesinden  dolayı  hızlı  klinik  yanıt  alınması  gerektiği  zaman  EKT  ilaç  denemesinden  öncede 
yapılabilir (3). 

EKT  tekniğinin  geliştirilmesi  çalışmalarının  yanı  sıra  beyin  stimülasyonunun  alternatif metodları  üzerine  çalışmalar 
artmış bazılarının klinik kullanımları başlamıştır. Transkranial magnetik stimulasyon, vagal sinir stimulasyonu gibi yaklaşımlar 
nonkonvulsiz  teknikleri içerir ve kognitif yan etkilerinin az olması ile karakterizedir (3)  . Sunumda EKT tekniği ve uygulama 
biçimleri literatür bilgisi ışığında tartışılacaktır. 

KAYNAKLAR 

1. Abrams R. Electroconvulsive therapy, third edition. New York: Oxford University Press; 2002. 
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PANEL 5 
Ulusal  Deneyimler  Işığında  Transkraniyal  Magnetik  Uyarım  (TMU)’nun 
Psikiyatrideki Yeri 
Ali BOZKURT 

GATA Psikiyatri AD 
Transkranial magnetik  uyarım  (TMS)  invaziv  olmayan,  beynin  uyarılabilirliğini  değiştirebilen  bir  tedavi  yöntemidir 

(1). Temel olarak elektrik akımının bir bobinden geçerken magnetik akım oluşturması ve bu bobinin kafatasına paralel olarak 
tutulması  ile  magnetik  akım  kortikal  alanlara  ulaşması  prensibine  dayanır.  Çoğunlukla  kafatasının  2cm  altına  kadar  olan 
nöronların  uyarılması  sağlanır  (2).  Akım  nöronlarda  depolarizasyon  oluşturmaktadır  (3).  Noninvaziv  olması,  beynin  fokal 
alanlarını  uyarabilmesi  özellikle  affektif  spektrumdaki  hastalıklarda  etkinliği  olabileceğini  düşündürmüştür  (4).  TMS  ile  son 
yıllarda  çok  sayıda  klinik  araştırma  yapılmıştır. Duygudurum  spektrum  dışında OKB,  TSSB,  şizofreni  gibi  diğer  psikiyatrik 
hastalıklarda  etkinliği  konusunda  araştırmalar  yapılmıştır.  Yayınlanmış  birçok  metaanaliz  olmakla  berber  özellikle  denek 
sayıları  az  olan  çalışmalar  nedeni  ile  farklı  sonuçlar  elde  edilmiştir. Martin  ve  arkadaşlarının  2003  yılındaki meta  analizi 
çelişkili  verilere  işaret  etmiştir.  Bu  araştırmalardan  sadece  15’i metodolojik  olarak  iyi  yapılandırılmış  ve  plasebo  kontrollü 
bulunmuştur.  Toplam  çalışılan  depresif  ve  bipolar  bozukluğun  depresif  döneminde  olan  hasta  sayısı  da  200  civarındadır. 
Hamilton depresyon ölçeğine göre plasebo ile karşılaştırıldığında transkranial magnetik uyarımın lehine anlamlı fark varken, 
Beck  depresyon  ölçeğinde  fark  bulunmamıştır  (5).  Daha  yakın  zamanlı Herrmann  ve Ebmeir  tarafından  yapılan  bir meta 
analizde  depresyon  tedavisinde  877  hastanın  verileri  karşılaştırılmış  ve  TMU’nun  plaseboya  göre  belirgin  üstün  olduğu 
bildirilmiştir.  Depresyon  skorunda  ortalama  azalma  TMU’da  %33,6  iken  plaseboda  %17,4’dür  (6).  TSSB’unda  etkinliği 
konusunda az sayıda çalışma mevcuttur. Yine üstüne gitme ve düşük frekans TMU’nun birlikte kullanımının etkin olduğuna 
dair bir  çalışma vardır  (7). OKB’de sonuçlar  çelişkilidir. GATA Psikiyatri AD’da devam etmekte olan TMU’nun depresyon, 
OKB ve TSSB bozukluğunda kullanımı konusunda çalışmalar devam etmektedir. Eldeki verilerden bir kısmı analiz edilerek 
dinleyiciler ile paylaşılacaktır. 

1.  Schlaepher T.E., Kosel M., Transcranial Magnetic Stimulation. Editör Lisanby, S.H. Brain Stimulation  in 
Psychiatry, 2004, American Psychiatric Publishing, Arlington, VA. 

2.  Barker  A.T.,  Jalinous  R.,Freeston  I.L.  Noninvazive  magnetic  stimulation  of  human  cortex.  Lancet  2, 
1985, 1106–1107. 

3.  Hallet M. Transcranial magnetik stimülasyon and the brain. Nature, 2000, 406, 147–150. 

4.  George  M.S.,  Lisanby  S.H.,  Sackheim  H.A.  Transcranial  magnetic  stimulation:  applications  in 
neuropsychiatry. Arch gen Psychiatry, 1999, 56, 300–311. 

5.  Martin J.L.R., Barbanoj M.J., Schlapfer T.E. ve ark. Repetitive  transcranial magnetic stimulation for  the 
treatment of depression. British Journal of Psychiatry, 2003, 182, 480–491 

6.  Herrmann, L.L., Ebmeir K.P., 2006. Factor modyfying the efficecy of transcranial magnetic stimulation in 
the treatment of depression. J. Clinical Psychiatry, 2006, 67, 1870 – 1876. 

7.  Osuch EA, Benson BE, Luckenbaugh DA, Geraci M, Post RM, McCann U. Repetitive TMS combined with 
exposure therapy for PTSD: a preliminary study. J Anxiety Disord. 2009 Jan;23(1):54–9.



Vagal Sinir Uyarımı ve Diğer Uyarım Tedavilerinde Son Gelişmeler 
PANEL 5 

Mehmet AK 
GATA Psikiyatri AD 
 
Nöromodulasyon psikiyatrik tedaviler arasında yer almaya başlamıştır. Bu grupta nöropsikiyatrik yaklaşımlar olan 

vagal sinir uyarımı (VSU), transkranial manyetik stimulasyon (TMS), derin beyin uyarımı (DBU) ve elektrokonvulsif terapi 
(EKT) uygulanan yöntemlerdir. Nöromodulasyon affektif bozukluklarda, hedef odak olarak monoamin sinapsları değil nöral 
devreleri almaktadır. Nöral devrelerdeki bozukluklar yaklaşık 15 yıldır nörogörüntüleme çalışmaları ile gösterilmiştir. Özellikle 
son dönemde frontolimbik ağda bozulma olduğu gösterilmiştir. Prefrontal kortekste ve anteriyör cingulatta azalmış 
metobolizma ve kan akımı, subgenual singulatta ve amigdalada patolojik aktivite artışı gösterilmiştir. 

VSU parsiyel başlangıçlı dirençli nöbetlerin tedavisinde, on yıldan uzun bir süredir, Avrupa’da 1994’de ABD’de ise 
1997’de onay alarak nispeten rutin bir işlem olmuştur. VSU’nın depresyon tedavisinde kullanımı, epilepsi nedeniyle VSU 
uygulanan hastaların duygudurumlarının düzelmesi, antikonvulzan ilaçların aynı zamanda antidepresif etkilerinin gözlenmesi 
ve VSU‘nın lokus seruleus ve rafe çekirdeği gibi duygudurumla ilgili beyin merkezlerini etkilemesi sonucu ortaya atılmıştır. 
VSU sonucunda serobrospinal sıvıda nörotransmitter veya metabolitlerinin arttığı (gaba,5H1AA, homovanillic asit) 
tanımlanmıştır. Ayrıca afektif bozukluklarında etkilenen SSS’nin ( orbital frontal cortex, insula, thalamus, hypothalamus, 
cingulate, and hippocampus gibi) bazı bölgelerin aktivitesinde işlevsel artış yaptıkları öne sürülmüştür. Henüz VSU’nın 
etkinliğinin kanıtları şirket-destekli denemelerle sınırlı kalmıştır. Ancak son dönemlerde zaman içinde ortaya çıkan kıymetli 
tedavi etkileri gösterilmektedir. İşlemin invaziv niteliği ve potansiyel yan etkiler göz önüne alındığında, klinik cevabın 
yordayıcılarını geliştirmek, etkinliği arttıracak stimulasyon parametrelerini bulmak ve etki mekanizmasını daha iyi anlamak 
için daha ileri araştırmalara acilen ihtiyaç vardır.  

DBU depresyon, obsesif kompulsif bozukluk (OKB) ve Tourette sendromu (TS)  tedavisinde kullanılmaktadır. 
DBU’nın cerrahi hedefleri arasında depresyon için Brodmann 25. alana komşu beyaz cevherde subgenual cingulat kortekse 
(Cg25), OKB için anterior internal kapsüle ve TS için de talamik merkez medyan/ parafasiküler (CM/Pf) çekirdeğe elektrot 
yerleştirilmesi bulunur. Fiili cerrahi prosedür kurumda kuruma değişebilmekle birlikte hepsi stereotaktik tekniklerle ayrıntılı 
görüntülü kılavuzluğu birleştirir. DBU’nın klinik etkinliği ortaya konmuş olsa da biyolojik etki mekanizmalarının ayrıntıları 
henüz ortaya çıkmamıştır. DBU’nın biyolojik mekanizmaları için 3 birincil açıklama öne sürülmektedir:  stimüle nöronları 
susturur,  nöron şebekesinin aktivitesini ve nörotransmisyonu değiştirir ve  uzun süreli sinaptik değişiklikleri indükler 
(plastisite).  Henüz yeterli klinik deneyimimizin olmadığı bu alanlar ile ilgili son gelişmeler tecrübe kazanmamız yönünde 
cesaretlendiricidir. 



PANEL 6 
Kadın Başvurularda Tedavi Yöntemleri 
Nalan Kalkan OĞUZHANOĞLU 

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD 

Giriş: 

Psikodrama,  drama  yoluyla  uygulanan  bir  psikoterapi  yöntemidir.  Psikodramanın  temel  teknikleri,  rol  gelişim 
aşamasına ve öğrenmenin kaynaklarına dayanır. 

Hemen  her  insan,  değişen  oranlarda  erkek  ve  kadın  niteliklerine  sahiptir.  Genel  olarak  erkeğe  atfedilen  somut 
düşünce, kararlılık, hırs,  rekabet, bağımsızlık, özerklik gibi özelliklerle, kadına atfedilen sözel beceri, duyarlılık, besleyicilik, 
şefkat, koruma ve bağlılık gibi özellikler, bireyler ve ilişkilerinin psikolojik sağlığı açısından gerekli ve yararlıdır. Oysa sistem 
birey  için,  toplumumuzda  daha  çok  da  kadınlar  için  çerçevelendirdiği  ve  ısrarla  beklediği  niteliklerle  rol  katılığına  yol 
açabilmektedir. 

Bu  sorunların  fark  edilmesi  ve  aşılmasında  kullanılan  yollardan  biri  de  psikodrama  grup  psikoterapisidir.  Eşleme, 
ayna ve rol değiştirme gibi psikodramanın en temel tekniklerinin grup sürecinde kullanılmasıyla, çok yönlü psikososyal roller 
oynanarak  rol  katılığının  çözülmesi,  rol  repertuarlarının  genişlemesi  sağlanmakta  ve  hayatta  yol  alış  daha  doyumlu 
olabilmektedir. 

Sunumda, kadınların psikodrama ile farklı rolleri oynayarak, kendilerini keşfetme ve gerçekleştirme yolunda gelişim 
ve değişim süreçlerinin ve zihinsel çalışma biçiminin aktarılması amaçlanmaktadır.



Kadınlarda Farmakoloji 
PANEL 6 

Leyla GÜLSEREN* 

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği 

 

Bu konuşmada, kadınlarda psikofarmakolojik tedavinin genel ilkeleri, antipsikotikler, antidepresanlar ve duygudurum 
düzenleyicilerinin etkinlik ve yan etkileri yönünden kadın ve erkek hastalar arasındaki farklılıklar tartışılacaktır.   

Kadın hastalarda antipsikotik dozu düşük olmalı, depo enjeksiyon yapılıyorsa enjeksiyon araları uzun tutulmalıdır. 
Aktif üreme dönemindeki kadınlarda erkeklere ve postmenopozal dönemdeki kadınlara göre düşük dozda antipsikotikle 
belirtiler yatışabilmektedir. Menopoz döneminde ilaç dozunu arttırmak gerekebilir. Kadınlarda obezite ve antipsikotiklere bağlı 
prolaktin artışı sık rastlanan yan etkilerdir. Bu durum, galaktore, amenore ve cinsel işlev bozukluğuna yol açabilir. Antipsikotik 
kullanan kadınların düzenli olarak mammografi, EKG, kemik yoğunluğu incelemeleri yapılmalı, diyabetes mellitus, 
kardiyovasküler hastalık açısından risk taşıdıkları unutulmamalıdır (1). Birçok çalışmada, antipsikotiklere bağlı 
ekstrapiramidal yan etkilerin kadınlarda daha sık ortaya çıktığı gösterilmiştir. Klozapine bağlı agranülositoz ve eozinofilinin 
kadınlarda daha sık görüldüğü bildirilmiştir. Yeni kuşak antipsikotiklere yanıt verme yönünden cinsiyetler arasında bir farklılık 
olup olmadığı tam olarak bilinmemektedir (2).      

Antidepresanlara yanıt yönünden cinsiyetler arası farklılıkların araştırıldığı çalışma sayısı azdır. Genel görüş, 
premenopozal dönemdeki kadınların erkeklere ya da postmenopozal dönemdeki kadınlara oranla SSRI’lara daha iyi yanıt 
verdikleri yönündedir (3). Östrojen daha çok premenstrüel sendrom ve postpartum depresyonun tedavisinde etkilidir. Dirençli 
depresyonda tiroid hormonlarıyla yapılan güçlendirme kadınlarda daha etkili olmaktadır (2). SSRI’lara bağlı cinsel işlev 
bozukluğu kadınlarda daha sıktır.  

Viguera ve arkadaşları (2000), gerek kısa gerekse uzun dönemde lityuma yanıt açısından cinsiyetler arasında 
belirgin bir farklılık olmadığını bildirmişlerdir. Bipolar depresyonun koruyucu tedavisinde valproatın erkeklerde daha etkili 
olduğu yönünde bulgular vardır. Kadın hastalara duygudurum düzenleyicisi verirken, lityuma bağlı hipotiroidinin kadınlarda 
daha yaygın olduğu, özellikle yirmi yaşından önce valproat kullanmaya başlayan kadınlarda polikistik over riskinin arttığı, 
karbamazepinin enzim indüksiyonu yaparak hormon preparatlarının (doğum kontrol hapları gibi) kan düzeylerini 
düşürebileceği akılda tutulmalıdır.  

Kaynaklar: 
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2.Rodie JU (2004) Gender based psychopharmacology: gender influence in the pharmacological treatment of mental 
disorders. Actas Esp Psiquiatr, 32:307-313. 

3.Kornstein SG, Schatzberg AF, Thase ME ve ark (2000) Gender differences in treatment response to sertralin 
versus imipramine in chronic depression. Am J Psychiatry, 157:1445-1452. 

4.Viguera AC, Tondo L, Baldessarini RJ (2000) Sex differences in response to lithium treatment. Am J Psychiatry, 
157: 1509-1511. 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Konuşmacı kongreye katılamamıştır. 



Şeyleşme Yabancılaşma: Hasta Hekim İlişkisinde Nesne Haline Gelen İnsan 
PANEL 6 

Nuşin Sarımurat BAYDEMİR 
Psikomed 
 
Çift ilişkilerinde, özellikle evliliklerde, cinsiyet önem kazanır. Kadın ve erkek birbirleriyle yakın ilişkiye girdiklerinde 

“kadın” ve “erkek” yanlarının doyumu söz konusudur. Çünkü, kadın ve erkek olarak,hem kendi cinsimize, hem karşı cinse ait 
inanç ve beklentilerimizle ilişkiyi sürdürürüz.  

Kültürün, ailenin, içinde yaşanılan çevrenin etkili olduğu cinsiyete yönelik inanç ve görüşler yani cinsiyet rolleri, çiftin 
psikoterapiye katılımını, kendini, eşini ve terapisti değerlendirmesini, psikoterapideki tutumunu belirler. 

 Endüstrileşme sürecinde kadının sosyal alanda etkinleşmesi sonucu, cinsiyet rollerinde değişimler oldu. 
Geleneksel dayatmalarla, güncel – işlevsel beklentiler arasında bocalayan çiftlerin, uyum sorunlarıyla psikoterapiye baş 
vurmaları yaygınlaştı. 

 Kadın erkeğe göre psikoterapiye daha istekli. Terapi için ilk öneri genellikle kadından geliyor. 
 Genellikle ilk oturumda kadın -eğer depresyonda değilse- sorunları ard arda sıralamayı, erkekse, sorulara yanıt 

vermeyi veya susmayı tercih ediyor. 
 İlişkilerine ilişkin örnekler anlattıklarında, kadının erkeğe oranla daha ayrıntılı bilgi verdiği, olaylarla ilgili bağlantılar 

kurarken eşinin ve diğer aile üyelerinin ihtiyaçlarını ön planda düşündüğü gözleniyor. 
 Kadın genellikle sormaya gerek kalmadan olaylarla ilgili duygularını ifade ederken, erkek duygu ifade etmede 

zorlanıyor. 
 Genelde, ilişkide sorunlar olduğunda kadın, sorunları konuşup tartışarak çözümlemeyi istiyor. Erkekse bu durumda 

kendini suçlanmış hissediyor, öfkelenip susuyor ve uzaklaşıyor. Çünkü, erkeğin erkek rolüyle özdeşimi, anneden yani 
kadından ayrılmayı içerir. Kadının kadın rolü ile özdeşimi ise, anneyle yakınlaşmayı gerektirir. Bu nedenle, ilişkide çatışma 
olduğunda, özdeşim sürecindeki, eski çatışma örneğine benzer şekilde erkek öfkesini en aza indirebilmek için uzaklaşır. 
Yalnız kaldığında güvende hisseder. Kadın ise, kendisini destekleyen bağları güçlendirmek için yakınlarıyla ilişkilerini 
arttırdığında güven duyar. 

 Terapi sürecinde kadınların çoğunun yakın çevreleriyle sorunlarını paylaşma yanında, ilişkilere yönelik bir ön 
çalışma yaptığını, kitaplar okuduğunu, TV dizileri ve programlarından etkilendiğini gözlemek mümkündür. 

 Ev işlerinin paylaşımı ve çocukların eğitimi halen kadınların etkinlik alanı. Kadın ev işlerini paylaşmaya, çocukla 
ilgili sorumlulukları vermekten daha açık. Terapi oturumundaki erkeğin ev işlerinde “Yardım ediyorum” sözü kadınların hoşnut 
olmasına yetiyor. Ama, anne - çocuk ilişkisinde özellikle çocuk okul öncesi dönemde ise “kaleyi vermek” istemiyorlar.  

 Eğer çok çatışmalı bir karı-koca ilişkisi varsa (Çatışmalar nedeniyle terapiye geliyorlar) kadın sıklıkla çocukları 
eşinden uzak tutma çabasına giriyor. Eğer ergen çocuğun olduğu bir ailede çatışmalı bir dönemden geçiliyorsa kadın ergen 
çocukla ilgili sorunlar için daha çok yardım isteyebiliyor eşinden. 

 Sonuçta, çiftin ilişkisinin hangi döneminde terapiye geldiği, yaşanılan ortam ve koşullar, kendi yetiştikleri ailelerin 
özellikleri, kendi kişilik özellikleri, psikopatolojinin varlığı terapiyi ve cinsiyet rollerinin önemini göreceli olarak değiştirmektedir. 
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PANEL 7 
Dans Terapi 
Sevinç RENKVER 

Dokuz Eylül Üniversitesi  Devlet Konservatuarı 

Özellikle yaşlılıkta ortaya çıkan psikolojik sorunlar,  yaşlıların ruhsal, bedensel ve zihinsel sağlık terapisine duyulan 
ihtiyacı  arttırmaktadır.  Huzurevlerinde  yaşayan,  anksiyete  durumunda  psikolojik  ve  sosyal  uyumsuzluk  gösteren  bazı 
yaşlıların, bu durumlarının düzeltilebilmesi amacıyla, bir terapi aracı olarak halk danslarının meditatif etkileri araştırılmıştır. 

Müzik ve dansla terapi, çok eskiden beri var olan bir tedavi unsurudur. 

Dans  ile  terapi  konusu, bu amaçla araştırmaya konu edilmiş; 1990 yılında Almanya’da Prof. Dr. Maria Gabriele 
Wosien  ile yapılan uygulamalardan öğrenilen meditatif  dansın etkilerinden yararlanılmıştır.  1991 yılında İzmir Basın Sitesi 
Huzurevi’nde yaşayan, ciddi psikolojik ve sosyal uyumsuzluk gösteren, 60–80 yaş arasındaki 38 yaşlı,  üç ay süreyle yaşları 
ve kültür yapılarıyla uyumlu halk dansları ile terapi uygulamasına dahil edilmiştir. 

Kontrol ve denek gruplarına anket formu ve Williams Hemşire Gözlem Formu uygulanarak, yaşlılar hakkında bilgi 
edinilmiştir. Üç ay sonunda denek grubunda fark görülmüş, bu fark istatistiksel yönden anlamlı bulunmuştur. Ancak gözlem 
formları  bu  araştırmada  daha  etkili  olmuştur.  Uygulama  süreci  gözlemlerinin  yapılması  ile,  yaşlıların  psikososyal 
uyumlarında  olumlu  gelişmeler  saptanmıştır.  Dans  terapi,    yaşlıların  iç  dünyasında  oluşan  boşluğu  doldurmuş,  yaşama 
sevinçlerini  arttırmış,  özgüvenlerini  yükseltmiş,  hem  kendilerine  hem  de  birbirlerine  değer  vermeye  başlamışlardır.    Halk 
dansları uygulaması, müzik ve hareketle birlikte geçmişle bugünü yaşattığından demanslı yaşlılarda unutkanlığı yavaşlatıcı 
bir etki yaratmıştır. 

Yaşlı  bireylerin  dans  terapi  uygulaması  ile  psiko  sosyal  uyumlarında  gelişme  olduğu  saptanmıştır.  Dans  terapi 
uygulamasının yalnız yaşlı bireylerde değil, ergenlik döneminden itibaren tüm yaş gruplarında önemli ölçüde kendine güveni 
destekleyici bedensel, zihinsel ve ruhsal sağlığı bütünleyici bir uygulama olarak da kullanılması önerilebilir.



PANEL 7 
İnsanHayvan Etkileşimi ve Psikiyatride Hayvan Destekli Tedavi Modeline Bakış 
Sibel CEVİZCİ 

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD 

GİRİŞ 

Hayvan Destekli Tedavi (HDT), AnimalAssisted Therapy (AAT), Pet Therapy, son yıllarda dünya genelinde kullanımı 
hızla artan ve çeşitli  zorluklarla karşılaşılan bazı  tedavi  ve  terapi süreçlerinde  tamamlayıcı,  destekleyici  bir  yöntem olarak 
yaşam kalitesinin ve sağlığın iyileştirilmesinde tercih edilen bir programdır (12). Hayvanlar ile insanlar arasındaki etkileşim, 
yeni  bir  tedavi  ortamı  oluşturarak  anksiyete,  stres,  depresyon,  ağrı  ve  kan  basıncı  düzeylerinde  azalma,  buna  karşılık 
mobilite ve kas aktivitesinde artma sağlamaktadır. Köpekler eğitilebilmeleri ve sosyal becerileri nedeniyle en sık kullanılan 
terapi hayvanlarıdır. 

HDT ve Etki Mekanizmasını Yönlendiren Faktörler 

Tedavideki en önemli nokta,  insanhayvan etkileşimidir. Bu etkileşim, güçlü bir duygusal zemin oluşturmaktadır. Ne 
kadar güçlü bir duygu etkileşimi  sağlanırsa elde edilen sonuçların da o kadar  faydalı olduğu bildirilmiştir. Hayvan destekli 
tedavide etki mekanizmasını yönlendiren faktörler psikolojik uyarım mekanizması, duygusal mekanizma, oyun mekanizması, 
fiziksel  mekanizma  olup,  psikosomatik  mekanizma  çatısı  altında  birbirinden  bağımsız  olmayan  yapıcı  faktörlerden 
oluşmaktadır.  (34) 

HDT,  bu  mekanizmalarla  bireyin  direncini  artırarak  fizyolojik  hastalıklarda  ve  psikolojikpsikiyatrik  rahatsızlıklarda 
iyileşme sürecine yardımcı olmaktadır. 

Psikiyatri Alanında Hayvan Destekli Tedavi Modeli 

Bu alanda yapılan araştırmalara bakıldığında ruh sağlığının iyileştirilmesi konusundaki çalışmaların oldukça geniş yer 
tuttuğu görülmektedir. Rett sendromu ve Otizm yaygın gelişimsel bozukluklar olup, günlük yaşamın her aşamasında hastaları 
zorlayan güçlüklerle karakterizedirler. Bu hastalıkların tedavisinde “yunus terapisi” ve “köpekdestekli tedavi” en fazla tercih 
edilen  hayvan  destekli  tedavi  modelleridir.  Yalnızlık  duygusu,  stres  ve  depresyon,  afazi,  şizofreni,  demans  ve  Alzheimer 
hastalığı hayvan destekli tedavi modelinin uygulandığı diğer ruhsal sağlık sorunlarıdır. Ayrıca, kardiyovasküler hastalıklarda, 
kanser  ve AIDS  gibi  yaşam  kalitesini  ve  ruhsal  sağlık  durumunu  kötüleştiren  bazı  kronik  hastalıkların  tedavisinde  destek 
amaçlı HDT’den yararlanılmaktadır. 

Otizm’li Bir Çocukta Hayvan Destekli Tedavi Uygulaması 

Zachary  3,5  yıldır  öfke  nöbetleri,  self  stimülasyon  (kendini  uyarıcı  davranışlarda  bulunma),  izolasyon, 
odaklanamama, ısrarcı hareketlerde bulunma ve insanlarla spontan iletişim kuramama gibi Otizm’de yaygın olarak gözlenen 
problemler  yaşamaktadır.  Terapistler  ve  araştırmacı  bir  araya  gelerek,  Zachary  için  hangi  çeşit  aktivitelerde  terapi  köpeği 
Henry’den bir motivasyon kaynağı olarak destek alabileceklerini tartışmışlardır. Bu aktivitelerin top ile oyun oynamak, makas 
ile kesmek, yemek vermek (ikramda bulunmak), takip etmek, izlemek, köpeğe su vermek, köpeği fırçalamak gibi davranış, el 
becerisi kazandıran, farkındalığı artıran, güven duygusunu geliştiren, çeşitli faaliyetleri içermesi kararlaştırılmıştır. 

Terapi sonunda Zachary’de öfke nöbetlerinde azalma ve yok olma, oyun oynama mekanizması ile odaklanma, seçim 
yapabilme, bağımsız davranışlar sergileme, karar verme, el becerisi kazanma, dikkatini verme, farkında olma, iletişim kurma 
isteğinde artış, güven duygusunun gelişmesi, çevresine karşı duyarlı olma, aile içi iletişimde iyileşme, mutlu olma, davranış 
ve  duygu  durumlarında  iyileşmeler  ve  artışlar  gözlenmiştir.  Zachary  15.  hafta  sonunda  terapistine  ilk  cümlesini  kurmuştur 
“sallanmak istiyorum”. 

Bu  çalışma  ile  Hayvan  Destekli  Tedavi’nin  Otizm’li  çocuklarda  oldukça  önemli  faydaları  olabileceği,  Zachary 
örneğinde motive edici bir destek olarak kullanılabileceği gösterilmiştir. (5) 

Sonuç 

Hayvan Destekli Tedavi, halk sağlığı açısından her zaman vurgulanan “bireylerin fiziksel, sosyal ve ruhsal tam iyilik 
halleri ve bu iyilik hallerinin giderek geliştirilmesi” hedefine yönelik bir yardımcı uygulamadır.



Özellikle ruhsal ve bazı kronik hastalıkları olan bireylerin yaşam kalitesinin  iyileştirilmesi amacıyla HDT’nin  fiziksel, 
emosyonel, oyun etki mekanizmalarının sağladığı psikosomatik etkiler kullanılabilir. Bu alanda Türkiye’de psikiyatri, veteriner 
halk sağlığı, psikoloji, sosyoloji gibi ilgili uzmanlık alanlarında yürütülecek ortak çalışmalara ihtiyaç vardır. 
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PANEL 8 
Psikiyatri, Etik Ve Eşcinsellik 
Emrem BEŞTEPE 

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 

Etik  kodlar  bize  genellikle  ne  yapmamamızı  söyler  ancak  ne  yapmamız  gerektiğinden  daha  az  bahseder.Etik 
uygulama hastaya zarar vermeyen ve iyileşmesini sağlayan uygulamadır.Eşcinsellik ve etik tartışmaları da bu bağlam içinde 
yapılmalıdır. 

Eşcinsellik  1973  yılında DSM den  çıkarılarak  patolojik  olmaktan çıkarılmıştır.peki  psikiyatri  hasta  değillerse  neden 
onlarla ilgileniyor? Bu sorunun yanıtı “,eşcinsel bireylerin diğer bir çok kişi gibi bir çok nedenden psikiyatriye başvurmasından 
“olmalıdır.Bu  nedenler  ,depresyon  panic  bozukluğu,uyum  sorunları  vs  olabilir.Aynı  zamanda  stigmatize  eden  ve  acıkca 
eşcinsellere ayrım uygulayan toplumlarda ‘açılma’ da çok sancılı bir süreçtir. Bu sürecin daha az zararla atlatılabilmesi için 
psikiyatri yardımcı olabilir. 

Eşcinsellik  ve  psikiyatriyi  ele  alırken  önemli  iki  kavram  olan  homofobi  ve  heteroseksizmden  bahsetmek  gerekir. 
Homofobi açokca eşcinsellerden nefret  etmek  iken heteroseksizm çok daha üstü kapalı bir biçimde eşcinsellere  (ve diğer 
azınlıklara)  toplumsal  kültürel  ayrımcılık  uygulamaktır.  Her  iki  tutumun  da  sonucu  eşcinsellerin  toplumda  görünmez  ve 
marjinal  olmasına  yol  açar.Eşcinsellere  karşı  olan  önyargı  artar.Bu  yüzden  sadece  bireysel  olarak  psikiyatriye  başvuran 
hastaların yanında toplum için verilen mesajlar da etiğin alanına girer. 

Eşcinsellik  ve  etik  konusulurken”onarıcı  tedaviler”  adı  verilen  ve  eşcinsel  yönelimi  değiştirdiği  iddia  edilen 
tedavilerden  bahsetmemek  olanaksızdır.Eşcinsellik  DSM  den  çıkarılmış  olmasına  ve  açıkca  patolojik  olarak  kabul 
edilmemesine rağmen bazı yazarlar onarıcı tedavi adı altında eşcinsel yönelimi değiştireceklerini söylemektedirler. Oysa bu 
tedavilerin eşcinsel yönelimi değiştirdiğine dair bilimsel  bir kanıt yoktur.Aksine bu tedavilere maruz kalan kişilerin çok büyük 
bir bölümünün bu tedavilerden sonra zarar gördüğü anlaşılmıştır.Bu tedavilerin başta belirtilen  ,hastaya zarar vermeme ve 
hastanın iyiliğini sağlama şeklindeki etik kodlara uymadığı açıktır. 

Psikiatri ve eşcinsellik ilişkisi karmaşık ve zaman zaman zorlu bir süreç olmuştur.Eşcinselllerle çalışılırken bu grubun 
stigmatize edilmiş,ayrımcılığa uğramış ve yanlış olarak  tedavi edilmiş bir grup olduğu akılda tutulmalıdır.”once zarar verme 
“ilkesi ise mutlaka hatırlanmalıdır.



PANEL 8 
Eşcinsel Gençlerin Kendini Tanıma Ve Kabul Süreci 
Koray BAŞAR 

Rize 82. Yıl Devlet Hastanesi 
Cinsel yönelimin, bireyin cinsel ve duygusal çekiminin hangi cinsiyete dönük olduğunun, doğum öncesi süreçlerle 

belirlendiği ile ilgili artan kanıtlara rağmen nasıl şekillendiği tam olarak bilinmemektedir. Bu durum eşcinsellik, biseksüellik için 
olduğu  kadar  heteroseksüellik  için  de  geçerlidir.  Toplumsal  düşünce  sistemine  heteronormativitenin  egemen  olduğu 
topluluklarda,  yok  sayılan  ya  da  norma  aykırı  kabul  edilen,  heteroseksüellik  dışında  yönelimi  olan  bireylerin  ruhsal  ve 
bedensel  gelişim  süreçleri  ile  belirgin  hale  gelen  yönelimlerini  cinsel  kimliklerinin  bir  bileşeni  olarak  kabullenme  süreçleri 
heteroseksüellerden  farklı  olmaktadır.  Cinsel  yönelim  kimliğinin  gelişimi  olarak  adlandırılan  bu  süreç,  bireyin  cinsel 
yöneliminin farkına varması, cinsel yönelimiyle ilgili duygu ve düşüncelerinin kişinin gelişim özellikleri ve deneyimleri ile ilişki 
içinde seyri,  cinsel  yönelimi doğrultusunda başka bireylerle  ilişkilenmesi  ve yönelimini  kimliğinin bir bileşeni olarak  ilişkide 
bulunduğu yakın ve uzak çevresi ile paylaşması ile ilgilidir. Cinsel yönelimin aksine cinsel yönelim kimliği sosyal etkileşimin 
baskın olduğu bir gelişim sürecinde şekillenmektedir. Bu süreç, bireyin gelişim özellikleri ve deneyimleri ile birey ve toplumun 
cinsel yönelimine ilişkin tutumu arasındaki etkileşimle şekillenir, dolayısıyla her bireyde aynı biçimde seyretmemektedir. 

Cinsel yönelim kimliği gelişimi yaşamboyu devam eden, gelgitlerin görülebileceği dinamik bir süreçtir. Eşcinsellikle 
ilgili gerçekçi olmayan korkuların, eşcinselliğin sapkın, normal olmayan, hastalıklı bir durum olarak kabul edilmesinin (dar ve 
geniş anlamlarıyla homofobinin) egemen olduğu bireysel ya da toplumsal zihin yapısı nedeniyle pek çok eşcinsel bu süreçte 
ruh sağlığı çalışanlarına başvurmaktadır. Bu süreçte yaşanılan zorlanmalar dışında da eşcinsel bireyler cinsel yönelimleriyle 
ilişkili olmayan ruhsal yakınmalarla hizmet talebinde bulunmaktadır. Bireye uygun yaklaşım ve terapötik yanıt gelişimin doğru 
bir şekilde değerlendirilmesini gerektirir. Bu değerlendirmeye kılavuzluk etmesi amacıyla    cinsel  yönelim kimliği gelişimiyle 
ilgili  çeşitli  modeller  öne  sürülmüştür.  Gelişim  modelleri  birbiriyle  örtüşen  ve  ayrışan  çok  basamaklı  bir  çerçevede,  her 
döneme ait bireysel gelişimsel özelliklerini, belirgin gündem maddelerini, tamamlanması gereken işlemleri, olası zorlanmaları 
ve  savunma  stratejilerini  tarif  etmektedir.  Modellerle,  aralarında  kısmi  farklılıklar  olmakla  birlikte,  cinsel  yönelim  kimliği 
gelişiminin  duyarlılaşma,  kimlik  bocalaması,  kıyas,  kimliği  hoşgörme,  kimlik  kabulü,  gurur  ve  kimlik  sentezi  aşamaları 
tanımlanmaktadır.  Bu  aşamalar  birbirinden  keskin  sınırlarla  ayrılmamaktadır.  Kişinin  savunma  stratejisi  seçimi,  toplumsal 
yapının baskısı, çeşitli zorlanma ve olumsuz yaşantılar nedeniyle, bazı durumlarda kimlik gelişimi geçici ya da kalıcı olarak 
askıya alınabilmekte, aşamalar arasında ileri geri geçişler görülebilmektedir. Modeller kimlik gelişimiyle ilgili genel bir çerçeve 
sunmaktayken, bireysel ve toplumsal özellikler sürecin kişiye özgü seyretmesine neden olmaktadır. 

Bilimsel  ve etik dayanakları  tartışmalı olan ve eşcinselliği  hastalık kabul ederek  tedavi etme iddiası olan onarım 
terapisi zorlanma dönemlerinde başvuran kişinin baskılayıcı savunmalarının desteklenmesiyle gelişim sürecini askıya almaya 
yöneliktir. Eşcinsel bireylerle yürütülen olumlayıcı (afirmatif) terapi ise kişinin gelişimsel özelliklerine özgü terapötik yaklaşım 
önerileri  bütünüdür. Kişinin bilgilendirilmesi, önyargılarının ele alınması,  kendini  tanıma sürecine yönlendirici  ve yargılayıcı 
olmaktan sakınarak empatik bir  tutumla eşlik edilmesi, döneme özgü zorlanmaların üstesinden gelmesinin desteklenmesi, 
kendini korumaya yönelik stratejilerin akıllıca seçimine yardımcı olunmasını içerir; bireyin tercihleri doğrultusunda ilerleyerek 
bütünlüklü bir  kendiliğe ulaşmasını hedefler. Bu sunumda, eşcinsel  bireylerle çalışma bağlamında kritik önemi olan cinsel 
yönelim kimliği gelişim modellerinin genel özellikleri, sınırlılıkları ve terapi pratiğinde işlevsellikleri tartışılacaktır.



12 Eylül'ün Devam Eden 'Tedavi Ortamı' 
PANEL 9 

 Cemal DİNDAR 

Nisan Psikiyatri ve Psikoterapi Merkezi 

 

12 Eylül 1980 tarihi, öncesindeki iki yıl ile birlikte düşünüldüğünde Türkiye’de toplum  ruhsallığının dönüştürülmesinin 
ve yeni bir toplum inşaasının miladı kabul edilebilir. 

Bu tarihin milat olma gücü performatif işlevinden kaynaklanır. Freud’un, “Başlangıçtan beri iki tür ruhsallık vardır: 
şefin ruhsallığı… sürünün ruhsallığı” tezini doğrular bir şekilde, toplum önce bu iki tür ruhsallığın en katı haline maruz 
bırakılmış, sonrasında da yeni bir toplum biçimlendirilmiştir. 

 “Devam eden tedavi ortamı” derken, psikiyatriden bildiğimiz kategori ve kriterlerin esinleyeceği gibi, o günden 
bugüne değin süren bir düzeltme işleminden söz ediyoruz. 

12 Eylül Çetelesidir:  

Resmi açıklamalara göre 650 bin kişi gözaltına alındı. Gerçek rakamın bir milyonun üzerinde olduğu düşünülüyor. Ki 
dönemin ruhuna uygun olarak bu kişilerin hepsinin işkenceden geçirildiğini de söyleyebiliriz. 

1 milyon 680 bin kişi fişlendi.  210 bin dava açıldı ve bu davalarda 230 bin kişi yargılandı. Askeri mahkemelerde 
yargılanan kişilerin 98 bin 404’ü örgüt üyesi olmakla suçlandı. 388 bin kişiye yurtdışına çıkış yasağı konuldu. Bu 
yargılamalarda yedi bin kişi için idam istendi ve 517 kişiye idam cezası verildi; elli kişinin idamı infaz edildi. On dört bin kişi 
vatandaşlıktan çıkarıldı.  

Uluslar arası Af Örgütü’nün 3 Ekim 1986 tarihli raporunda, 12 Eylül Dönemi’nde askeri mahkemelerde yargılanıp 
hüküm giyenlerin sayısı 61 bin 220 kişi olarak açıklandı. 

Yine bu dönemde 300 kişi kuşukulu bir şekilde öldü, 171 kişi ise gördükleri işkence nedeniyle hayatını kaybetti. 299 
kişi canlı girdikleri cezaevlerinden ölümle çıkabildi. 16 kişinin “kaçarken” vurulduğu, 95 kişinin “çatışmada öldürüldüğü”, 43 
kişinin de “intihar ettiği” resmi olarak açıklandı. 

937 film yasaklandı. 

39 ton basılı yayın imha edildi. 

400 gazeteci için toplam 4 bin yılı bulan hapis cezaları istendi. 

23 bin 677 dernek kapatıldı. 

Şef’in suretinde kendini simgeleştiren, onun bakışı ve sözünün eşlik ettiği, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde öncesinde 
yaşanılan baskı dönemleriyle kıyas kabul etmeyen ve sonrasında da toplumsal sistemin biçimlenmesinde hala belirleyici olan 
bu baskı ve zor süreci, zamanı ve hatta mekanları askıya alma işlemini bu zulüm mekanizmasıyla gerçekleştirdi. Ve 
sözünden olmuş, örgütlenme kanalları imha edilmiş toplum, gerek “kardeş kavgası” içinde, gerekse birlikte yeni bir toplum 
kurma talepleri düşünde bir halk olmaktan çıktıkça Şef’in bakışında ve sözünde ‘yüce millet’ olduğunu anımsamıştı.  

Elbette tüm bunların öteki yüzü, 24 Ocak kararlarıdır. Darbenin ilk açıklamalarından birinin ekonomik politikaların 
değişmeden devam edeceği olması boşuna değildir. Emekçiler cephesinde mücadelelerle birer kazanım haline gelen hemen 
her şey yasaklanmış, bu konuda öyle vandalca bir politika yürütülmüştür ki, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu 
(TİSK) Başkanı “Artık gülme sırası bizde” diyebilmiştir. 

Toplum önce baskı aygıtlarının şiddet sarmalıyla paralize edilmiş, sonra özellikle Turgut Özal ile özdeşleşmiş bir 
ideolojik vandalizm ile yeniden dizayn edilmiştir.  

Burada üzerinde durmamız gereken vakalardan biri de ‘psikiyatri’nin bir kurum olarak bu süreci nasıl yaşadığı ve 
yaşattığıdır. 

Özellikle bu konuya odaklanıp, '12 Eylül Psikiyatrisi’ni çözümlemeye de çalışacağız. 



PANEL 9 
Kirli Tedavilerin Nesnesi Olarak "Ötekiler" 
Barış TOK 

Bakırköy Gençlik Danışma Merkezi 

Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlüğünün “öteki” maddesinde işte bunlar yazıyor. 

“Ötekiler”    yani  egemen varoluş biçiminin dışında kalan kişi  ve  topluluklar; Kürtler,Romanlar,  kadınlar,  çocuklar, 
eşcinseller, aleviler, Ermeniler, travestiler, işçiler, evsizler, seks işçileri,  obezler, akıl hastaları, muhalifler, başörtülüler, başı 
açıklar, transseksüeller, engelliler, yoksullar, köylüler, gecekondulular… ve aklıma gelmeyen diğerleri.  Liste döneme, siyasi 
gündeme göre  uzadıkça uzayabilir. 

“Kirli  Tedaviler”  ötekilere  uygulanan  ve  aynı  zamanda    etik  dışı  olan  uygulamaların  hepsini  adlandırmak  için 
seçtiğim bir  isimlendirme. Toplumda bir şekilde ruh sağlığını temsil eden kişiler  (psikiyatrist, psikolog, psikolojik danışman, 
sosyal hizmet uzmanı) ünvanı ve eğitimi ne olursa olsun aldıkları görevlere ya da sahiplendikleri konumlara göre dünyada ve 
ülkemizde  bu  yöntemlere  ne  yazık  ki  başvuruyorlar.  Toplumsal  hak  ve/veya  özgürlük  taleplerini    kontrol  altına  almanın, 
denetlemenin bir aracı olarak da psikoloji/psikiyatri bilgisi kullanılageliyor. 

Sunumumda bu başlıkları tanımladıktan sonra değişik örneklerle açıklamayı deneyeceğim. 

1Eşcinsel  bireylere  uygulanan  “onarım  tedavileri”;    önce    DSM’den  ardından  Dünya  Sağlık  Örgütü  (ICD  10) 
kriterlerinden  çıkarılmış  olsa  da  hala  “tedavi”  ettiğini  söyleyen  psikiyatrist  ve  psikologlar  seslerini  yükseltiyorlar.  Kadın  ve 
Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Selma  Aliye Kavaf’ın “eşcinselliğin biyolojik bir bozukluk, bir hastalık olduğuna inanıyorum” 
sözlerinin ardından bu yaklaşımın biraz daha cüretkar davranacak olduğunu tahmin etmek güç değil. 

2Cezaevlerinde sadece psikolojik ya da psikiyatrik hizmet vermenin ötesine geçen bir disiplin olarak psikolojinin 
cezalandırma sisteminde aldığı rolün görülmesi, yargılama süreçlerine de yansıyan kimi örneklerinin katılımcıların dikkatine 
sunulması. 

3“kentsel  dönüşüm”  diye  sevimlileştirilse  de  özünde  kamu  arazilerinin  yüksek  rant  alanlarına  dönüştürülmesi 
sürecinde  yerinden  edilen/edilmek  istenen  insanların  “ikna”  edilme  süreçlerinde  psikolog  istihdam  edilmesi,  bir  inşaat 
şirketinin bunu “sosyal sorumluluk” projesi gibi sunması dikkatlere sunulacak. 

Yukarıda kimi başlıkları da verilen örneklerin aynı zamanda etik  ihlallerle birlikte yürüyor oluşu mesleğin  içinden 
buna verilecek/verilmesi gereken tepkinin aciliyetine de işaret etmektedir.



PANEL 9 
Şenlikli Günlerimiz: " 90'lardan Sonra Popüler Kültür Ve Psikyatri" 
Ali AYAS

International Hospital 

Şenlikli Günlerimiz 

“ 90’ lardan sonra popüler kültür ve psikiyatri” 

Üçüncü sayfa lekeleriyle cesedi örtülmüş gündeliğine inersen 

sokağın, 

dağlar değil 

eşkiyalar geçilmez 

 resmi, gayri resmi – 

büyük kentlerde 

ne dinin yardım ediyor ne damarlarındaki asil kanda mevcut olan 

insan gibi yaşayıp insan gibi ölmene 

asma hayat, takma köprü, sanal kimlik 

stüdyo malı yaşananlar 

Hayat sandığınız şeyleri izlediniz 

şimdi reklamlar… 

Murathan Mungan (İkinci Hayvan 2010) 

Yeni Dünya Düzeninin  ilan edildiği 1990’lar, 1980’lerde Türkiye’de  imalatına başlanan projenin sosunun dökülmesi 
çalışmalarının da hız kazandığı yıllardır aynı zamanda. 12 Eylül’le başlayan depolitizasyon ve destabilizasyon çalışmalarını 
yeni  yapının  tuğlalarına  benzetirsek,  sonraki  on  yıl  tuğlalar  arasını  dolduracak  olan  sağlamlaştırıcı  ve  cilalayıcı  bir  başka 
mühendislik  çalışmasına  benzetilebilir.  Yeni  yapının  ihtiyacı  olan  söylem  allameden  popüler  olana  geçiş  olarak 
yaşandı/yaşanıyor.  İhtiyacı  olan  malzeme  de  ya  ithal  fikirlerin  ikamesi  ya  da  altkültürlerin  sistemin  gereklerine  uydurulup 
ehlileştirilmesiyle  elde  edilmeye  başlandı.  Hızla  sayısı  ve  yayın  süresi  artan  özel  televizyon  kanalları  popüler  kültürün 
yaratıcısı ve yayıcısı olarak lokomotif görevini görürken yazılı basın da kendini bu söyleme uydurdu. 1980 öncesindeki “acı 
günleri” hızla unutturacak olan kısa süreli hafızamızın ve hayatımızın inşası işte şenlikli günlerimizin başladığı o yıllarda oldu. 

Psikiyatristlerin biraz gizemli,  az görünen ve dolayısıyla merak edilen kişiler olması gerektiği  düşünülürdü eskiden. 
Seyredilen  kısmımız  “Tımarhane  bahçesinde  anlamsız  hareketler  yapan  hastalar  ve  Düşünen  Adam  heykelinden  öte 
geçmeyen Yeşilçam filmleri ve bu filmlerdeki beyaz önlüklü, genelde biraz “kaçık” doktorlardı. Bu doktorlardan bir tanesinin 
negatoskopa taktığı kranial grafiye bakıp “Hımm çok tehlikeli… Tipik bir psikopat süpermanyak” teşhisine nerdeyse hepimiz 
inanırdık. O zamanlar ruh sağlığı denince akla “psikolog” gelmiyordu… Çünkü halkımızın henüz “psikolocisi” bozulmamıştı! 

1990’lardan  sonra  psikiyatristler  hızla  daha  görünür  olmaya  başladı. Bu  çift  taraflı  talebin  bir  ucunda  allame  olanı 
popülerleştirme derdinde olan medya, diğer tarafta daha görünür olmayı arzulayan hekimler vardı. Olumlu açıdan bakacak 
olursak, toplum sağlığını ve etik ilkeleri gözeten hekimlerin çabaları sonucu insanlar psikiyatrinin ne olduğunu, ne yapmaya 
çalıştığını öğrenmeye başladılar. Kimseyle paylaşamadıkları bazı sorunların çaresi olduğunu, başvurmaları gereken yerin bir 
uzman olduğunu fark ettiler. Devamında televizyon dizilerinde ve sabah kuşağı programlarına önce konuk olan uzmanların 
yavaş yavaş her  şeyin cevabını bilen ve “Çocuklar Duymasın” dizisindeki gibi eve tüpçü kılığında giren psikodok suretlere 
dönüşmesini  izledik. Son günlerin popüler dizisi  “Geniş Aile” de suretimiz “psikodok” olarak  tesmiye edilmiş, yeminimiz  ise



“Hipokrattan nasibimi almamış terbiyesizim, iyileşmezsen paranı iade ederim” olarak revize edilmiştir. Halkımızın, adımız ve 
ne iş yaptığımız konusundaki algısını biz düzeltemezsek popüler kültür kendi algısıyla tekrar üretecektir. 

Erdoğan Özmen’in 1999’da yazdığı bir  yazıdaki  öngörü, bu suret değişiminin habercisi  gibi  ;    “Türkiye’de de şimdi 
ortaya  çıkan  medyanın  psikiyatri  ilgisi,  kurucu  bileşenlerinde  herhangi  bir  yerinden  edilmenin  akla  dahi  getirilemeyeceği 
organik toplum hayalini pekiştirmeye yarıyor belki de. Yani her türlü değişim ve özgürlük ihtiyacının ve talebinin kodlanarak 
psikiyatrik bir vaka halinde sunulmasına.” 

Bu  karanlık  taraf,  neredeyse  tüm  farklılıkları,  günlük  sıkıntıları,  nefes  alma  çabalarını  ve  hayata  dair  her  şeyi 
“medikalizasyon” gibi bir sistem içi limana çekmekte, yoksulluğun ve yoksunluğun acıları psikolojize edilip bu rüzgâr almayan 
limanda depolanmaktadır. 

Aynı zamanda egemenlerin sintine döktüğü bu liman, son 20 yıldır sabahtan gece yarısına kadar en şenlikli günlerini 
yaşamaktadır.



Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma & Yeniden İşlemleme (EMDR): Gerçekler, 
Avantajlar, Sorunlar… 

PANEL 10 

Burhanettin KAYA 

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD 

 

EMDR Son yılarda başta travma sonrası stres bozukluğu olmak üzere bir çok ruhsal bozukluğun tedavisinde etkili bir 
yöntem olarak dikkat çekmektedir. Psikodinamik, Davranışsal, Bilişsel, Fizyolojik ve Sibernetik ekollerinin bir bireşimi, sentezi 
olarak tanımlanmaktadır. Bu tedavi yaklaşımını geliştirenler yöntemin “eklektik” değil, “synlektik” olduğunu öne süren bir 
yaklaşım olarak adlandırmayı tercih etmektedirler. Her ne kadar kanıt düzeyi ve bu tedavinin kabul edilebilirliği orta düzeyde 
olsa da tedavide etkili olduğu, başta TSSB olmak üzere kullanıldığı alanlarda belirtilerin ve bozukluğun ortadan kalkmasına 
katkıda bulunduğu birçok çalışma ile gösterilmiştir. Başlangıçta hızlı bir bilgi işleme modeli olarak görülürken son yıllarda 
daha çok uyum sağlayıcı-uyuma yönelik bir bilgi işleme yaklaşımı üzerinden açıklanmaktadır. EMDR temel olarak her 
rahatsızlığın bir fizyolojik bileşeni olduğu varsayımına dayanmaktadır.  Olumsuz yaşam deneyimleri ya da travmaların beynin 
fiziksel bilgi işleme sisteminin biyokimyasal dengesini bozduğu, bu dengesizliği bilgi işleme sürecinin bir çözüme ulaşmasını 
engellediği varsayımından yolla çıkmaktadır.  Bu bağlamda ruhsal travmanın beynin bazı bölgelerinin aşırı uyarımına ve 
nöronal işlev bozukluğuna yol açtığı, bu sürecin bilgi işlemeyi durduğu,  bilgiyi anksiyete oluşturan orijinal haliyle 
dondurduğunu öne sürer. Bilgi işlenemediğinden zorlayıcı düşünceler yeniden yaşantılama, kabuslar olarak ortaya çıktığını, 
EMDR’nin bozulmuş bu dengeyi kurararak,   “donmuş” bilgiyi duyarsızlaştırıp işlenmeyi ve uyarlanmayı içeren bir bütünleşme 
sağladığını öne sürmektedir. Özellikle REM uykusuyla saptanmış öğrenme ve bellekte kullanılan mekanizmalar ilişki 
kurması, Beyinin eş bölgeleri arasındaki faz farkıyla bloke olmuş olan materyal EMDR yoluyla sağlanan iki yanlı uyarı 
aracılığıyla her yarı küre arasındaki iletişimi- geçişi artırarak bilgi işlemeyi sağlaması en temel hareket noktasıdır.  EMDR 
esnasında kolinerjik sistemin etkin hale geçtiğini ve sempatik sistemin inhibe olduğunu ve bunun REM uykusuna benzer bir 
fizyolojik süreç olduğunu gösteren yeni tarihli bir araştırma bu iddiayı desteklemektedir. Araştırmalar yapılan kontrollü ve açık 
çalışmalarda TSSB üzerinde diğer tedavilerden üstün bulunduğunu, 3-8 seans uygulamada %60-90 iyileşme oluştuğunu 
göstermiştir. Bir Kronik PTSD olgusunda, MRI ile yapılan değerlendirmede EMDR tedavisiyle hipokampus hacminde artma 
saptanmış, EMDR’nin Nörogenezis ve gen expresyonu üzerinde etkili olduğu öne sürülmüştür.  

Kronik ağrı, somatoform bozukluklar, OKB, panik bozukluk, fobiler, onkoloji, migren, dermatolojik Hastalıklar, travma 
ile ilişkili diğer bozukluklar, Kişilik bozuklukları ve bir çok başka ruhsal bozuklukta kullanılabilmektedir. Travmanın yaşandığı 
erken dönemlerde uygulanabilir olması ve hızlı etki göstermesi, bilgi işleme sonucu ortaya çıkan durumun ve olumlu 
değişimin geri dönüşsüz olması en önemli avantajlarıdır.  Fakat bu yöntem ile ilgili sorunlu alanlar da vardır. Diğer tedavi 
yöntemleri gibi kötüye kullanılma riski dışında klinik etkinlik için kullanılan kanıtların doğası konusu halen tartışmalıdır. 
EMDR’nin az ya da hiç katkısı yok diyen araştırmalar yanında gösterilebilir etkisi olduğunu söyleyen araştırmalar vardır. 
Karşılaştırmalı çalışmalar eksiktir. Çocuklar, gebeler, yaşlılar, ek tanılı bireyler, duyarlı nüfus ile ilgili yeterli veri olmadığı 
belirtilmektedir. Ciddi nöbet riski olan nörolojik hastalıklarda güvenirliği ile ilgili veriler yetersizdir. Ayrıca kullanılan ölçütlerin 
nesnelliği konusundan da tartışmalar vardır. Etkinliği konusunda büyük bir tartışma yok olmakla birlikte göz hareketlerinin 
gerekliliği ile ilişkili tartışma sürmektedir. Bu sunumda etkili bir terapi ya da teknik olarak ilgi çeken, yararlı ve işlevsel olduğu 
kabul edilen, her geçen gün etkili olduğuna ilişkin kanıtların arttığı ve geliştirilebilir nitelikte olan EMDR gerçekler, avantajlar 
ve sorunlar çerçevesinde tartışılmaya çalışılmıştır. 

 

 

 



PANEL 10 
Psikiyatrist  Gözüyle  Nlp,  Emdr,  Hipnoz  Ve  Akupunktur  (Gerçekler,  Avantajlar  Ve 
Sorunlar) 
Şeref ÖZER

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 

PSİKİYATRİST GÖZÜYLE HİPNOZ VE HİPNOTERAPİ 

Psikanalizden Bilişseldavranşçı  terapiye dek bir çok terapotik yaklaşımın uygulanabildığı bir “tedavi aracı” olarak 
hipnoz,  psikiyatrik hastalıkların tedavilerinde büyük olanaklar sağlamaktadır. 

Dissosiyatif Bozukluklarda, Yeme Bozukluklarında, Anksiyete Bozukluklarında, Nikotin Bağımlılığının  tedavisinde, 
Psikojenik  Ağrı  Bozukluklarında,  Esansiyel  hipertansiyon,  İrritabl  Kolon  gibi  psikosomatik  bozukluklarda,  Cinsel  İşlev 
Bozukluklarında, Depresyonda uygulanan terapi yaklaşımına hipnozun eklenmesi; tedavinin başarı şansını artırmaktadır. 

Kolay uygulanabilir  bir  teknik araç olması, hemen her ortamda gerçekleştirilebilir  olması,  toplumun % 8890 gibi 
büyük  bir  çoğunluğunun  yeterli  hipnotizabilitesinin  var  olması  nedeniyle  (1)  geniş  bir  hasta  populasyonuna  uygulanabilir 
olması, özellikle Bilişseldavranışçı  terapi pratiğine uygun bir  teknik olması  (2),    78 seans gibi  kısa sürede sonuç getirici 
ekonomik bir araç olması gibi avantajları dikkati çekicidir. 

Buna karşı  7000 yıllık  “büyü ve sihir”  kökenli  geçmişin  izlerinin hala silinememiş olması  iki  temel  yanlışa neden 
olmuş,  hipnoz  ya  bilim  çevrelerinin  yeterince  ilgilenmekten  kaçındığı  “uzak  durulması  gereken  bir  olgu”  haline  getirilerek 
kontrollü  çalışmaların  önü  kapatılmış;  ya  da  tıp  içinde  ve  dışında  şarlatanlarca  “her  derde  deva  bir  sihirli  değnek”  gibi 
gösterilerek bir çok ruhsal hastalık ya da sorunları olan kişilerin kötüye kullanıldığı bir “pazar”  yaratılmıştır. 

Hipnoz ve Hipnoterapi bu sorunlarını artan sayıda kanıtların yer aldığı kaynaklar (3) ile her geçen gün biraz daha 
aşmaktadır. 

Kaynaklar: 

1.    Perry  C,  Nadon  R,  Button  J:  The  measurementof  hypnotic  ability  .  In  E.Fromm  and  M.R.    Nash  (ed.) 
Contemporary Hypnosis            Research , Guilford press, New York 1992 

2.  Dowd ET: Cognitive Hypnotherapy ,Livingston, NJ: Jason Aronson. 2000 

3.  Nash MR, Barnier AJ: The Oxford Handbook of Hpnosis, Oxford University Press, 2008



Dünyada Birinci Basamakta Psikiyatrik Hastalıkların Tedavisi ve  
PANEL 11 

Tıp Fakültesi Eğitimi  
Numan KONUK 

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri AD  
 
Ülkemizde olduğu gibi dünyanın diğer ülkelerinde de pratisyen hekimler ve/veya aile hekimlerinin uğraş alanının 

önemli bir kısmını ruh sağlığı problemleri oluşturmaktadır. Ve yine dünyanın diğer ülkelerinde ruh sağlığı uzmanları dışındaki 
hekimlerin karşılaştığı ruhsal bozukluğu olan hastalar ile daha etkili bakımın verilmesi için arayışlar içine girilmektedir. 
Mezuniyet öncesi eğitim programlarının yeniden yapılandırılmasından mezuniyet sonrası konuya özel sürekli eğitim 
programları düzenlemeye kadar çeşitli müdahaleler yanında ülkelerin sağlık sistemlerinin esnetilmesi gibi metodlarla birinci 
basamakta ruhsal bozukluğun tedavisi konusunda iyileştirmeler yapılmaya çalışılmaktadır. Bunun yanında psikiyatri 
uzmanlığı dışındaki hekimlerin ruhsal bozukluklarda tanı ve tedavideki yetkinliği konusu da tartışılmaktadır. 

Araştırmalar kronik ruhsal bozukluğu olanların büyük bir kısmının psikiyatri uzmanına ulaşamadığı bunun yerine aile 
hekimi tarafından takip ve tedavi edildiği hatta bir kısmının aile hekimine bile ulaşamadığını göstermektedir (1). Kerwick ve 
ark.’ı yaptıkları araştırmada aile hekimlerinin ruh sağlığı alanında bakım verme ile ilgili ihtiyaçlarının farkında olduklarını 
ortaya koymuş, başta psikiyatrik aciller olmak üzere somatizasyon ve psikoseksüel problemler gibi major alanlarda daha 
eksik hissettiklerini göstermiştir. Yine aile hekimleri konferanslar, küçük grup çalışmaları, uzaktan eğitim gibi yöntemleri bu 
eksikliği gidermede faydalı bulurken bir kısmı simüle hasta ile eğitimi faydasız bulduğunu beyan etmişlerdir (2). Öte yandan 
sağlık sisteminin de birinci basamakta ruh sağlığı hizmetlerinin yapısını ve etkililiğini belirleyici olduğu bir gerçektir. Pratisyen 
veya aile hekimlerinin mi  psikiyatri uzmanlarının mı birinci basamakta  daha işlevsel olacağı tartışılmakta ve hatta sağlık 
sisteminin etkisinde hekimler arası çatışmalı bir alan bile oluşabilmektedir (3). Bu panelde birinci basamakta ruh sağlığı 
hizmetlerinin ele alınmasında sağlık sistemi organizasyonundan mevcut tanı sistemlerinin (4) etkisine kadar ilgili diğer 
konularının Türkiye dışındaki ülkelerde ele alınış biçimi aktarılacaktır. 

Bu noktada mezuniyet öncesi eğitimde psikiyatri eğitim ve öğretimi üzerine yapılan tartışmalar da önem 
arzetmektedir. Klinik yeterlilik kazandırmada başta öğrencilerin psikiyatriye karşı tutumları olmak üzere, müfredat içeriği ile 
birinci basamak hizmetlerindeki ihtiyaçların örtüşmesi, öğretim ve değerlendirme yöntemlerinin etkisi ve etkili diğer faktörler 
tartışılacaktır.  

1. Melzer D,Hale AS, Malik SJ, et al.Community care for patients with schizophrenia one year after hospital 
discharge.BMJ 1991;303:1023-1026. 

2. Kerwıck S., Jones R., Mann A, Goldberg D.Mental health care training priorities in general practice BritishJournalof 
General Practice,1997,47, 225-227. 

3. Brown LM, Tower JE. Psychiatrists in primary care: would general practitioners welcome them? Br J Gen 
Pract.1990Sep;40(338):369-71. 

4. Hickie IB, Primary care psychiatry is not specialist psychiatry in general practice Current psychiatric diagnostic 
systems are not useful forgeneral practice MJA 1999; 170:171-173 



PANEL 11 
Türkiye' De 1. Basamakta Psikiyatrik Hastalıkların Tedavisi Ve Eğitimi 
Nuray ATASOY 

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD 

Herhangi  bir  altı  aylık  zamanda  psikiyatrik  bozukluğu  olan  hastaların  yarıya  yakını    birinci  basamak  hekimlerine 
başvurmaktadır.  Birinci  basamağa  başvuran  hastaların  %/1520’si  psikiyatrik  bozukluğu  olan  hastalardır.  Ancak    birinci 
basamakta  hekimler  daha  çok  fiziksel  belirtilere  odaklandığı  için  psikiyatrik  sorunlar  gözden  kaçmaktadır.  Hastaların 
psikiyatrik  sorunlardan  çok  fiziksel  sorunlarını  anlatma  eğilimi,  fiziksel  sorunların  psikiyatrik  sorunları  maskeliyor  olması, 
mezuniyet  öncesi  ve  sonrası  eğitimin  yeterli  olmaması,  hastaya  ayırılabilen  zamanın  kısıtlı  olması  ve    hekimlerin  iyi  bir 
psikososyal öykü almaması gibi sorunlar bunun nedeni olabilir. Birinci basamakta kullanılabilecek tanı yöntemleri ve tedavi 
algoritmalarının  eksikliği  de  psikiyatrik  hastalıkların  hem  tanı  hem  de  tedavi  aşamasında  aksamalara  neden  olmaktadır. 
Birinci basamakta uygulanan tedaviler ve sonuçları ele alınarak eğitim gereksiniminin belirlenmesi  birinci basamak psikiyatri 
uygulamalarının kalitesini  artıracaktır. Uygulamaya yönelik ve hekimlerin  işbaşında değerlendirilmesini  içeren programların 
geliştirilmesi gerekli görünmekktedir.



PANEL 11 
Birinci Basamak Ruh Sağlığı Hizmetlerini Geliştirmek İçin Nasıl Bir Müfredat 
Mehmet Hamid BOZTAŞ 

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD 

Giriş: Ülkemizde psikiyatrik hastaların tanı ve tedavisinde kimi güçlükler yaşanmaktadır. Hastaların Önemli bir kısmı 
birinci  basamak  sağlık  kuruluşlarını  tercih  etmektedir.  Birinci  Basamak  sağlık  kuruluşlarını  tercih  eden  hastaların  tanı  ve 
tedavisinde  verilen  hizmetin  kalitesini  artırmak  sadece  sağlık  yöneticilerinin  sorunu  değildir.  Mezuniyet  öncesi  tıp  eğitimi 
sırasında edinilen bilgi  beceri  ve  tutumların birinci  basamak hekimlerinin hastaları  tanıma  tedavi etme gerekli  vakaları üst 
basamaklara sevk etme  ile  ilgili  tutumlarını  etkileyeceği düşünülmektedir. Üniversitelerde bu alanda yapılan çalışmalar  ile 
kimi asgari hedefler belirlenmiştir. (1, 2, 3) 

Yöntem:  .Bu  panel  konuşmasında  Türkiye Psikiyatri  Derneği  (TPD) Psikiyatri Eğitimi  BÇB  nin  kimi  görüşlerini  ve 
dünyada yapılmış çalışmalar ışığında tartışılacaktır 

Tartışma:  Mezuniyet  öncesi  tıp  eğitiminde  psikiyatri  eğitimini  eğitimin  verildiği  kurumların  kimi  yapısal  özellikleri 
etkileyebilmektedir. Sağlık ortamında yaşanan gelişmeler birçok kurumu birinci basamak sağlık hizmeti sunar hale getirmiş 
ve  sevk  zinciri  kavramı  kimi  zaman  işlevsizleşmektedir.  Eğiticilerin  bu  gerçekler  ışığında  kimi  farklılıklar  içerde  de  tıp 
eğitiminde mezuniyet öncesi eğitimin rolünün daha da arttığını görerek çalışmaları gerekmektedir. 

Kaynaklar 

1.      Walton H, Gelder M Core curriculum in psychiatry for medical students Medical Education 1999; 33: 204211 

2.      E. Carr J., Emory EK, Errichetti A,  Suzanne BJ, Reyes E. Integrating Behavioral and Social Sciences in the 
Medical School Curriculum: Opportunities and Challenges for PsychologyJ Clin Psychol Med Settings 2007; 14:33–39 

3.      . Brodkey AC, Sierles FS.,. Woodard JL, Use of Clerkship Learning Objectives by Members of the Association 
of Directors of Medical Student Education in PsychiatryAcademic Psychiatry 2006; 30:150–157



PANEL 12 
Kabullenme ve Kararlılık Terapisi 
Dicle TÜRKOĞLU 

University of Vermont Burlington Department of Psychology 

Kabullenme  ve  Kararlilik  Terapisi  (Acceptance  and  Commitment  Therapy,  ACT)  ucuncu  dalga  bilissel  davranisci 
terapiler  içerisinde  yer  alan,  bilissel  olarak  gercekligin  kokten  bir  sekilde  kabullenilmesi  ve  simdiye  olan  farkindaligin 
artirilmasi, davranissal  olarak da davranislarin  kisinin deger yargilarina uyacak sekilde degisimi  ve kararlilikla uygulanmasi 
esasina  dayanan  bir  tedavi  yontemidir.    ACT  Amerika  Birlesik  Devletleri'nde  Steven  C.  Hayes'in  basini  cektigi  bir  grup 
tarafindan  gelistirildigi  zamandan  beri  depresyon,  anksiyete,  kronik  agri,  madde  bagimliligi,  diyabeti  gibi  cok  cesitli 
rahatsizliklarin tedavisinde kullanilmakta ve bunlar ve benzeri rahatsizliklardaki faydali etkileri arastirilmaktadir. 

ACT'e gore hastalar  sorunlariyla basetmeye calisirken,  bu kontrol  yontemlerinin sorunlarin bile otesine gectigini  ve 
onlardan bagimsiz olarak problem olmaya basladigini  farketmezler. Genelde gunluk sorunlari kontrol etme yontemleri kalici 
cozumler saglamaktan uzaktir ve ancak gunu kurtarmaya yararlar. Bu gecici cozumler genelde degistirilemezi degistirmeye 
ve  kacinilmazdan  kacmaya  calismayi  icerir.  Oysa  ACT'te  amac,  insanin  dunyayi,  diger  insanlari  ve  kendisini  oldugu  gibi 
farketmesi, sevilmeyen, istenmeyen yanlariyla butun olarak kucaklamasi ve herseye ragmen deger yargilarina paralel olarak 
hayatini anlam ve dirilikle devam ettirmesidir. Tedavinin amaci olan bu psikolojik olgunluk ACT'te psikolojik esneklik olarak 
tanimlanir.



PANEL 12 
Farkındalık (Mındfulness) Temelli Terapiler 
Kültegin ÖGEL 

Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Farkındalık (mindfulness) temelli terapiler, son yıllarda ruh sağlığı alanında sıkça adından söz edilmeye başlanan bir 
terapi yöntemi olarak dikkati çekmektedir. Farkındalık temelli  terapi yöntemlerini bilişsel davranışçı  terapilerle bütünleştiren 
uygulamaların  yaygınlık  kazanması  ile  birlikte,  Bilişsel  Davranışsal  Terapilerde  “üçüncü  dalga”  eğiliminden  söz  edilmeye 
başlanmıştır.  Farkındalık  temelli  terapilerin  etkinlik  düzeyinin  yüksek  olduğunu  gösteren  araştırma  sayısındaki  artış, 
psikoterapi alanı içerisinde psikolojik bir süreç ya da bir pratik olarak farkındalığa olan ilgiyi ve yönelimi de arttırmaktadır. 

Bu  konuşmada  farkındalık  temelli  terapilerin  teorisinden  ve  klinik  pratikte  kullanımından  söz  edilecek,  deneyim 
paylaşımı yapılacaktır.



Psikoterapiler Ve Kutsal 
PANEL 12 

 Çiğdem Dilek ARSLAN* 

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 

 

Tinsellik, bilindik alışagelmiş hayatımızın olağandışı (-üstü) diğer bir parçası.Öyle ki doğumdan ölüme kadar hayatın 
dönüm noktalarında, yaşamsal krizlerde, beklenmedik kayıplarda manifest hale gelen bir parçamız.İnsanlar profesyonel 
yardım almak için bir terapistle karşılaştıklarında bu parçasını kapının dışında mı bırakıyor? Elbette ki hayır. Kişiler terapi 
kapısına dini inançları, manevi değerleri ile beraber geliyor.Peki çoğu konuyu yeni yeni ele almaya başlamış psikoloji ve 
psikiyatri bilimi ruhani yaşantıları ne kadar değerlendiriyor veya tedavide kullanabiliyor?  

Panelin amacı bu konuda literatürdeki çalışmalardan özetler sunmak ve konu ile ilgili oluşturulmaya çalışılan terapi 
modellerine örnekler vermektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Konuşmacı sağlık sorunları nedeniyle kongreye katılamamıştır. 



PANEL 12 
Sufizm Işığında Psikoterapi 
Kemal SAYAR 

Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD 

Giriş: 

Son  yıllarda  değişik  psikoterapi  ekollerinin  İslam  tasavvufuna  yönelik  bir  ilgisi  görülmektedir.  Farkındalığı  artırmak 
amaçlı  olarak  sufi  bilgelerinden  sıklıkla  alıntılar  yapılmakta,  adeta  Batılı  psikoterapilere    Doğulu  felsefeler  şırınga 
edilmektedir.  Oysa  tasavvufi  insan  öğretisi,  kendi  içinde  bir  psikoloji  sistemi  barındırmaktadır:  İnsanın  bütün  gayreti  bir 
olgunlaşma yolculuğu içinde nevrozlarından, egonun tuzaklarından  arınarak arınmış bir insan olmaktır. Sufinin olgunlaşma 
yolculuğu bir yere kadar Batılı psikoterapi yöntemlerine benzemekte, ancak bir noktadan sonra onun ötesine geçmekte ve 
insanın müteal olanla ilişkisine de bir açıklama getirmektedir. İnsan, bu öğretiye göre, geçmişin çatışma ve yüklerinden yavaş 
yavaş arınarak gerçek benliğini bulmalıdır. İnsan ruhunun tekemmül edebileceğini, iyiye doğru evrilebileceğini, hatta  iyilikte 
‘meleklerle yarışabileceğini’ söyleyen bu bakış açısı yeri geldiğinde sabretmeyi,  rıza göstermeyi ve tahammülü telkin eder. 
Tasavvufun  insan  psikolojisini  ele  alış  biçimi  bugünün  insanına  bir  şey  söyleyebilir  mi?  Geçmişin  bilgeliğinin  günümüz 
psikoterapilerinde bir karşılık bulup bulamayacağı yolunda bir zihin egzersizi, bu sunumun belkemiğini oluşturmaktadır. 

Kaynak : 

1. Kemal Sayar. Sufi Psikolojisi. Gözden Geçirilmiş 2. Baskı. Timaş yayınları, 2008.



PANEL 13 
Ayna Nöronlar, Empati Ve Psikodrama 
Muzaffer KAŞAR 

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 

Psikodrama  aktif  bir  süreç  içinde  bireyin  ve  grubun  zihinsel,  emosyonel  yaşantılarına  yönelirken  rol  değiştirme, 
eşleme ve spontanlığa dayalı oyunlaştırma gibi özel tekniklerin kullanıldığı bir tedavidir. Grup üyelerinin öznel durumlarının 
oluşturduğu kişiler arası alan karşılıklı  bir paylaşıma sahne olur. Protagonistin veya diğer bireylerin yaşantıları  kaçınılmaz 
olarak “öteki”lerin kendi yaşantılarına dair zihinsel süreçlerle etkileşir. Spontanlığın ürünü olan herhangi bir beden hareketi, 
duruş veya yüz ifadesinin izleyende oluşturduğu etki psikodrama tekniğiyle ele alınıp iyileştirici bir etkiye dönüşebilir. Tüm bu 
zihinsel  ve  emosyonel  süreçler  dikkatle  incelendiğinde  güncel  nörobilim  araştırmalarında  ortaya  konan  bazı  kavramlar  ve 
bulgularla parallelliği dikkat çekicidir. Psikodrama sürecindeki değişimin nöral temellerinin anlaşılması etkinliği  iyi bilinen bu 
yöntemin nasıl işlediğine dair önemli bilgiler sağlayabilir. 

90’ların başında ayna nöronların keşfi  davranışın nörobilimle  ilişkisi  bakımından önemli bilgiler getirmenin yanında 
sosyal durumların beyindeki karşılıklarını inceleyen çalışmalara da büyük ivme kazandırmıştır. Makak maymunlarında motor 
korteksin incelenmesi sırasında keşfedilen ayna nöronlar hem hareket sırasında hem de aynı hareketin gözlenmesi sırasında 
aktifleşmektedirler.  Bunun  yanında  ayna  nöronların  hareketin  kinematik  özelliklerinden  ziyade  hareketin  yöneldiği  amaca 
yanıt  verdikleri  ve  niyetin  kestirilmesi  ile  ilişkili  oldukları  saptanmıştır.  İnsanlarda  yapılan  nörogörüntüleme  çalışmaları 
homolog  beyin  bölgelerinde  ayna  nöronların  oluşturduğu  sistemi  tutarlı  biçimde  ortaya  koymuştur.  Aynı  zamanda  limbik 
sistem gibi emosyonlarla  ilişkili beyin bölgelerinde de diğer kişilerin duygusal durumlarını gözlemlemekle aktifleşen benzer 
ayna nöronlar bulunmuştur. Ayna nöron sistemi beyinde diğer bireylerin hareketlerini ve niyetlerini anlamaya dair sürekli aktif 
olan bir mekanizmanın varlığına  işaret eder; psikodrama tam da bu mekanizma yoluyla bilinç düzeyinde  temsil  edilmeyen 
yaşantılara  ve  duygulara  erişimi  sağlıyor  görünmektedir.  Aynı  zamanda  zihinsel  durumların  çeşitli  ipuçları  yoluyla  (beden 
hareketleri,  yüz  ifadesi,  konuşma,  duruş)  birbirine  aktarılmasına  ve  eş  zamanlı  işlemesine  (rezonans)  zemin  sağlayacak 
kişiler arası öznel bir alan oluşur. Moreno’nun tarif ettiği ortak bilinç ve ortak bilinç dışı kavramları da kişiler arasında oluşan 
rezonansa işaret eder. Etkileşim zemininin sağlanabilmesi grup üyelerinin birbirlerinin zihinsel ve duygusal durumların atıfta 
bulunabilme  yetisi,  sosyal  nörobilimdeki  yaygın  tanımıyla  “Zihin  Kuramı  (Theory  of  Mind)”  ile  ilişkilidir.  Zihin  kuramı  grup 
davranışının  elzem  bir  öğesidir  ve  empatiyle  yakın  bağları  bulunur.  Empati  ve  zihin  kuramı  yetilerinin  değerlendirildiği 
testlerde ayna nöronlarda aktifleşme gözlenmesi bu yetilerin nöral karşılıklarının çakıştığını göstermektedir. 

Beyin gelişimi sürecinin ilk aşamalarından itibaren bebeğin çevreyle kurduğu iletişimde sosyal verilere bağlılığı, grup 
içinde  yaşamanın  insan  davranışına  içkin  yapısını  yansıtır.  Nitekim,  deneysel  olarak  sosyal  dışlanmaya maruz  bırakılan 
kişilerin beyin görüntülemesinde ağrı ile ilişkili bölgelerin aktifleşmesi, bazı nöropeptidlerin (oksitosin ve opioidler gibi) sosyal 
davranışlara etkisi grup davranışının arkaik ve yaşamsal yönlerini göstermeleri bakımından önemlidir. Son yıllarda özellikle 
nöropeptidlerle ilgili yapılan çalışmalarda oksitosinin güven duygusu, dokunma ve tanıdıklık hissiyle ilişkisi ortaya konmuştur. 
Grubun  kapsayıcılığı  üzerinden  dokunmayı  ve  karşılıklı  etkileşimi  içeren  psikodramanın  aynı  zamanda  bazı  nörokimyasal 
değişikliklere de yol açarak etki gösterdiği öne sürülebilir. 

1.      Rizzolatti G. The mirror neuron system and its function in humans. Nature Reviews Neuroscience. 2005:419 
421. 

2.      Eisenberger NI, Lieberman MD, Williams KD. Does rejection hurt? An FMRI study of social exclusion. Science 
(New York, N.Y.). 2003; 302(5643):2902. 

3.      UvnasMoberg K, Petersson M. [Oxytocin, a mediator of antistress, wellbeing, social interaction, growth and 
healing]. Zeitschrift für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie. 2005;51(1):5780.



PANEL 13 
Psikodrama Ve Nörobiyoloji İlişkisine Bağlanma Kuramı Penceresinden Bakış 
İlker KÜÇÜKPARLAK 

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 

Moreno’nun  1900lerin  başından  itibaren  şekillendirmeye  başladığı  psikodrama  varlığını  günümüze  kadar 
sürdürmüştür.  Bu  süreç  içerisinde  psikodramanın  etkinliği  kuramın  takipçileri  tarafından  mütemadiyen  gözlemlenmiş  ve 
yaşantılanmıştır. Aynı süreçte Bilişsel Davranışçı Terapiler gibi çeşitli terapi yöntemlerini sinirbilimsel metodoloji ile araştıran 
çalışmalar  yapılagelmiş  ve  bu  doğrultuda  “nöropsikanaliz”  gibi  ayrı  araştırma  alanları  oluşmuştur.  Psikodrama  ise  henüz 
böyle entegrasyona girmemiş gözükmektedir. Hem psikodrama yaşantılarının sarsıcı derecede kuvvetli  olabilmesi hem de 
yöntemin ve kuramın pozitivist metodolojiye nispeten mesafeli duruşu nedeniyle psikodramanın etkinliğinin adeta büyüsel bir 
şekilde  gerçekleştiğine  dair  algılar  oluşabilmektedir.  Bu  konuşmanın  amacı  psikodramanın  etkinliğinin  en  azından  bir 
kısmıyla bağlanma kuramı üzerinden olabileceğini, dolayısıyla sinirbilimsel bir temeli olduğunu öne sürmektir. 

Bowlby  anne  bakımından mahrum  kalmanın  kişilik  gelişimine  olumsuz  etkilerini  gözlemlemesi  üzerine  geleneksel 
psikanalitik modeli sorgulamaya başladı. Bowlby’ye göre  insan yavrusu beslenme gereksiniminden bağımsız olarak bakım 
verenin  varlığına  gereksinim  duymaktaydı.  Bu  hipotezi  önce Harlow’un Rhesus maymun  yavrularıyla  yürüttüğü  “tel  anne” 
deneyi ile desteklenecek, daha sonra Ainsworth’ün Yabancı Durum Deneyi (Strange Situation Experiment) ile ölçümlenebilir 
nitelik kazanacaktır. 

Güvenli bağlanan çocuklar bakım verenlerinin varlığından haz alabiliyor, uzaklaşmalarından hoşlanmamakla birlikte 
bir süre tahammül edebiliyor, dolayısıyla bakım verenleriyle birlikte bulundukları bir ortamda bakım verenlerini  “güvenli üs” 
(secure  base)  olarak  kullanıp  etrafı  araştırıcı  davranışlar  gösterebiliyorlardı.  Çocuğun  gelişimi  süresince  tekrarlayan 
kişilerarası etkileşim sonrasında kendisi de diğerleri hakkında bir dizi model oluşturur. Bunun sonucunda dış dünya hakkında 
öngörü ve tahminlerde bulunmasına yarayan, erişkinlik yaşamı boyunca da kısmen sabitlenmiş bir temsil modeli oluşur ki bu 
da “içsel çalışan modeller” (internal working models) olarak adlandırılmaktadır. 

Bağlanma  Kuramının  klinik  gruplarda  da  incelenmiştir.  Bowlby  bebeklikte  ve  çocuklukta  güvenli  bağlanmanın 
sağlanamamasının  yol  açtığı  bilişlerin  ve  duyguların  ileride  depresyon  ve  anksiyete  bozukları  oluşmasına  katkıda 
bulunabileceğini  belirtmiştir.  Daha  sonra  yapılan  çalışmalarda  erken  çocuklukta  ebeveyn  ölümü  veya  uzun  yokluklarının 
erişkinlikte  kişinin  depresyon  riskini  arttırdığı  bulunmuştur.  Nonklinik  populasyonda  depresyon  ve  anksiyete  düzeylerinin 
güvensiz bağlanma ile ilişkisini kesitsel biçimde gösteren ise çok sayıda çalışma bulunmaktadır. 

Güvensiz bağlanma ile depresif bulguların şiddetinin  ilişkisi kronik ağrılı hastalarda, diyabetik gruplarda, HIVpozitif 
hastalarda, yeme bozukluğu hastalarında, madde kötüye kullanımında, ve sosyal anksiyete bozukluğunda gösterilmiş ayrıca 
gebeliğin başlangıcında güvensiz bağlanmanın postpartum depresyonu yordayabildiği de gösterilmiştir. 

Oksitosin Hormonunun Bağlanmanın bir mediatörü olduğu düşünülmektedir. Oksitosin Reseptör Geni polimorfizminin 
bağlanma biçemi ile ilişkili olduğu saptanmıştır. Yine intranasal uygulanan Oksitosinin nöroekonomik deneylerde insanlarda 
güven,  kooperasyon ve cömertlik gibi özelliklere olumlu katkı  yaptığı bulunmuştur. Çift  çatışmalarında  intranasal  oksitosin 
uygulamasının olumlu sonuç verebildiği gözlenmiştir. İntranasal oksitosin uygulamasının emosyonel yüzleri anımsamayı ve 
Zihin Kuramı (Theory of Mind) performansını arttırdığı gösterilmiştir. 

Bağlanma,  kişilerarası  ilişkileri  dramatik  olarak  etkileyen  ve  nörobiyolojik  temelleri  gösterilebilen  bir  kuramdır. 
Kişilerarası  ilişkilerin  niteliği  sosyometrinin  ve  sosyal  atomların  temel  bir  değişkeni  olarak  kabul  edilebilir.  Yine 
Psikodrama’nın  en  temel  tekniklerinden  biri  olan  rol  değiştirme  ve  role  girebilme  empati  yeteneği  ile  mümkündür.  Bu 
bağlamda  sosyal  rollerde  ve  sosyometrik  özelliklerde  değişimi  amaçlayan  psikodramanın  tedavi  edici  etkisi  Bağlanma 
Kuramında bulunabilir. 

Kaynaklar: 

1Holmes J. (1993). John Bowlby and Attachment Theory. Routledge, London.pp 6178 

2 Besser, A., Priel, B., & Wiznitzer, A.  (2002). Childbearing depressive symptomatology  in highrisk pregnancies: 
The roles of working models andsocial support. Personal Relationships, 9, 395–413.



PANEL 14 
Sinematerapi 
Faruk GENÇÖZ 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü 

Sinema  filmlerinin  psikoterapi  işleyişi  içinde  daha  fazla  terapötik  kazanç  elde  etmek  amacı  ile  kullanımları  gittikçe 
yaygınlaşmaktadır. Amerikan Psikologlar Birliğine kayıtlı, alanda çalışan 827 psikolog arasında yapılan bir çalışmaya göre 
psikologların %67’si psikoterapide sinema filmlerini kullandıklarını bildirmişlerdir. Psikologların %88’i film kullanımının terapi 
işleyişinde faydalı bir  katkı  sağladığını  dile getirmektedirler. Sinema  filmlerinin psikoterapi  yapan profesyoneller  tarafından 
yaygın bir şekilde kullanılıyor olmasına rağmen filmlerin işleyiş üzerindeki bilimsel etkisi ile ilgili çalışma sayısı çok kısıtlıdır. 
Film  kullanımının  metodları  daha  çok  kişisel  uygulamalardan  geliştirilmiş  genellemelerle  kitaplarda  tarif  edilmekte,  bu 
uygulamaların  bilimsel  etkinliği  test  edilmemektedir.  Popüler  yaklaşımlarla  oluşturulmuş  genel  kanıya  göre  sinematerapi 
psikoterapide kullanılan genel terapötik yaklaşımlara yardımcı bir tekniktir. Tipik bir sinematerapi uygulamasında terapist ele 
alınacak probleme uygun bir  filmi  seçer  ve yardım alan kişiden  filmi ödev olarak seyretmesini  ister. Yardım alan kişi  filmi 
seyredip terapi oturumuna geldiğinde film konusu üzerinden odaklanılmak istenen duygu, davranış ve düşünceler ele alınır. 
Film  konusu  üzerinden  başlayan  sorgulama  yardım  alan  kişinin  kendi  hayatında  yaşadığı  problemlerle  kurabileceği 
parallelikle devam eder. Amaç yardım alan kişinin kendi problemine film yardımı ile yavaş yavaş yaklaşarak yeni ve alternatif 
bakış açılarının geliştirilmesine imkan sağlamaktır. Sinematerapi uıygulamalarını kolaylaştırmak üzere terapilerde ele alınan 
problemlerde hangi filmlerin kullanılabileceği  ile ilgili oldukça zengin film listeleri geliştirilmiştir. Bununla birlikte herhangi bir 
bozuklukta hangi filmin hangi uygulama ile daha iyi işleyebileceğine ait bilimsel çalışmalar çok kısıtlı kalmaktadır. 

ODTÜ Psikoloji Bölümünde 2008’den bu yana Psinema projesi çerçevesinde gerçekleştirilen bilimsel çalışmalarda 1, 
2 ve 5 oturumluk sinematerapi uygulamalarının etkileri çeşitli değişkenler üzerinde incelenmiş ve bu uygulamalarda popüler 
yaklaşımlara hem paralel hem de aksi sonuçlarla karşılaşılmıştır. Sinamaterapi uygulamalarında hangi  faktörlerin  terapötik 
etkiler yaratabileceği, sanılanların dışında daha karmaşık bir işleyiş gösterebileceğini düşündürmektedir.



Bibliyoterapi  
PANEL 14 

Uğur ÖNER 
Çankaya Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi 
 
Bibliyoterapi, doğru zamanda, doğru bireyle, doğru kitabı buluşturmak olarak tanımlanabilir. İnsanların kimi temel 

gereksinimlerini tanıyıp, doyum sağlamak, onların iyileşmelerine yardımcı olabilmeleri için, kitap seçimine ‘bibliyoterapi’ denir. 
Aslında Bibliyoterapi, Eski Yunan’da bir kütüphanenin girişinde, kapının üzerinde yazılı olan bir tümce ile özetlenmiştir: 
‘İnsanın Ruhunun İyileştirildiği Yer’(Riordan and Wilson 1989). 

  O gün bu gündür, sayısını kestiremeyeceğimiz kadar insan için, kitaplar birer sessiz ve adsız, alçak gönüllü terapist 
gibi yardım sunmuşlardır. Edebi eserler, zaman zaman, insanların terapistleri olarak işlev görmüşlerdir ve insanlar, yazın 
dünyasından esinlenerek, birçok güçlüğün üstesinden gelebilmişlerdir kitaplar yoluyla. 

 Kitapların, insanları iyileştirici, onlara yardım edici özellikleri vardır. Edebiyat, önümüze yeni yollar açarak, 
yaşadığımız olaylara farklı biçimlerde bakmamızı sağlayarak, içimizdeki birçok yarayı iyileştirir. Okuduklarımız yoluyla, 
yaşamımızda hiç duyabilme ve ulaşabilme olanağımız olmayan birçok yaşantıya tanık olup, yeni bilgilere, ulaşabiliriz 
(Rainfield,2003).   

 Bibliyoterapi uygulamalarında, birey okuduğu öykü ile kendi öyküsünü kıyaslayabilir. Kahramanı tanıdıkça kendini ve 
duygularını tanıyabilir. Kahramanın kullandığı kendisininkinden farklı çözüm yollarını keşfedebilir. Nelerin, hangi çözüm 
yollarının işe yarar, hangilerinin işe yaramaz olduğunu görerek kendi senaryosunda neleri değiştirebileceğini, yerine nasıl bir 
öykü kurgulayabileceğini bulabilir. 

 Yaşamda, üstlenilmesi gereken rollerin tanınması ve bu rollerin gerektirdiği dayanıklılıkların kazanılmasında, insana 
deneyim zenginliği sunan öykülerin yeri, önemlidir. Yaşamla ve yaşamda karşılaşılan sorunlarla baş edebilmeyi öğrenirken, 
kazanılan farklı bakış açıları sayesinde, birey, kendi iç dünyasındaki zedelenmelerin nedenlerini bularak, yaşadığı 
zedelenmeleri kendi kendine onarmaya, öykünün rehberliğinde başlayabilir. Kendisini anlaşılmış hissetmesi ise içinde 
birikmiş olan yoğun duygu birikiminin hafiflemesine yardımcı olur. Bazen de okunanlar, bireyin fark edemediği, adını 
koyamadığı, gereksinimlerin farkına varılmasını ve bunları karşılanabilmenin yollarını keşfetmesine yardımcı olur. 

Birçok tanımda, ‘Bibliyoterapi,’ edebiyatla okuyucunun kişiliği arasındaki dinamik bir ilişki süreci olarak 
tanımlanmaktadır. Bu ilişki, bir terapistin denetiminde kurulabildiğinde, ‘okuyucu’ duygusal sorunlarıyla yüz yüze gelebilir ve 
olumlu değişimler yaşayabilir (Philpot,1997). 

Öyküyle okuyucunun kişiliği arasında dinamik bir ilişki kurulması ile başlayan bu süreç 3 evrede gerçekleşir.(1) 
Özdeşim ve yansıtma, (2)Arınma (katarsis), (3) içgörü ve bütünleşme. Bu evreler öncesinde uygulayıcılar için hazırlık ve 
kitap seçimi aşamaları yer alır. Kolay bir yöntem gibi algılanmasına karşın, bu yöntemi uygulayacak terapistlerin bazı 
yeterliklere sahip olması, hangi amaçlarla nasıl uygulanacağını iyi bilmesi, sınırlılıkları dikkate alması gereklidir. 
  

Kaynakça 
1. Philpot, J.G.,(1997) Bibliotherapy for Classroom Use. Incentive Publications,Inc.Nasshville, Tennessee. 
2. Rainfield,C.,(2003) Books Can Help You Heal. Online  Sources. 
3. Riordan,R.J., and Wilson,L.S.,(1989) Bibliotherapy. Journal of Counseling and Development Vol.67 No:9 May. 



PANEL 15 
İki Uçlu Bozukluk Sağaltım Kılavuzunun Tanıtımı 
Ömer AYDEMİR 

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD 

İki  uçlu  bozukluk  sağaltım  kılavuzu  bir  önceki  kılavuzun  yapısından  esinlenerek  ancak  bazı  yeni  bölümlerin 
eklenmesiyle içerik biraz değişmiş oldu. Kılavuzun girişinde temel yaklaşım ele alınıp hastayı bir bütün olarak anlama konusu 
vurgulandı.  Ardından  belirtili  dönemlerin  sağaltımı  ve  uzun  dönemli  sağaltım  ilkeleri  ortaya  kondu.  Ardından  yine 
psikoterapötik  yaklaşımlar  incelendi.  Özel  hasta  gruplarında  gebelikloğusalık  dönemi  ile  çocukluk  ve  yaşlılık  çağında 
sağaltım  özellikleri  vurgulandı.  Ayrıca  ek  tanılarla  ilgili  bölüm  yapılıp  anksiyete  bozuklukları,  alkol  –  madde  kullanım 
bozuklukları ve bedensel hastalıkların ek tanı olarak yer almasının sağaltım üzerine etkileri incelendi. Yan etkilere özel vurgu 
yapılıp yan etkileri izleme ilkeleri belirtildi. Kılavuzumuzda yaşam boyu izlem çizelgesi, ilaç etkileşimleri, hasta kayıt programı 
gibi ayrıntılara da önem verildi.



İki Uçlu Bozuklukta Algoritmik Sağaltımın Artıları 
PANEL 15 

E.Timuçin ORAL 
İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 
 
Kanıta dayalı tababet, hekimin hastalarına uygulayacağı sağlık hizmeti hakkında karar verirken var olan en iyi 

kanıtları dürüst, net ve adil bir şekilde kullanmak amacıyla hastasına da danışarak ona en uygun çözümü bulmakta ve karar 
vermekte başvurduğu bir yaklaşımdır. Doğal olarak hekimler, meslek hayatları boyunca sadece kendilerini değil hastalarını 
ve dolaylı olarak onların yakınlarını etkileyecek birçok karar vermek zorundadırlar. Bu kararlar da tabii ki hekimlerin bilgi, 
tecrübe ve yeteneklerine göre şekillenmektedir. Geçtiğimiz yüzyıllarda tıp pratiği tamamen hekimin bilgi ve tecrübesine dayalı 
olup hekime geniş yetkiler tanırken, günümüz tıp yaklaşımının hekimin inisiyatifini azalttığı, nesnel dayanaklara gereksinim 
gösterdiği doğrudur ve kanıta dayalı yaklaşım tam da bu dayanak gösterme gereksiniminin sonucudur. Önceleri psikiyatride 
kanıta dayalı yaklaşıma karşı bir direnç oluşmuşsa da bu direnci kısmen konunun yanlış anlaşılmasına, kısmen de psikiyatrik 
hastaların ölçülemeyen özelliklerine bağlamak mümkündür. Şimdi de kabaca iki temel yaklaşım bulunduğu söylenebilir. 
Bunlardan ilki kanıta dayaklı yaklaşımı ve algoritma mantığını ilke olarak kabul edip uygulamadaki değerini sorgular; ikincisi 
ise zihinsel durumların yalnızca nörokimyasal süreçleri temsil etmediklerini ve psikiyatrik durumların tamamını biyolojik, 
ölçüye vurulmuş terimlerin açıklayamayacağını söyler. Kanıta dayalı psikiyatrinin en önemli güçlüğü, ise psikiyatrik 
tanılandırma sisteminin bunun için çok uygun olmamasıdır. Genellikle kılavuzlar veya tedavi algoritmaları ya gerçekten kanıta 
dayalı olarak oluşturulurlar ya da uzman uzlaşı kılavuzları örneğinde olduğu gibi hekimlerin kanıta dayalı olarak yaptıkları 
ancak kendi uygulamalarıyla zenginleşmiş olup aslında son tahlilde kanaate dayalı uygulamalardan oluşur. Örneğin Türkiye 
Psikiyatri Derneği Duygudurum Bozuklukları Bilimsel Çalışma Birimi yayını olan ve bu yıl güncellenen İki uçlu Bozukluklar 
Sağaltım Kılavuzu da böyle bir anlayışla yani kanıtı gözeten ama kanaate de dayalı bir anlayışla yazılmıştı. Bu yıl daha çok 
kanıta yer veren bir anlayışın hâkim olduğunu görüyoruz. İngiltere’de Ulusal Klinik Mükemmeliyet Enstitüsünün (NICE) 
kılavuzu oluşturulduktan sonra kılavuzların daha yaygın hale geldiği ama yine de psikiyatristlerin bunlara ne derecede 
başvurduklarının bilinmediğinden söz edilmektedir. Yayınlanmış kılavuzlar birbirlerine göre farklılıklar göstermekte ve 
yayınlandıktan bir kaç yıl sonra güncelliklerini yitirme eğilimi göstermektedirler ki bu da kanıtın doğasında vardır. Sonuçta, 
algoritma tanı koyma yönteminin geliştirilmesi, olabildiğince farklılıkların azaltılması, hekimlerin eğitim ve öğretim 
standartlarının geliştirilmesi, hastaların tedaviye katkılarının kanıtlar üzerinden bilgilendirilerek yapılabilmesi, hasta hekim 
iletişiminin artırılması ve nihayet hastaya verilen hizmet kalitesinin artırılmasını hedeflemektedir. Eğer amaç sağlık hizmetinin 
daha nitelikli hale getirilmesiyse, gereklidir. 



PANEL 15 
İki Uçlu Bozuklukta Algoritmik Sağaltımın Eksileri 
Mehmet Kerem DOKSAT 

İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri AD 

Psikiyatride  biyolojik  belirteçlerimiz  ve  endofenotiplerimiz  hâlâ  çok  muğlâk  ve  tanı  sistemleri  de  sürekli  olarak 
eleştiriliyor. DSMV’te yapılacak değişiklikler hepimizi sanki heyecanlı lig maçı seyreder hâle getiriyor. 

Bir hastalığın tedavi algoritmasının delile dayalı olarak tesbiti de ancak yeterince güvenilir klinik çalışmalar ve meta 
analizlerle  mümkündür.  Bunlar  da  her  gün  değişiyor  ve  hemen  her  kaynakta  benzer  ve  farklı  yönleriyle  değişik  tedavi 
algoritmalarına rastlıyoruz. 

Meselâ Akiskal’in Bipolar alttipleri: Bipolar I/4: antidepresanlara hızla cevap verip sonra cevapsızlaşanlar… Bipolar 
I/2:  şizobipolar  bzk.  Bipolar  I:  çekirdek Manik Depresif  Hastalık. Bipolar  I½:  uzun  süreli  hipomanili  Depresyon.  Bipolar  II: 
Belirgin hipomanik epizodlarla Depresyon. Bipolar  II½:  siklotimik huya  inzimam eden Depresyon. Bipolar  III: Depresyon + 
endüklenen  hipomani  (sâdece  antidepresan  veya  diğer  somatik  tedaviyle).  Bipolar  III½:  alkol/madde  kullanımı  veya 
sûiistimâlinde ortaya çıkan belirgin DD oynamaları. Bipolar IV: hipertimik huya  inzimam eden Depresyon. Bipolar V: karma 
hipomaniyle Depresyon. Bipolar VI: Demansla ilintili bipolarite. Bunlar için hangi algoritma en doğrusudur, belli değil! 

Ayrıca,  Kronik,  hafif  derecede  MD  ile  distiminin,  EADHuy  ile  DİSTİMİNİN,  Depresif  Kişilik  Bozukluğu’yla 
EADHuyun, EADHuy varsa, DKB  ile  farkı  ne?  İkisi  de yoksa nemrut  adamlara ne  teşhis koyacağız? Üstelik EADHuy da, 
DİSTİMİ de, Siklotimik – Hipertimik – İrritabl huylar da hep BB yelpâzesinde! Üstelik travma +  jüvenil bipolarite + DEHB + 
genetik  predispozisyon  +  travma  +  SERT’te  kalıcı  s  veya  l  allel  değişiklikleri  gibi  her  gün  yenisi  posta  kutumuza  düşen 
çalışmalar  var…  Tanılardan  emin miyiz?  DSM,  ICD  hastaları  gerçek  hayatta  var  mı?  Daha  ne  kadar  değişecek  bunlar! 
Duygudurum bzk – anksiyete bzk – psikozlar – dissosiyatif bzk. – kişilik bzk… – hepsi boyutsal mı (yoksa değil mi)? 

En doğru algoritma için en doğru tanı lâzım, ona ise hemen hiç sâhip değiliz. 

Buna bir de “hastalık yoktur, hasta vardır” ilkesini eklediğimizde, bilgilice ve bilinçli polifarmasi en rasyonel yaklaşım 
oluyor. 

Bu  konuşmada  hasta  örnekleri  üzerinden  algoritmaların  yetersizlikleri  ama  onlarsız  da  neden  yapamayacağımız 
irdelenmiştir.



PANEL 16 
Psikiyatride Yeniden Cerrahi Girişimler 
Serap ERDOĞAN 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD 

Psikiyatride bir  tedavi yöntemi olarak cerrahi girişimlerin kullanılması, Portekizli Nobel ödüllü nörolog Antonio Egas 
Moniz’in  1930lu  yıllarda  uygulamaya  başladığı  ilk  lobotomi  vakalarından  bu  yana  tartışılmaktadır. Moniz  ve meslektaşları 
manik  depresyon,  şizofreni,  anksiyete  nevrozu  ve  melankoli  olarak  tanımladıkları  hastalıkların  tedavisinde  lobotomiyi 
kullanmışlardır. Günümüzde psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılan cerrahi yöntemlere genel olarak, lezyon oluşturma 
işlemleri ve henüz deneysel bir uygulama olan nöromodülasyon (yüksek frekanslı elektriksel uyarılar aracılığıyla derin beyin 
yapılarının işlevlerinin baskılanması, Derin Beyin Stimulasyonu [DBS]) hakim durumdadır. 

Psikocerrahi  dört  özelliği  ile  tanımlanmaktadır:1)  beyin  dokusuna  doğrudan  müdahale  edilmesi,  2)  işlemin  geri 
döndürülemez  oluşu,  3)  üzerinde  durulan  beyin  dokusunun  genel  olarak  normal  bir  doku  oluşu  ve  4)  işlemle  hastalık 
belirtilerinin  hafifletilmesinin  amaçlanması.Cerrahi  tedavinin  en  çok  kullanıldığı  psikiyatrik  hastalık  tanılarının  ise  obsesif 
kompulsif  bozukluk  (OKB) ve major depresyon  (MD)olduğu görülmektedir. Obsesif  kompulsif  bozuklukta cerrahi  yaklaşım, 
bilateral anterior kapsülotomi, bilateral anterior singülotomi, subkaudat traktotomi ve limbik lökotomi olarak sayılmakla birlikte 
en  sık  kullanılanlar  kapsülotomi  ve  singülotomidir.  Cerrahi  tedavi  uygulanacak  hastanın  seçiminde  oldukça  titiz 
davranılmakta,  hastalığın  ağırlığı,  süreğenliği,  tedavi  direnci  ve  yarattığı  işlev  kaybı  değerlendirilmektedir.  Yeterli  süre  ve 
uygun dozlarda en az üç seçici serotonin geri alım inhibitörü ve klomipraminin, antipsikotiklerle güçlendirme tedavilerinin ve 
BDT’nin  uygulanmasına  rağmen  hastalık  belirtilerinin  işlevselliği  önemli  derecede  bozacak  şekilde  devam  ediyor  oluşu, 
cerrahiye uygunluğu belirlemede kullanılan kriterlerdir. Dışlama kriterleri arasında mevcut durumda ya da geçmişte psikotik 
bozukluk öyküsü, beyin yapı  ve  işlevlerini  bozabilen organik hastalıkların ve madde kullanım bozukluğunun bulunması  ve 
kişilik  bozuklukları  yer  almaktadır.  Cerrahi  tedavilerle  ilgili  en  büyük  kaygı  uygulanan  işlemlerin  komplikasyon  riski  ve 
gelişebilecek  yan  etkilerle  ilgilidir.  Yan  etkiler  arasında  baş  ağrısı,  bulantı,  kusma,  nadiren  de  serebral  hemoraji,  nöbet 
gelişimi, bilişsel güçlükler yaşama sayılmaktadır. Lezyon oluşturma yaklaşımına dirençli OKB hastalarının %4565 oranında 
yanıt verdiği belirtilmektedir. 

DBS 1980lerin başlarından itibaren kullanılmaya başlamış psikiyatride yine OKB ve MD tedavisinde kullanılmaktadır. 
Her ne kadar DBS psikocerrahi uygulamaları arasında sayılsa da beyin işlevlerinde yarattığı öne sürülen etkinin geri dönüşlü 
olması ve herhangi bir kalıcı lezyon oluşturmaması  ile diğer cerrahi yaklaşımlardan ayrılmaktadır. Bununla birlikte beyin  içi 
kanama,  elektrotların  yer  değiştirmesi  ya  da  enfeksiyona  yol  açması,  uyarılma  ile  ilişkili  agresyon,  depresyon  belirtilerinin 
ortaya çıkması gibi yan etkilere neden olabildiği bilinmektedir. 

1950li  yıllardaki  yüksek  uygulama  oranlarından  sonra  genel  olarak  bir  düşüş  gösteren  cerrahi  tedavi  yaklaşımı 
1990larla  birlikte  ve  21.  yüzyıldaki  teknolojik  gelişmelerle  yeniden  tartışılmaya  başlanmıştır.  Yurt  dışındaki  merkezlerin 
genelinde  psikocerrahi  kararı,  psikiyatri,  nöroloji  ve  beyin  cerrahisi  uzmanları  ile  birlikte,  tıbbi  yasal  konularda  ve  biyoetik 
konularında uzman kişilerden oluşan komiteler aracılığıyla değerlendirilmektedir. Sunumda psikocerrahi yöntemleri ile birlikte 
bu  yöntemlerin  kullanım  alanları  hakkında  bilgi  verilecek  ve  20052009  yılları  arasında  Gazi  Üniversitesi  Tıp  Fakültesi 
(GÜTF) Psikiyatri Anabilim Dalı’nda cerrahi  tedavi uygulanmasına karar verilen ve GÜTF Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim 
Dalı tarafından bilateral anterior kapsülotomi yapılan tedaviye dirençli 5 OKB hastasından bahsedilecektir. 

Kaynaklar: 

1.  Kringelbach LM, Aziz TZ. Deep brain stimulation: Avoiding the errors of psychosurgery. JAMA 2009; 301(16):17057 

2.  Bear  ER,  Fitzgerald  P, Rosenfeld  JV,  Bittar RG. Neurosurgery  for  obsessive  compulsive  disorder:  Contemporary 
approaches. J Clin Neurosci 2010 (17): 15 

3.  Zahmacıoğlu O, Dinç G, Naderi S. The history of psychosurgery in Turkey. Turkish Neurosurgery 2009 (3): 30814.



Işık Tedavisi 
PANEL 16 

Okan ÇALIYURT 
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD  
 
Güneş ışığına yakın spektrumda ve yüksek ışık şiddetinde uygulann parlak ışık tedavileri bazı psikiyatrik 

bozuklukların tedavisinde etkili bir yaklaşım sağlamaktadır. Ağır depresyonu olan yatan hastalarda sabah saatlerinde güneş 
ışığına maruz kalmak antidepresan etkinlik oluşturmakta ve hastanede yatış süresini kısaltmaktadır. Mevsimsel özellikli 
depresyonda onbin lüks gibi yüksek ışık şiddeti ile tedavi edilenlerde antidepresan etkinlik bir çok bilmsel çalışmada 
gösterilmiştir. Diğer yandan unipolar depresyonda ışık tedavisinin antidepresan etkinliği hala tartışmalıdır. Işık tedavisinin 
etkin olarak uygulandığı diğer bir alan da uyku bozukluklarıdır. Özellikle uyku-uyanıklık düzeni sorunları yaşayanlarda ve 
sirkadiyen ritm uyku bozukluğu olanlarda dışardan uygulan parlak ışık tedavileri uyku-uyanıklığı düzenlemektedir. Uygulanan 
ışık tedavileri öne kaymış veya gecikmiş uyku evrelerini düzenlemekte veya jet-lag uyku bozukluklarındaki bozulan ritimleri 
organize etmektedir. Buradaki etkinlik sirkadiyen ritimlerin düzenlenmesi, melatoninin baskılanması ve güniçi yorgunluğun 
azaltılması şeklinde ortaya çıkmaktadır. 

Mevsimsel ve mevsimsel özellikli olmayan depresif epizodların tedavileri benzer olmaktadır. Kış depresyonunda 
fazda öne kaymanın büyüklüğü duygudurumdaki düzelme ile ilişki göstermektedir. Diğer yandan depresyon tedavisinde 
monoterapötik yaklaşım dışında, yapılan çalışmalar göstermektedir ki kombinasyon tedavisi şeklinde uygulanan ışık tedavisi, 
mevsimsel özellikli olmayan depresyonda ilaç tedavisini hızlandırmaktadır. Işık tedavisi bir kür tedavisi şeklinde 
uygulanmaktadır ve tedavide tek bir kez uygulama söz konusu değildir. Çoğunlukla bir-iki haftayı bulan günlük uygulamalar 
en sık tercih edilenlerdendir. Hasta yapay bir ışık kaynağı karşısına oturtularak doğrudan ışık kaynağına bakmadan 
belirlenen süreyi yüksek ışık şiddeti oluşturan bu kaynak karşısında geçirir. Tedavi uygulamasında ışık şiddeti ve süre ile 
doğru orantılı ve ışık kaynağına uzaklık ile uzaklığın karesi şeklinde bir ilişki bulunmaktadır.  

Diğer uygulama alanları olarak antepartum ve premenstruel depresyon, bulimia nervosa, senil demansa bağlı uyku 
sorunları, vardiyalı çalışma ve jet-lag’a bağlı uyku bozuklukları olarak sıralanabilir.  

Işık tedavisi oldukça güvenli bir tedavi yöntemidir ve kullanılan cihazlarda özellikle olumsuz yan etki oluşturabilecek 
ultraviyole frekanslar için filtreler kullanılmaktadır. Bugün için retinopatiler dışında bir kontraendikasyon belirlenmemiştir. 
Parlak ışık uygulamanın yan etkileri olarak; gece uygulanması söz konusu olduğunda insomnia ve hiperaktivite diğer yandan 
sabah erken uygulamalarında ise planlanan saatten daha erken uyanma ve tekrar uykuyu sürdürememe görülmektedir. 
Yapılan çalışmalar hipomani, irritabilite, başağrısı ve bulantının en sık görülen başlangıç yan etkileri olduğu ve ısrarlı olursa 
doz azaltma ile ortadan kalkabileceğini göstermiştir. Ancak çok nadir olgularda hastaların yan etkiler nedeni ile tedaviye 
devam etmediği bildirilmiştir. En ciddi yan etkiler arasında ise bugüne kadar iki olguda bildirilmiş ışık tedavisi ile ortaya çıkan 
manik epizod yer almaktadır. Bu iki olgunun ilaca dirençli unipolar mevsimsel özellikli olmayan depresyon olduğu ve ışık 
tedavisine başladıktan 4-5 gün sonra ortaya çıktığı görülmüştür.  

Sonuç olarak ışık tedavisi invazif olmayan ve yan etki profili oldukça güvenli bir tedavi yöntemidir. Bugün için başlıca 
mevsimsel özellikli depresyon, major depresyon ve uyku bozukluklarında kullanılan etkin bir araçtır. Unipolar major 
depresyonda özellikle kombinasyon tedavisinin bir parçası olmaktadır. Işık tedavisi ile ilgili araştırmalar halen başlangıç 
dönemindedir ve tedavinin zamanlaması, ışığın şiddeti, süresi ve dalga boyu ile ilgili optimal değerlerin belirlenmesi 
gerekmektedir. Bu konuda yapılacak bilimsel çalışmalar ile bazı psikiyatrik bozuklukların altında yatan fizyopatolojik 
değişiklikler belirlenebilecek ve ışık tedavisinin yaptıklarını simüle edecek psikofarmakolojik yaklaşımların ortaya konmasına 
yardımcı olabilecektir. 



PANEL 16 
Uyku Yoksunluğu ve Tedavideki Yeri : 
Selçuk ASLAN 

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD 

Uykunun  hafif  uyku,  derin  uyku  ve REM uykusu  gibi  çeşitli  uyku  evrelerinin  oluşmasında,  serotonin,  noradrenalin 
dopamin gibi  çeşitli  nörotransmitter  sistemleri  rol  oynar. Uykunun  tamamı ya da bir kısmının uyunmasına engel olunarak, 
beyindeki  nörotransmitter  sistemlerini etkilenebilir. Bu sistemler aynı  zamanda depresyon oluşumunda önemli  rol oynarlar. 
Tüm  gece  uykusunun  uyunması  ya  da  gece  uykusunun  sadece  belli  bir  bölümünün  uyunmasına  engel  olunur.  Uyku 
yoksunluğu süren antidepresifler ya da lityum tedavisine ek olarak uygulanabilir. 

Buna  karşın  uygulanan  uyku  yoksunluğunun  depresyon  üzerine  etkisi  geçici  olabilmektedir.  Adverse  olay  olarak 
iyileştirici  etkisi  yanında  manik  nöbeti  hazırlayıcı    ya  da  tetikleyici  etkisi  iyi  bilinmektedir.  Hayvan  deneylerinde  uyku 
yoksunluğunun  T3ve  T4  hormon  düzeylerinde  artışa  yol  açtığı  izlenmiştir.Yine  uyku  yoksunluğu  ile  iyileşme  gösteren 
depresyonlu hastalarda beta endorfin düzeylerinin artmış olduğu bulunmuştur. 

Uyku yoksunluğu başlıca üç şekilde uygulanmaktadır. 

Tam  uyku  yoksunluğu  Tam  bir  gece  boyunce  hastanın  uyuması  engellenerek  uygulanan  uyku  yoksunluğu 
duygudurum  üzerine  ertesi  günlerde %  50    oranında  antidepresan  etkinlik  göstermektedir.  Sürekli  ve  hafif  seyir  gösteren 
karakterolojik  depresyon  olarak  ta  bilinen  distimik  olgularda  iyi  yanıt  alınamaken, melankolik  ve  endojen  depresyonlarda 
daha  iyi  yanıt  alınmaktadır.  Bipolar  hastaların  depresif  dönemlerinde  iyi  sonuçlar  elde  edilebilmekle  birlikte manik  nöbete 
dönüş %30 oranında görülmektedir. Bu durum da, uyku yoksunluğunun duygudurumu yükseltici etkisinin olduğunu gösteren 
bir kanıt olarak kabul edilebilir. Uygulama zorlukları ve hasta uyumunu sağlamak için aralıklı uygulama mümkündür (Bonnet 
1994).    Tam  uyku  yoksunluğu  ertesi  günü  izlenen  antidepresan  etki,  öğleden  sonra  en  yüksek  düzeye  ulaşır.  Endojen 
depresyonlu olgular, depresif belirtileri  sabahakşam  (diürnal) değişik gösteren hastalar, uyku yoksunluğuna daha  iyi  yanıt 
verir. Ayrıca hemen hemen tüm manik hastalarda, mani tablolarının uykusuzlukla başladığı izlenir. Bu da uyku azalmasıyla 
manik durum arasında bir ilişki olduğunu düşündürmektedir. 

Uyku yoksunluğu ile depresyon tedavisinin sınırlıklıkarı vardır, ortaya çıkan antidepresan etki geçicidir ve ertesi gün 
uyuma ile kaybolabilir. Yönteme hasta uyumunu sağlamak çok zordur  (Benca 1994). 

Seçici REM uyku yoksunluğu : 

Depresyonlu hastalarda üç haftalık uygulama sonunda, endojen depresyonlu hastaların REM baskılanmasına daha 
iyi yanıt verdikleri ileri sürülmüştür (Vogel ve ark. 1975). REM yoksunluğuna yanıt vermeyen hastaların imipramin tedavisine 
de  iyi  yanıt  vermediği  ileri  sürülmüştür.  Bu  bulgular REM uyku  yoksunluğu  depresif  belirtilerin  düzelmesi  için  ek  bir  katkı 
sağladığını desteklemektedir. 

Uzun süreli REM uyku yoksunluğunun depresif belirtileri düzeltebilmektedir.  tam uyku yoksunluğundan farklı olarak 
bu yöntemde antidepresan etkinin bir kaç hafta sonra ortaya çıkmaktadır.   REM uyku yoksunluğunun uygulaması  zorldur. 
REM dönemlerinin  tespit edilerek olgunun uyandırılması gerektiği  için uygulama güçlüğü vardır. Tam uyku yoksunluğunun 
antidepresif ilaç tedavisi ile birlikte uygulanmasının yararlı olacağı  düşünülmektedir.(Chen 1979, Smith ve ark. 1999). 

Kısmı uyku yoksunluğu : 

REM  uykusunun  baskılanabilmesi  için  REM’in  yoğun  olduğu  dönemde  gecenin  ikinci  bölümündeki  uykunun 
engellenmesi  hedeflenmiştir.  Uygulaması  daha  kolay  bir  yöntemdir.  Kısmi  uyku  yoksunluğunda,  fizyolojik  olarak    REM 
uykusunun daha çok yer aldığı bir dönemde gecenin ikinci yarısında yoksunluk uygulanır REM uykusu daha çok baskılanmış 
olur. Tam uyku yoksunluğuna benzer şekilde antidepresan etki erken dönemde ortaya çıkar ve bu etki % 50 oranında benzer 
düzeydedir. Buna karşın iyileştirici etkinin haftalar içinde azaldığı dikkati çekmektedir (Bonnet 1994).



Hiperbarik Oksijen Tedavisi: Otizmde Yeni Bir Tedavi Yöntemi Mi? 
PANEL 16 

 Şenol YILDIZ 

GATA, Sualtı Hekimliği Ve Hiperbarik Tıp AD        

Amaç:  

Otizm etiyolojisi tam olarak aydınlatılamamış ve buna bağlı olarak pek çok tedavi yönteminin denendiği bir 
nöropsikiyatrik bozukluktur. Tedavi yaklaşımlarından çok azı kontrollü bilimsel çalışmalara dayanmaktadır. Bazı çalışmalar 
otistik çocuklarda serebral hipoperfüzyon, nöroinflamasyon ve gastrointestinal inflamasyon bulunduğunu göstermiştir. 
Hiperbarik oksijen (HBO) tedavisinin dokulardaki oksijen parsiyel basıncını çok yüksek değerlere çıkardığı ve deneysel 
modellerde inflamasyonu azalttığı gösterilmiştir. Buradan yola cikarak HBO tedavisinin otistik hastaların tedavisinde 
kullanılabileceği öne sürülmüştür.  

Yöntem:  

Tip veritabanlari taranarak otizm ve HBO tedavisi ile ilgili araştırma makaleleri bulundu. Bu çalışmaların sonuçları 
değerlendirildi.  

Bulgular: 

 HBO tedavisinin otizimde kullanımı ile ilgili PubMed`de 9 yayına ulaşıldı. Bu yayınların ikisi orijinal makale, beşi 
derleme makale, biri vaka raporu, biri editöre mektup idi.  Rossignol ve ark. yaptığı ilk çalışma kontrollü randomize bir 
çalışmadır ve çalışmaya 18 hasta katılmıştır (1). Tedavi grubunda CRP seviyeleri düştüğü bildirilmiş, aileler de çocuklarında 
otizm belirtilerinin azaldığını ifade etmişlerdir. Rossignol ve arkadaşları tarafından 62 çocuk üzerinde çok merkezli, kontrollü, 
randomize ve çift kör olarak yapılan diğer bir çalışmada ise tedavi grubuna 1,3 ATA’da %24 oksijen, kontrol grubuna ise 1,03 
ATA’da %21 oksijen solutulmuştur (2). İlk gruptaki çocuklarda bütün fonksiyonlarda (göz teması, sosyal iletişim, duyusal ve 
bilişsel farkındalık) belirgin düzelme olduğu ileri sürülmüştür.  

Bu alanda daha yeni bir çalışma science direct veri tabanında bulunan Granpeesheh ve arkadaşlarının 34 hastada 
yaptıkları kontrollü, randomize, çift kör bir çalışmadır (3).  Çalışma grubuna 1,3 ATA’da %24 oksijen,  kontrol grubuna ise 
çevre basıncında hava solutulmuştur. Hastalara çok ayrıntılı psikolojik testler uygulanmış ve ayrıca davranışları haftada iki 
kez gözlemlenmiştir. Bu çalışmada HBO tedavisinin otizm spektrumu hastalık semptomlarının düzeltilmesinde belirgin 
etkisinin olmadığı bildirilmiştir.  

Sonuç:  

Çalışmalar değerlendirildiğinde en kapsamlı değerlendirmelerin Granpeesheh ve arkadaşlarının çalışmasında 
yapıldığı görülmektedir. Bu çalışma sonucuna göre HBO tedavisi otistik hastaların tedavisinde etkin bir tedavi yöntemi 
değildir.  

 Mevcut çalışmalar ışığında HBO tedavisinin otizm tedavisinde rutin olarak kullanılmasını önermemekteyiz. 
Ülkemizde yeterli bilimsel kanıt olmamasına rağmen bazı merkezlerde otistik çocuklar çok uzun sureli tedavilere 
alınmaktadır. Yüksek seans sayısı HBO tedavisinin yan etki olasılığına da artırmaktadır.   

Sonuç olarak HBO tedavisi klasik tedavi yöntemi gibi standart olarak otizm tedavisinde kullanılmamalıdır. Devam 
eden kontrollü randomize çalışma sonuçları da beklenmeli ve eğer o aşamadan sonrada kullanılacaksa, hastalar çocuk 
psikiyatri uzmanları ile birlikte takip edilmelidir.   

Referanslar: 

1-Rossignol DA, Rossignol LW, James SJ, Melnyk S, Mumper E. The effects of hyperbaric oxygen therapy on 
oxidative stress, inflammation, and symptoms inchildren with autism: an open-label pilot study. BMC Pediatr. 2007 Nov 
16;7:36.  

2-Rossignol DA, Rossignol LW, Smith S, Schneider C, Logerquist S, Usman A, Neubrander J, Madren EM, Hintz G, 
Grushkin B, Mumper EA. Hyperbaric treatment for children with autism: a multicenter, randomized, double-blind, controlled 
trial.  

BMC Pediatr. 2009 Mar 13;9:21 



3-Granpeesheh  D, Tarbox J et al. Randomized trial of hyperbaric oxygen therapy for children with autism. Research 
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PANEL 17 
Doğada Agresyon Tipleri Ve Nörobiyolojisi 
Elif ATEŞ 

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 
Doğada agresyon tipleri genel olarak iki ana başlıkta sınıflandırılmıştır: araçsal agresyon ve affektif agresyon. Bu iki 

tip agresyon psikolojik ve  fizyolojik olarak  farklıdırlar.  Affektif agresyon  insanda düşmanca agresyon olarak da adlandırılır; 
impulsif, plansız, kontrolün kaybolduğu, affektif belirtilerin eşlik ettiği agresyon tipidir. Karşı tarafa acı çektirmeyi hedefler ve 
öfke  içerir.    Hayvanlarda  genellikle  tehdit  veya  savunma  için  ortaya  çıkar,  öldürmekten  ziyade  gösteri  amaçlıdır.  Araçsal 
agresyonda ise öfke ve acı çektirmek esas amaç değildir. Agresyon; para kazanmak, bilgi edinmek, toplum tarafından kabul 
edilmek gibi başka bir amaca aracılık etmek  içindir. Bu davranış  impulsif  değil,  planlı,  bilinçli  bir davranıştır. Hayvanlarda 
besin  elde  etme  amaçlıdır  ve  avcı  agresyonu  olarak  da  adlandırılır.  Bu  ayrıma  göre  aralarında  amaç,  öfke  ve  planlama 
açısından  en  azından  üç  alanda  fark  mevcuttur.  Hayvanlarda  yapılan  çalışmalarda  bu  iki  tip  agresyonun  farklı  yolakları 
olduğu gösterilmiştir. İnsanlarda da agresyonun nörobiyolojisi ile ilgili yapılan çeşitli çalışmalarda araçsal ve affektif agresyon 
tipleri  karşımıza  çıkar.    Agresyon  ile  ilgili  başlıca  alanlar  hipotalamus,  periakudaktal  gri  madde,  amigdala  ve  prefrontal 
kortekstir.  Agresif  davranışların  genetik  etkenler,  cinsiyet,  hormonlar,  nörotransmitterler  gibi  bir  çok  faktörden  etkilendiği 
bilinmektedir. Bu sunuda agresyonun tiplendirmesi ve nörobiyolojisi daha detaylı ele alınmaya çalışılacaktır.



Agresyona Etolojik Bakış: Gereklilik Mi? Sonuç Mu?  
PANEL 17 

Zeynep UĞUR 
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Bölümü 
 
Agresyon davranışı yerleşik yaşayan canlılarda tür içinde daha belirgin bir şekil almaktadır. Bu aslında seleksiyon 

baskısı yoluyla o türün korumasını ve hayatta kalmasını sağlar. Tür ne kadar yerleşikse kendi türdeşine yönelen saldırganlığı 
da o derecede şiddetlidir. Yırtıcı türlerde agresyon davranışı avlanırken genellikle gözlenmez. Topluluk halinde yaşayan 
canlılarda ise savunma amaçlı yıldırma-mobbing davranışı bulunur. Bu gruplarda deneyim aktarımı önemlidir. Tür içi 
saldırganlık, belli bir bölgede eşit aralıklarla dağılmayı, korunmayı ve beslenmeyi sağlayacak güçlü anne ve babanın 
belirlenmesini ve sürüyü koruyup yönlendirecek liderin belirlenmesini sağlar. Belli davranışlar evrimsel süreçte tür içi 
saldırganlığın zararsız hale getirilmesi amacıyla ‘ritüelleşirler’ yani asıl işlevlerini yitirerek ‘sembolik’ seremonilere dönüşürler. 
Türün geneli için vazgeçilmez olan dürtü korunurken tür içindeki zararlarının önlenmesine karşı bir sosyal engel mekanizması 
oluşturulmuş olur ve böylece daha zayıf olana kaçma şansı doğmuş olur. Bir çok türde dişiye ve yavruya saldırmayı önleyen 
özel engeller bulunur. Avcı ve sosyal grup halinde yaşayan canlılarda tür içi saldırganlığa karşı çok güçlü engelleyici 
sistemler bulunur. Kendisini savunmada tek başına yetersiz olan türlerde anonim sürü oluşturularak güç ve güvenilirlik 
sağlanır. Her türün kendine özgü bireysel mesafesi o türün yerleşikliği yani tür içi saldırganlığıyla ilişkilidir. Kişisel bağ; 
saldırgan hayvanların, genellikle kuluçka ve yavru bakımı nedeniyle ikili beraberlikler ya da daha kalabalık gruplar halinde 
mücadele etmelerinin, türün hayatta kalması açısından işlevsel bir zorunluluk oluşturduğu aşamada ortaya çıkmıştır. Tür içi 
saldırganlık olmadan bir sevgi bağı düşünmek mümkün değildir. Aşık olmak, dostluk, kıskançlık, keder gibi karmaşık 
davranış biçimleri saldırganlığın yön değiştirmiş-ritüelleşmiş şekilleridir. 



PANEL 17 
Sıradan İnsanın Saldırganlığı 
Ejder Akgün YILDIRIM 

Bakırkoy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 

Agresyon  çoğu  omurgalı  canlı  türlerin  üremeden  grup  ilişkilerine kadar  bir  çok  işlevi  belirleyen  bir  davranıştır  (1). 
Etolojik  açıdan  zarar  verici  olduğu  kadar  aynı  zamanda  işlevseldir.  Bir  çok memeli  türünde  saldırganlık  davranışı  belirli 
koşullarda  aktive  olduğu  gibi  belirli  durumlarda  inhibe  olmaktadır.  İnsanda  agresyon  inhibisyonu  ile  ilgili  nöral  sistemlerin 
yeterince gelişmediği öne sürülmüştür (2). 

İnsanlık tarihinde oldukça kapsamlı katliamlar bulunmaktadır. Bu katliamların çoğu sistemli olmakla birlikte sıradan 
halk  kitlelerinin  katliama  katılması  ya  da  sürdürmesi  gözlenen  bir  durumdur.  Tarihte  bu  saldırganlık  eylemleri  sırasında 
vahşete varan öldürmeler bilinmektedir. 

Sıradan insanın vahşeti. Bu soru bir çok bilim disiplininin sorusu olmuştur. Sıradan insan denilen profesyonel savaşçı 
olmayan ya da doğrudan bir çatışmanın  tarafı olmayan bireylerin saldırganlık davranışları  İkinci Dünya Savaşı sonrasında 
bilim dünyasında incelenmiştir (2,3). Olağan yaşamda asla kabul edilmeyecek saldırganlık eylemlerinin olağan bir davranış 
gibi  sergilenebilmesi  özellikle  Nazi  Almanyası’nın  işgal  bölgelerinde  sık  gözlenmiştir.  Yaklaşık  30  yıl  önce  ülkemizde  de 
benzeri çatışmalar olmuş ve etnik temelli gerilimler sonucunda Maraş Katliamı gibi vahşete varan olaylar yaşanmıştır. 

Bu  sunumda  Baltık  bölgesindeki  Nazi  savaş  suçlarından  yola  çıkarak  sıradan  insanın  saldırganlığı  ele  alınacak, 
saldırganlığın spontanlığı ve saldırganlıkta inhibisyon kavramları tartışılacaktır. 

Kaynaklar 

1.FreedmanJL, Sears DO, Carlsmith JM. Introduction To Social Psychology. Çev: Dönmez A. Sosyal Psikoloji, İmge 
Kitabevi, Ankara, Baskı, 2003. 

2.Lorenz K. Saldırganlığın spontanlığı. Çev: Şahinoğlu M, cogito şiddet 1996 kışbahar;165168. 

3.Yıldırım EA. Agresyona eğilimli olan sağlıklı genç erişkinlerde agresyon tipleri ve öfke ifade tarzlarının olaya ilişkin 
beyin potansiyellerine etkisi. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Ensititüsü. Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul 2004



Panel 18 
Narrative Exposure Therapy (NET) 
Güzide KARADAĞ 

Psychiatrie und Psychotherapie FMH Falknerstrasse 8 

Psikiyatrist ve Psikoterapist 

Farklı terapi metotlarına dayanan (Konuşma terapisi, bilişseldavranış terapi gibi), 

Expozisyon  ve  TestimonyTherapy  kombinasyonu  (Lira  ve Weinstein)  bir  terapi metodudur.  İlk  defa Uganda  daki 
ilticacı  kampında  kullanılmıştır.  Nörofizyolojik  araştırmalara  dayanan  belleğin  travmadaki  işleyişi  ve  travma  sonrası  stres 
bozukluğunun semptomlarındaki  rolünden baz alınarak tedavi yönlendiriliyor. NET`le ulaşılmak  istenen hedef: psikolojik ve 
otobiyografik  integrasyondur.  Olay  yerinde  kullanılabiliyor  olması  için  bir  terapiden  beklenilen  özellikleri  (kısa  sürmesi, 
öğrenmenin kolay olması, farklı kültürlere uyarlanabiIiyor olması, sosyal ve politik durumun dikkate alınması) gösterir. 

Sunumumda NET in nörofizyolojik arka planı ve terapi seansları daha ayrıntılandırılacaktır.



PANEL 19 
Askeri  Operasyonlarla  İlişkilendirilen  Travma  Sonrası  Stres  Bozukluğunun 
Psikofarmakolojik Tedavisi 
K. Nahit ÖZMENLER 

Gülhane Askeri Tıp Fakültesi 
Askerî Psikoloji ve Harp Psikiyatrisi Bilim Dalı 

Kronik seyirli ve yitime yol açan Travma Sonrası Stres Bozukluğunun (TSSB) yaşam boyu görülme sıklığı (Amerika 
Birleşik  Devletleri)  %7  civarında  bildirilmektedir.  Bu  hastalığın  tedavisi  için  önemli  bir  miktar  kaynak  ayrıldığı  ileri 
sürülmektedir. Birçok psikiyatrik bozuklukta olduğu gibi TSSB’nda da biyolojik ve psikososyal tedavi yöntemlerinin bir arada 
kullanımının  en  uygun  tedavi  protokolü  olduğu  kabul  edilmektedir.  TSSB’nda  etkin  tedavi  hastalığın  ana  semptomlarını 
yatıştırmalı, kolay tolere edilebilmeli ve hastanın yaşam kalitesini artırmalıdır. Hastalığa sık eşlik eden eştanıların da birarada 
tedavisine olanak sağlayan tercihler önem taşımaktadır. 

TSSB’nda psikofarmakoterapi,  tedavi  cevabının hızla alınabilmesi  ve sıklıkla eşlik eden depresyonun da tedavisi 
açısından  önem  taşımaktadır.  Bu  alanda  yapılan  araştırmalarda  öncelikle  monoterapi  etkinliği  değerlendirilmekle  birlikte, 
çoklu yaklaşım içeren çalışmalar artmaktadır. 

Noradrenerjik ve serotonerjik maddelerin antidepresif ve anksiyolitik etkileri gözden geçirildiğinde, TSSB’a yüksek 
oranda  eşlik  eden  depresyon  da  dikkate  alındığında  antidepresanların  TSSB  tedavisinde  ilk  tercih  olması  kolaylıkla 
açıklanabilmektedir.  Trisiklik  antidepresanlar  ve MAO  inhibitörleri  bu  konuda  ilk  çalışılan  farmakolojik maddelerdir. Her  iki 
grupta plasebo karşılaştırmalı çalışmalarda etkin bulunmuştur. Bu gruplarda yan etki tedavi sürecinde önemli bir sorun teşkil 
etmektedir. 

Selektif  serotonin  geri  alım  intibitörleri  (SSGİ)  ile  yapılan  çalışmalar  öncelikle  fluoksetin,  sertralin  ve  paroksetin 
üzerinde yoğunlaşmakta ve plaseboya göre anlamlı etkinlik bildirilmektedir. SSGİ’nin TSSB semptomları üzerinde farklı küme 
etkinlikleri bildirilmektedir. Bunlardan paroksetin hastalığın her üç semptom grubunda da etkin olarak bildirilen bir maddedir. 
Serotoninnoradrenalin geri alım inhibitörlerinden venlafaksin  ile yapılan çalışmalarda etkinlik bildirilmekte ve klinik cevabın 
ikinci haftada görülebildiği vurgulanmaktadır. 

Antikonvülsanların  TSSB’nda  kullanımı  konusunda  araştırma  sonuçları  tartışmalıdır.  Bununla  birlikte  özellikle 
“yeniden  yaşantılama”  semptomları  üzerinde  etkinliğe  dair  bildiler  vardır.  Ayrıca  hastalığa  eşlik  eden  tepkisellik  üzerinde 
etkinliğe dair deneyimlerden söz edilebilir. 

Benzodiazepinler  ve  sedatif  hipnotikler  TSSB’da  tedavide  antidepresanlarla  birlikte  en  yaygın  kullanılan  grubu 
oluşturmaktadır.  Kronik  seyreden  uyku  sorunları,  irritabilite  klinik  kullanımın  en  sık  gerekçelerini  oluşturmaktadır. 
Benzodiazepinler akut stres bozukluğunun önleyici tedavisinde anılmakla birlikte bu uygulama tartışmalıdır. 

Klinik  uygulamalar,  antipsikotiklerin  TSSB’nda  ek  tedavi  olarak  sık  kullanıldığına  işaret  etmektedir.  TSSB’nda 
halusinasyonlar  ve  hezeyanlar  gibi  psikotik  semptomların  azımsanmayacak  oranlarda  hastalık  tablosuna  eşlik  ettiği 
bilinmektedir. Ayrıca aşırı uyarılmışlık, irritabilite, irkilme gibi dopaminerjik disfonksiyonla ilişkilendirilen semptomlarda TSSB 
kliniğinin önemli bir semptom grubunu oluşturmaktadır. Olanzapin ve risperidon monoterapisini  inceleyen birkaç çalışmada 
gözden geçirilmesini gerektiren sonuçlar bildirilmektedir. Bununla birlikte TSSB’da antipsikotik monoterapisi, antipsikotiklerin 
olası  yan  etkileri  de  göz  önüne  alınırsa  kolayca  taraftar  toplamayacak  gibi  gözükmektedir.  Öfke  patlamaları,  tepkisellik, 
impuls  kontrolu  güçlükleri  gibi  semptomlarda  düşük  potensli  klasik  antipsikotiklerin  düşük  dozlarda  etkinlik  sağladığını  ve 
kolay tolere edilebildiğini söyleyecek deneyimler mevcuttur. 

TSSB’nun  psikofarmakolojik  tedavisinde  ilaç  kullanım  süresinin  uzatılmasının  tedavi  cevabını  artırdığı,  relapsları 
azalttığı ve yaşam kalitesini artırdığı ileri sürülmektedir. Tedavi süresinin akut olgularda en az 612 ay, kronik hastalarda ise 
1224 ay devam etmesi birçok  tedavi  rehberinde belirtilmektedir. Bu amaçla  tedavi başlangıcında az da olsa klinik cevap 
gözlenen olgularda  ısrarcı  davranılması önerilmektedir. Olası  yan etkileri,  geçmiş psikofarmakoterapi  cevap öyküsünü, bu 
yönde aile yüklülüğünü göz önüne alarak yapılacak tercihlerin başarı olasılığını artıracağı söylenebilir.



Kaynaklar: 
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PANEL 19 
Savaş İle İlişkili TSSB'nin Bilişsel Davranışçı Tedavisi 
Taner ÖZNUR 

Gülhane Askeri Tıp Fakültesi 
TSK Rehatibiltasyon ve Bakım Merkezi 

BilişselDavranışçı tedavi aşağıdaki yöntemleri kapsamaktadır: 

•  Travmaya gösterilen ortak tepkiler, 

•  Nefes egzersizleri, örneğin hastaya sakin bir şekilde nefes alıp vermenin öğretilmesi, 

•  Hastanın travmatik tecrübelerle yüzleşebilmesine yardımcı olmak için travmatik anılarla uzun süreli yüzleştirilmesi, 

•  Hastanın travma ile ilgili korkularından dolayı kaçındığı durumlarla tekrar tekrar in vivo (yaşantısal) yüzleştirilmesi. 

Bu tekniklerin seçilmesini sebebi; genel kaygı ve stres, belirli fobi tepkileri, travma sonrası kabuslar, aşırı duyarlılık ve 
yüksek düzeyde fizyolojik uyarılma gibi ortaya çıkan semptomları azaltmada etkin oldukları yönündeki kanıtların varolmasıdır. 

Tedavi Programı 

Tedavi programı 10 haftalık, haftada 1 veya 2 yapılan, her biri 90120 dakika süren seanslardan oluşmaktadır. Her 
seans,  videoya alınmalı  ve hastanın ev ödevi olarak 3  farklı  şekilde  teybe kaydedilmelidir.  İlk olarak,  tüm seans hastanın 
gözden geçirmesi  için  teybe alınacaktır. İkinci olarak,  ilk seanstaki nefes egzersizleri 3 dakikalık bir teybe kayıt edilecektir. 
Üçüncü  olarak  da  “İmgelemde  Yüzleştirme”  egzersizlerini  günde  en  az  bir  kere  dinlemeyi  kolaylaştırmak  için  ayrı  teyp 
kayıtları oluşturulacaktır. Yani, terapist “İmgelemde Yüzleştirme” yöntemini uygulamaya başlaman önce yeni bir teyp kaydına 
başlayacak ve sonrasında başka bir teyp kaydına geçecektir. 

Hastalar 2., 4., 6., 8. ve 10. seanslardan önce bazı formlar doldurmaktadırlar. Terapist de ilerlemeyi izlemek amacıyla 
seansların başında kısaca bu formların üzerinden geçmektedir. 

Tedavinin  uzun  süreli  etkinliğini  anlayabilmek  için,  hasta  ayrıca  tedavinin  bitişini  takip  eden  3.,  6.,  ve  12.,  ayın 
sonunda terapist tarafından değerlendirilmektedir. 

Tedavi Prosedürler: İmgelemde Uzun Süreli ve In vivo (Yaşantısal) Yüzleştirme 

Tedavi programının 2 temel prosedürü; “İmgelemde Uzun Süreli Yüzleştirme” (travmayı yeniden yaşama) ve in vivo 
(yaşantısal)  yüzleştirmedir.  “İmgelemde Yüzleştirmenin” amacı  seanslarda hastaya  travmatik anıları  yeniden yaşatarak bu 
anıları  ele  ala/inceleme  becerisini  kazandırmaktır.  Tekrar  edilen  bu  imgelemde  uzun  süreli  (3060  dakika)  yüzleştirme 
yönteminin saldırı/tecavüz ile ilgili semptomları ve diğer travma semptomlarını azaltmakta oldukça etkin olduğu bulunmuştur. 

Hastalar ayrıca travmatik olaydan sonra kendilerine doğrudan veya dolaylı olarak travmayı hatırlattığı için kaçındıkları 
durumlara (araba kullanmak, savaş filmleri  izlemek, tehlikesiz yerlerde yalnız başına yürüyüşe çıkmak,  tanımadığı kişilerle 
göz kontağı kurmak gibi) yaklaşımları ve bu durumları ele almak için yönlendirilmektedirler. Bu prosedüre in vivo (yaşantısal) 
yüzleştirme  adı  verilmektedir  ve  bu  tekniğin  travma  sonrası  ortaya  çıkan  aşırı  korkuları  ve  kaçınmaları  azaltmakta  etkin 
olduğu bulunmuştur. 

İmgelemde  yüzleştirme  prosedürünü  takip  eden  tartışmalar,  travmatik  deneyimin,  hastanın  dünya,  diğer  kişiler  ve 
kendisiyle  ilgili  inançlarına  olan  etkisinin  araştırılmasını  içermektedir.  Bunun  temelinde  de  TSSB’ye  sahip  kişilerin  travma 
sonrası zorluklarının devam etmesine yol açan belirli işlevsel olmayan bilişlere sahip olduklarını savunan teori bulunmaktadır. 

KAYNAK: 

1.Türk  Psikologlar  Derneği  İstanbul  Şubesi  Trvma  Komisyonu:Travm  Sonrası  Stres  Bozukluğununu  Tedavisinde 
Bilişsel Davranışçı Terapi Yüzleştirme teknikleri El Kılavuzu,2001.



Yeşil (Herbal) Terapinin Kullanım Alanları ve Bu Konuda Avrupa’da Yapılan 
Çalışmalar  
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‘Green Care in Agriculture’; bitki, hayvan, bahçe, orman ve peyzaj alanlarından yararlanarak, insanların ruhsal ve 

fiziksel sağlıklarını iyileştirerek yaşam kalitelerini yükseltmeyi hedefleyen bir akımdır. Bu akımda, değişik meslek 
gruplarından araştırıcılar birlikte faaliyet göstermektedirler. Bu meslek gruplarına ziraatçılar, ekonomistler, psikiyatristler, 
doktorlar ve sosyal bilimciler örnek olarak gösterilebilir. Aksiyonun hitap ettiği insan grupları arasında ise fiziksel ve zihinsel 
engelliler, aşırı alkol ve uyuşturucu kullananlar, ıslah ve huzurevleri ile ve yarı açık cezaevleri sayabiliriz. Hatta son yıllarda 
bu gruba, günlük iş stresinden uzaklaşmak isteyen grup da eklenmiştir. ‘Green Care in Agriculture’ çerçevesinde insanlar 
günlük stresten bitkiler ve hayvanlar ile meşgul olarak kurtulmaya çalışmakta ve böylece yaşam kaliteleri iyileştirmeye 
çalışılmaktadır. ‘Green Care in Agriculture’ birçok Avrupa ülkesinde sektör olma yolunda hızla ilerlemektedir.  Ülkemizde ise 
henüz sektörleşme yolunda çok büyük ilerleme kaydedilmemiştir.   

‘Green Care in Agriculture’ (866 no’lu aksiyon) çerçevesinde ülkemizde TÜBİTAK destekli ‘Ekonomik Önem Arz 
Eden Bazı Yabani ve Kültür Formundaki Keçiboynuzu Tip ve Çeşitleri ile Kapama Bahçe Tesisi, Meyve ve Tohumlarının Bitki 
Besin maddesi, Bazı Fiziksel, Pomolojik ve Biyokimyasal Özellikler Yönünden Karşılaştırılması’ başlıklı bir proje yürütülmüş 
ve ülkemiz bu aksiyonda bu proje ile temsil edilmiştir. Bu proje kapsamında, Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ile ortaklaşa 
olarak Alanya’nın Bucakoluk mevkiinde 100 ha’lık bir keçiboynuzu rehabilitasyon sahası oluşturulmuş ve ayrıca 
Manavgat’ta/Antalya 20 dekarlık bir keçiboynuzu bahçesi kurulmuştur. Projenin başlangıç tarihi olan 2007 yılına göre ‘Green 
Care in Agriculture’ın ülkemizde farklı sahalarda uygulama alanı bulması hususunda ilerlemeler kaydedilmiştir. Ülkemizin 
içinde bulunduğu coğrafik konum göz önüne alındığında, bu akımın değişik alanlarda gün geçtikçe daha yaygın kullanım 
alanı bulabileceğini söyleyebiliriz.  

Bu bildiride, Avrupa Birliği Ülkelerinden ‘Green Care in Agriculture’ çerçevesinde farklı alanlarda yürütülen çalışmalar 
ile ilgili bilgiler verilecektir. 



PANEL 20 
Müzik İle Terapi 
Adnan ÇOBAN 

HTA Nöropsikiyatri Merkezi 

Müzikoterapi her yaştan bireylerin fiziksel, psikolojik, kognitif ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için müzikal aktiviteleri 
kullanan  bir  uzmanlık  dalıdır.  Sağlıklı  olan  veya  tıbbi  hastalığı  bulunan  çocuk  ve  yetişkinlerin  yaşam  kalitesini  düzeltir, 
biyolojik tedavilerin etkinliğine katkıda bulunur. Müzikoterapi uzmanı olabilmek için üç yıllık bir akademik eğitimin ardından iki 
yıl  sürebilen  bir  klinik  süpervizyondan  geçilmektedir.  Müzikoterapi  birçok  ülkede  aktif  bir  terapi  yöntemi  olarak 
uygulanmaktadır. Hemen hemen her hastanenin bünyesinde bir veya  iki müzikoterapist görev almaktadır.   Müzikoterapide 
müzik dinleme tarzında pasif müzikal etkinlikler (reseptif müzikoterapi) ve şarkı söyleme, çalgı çalma, müzikle hareket gibi 
aktif müzikal  etkinlikler  kullanılmaktadır. Otistik  Bozukluk, Dikkat Eksikliği  Hiperaktivite  Bozukluğu, Öğrenme  ve Konuşma 
Güçlükleri, Mental Retardasyon, Majör Depresif Bozukluk, Şizofreni, Alzheimer Hastalığı, Anksiyete Bozuklukları, Alkol  ve 
Madde Bağımlılıkları, Kişilik Bozuklukları, Fiziksel Özürlülük, Nörolojik Hastalıklar, Kanser, Ağrı Bozuklukları ve Psikosomatik 
Hastalıklar  müzikoterapiden  faydalanılan  başlıca  bozukluklardır.  Uygulamalarda  ihtiyaca  göre  motor  becerilerin  yanında 
dikkatkonsantrasyon, algılama gibi kognitif becerilerin ve iletişim gibi sosyal becerilerin geliştirilmesi hedef alınmaktadır.



Ergoterapi Nedir? 
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ERGOTHERAPI Yunanca’dan gelen bir terimdir. Ergon  sözcüğü, iş, hareket, eylem, davranış, beceri, etkinlik 
anlamına gelir.Therapeia sözcüğü ise bakım, iyileşme, hizmet demektir.Ergoterapinin tedavi yöntemi olarak ortaya çıkması 
milattan öncesine dayanmaktadır. Eldeki verilere göre Roma döneminde Dr. Claudius Galenus, pisikolojik hastalarını müzik 
eşliğinde meşgul etmiş ve iş tedavisi uygulamıştır. Ergoterapi 19. yy sonlarından bu yana tıp biliminde yeni bir tedavi yöntemi 
olarak uygulamaya girmiştir. 

Ergoterepi tedavi yöntemi; hastalıklar, kazalar, gelişim bozuklukları nedeniyle, günlük yaşamda yetenekleri 
kısıtlanmış veya kısıtlanabilecek insanların önceden var olan ve herhangi bir nedenle yitirilen zihinsel, sosyal ve fiziksel 
yeteneklerini yeniden kazandırmayı amaç edinir. Bir hastalık sonrasında olası yeti yitimlerinin daha da artmasının önüne 
geçilmesi, ana hedeflerden biridir. 

Ergoterapinin tedavi yöntemlerinde; hastanın, tedavi sürecine aktif olarak katılması ve kendi kendine yardım 
edebildiğini görmesi sağlanır.  

Ergoterapinin çalışma alanları: Nöroloji,Ortopedi,Romatoloji,Pediatri,Çocuk/ergenpsikiyatrisi,Psikiyatri,Engelliler ve 
geriatridir. 

Ergoterapinin tedavi yöntemleri:  Motor fonksiyon terapileri, duyum-algılama  egzersizleri,kendine yetebilme ve 
yaşamını sürdürme egzersizleri,özel el ve kol kenetlerinin yapımı,el-işleri teknikleri,ev ziyaretleri,yardımcı araçlarla ilgili 
bilgilendirme ve bunların bulunmasına yardımcı olmak ve yardımcı araçların yapımını içermektedir.Psikiyatri alanındaki 
terapiler konsantrasyon, ilgi ve hafızanın geliştirilmesi,öğrenme-anlama ve kavrama egzersizleri ,eşyaları, mekanı ve kişileri 
tanıma,zamanı algılanma, konuşma-duyduklarını anlama ve hafızaya kayıt etme yetilerinin yeniden geliştirilmesi ve 
korunmasını sağlayan aktivitelerin yapılması ve yeti yitimin önlenmesine yönelik uygulamaları içermektedir. 

 

 

 

 



PANEL 21 
Gelişmekte Olan Beden Ve Psikofarmakolojik Tedaviler 
Sabri HERGÜNER 

Bakırkoy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 
Çocuk ve ergen yaş grubunda psikiyatrik bozuklukların tanımlanması ile birlikte farklı tedavi yöntemleri geliştirilmiştir. 

Son yirmi  yılda  ise psikofarmakolojik yöntemlerin kullanımı giderek artış göstermektedir. Ancak çoğu  ilaç  ‘offlabel’  olarak 
kullanılmaktadır.  Amerikan  Gıda  ve  İlaç  Dairesi  (FDA)  antidepresan  grubundan  fluoksetin,  sertralin,  fluvoksamin  ve 
klomipramin, antipsikotik grubundan ise risperidon ve aripiprazola endikasyon vermiştir. Bunun yanında bedensel özelliklerin 
erişkin gruptan farklılıklar göstermesi (örn; karaciğer/vücut oranı daha fazla, renal klirens daha hızlı, mide boşalma zamanı 
daha  uzun,  metabolizma  hızı  daha  yüksek)  ilaç  dozlarının  düzenlenmesinde  zorluklara  ve  beklenmeyen  yan  etkilerin 
gözlenmesine  neden  olabilmektedir.  Ayrıca  uzun  süreli  ilaç  kullanımının  büyüme  ve  gelişim  (örn;  sinir  sistemi,  endokrin 
sistem) üzerine etkileri ile ilgili yeteri kadar çalışma bulunmamaktadır. 

Bu  sunumda  çocuk  ve  ergenlerde  psikofarmakolojik  tedaviye  başlamadan  önce  ve  tedavi  sırasında  klinisyenlerin 
önem vermesi gereken noktalar yazın ışığında tartışılacaktır.



Çocuk Ve Ergenlerde Stimulanlar: Artılar ve Eksiler 
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Mersin Çocuk Hastanesi 

 

18. yüzyılın ikinci yarısında keşfedilen stimulanlar 70 yıldan fazla süredir hiperaktif davranışların tedavisinde etkin ve 
güvenli bir şekilde kullanılmaktadır. Özellikle son 20 yılda stimulan kullanım sıklığında belirgin artış gözlenmektedir. 
Stimulanlar çocuk ve ergenlerde dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ve narkolepsi tedavisinde kullanılmaktadır. Dikkat 
eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu dikkatsizlik, hiperaktivite ve dürtüsellik belirtileri ile erken çocukluk döneminde ortaya 
çıkan bir bozukluktur. Çocukların yarısından fazlasında belirtilerin erişkinlik döneminde de devam ettiği bildirilmektedir. 
Tedavi edilmeyen çocuklar toplumsal ve sosyal alanlarda güçlükler yaşamaktadır. Aile-okul-iş hayatındaki başarısızlıklar 
yaşam kalitesini ciddi olarak etkilemektedir. Bu genel olumsuzlukların yanı sıra bu çocuklar ek olarak davranış bozuklukları, 
anksiyete, özellikle depresyon olmak üzere duygudurum bozuklukları, alkol-madde kötüye kullanımı/bağımlılığı gelişimi riski 
altındadır. Eklenen bu bozukluklar yaşam kalitesini daha da düşürmektedir. Dekstroamfetamin, d- ve d,l-metilfenidat, 
amfetamin tuzları dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda en sık kullanılan ve Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) 
tarafından da kullanım onayı alan stimulanlardır. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda ilk seçenek ilaçlardır. Kısa 
(adderall, dexedrine ve dextrostat) ve uzun (dexedrine spansule, adderall XR ve vyvanse) etkili formları bulunan 
amfetaminler ülkemizde bulunmamaktadır. Metilfenidat da benzer şekilde kısa (ritalin, focalin ve methylin), orta (metadate 
ER, methylin ER, ritalin LA, ritalin SR ve metadate CD) ve uzun (concerta, daytrana yama ve focalin XR) etkili formlar 
şeklinde bulunmaktadır. Türkiye’de çocuk ve ergenlerde dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun tedavisinde 
kullanılmak üzere sadece iki stimulan onay almıştır: ritalin ve concerta. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tedavisinde 
oldukça etkili ilaçlardır. Çocukların yaklaşık %70’i ilk stimulana yanıt vermekte, yanıt vermeyenlerde ikinci bir stimülan 
kullanıldığında yanıt oranlarının %90’dan fazla olduğu bildirilmektedir. Stimulanlar arasında etkinlik açısından fark olmadığı 
bildirilmektedir. Bunun yanında kısa ve uzun etkili formlarında etkinlikleri de benzer düzeyde bulunmaktadır. Stimulanların 
kesin etki düzenekleri bilinmemekle birlikte dopaminerjik ve noradrenerjik transmisyonu arttırarak etki gösterdikleri 
düşünülmektedir. Stimulanlar genelde iyi tolere edilmektedir. Çocuk ve ergenlerde stimülan ilişkili yan etkilerin nadir, kısa 
süreli ve doz ve zaman ayarlamalarına yanıt verebilir olduğu bildirilmektedir. En sık görülen yan etkileri iştahsızlık, kilo kaybı, 
uykusuzluk ve baş ağrısıdır. Ciddi yan etkiler oldukça nadir görülmekte ve ilaç kesildiğinde düzelme eğilimi göstermektedir. 
Stimulanların büyüme geriliği, nöbetler, tikler, bağımlılık ve ani ölüm gibi yan etkileri üzerine tartışmalar sürmekle birlikte 
kesin bir görüş birliği bulunmamaktadır. Yapısal kalp bozuklukları, taşiaritmiler, hipertansiyon, anjina pektoris, aktif psikoz, 
tourette sendromu tanısı ya da aile öyküsü, anksiyete, ajitasyon, tirotoksikoz, glokom, MAO inhibitörü kullanımı, gebelik ve 
madde bağımlılığı durumlarında stimulanların kullanılmaması önerilmektedir. Çeşitli ilaçlarla etkileşime girebileceğinden 
dolayı kombinasyon tedavilerinde dikkatli kullanılmalıdır. Sonuç olarak stimülanlar dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu 
tedavisinde halen etkin, güvenilir ilk seçenek ilaçlardır. Gelecekte yapılacak kapsamlı çalışmalar stimulanlar üzerine yapılan 
tartışmalara ışık tutacaktır.     



Çocuk Ve Ergenlerde Antidepresanlar: Artılar Ve Eksiler 
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Erişkin psikiyatri hastalarında uzun zamandır yaygın olarak kullanılan antidepresan ilaçların çocuk ve ergen 
hastalarda kullanımı da giderek artmaktadır. Antidepresan ilaçların bu hasta grubunda bazı psikiyatrik hastalıkların 
tedavisinde etkili olduğuna ilişkin çalışma sonuçları mevcuttur. Ancak bu ilaçların, maturasyonunu büyük oranda tamamlamış 
erişkin beynindeki etkileri bile henüz tam aydınlatılamamışken gelişim sürecinin tüm hızıyla devam ettiği çocuk ve ergenlerde 
uzun vadedeki etkilerini kestirmek eldeki verilerle henüz mümkün değildir. 

Beyin nöronlarının büyük bir kısmı, intrauterin yaşamın ikinci üç ayının sonuna kadar oluşmaktadır. Nöronal göç ise 
döllenmeden sonraki haftalar içinde başlar ve doğuma kadar büyük ölçüde tamamlanır. Fetal gelişim dönemi boyunca oluşan 
nöronların %90’a varan bir kısmı, doğumdan önce apoptotik yoldan ölüme giderler. Elenme sonrasında geriye kalan 
nöronların beynin doğru bölgelerine göç etmeleri gerekir. Nöronlar beyinde bulunmaları gereken bölgelere yerleştikten sonra 
sinaptik bağlantılar oluşturmaya başlarlar. Özellikle doğumdan sonra ilk altı yıl sinapsların çok yüksek hızda oluştuğu kritik bir 
dönemdir. Hem nöronlar hem de sinapslar oldukça plastik, değişebilen ve kolay şekillenen yapılardır. Ergenlik döneminde de 
beyin gelişimi devam eder ve yarışmalı elenme sonucunda sinapsların ancak yarıya yakın bir kısmı erişkinlik döneminde 
varlığını sürdürür. Beynin nörogelişimsel olarak ve genetik programlama sayesinde hangi bağlantıların korunacağını 
hangilerini ise yok etmesi gerektiğini uygun olarak seçmesi ümit edilir. Bu basamaklar olması gerektiği şekilde gerçekleşirse, 
birey bu olgunlaşma süreci sırasında sağlıklı olarak gelişir ve doğal biçimde erişkinliğe ulaşır (1). 

Bütün bu süreçler sadece bireyin genetik yapısından değil organizmanın bu kritik süreçler sırasında dışarıdan maruz 
kalabileceği herhangi bir çevresel faktörden (ilaçlar, toksinler vb) de etkilenebilir. Yaygın olarak reçete edilmelerine rağmen 
antidepresan ilaçların çok az bir kısmının bu hasta grubunda kullanımı FDA (Food and Drug Administration) tarafından 
onaylanmıştır (2). Çocuk ve ergen hastalarda antidepresan ilaç kullanımı ile artmış intihar riski arasında olası bir ilişkinin 
bildirilmesi ve bu ilaçların gelişmekte olan beyin üzerinde ne gibi etkilerinin olduğunun bilinmemesi, bu hastalarda 
antidepresan kullanımının güvenilirliği konusunda soru işaretleri doğurmaktadır (3). 

Bu konuşmada genel olarak çocuk ve ergen hastalarda antidepresan ilaç kullanımının faydalı olduğu terapötik 
uygulamalardan ve bu ilaçların gelişmekte olan organizma üzerine olası olumsuz etkilerinden bahsedilecektir.  

Kaynaklar 

1. Stahl SM (2000), Essential Psychopharmacology:Neuroscientific Basis and Practical Applications. Second Edition. 
Cambridge: Cambridge University Press, pages:1-133. 

2. Perry PJ, Alexander B, Liskow BI, DeVane CL (2007). Pharmacotherapy of childhood and adolescent psychiatric 
disorders. Chapter in Psychotropic Drug Handbook. Eight Edition. Lippincott Williams&Wilkins, pages 548-590. 

3. Antonuccio D. Treating depressed children with antidepressants:more harm than benefit?. J Clin Psychol Med 
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Çocuk Ve Ergenlerde Antipsikotikler: Artılar Ve Eksiler  
PANEL 21 

Ayhan BİLGİÇ 
Malatya Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniği 
 
Antipsikotik ilaçların çocukluk ve ergenlik döneminde kullanım sıklığı son yıllarda önemli ölçüde artış göstermiştir. Bu 

artışta çocukluk döneminde ortaya çıkan psikiyatrik bozuklukların daha iyi tanımlanmaya başlanması ve biyolojik temelli 
açıklamaların daha fazla kabul görmesinin etkisi olsa da, daha güvenilir yan etki profiline sahip oldukları düşünülen atipik 
antipsikotiklerin kullanıma girmesi daha önemli bir rol oynuyor gibi görünmektedir. Çocuk ve ergenler için güvenilirlik ve 
etkinlikleri ile ilgili kanıtlar yeterli olmasa da, antipsikotik ajanlar şizofreni ve diğer psikotik durumların yanı sıra, bipolar 
bozukluk, otizm spektrum bozuklukları, yıkıcı davranış bozuklukları, tik bozuklukları ve mental retardasyona eşlik eden 
davranış problemlerinde sıklıkla kullanılmaktadır. 

 Antipsikotiklerin kullanım alanının ve sıklığının artması bu ilaçların kısa ve uzun dönemli yan etkileri üzerine olan 
ilginin yoğunlaşmasına neden olmaktadır. Günümüzde daha fazla tercih edilmekte olan atipik antipsikotikler ekstrapiramidal 
belirtiler ve tardif diskinezi gelişimi açısından daha güvenli olsalar da, bu ilaçların kullanım oranının artması ve çocuk ve 
ergenlerin ekstrapiramidal belirtilerin gelişimine daha yatkın olmaları bu yan etkilerin ihmal edilemiyecek sıklıkta görülmesine 
neden olmaktadır. Ayrıca atipik antipsikotikler kilo alımı ve metabolik yan etkiler açısından genel olarak daha riskli gibi 
durmakta, sıklıkla hiperprolaktinomiye neden olabilmekte ve bu yan etkilerin gelişmekte olan organizma üzerine olan kısa ve 
uzun vadeli sonuçlarının göz önüne alınması gerekmektedir. 

 Psikiyatrik bozuklukların da dahil olduğu önemli tıbbi hastalıkların hepsinin tedavisinin kendine özgü bazı riskleri 
bulunmaktadır. Bu bağlamda, antipsikotik ilaçların tedavi sürecinde bazı olumsuz etkilere neden olabilmesi şaşırtıcı değildir. 
Ancak, bu ilaçların olumlu ve olumsuz özelliklerin kanıta dayalı olarak ortaya konulması, tedavinin başlanması ve izlem 
esnasında dikkat edilmesi gereken parametreler bakımından klinisyenlere yardımcı olacaktır. 
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K 2 
Aile Sistemleri Eğitiminde Filmler 
Verda Bitlis TÜZER 

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Aile  terapisi  eğitiminde  filmlerin  kullanılması  izleyenlerin  dikkatinin  sağlanması,  farkındalığın  artması,  algılama 
becerilerinin  artırılması,  aynı materyal  üzerinden  farklı  terapi  okullarının  yaklaşımlarının  tartışılabilmesi,  aile  çatışmalarına 
yaklaşım  ve  karşı  aktarımın  ele  alınması  açısından  fayda  sağlar.Seçilen  filmler  aracılığıyla  yönlendirici  tartışmalar  ve 
oyunlaştırma gerçekleştirilir. Filmin belli bölümlerinin gösterilmesi  tüm filmin gösterilmesinden daha güçlü bir etki yaratarak 
işlenen konunun akılda kalmasını  sağlar. Bu şekilde birden çok aile ve  ilişki biçimi,  sınıf,  sosyal  ve etnik  farklılıklar  ya da 
çekirdek aile dışındaki ailelere dikkat çekilir. Aile içi şiddet, evlilik dışı ilişki, ensest, kronik hastalıklar, depresyon, bağımlılık 
ve benzeri konulara ait özellikler kısa sürede işlenir (1). 

Aile sistemleri teorisinde yer alan genogram, üçgenleme, aile rolleri, ebeveynleşme, kuşaklararası ilişkiler, aile yaşam 
döngüsü evreleri gibi kavramların filmler aracılığıyla ele alınarak  işlenmesi;  filmlerin belli bölümlerinin  izlenmesinden sonra 
varsayım  oluşturma  ve  varsayımsal  sorgulama  ile  ailelerle  görüşme  tekniklerinin  öğretilmesi;  katılımcılara  aile  terapisi 
kavramlarının  klinik  pratikte  yararlılığını  kısa  bir  süre  içinde  aktarmak  amaçlanır  (2).  Filmde  kurgulanan  ailenin  izlenmesi 
gözlem becerilerini artırarak aile üyeleri arasındaki etkileşimi ve bunun aile sistemi üzerindeki etkilerini anlamayı içerir. Ayrıca 
eğitim  alan  kişi  kuramsal  yaklaşımın  temel  yapılarını  öğrendikçe  kavramsal  becerileri  kazanır.  Kavramsal  ve  gözlemsel 
bilgilerin  birleştirilmesiyle  etkileşimlerin  irdelenmesi  ve  kavramsal  dinamiklerin  anlaşılması  sağlanır,  bu  da  aile  sistemini 
değiştirecek girişimler için bir temel oluşturur. Film analizinde “gerçek” bir ailenin tedavi için başvurmasına neden olabilecek 
türde sorunları yaşayan aileleri gösteren filmler kullanılır. Filmler katılımcılara duygu yüklü aile sorunlarını gözlemek için ilgi 
çekici bir kaynak olmanın yanı sıra aile dinamikleri konusunda bilgilerini artırma fırsatı sağlar (3). 

Başlangıç  düzeyindeki  eğitimlerde  aile  sistemleri  eğitimindeki  kavramları  (4)  ele  alan  fimlerden  seçilmiş  bölümler 
izletilerek  temel  konular  öğretilir. Gilbert’ın  Hayalleri  (What’s  Eating  Gilbert  Grape,  1993)  örnek  olarak  seçilerek  aile 
genogramı oluşturulur. Ailenin tıbbi öyküsü, yaşam döngüsündeki yeri ve işlevsellik düzeyi filmin ilk beş dakikasından oluşan 
bir bölüm izletilerek tartışılabilir. Her filmde seçilen bölümün içerdiği kavram sorular aracılığıyla ele alınır: 

•  Bu çift/ailenin içinde olduğu aile yaşam döngüsündeki geçiş zamanını tanımlayınız. 
•  Bu ailenin etkileşiminde üçgenlemeyi nerede görüyorsunuz? 
•  Bu aile ile çalışırken konacak bazı tedavi hedeflerini sıralayınız. 
•  Yukarda sıralanan hedeflere erişmeyi sağlayacak tedavi girişimlerini tanımlayınız 

Eğitim  ilerledikçe  öğrenim  gereksinimlerine  göre  ödevler  verilir.  Katılımcıların  filmi  izleyip  tüm  ana  karakterlerin 
tanıları,  varsa  filmdeki  psikiyatristin  terapötik  yöntemlerinin  değerlendirilmesi  ve  kullanılabilecek  diğer  tedavilerin 
belirlenmesini içeren bir yazı hazırlaması buna örnektir. 

Bu düzeyde yararlı olabilecek bir diğer uygulama da seçilen filmin farklı terapi okullarına göre yorumlanmasıdır. Buna 
örnek oluşturan filmlerden biri Sıradan İnsanlar (Ordinary People, 1981) filmidir. Üzerinde çalışılan aile terapisi teorilerinden 
birine dayanan bir dizi terapi seansının planlanması istenir. Bu terapinin filmde yer alan aile tarafından sergilenen sorunlara 
yönelik olması istenir. 

Kaynaklar: 
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K 3 
Erişkinlerde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu: Bütüncül Tedaviler 
Cengiz TUĞLU 

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD 

DEHB ister çocukluk ister erişkinlik döneminde olsun sadece hastaları değil çevrelerini, ailelerini, ebeveynlerini de 
etkiler. Riskli sağlık davranışları açısından tehdit altında olan ergen ve genç erişkinlerde DEHB varlığında sigara ve madde 
kötüye kullanımı, yasal sorunlar, kötü akran ilişkileri, kendine güven kaybı, okul ve iş başarısında düşüklük ve psikiyatrik eş 
tanılar gözlenir. 

Yaşam    boyu  devam  eden  dikkatsizlik,  dürtüsellik  ya  da  hiperaktivite  yakınmaları    olan  tüm  erişkinlerde DEHB 
tanısı  akla  gelmelidir.  Erişkin  dönemde  neredeyse  bir  kural  olan  psikiyatrik  eş  tanı  ve  erişkin  yaşamın  karmaşıklığı 
çocuklardan  farklı  olarak  erişkin  DEHB  tedavisinde  daha  kapsamlı  tedavi  yaklaşımlarını  gerekli  kılıyor.  Farmakolojik 
uygulamalar  bütüncül tedavi yaklaşımının temelini oluşturmaktadır.  İlaçların erişkinde tıbbi ve ruhsal   eş  tanıları gözeterek 
planlanması gereklidir. Bundan sonra sıra sorun odaklı, yapılandırılmış bilişsel davranışçı psikoterapileri tedaviye eklemeye 
gelmektedir.

DEHB  ile  ilgili  güçlükleri  çocukluklarından  beri  yaşayan  kişiler;  erişkin  dönemde  de  gerek  aynı  belirtileri 
sergilemeleri,  gerekse  de  literatürde  tartışıldığı  üzere  kimi  zaman  belirtilerinin  gerilemesi  durumunda  bile  çocukluk 
döneminde  almış  oldukları  hasarların  yansımalarını  yaşam  boyu  taşırlar.  Erişkin  dönemde  DEHB  kişinin  davranışları, 
duyguları,  ilişkilerini  ve  kendisini  nasıl  değerlendirdiğini  kuvvetlice  etkiler  ve  erişkin  dönemdeki  özsaygı  ve  utancın  birincil 
belirleyicisi kişinin kendini çocukluk ve ergenlik döneminde nasıl değerlendirdiğidir. 

Erişkinlerin  yaşadıkları  sorunları  açıklayan  bilişsel  davranışçı  modele  göre;  erişkin  DEHB  vakaları  çocukluk 
çağından  beri  başlamış  olan  ve  etkili  başa  çıkma  becerilerini  engelleyen  temel  nöropsikiyatrik  bozukluklara  sahiptirler. 
Çelinebilirlik,  organize  olamama,  verilen  görevleri  sürdürme  güçlüğü  ve  dürtüsellik  gibi  özgül  semptomlar  DEHB  olan 
bireylerin etkili başa çıkma becerileri geliştirmelerini öğrenme ya da kullanmalarını önleyebilir. Etkili başa çıkma becerilerinin 
yokluğu nedeniyle bu bozukluğa sahip kişilerin çoğu başarısızlık yaşamıştır ya da yenilgi olarak adlandırabilecek deneyimleri 
olmuştur.    Bu  başarısızlık  öyküleri  kişinin  kendi  hakkında  olumsuz  düşünceler  geliştirmesine  yol  açar.  Bunun  yanı  sıra 
üstlendikleri görevler konusunda da işlevsel olmayan düşünceler geliştirebilirler. 

Sonuç olarak ortaya çıkan bu olumsuz düşünce ve inançlar kaçınma davranışları ya da çelinebilirliği arttırabilir. Bu 
düşünce  ve  inançların  sonucu  olarak  kişiler  görev  ya  da  sorunla karşı  karşıya  kaldığında  dikkatleri  daha  çok  kayabilir  ve 
ilişkili davranışsal semptomlar daha kötüleşebilir. Tedavide bu bozukluğa sahip olanların sıklıkla bildirdiği organizasyon ve 
planlama güçlükleri, dikkat dağınıklığı, kaytarmakaçınma, iletişim güçlükleri ve anksiyetedepresyonöfke belirtilerine odaklı, 
yapılandırılmış bilişsel davranışçı psikoterapilerden önemli katkılar sağlanabilir.



K 4 
Yatan Hastalarla Yapılandırılmış Grup Terapisi: Kişilerarası Rol Analizi 
Ferhan DEREBOY 

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Ülkemizde,  en  azından  kimi  üniversite  kliniklerinde  1980’li  yıllarda  yatan  hastalarla  etkileşim  odaklı  grup 
terapilerinin  başladığı  bilinmekte  ise  de,  geçmişte  ve  bugün  ne  ölçüde  yaygın  uygulandığına  ilişkin  elimizde  veri 
bulunmamaktadır. Yine de gözlemlerimize dayanarak çok da yaygınlık kazanmadığı  söylenebilir. Bunun başlıca nedenleri 
şöyle  sıralanabilir:  (1)  hemşire,  psikolog,  sosyal  çalışmacı  ünvanına  sahip  kişilerce  de  uygulanmasının  psikiyatristler 
tarafından  sınırları  koruma  refleksi  nedeniyle  açık  ya  da  örtülü  biçimde  baltalanması,  (2)  terapiye  katılan  hastaların  farklı 
tanılarının  olmasından  ötürü,  terapinin  etkinliğini  göstermeye  yönelik  araştırmalarda  tasarım  güçlükleri  yaşanması,  (3) 
etkileşim  grup  terapisi  tekniğinin  yapılandırılmamış  olması,  üst  düzeyde  terapötik  beceri  gerektirmesi,  eğitim  ve 
uygulamasının kolay olmaması. 

Servisimizde yıllar boyunca yatan hastalarla yapılan grup terapilerden kazanılan deneyimin ışığında, bu zorlukları 
aşabilmeye yönelik yapılandırılmış bir grup terapi tekniği geliştirilmiş olup 2005 yılından bu yana uygulanmaktadır. Tekniğin 
geliştirilmesinde  uyum  (adaptasyon),  rol  ve  kimlik  kavramları  temel  alınmış;  kişilerarası  terapi  ve  varoluşçu  terapi 
yaklaşımlarından esinlenilmiştir. Kişilerarası Rol Analizi Terapisi  (KARAT) olarak adlandırılan bu  teknikte grup  terapisi  altı 
basamakta gerçekleştirilmekte, gruba katılan her hastanın bu basamakları kendi hızına göre tırmanması ve servisten taburcu 
olmadan önce son aşamaya ilerlemiş olması hedeflenmektedir. Sözü edilen altı basamak Tablo 1’’de özetlenmiştir: 

TERAPİ 
BASAMAĞI 

DAYANILAN ANLAYIŞ  BASAMAĞIN HEDEFİ 

1 
Rolün 
tanımlanması 

Kişinin sosyal rolü / kimliği temel 
adaptasyon stratejisi işlevi görür. 

Hastanın ev/okul/iş/arkadaş ortamında üstlendiği rolün 
açığa çıkarılması ve adının konması. 

2 
Rolün 
bedeli 

Her rolün kişiye bir maliyeti vardır. Bedava 
rol yoktur. Ama ucuz ve pahalı roller vardır. 

Belirli bir rolü sürdürmenin kişiye neye mal olduğunun 
irdelenmesi, maddeler biçiminde özetlenmesi. 

3 
Rolün 
kazancı 

Her  rolün  kişiye  kazandırdığı  bir  şeyler 
vardır. Hiçbir rol boşu boşuna sürdürülmez. 

Kişinin  rolünün  sağladığı  psikososyal  kazançların 
irdelenmesi, listelenmesi 

4 
Rolün 
edinilmesi 

Roller  çevre  tarafından  önerilir,  bazen 
dayatılır.  Ama  yine  de  rolü 
bilerek/bilmeyerek  üstlenen  kişinin 
kendisidir. 

Kişinin  ne  tür  bireysel  özellikler  ve  çevresel  koşullar 
altında  rolüne  yöneldiği/yönlendirildiğinin  anlaşılması. 
Belirli  bir  rol  üstlenilince  başkalarına  ne  tür  roller 
düştüğünün irdelenmesi. 

5 

Rolün 
hastalıkla 
ilişkisi 

Hastalık bazen rolün uzantısı, bazen rolün 
gereği,  bazen  rolün  nedeni,  bazen  de  rol 
düzeltmesinin aracıdır. 

Kişinin  rahatsızlığıyla  rolü  arasında  nasıl  bir  ilişki 
bulunduğunun aydınlığa kavuşturulması. 

6 
Rolün 
düzeltilmesi 

Kişi,  aslında  rolünü  kendi  seçimiyle 
üstlendiği  ve  sürdürdüğünü  fark  ederse, 
kendi  seçimiyle  düzeltebileceğini  de  fark 
eder. 

Önceki basamaklarda kazanılan içgörüye dayanılarak 
rolde  düzeltme  gerekip  gerekmediğinin  irdelenmesi. 
Gerekiyorsa, düzeltmenin yönünün çizilmesi. 

Yıllar  içinde  KARAT  tekniğiyle  servisimizde  yapılan  grup  terapi  uygulamalarından  edindiğimiz  izlenim,  bu 
yapılandırılmış  tekniğin  hem  eğitim  hem  uygulamasının  görece  kolay  olduğu,  katılan  hastaların  bir  bölümünde  içgörü 
geliştirme  sürecini  hızlandırdığı  ve  klinik  düzelmeye  katkıda  bulunduğu  yönündedir.  Bu  kursta  katılımcılara KARAT  terapi 
tekniğini  uygulamalı olarak tanıtılması hedeflenmektedir.



K 6 
Yoksunluktan Sürdürüme Alkol Bağımlılığı Tedavisi 
Nesrin DİLBAZ 1 , Cem ŞENGÜL 2 

1. Ankara Numune Hastanesi 2.Psikiyatri Kliniği 
2. Pamukkale Üniversitesi Psikiyatri Kliniği 

Bağımlılık, hem bedensel ve ruhsal alanda ortaya çıkan klinik tablo, hem de uzantıları olan toplumsal sorunlar beraber 
düşünüldüğünde çağımızın en önemli sağlık sorunlarından birisidir. Bağımlılık tedavisi de kendine has zorluklar içeren özel 
bir durumdur. Alkol ve madde bağımlılığında sürekli tedavi yoktur. Zaman zaman nüksler görülebilir. İyileşme bir süreçtir ve 
nükslere  sık  rastlanır.  Alkol  bağımlılığı  tedavisi  “Alkolü  Kesme  Tedavisi”,  “Rehabilitasyon  Dönemi”  ve  “Relapsı  Önleme” 
olmak üzere üç aşamadan oluşmaktadır. 

Kursun  ilk kısmında Doç. Dr. Nesrin Dilbaz  tarafından alkol  bağımlılığı  tedavisinin  ilk aşaması olan Alkol  yoksunluğu 
döneminin  tedavisi  ve  bu  aşamada  karşılaşılan  güçlükler  anlatılacaktır.  Ayrıca  yine  alkol  yoksunluğunun  ölümcül  bir 
komplikasyonu  olan  deliryum  tremansa  yaklaşım  ve  tedavi  ilkelerinden  bahsedilecektir.  Daha  sonra  Yrd.  Doç.  Dr.  Cem 
Şengül  tarafından  Alkol  bağımlılığında  sürdürüm  tedavisi  ve  sürdürümde  karşılaşılan  güçlükler  anlatılacaktır.  Son  olarak 
katılımcılarla birlikte karşılaşılabilecek zor durumlar tartışılacaktır.



K 7 
Mezuniyet Öncesi  ve Sonrası Tıp Eğitiminde Psikodrama Yöntemlerinin Kullanımı 
Nalan KALKAN, Figen ATEŞÇİ , Osman ÖZDEL 

Pamukkale Üniversitesi Psikiyatri AD 

Giriş: Psikodrama Moreno tarafından, 20. yüzyılın başlarında geliştirilen, öncelikle bireyin grup içinde iyileştirilmesini 
hedefleyen  bir  grup  psikoterapi  yöntemidir.  Kişilerin  ilişkilerini,  bu  ilişkilerde  yaşadıkları  sorunları,  çatışmaları  ve  kendi  iç 
dünyalarını spontan bir biçimde, bir oyunun  içinde rol alarak  incelemelerini ve  farkındalığa ulaşmalarını sağlamaya çalışır. 
Psikodrama  yöntemi  ve  teknikleri  aynı  zamanda  eğitim  amacıyla  da  kullanılmaktadır.  Günümüzde  tıp  eğitimi,  insanın 
biyopsikososyal  bütünlüğünü  vurgulamakta  ve  bu  konuyu  eğitim  sürecinin  hemen  her  aşamasında  hekim  adaylarına 
aktarmaya  çalışmaktadır.  Özellikle  probleme  dayalı  öğrenim  (PDÖ)  sisteminde  küçük  grup  çalışmalarında  davranışsal 
hedeflerin  ele  alınması  ve  iletişim  becerileri  dersleri  başta  olmak  üzere  eğitimin  farklı  basamaklarında  psikodrama  temel 
teknikleri kullanılarak öğrencilere biyopsikososyal bakış açısı sağlama, meslek yaşamlarında karşılaşabilecekleri zorluklarla 
baş edebilme becerisi kazandırılmaya çalışılmaktadır. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde de PDÖ uygulanmakta ve 
iletişim becerileri gibi bazı dersler psikiyatri Ababilim Dalı tarafından yürütülmektedir. 

Amaç:  Mezuniyet  öncesi  ve  sonrası  tıp  eğitiminde,  öğrencilere  ve  asistanlara  yönelik  PAÜ  Tıp  Fak.  Psikiyatri 
Anabilim  Dalı’nın  üstlendiği  eğitim  programlarında  kullanılan  temel  psikodrama  teknikleri  (eşleme,  rol  değiştirme  ve 
aynalama..)  ile  ilgili  bilgi  vermek  ve  psikodrama  yöntemiyle  bir  grup  çalışması  yaparak  deneyimleri  paylaşılmak 
amaçlanmıştır.



Kabullenme ve Kararlılık Terapisi 
K 8 

Dicle TÜRKOĞLU 

University of Vermont Burlington Department of Psychology 

 

Kabullenme ve Kararlilik Terapisi (Acceptance and Commitment Therapy, ACT) ucuncu dalga bilissel davranisci 
terapiler içerisinde yer alan, bilissel olarak gercekligin kokten bir sekilde kabullenilmesi ve simdiye olan farkindaligin 
artirilmasi, davranissal olarak da davranislarin kisinin deger yargilarina uyacak sekilde degisimi ve kararlilikla uygulanmasi 
esasina dayanan bir tedavi yontemidir.  ACT Amerika Birlesik Devletleri'nde Steven C. Hayes'in basini cektigi bir grup 
tarafindan gelistirildigi zamandan beri depresyon, anksiyete, kronik agri, madde bagimliligi, diyabeti gibi cok cesitli 
rahatsizliklarin tedavisinde kullanilmakta ve bunlar ve benzeri rahatsizliklardaki faydali etkileri arastirilmaktadir.  

ACT'e gore hastalar sorunlariyla basetmeye calisirken, bu kontrol yontemlerinin sorunlarin bile otesine gectigini ve 
onlardan bagimsiz olarak problem olmaya basladigini farketmezler. Genelde gunluk sorunlari kontrol etme yontemleri kalici 
cozumler saglamaktan uzaktir ve ancak gunu kurtarmaya yararlar. Bu gecici cozumler genelde degistirilemezi degistirmeye 
ve kacinilmazdan kacmaya calismayi icerir. Oysa ACT'te amac, insanin dunyayi, diger insanlari ve kendisini oldugu gibi 
farketmesi, sevilmeyen, istenmeyen yanlariyla butun olarak kucaklamasi ve herseye ragmen deger yargilarina paralel olarak 
hayatini anlam ve dirilikle devam ettirmesidir. Tedavinin amaci olan bu psikolojik olgunluk ACT'te psikolojik esneklik olarak 
tanimlanir. 

Bu 90 dakikalik sunumda, ACT'in temel kavramlari aciklanacak, spesifik tedavi yontemleri paylasilacak, farkli 
rahatsizliklarla kullanimi orneklerle pekistirilecektir.  Uzun sureli veya kisa sureli baska tedavilere ek olarak kullanimi 
konusuna da egilinerek, katilimcilarin sunumdan hastalariyla kullanabilecekleri somut yontemler edinerek ayrilmasi 
hedeflenecek. Bu sunum esas olarak ACT'e simdilik yabanci katilimcilar dusunulerek hazirlandiysa da, ACT'i klinik 
calismalarinda daha once kullanmis katilimcilarin da faydalanacagi dusunulmektedir.     



K 9 
İnsomnia; Tanı Değerlendirme ve Tedavi, Uykusuzluk için Bilişsel Davranışçı Terapi 
Uyku Bozukluklarına Genel Bakış 
Levent SÜTÇİGİL 

GATA Psikiyatri AD 

Uyku  bozuklukları  genel  nüfusta  yaygın  olarak  görülen,  tüm  hekimlerin  sıklıkla  karşılaştıkları  ve müdahale  etmek 
zorunda kaldıkları bozukluklardır. Toplumun yüzde otuzunda ayda bir kaç gece uykuya dalma veya sürdürmeye  ilişkin bir 
sorunun  yaşandığı  bildirilmektedir. Bu  sorunlara  bağlı  olarak  akademik  ve mesleki  performansta  düşme,  sosyal  uyum  ve 
evlilik ilişkilerinde sorunların yanı sıra, artmış araç kazaları, ağrı eşiğinde düşme, duygudurum bozuklukları, kardiyovasküler 
ve endokrin bozukluklar sıkça gözlenmektedir. 

Son  yüzyılda,  yaşamdaki  değişiklikler  ve  çalışma  süresindeki  artış,  televizyon  ve  bilgisayar  gibi  gece  saatlerinde 
parlak  ışığa maruz  kalma,  gün  içinde  yetişmeyen  işlerin  gece  telafi  edilmeye  çalışılması  gibi  alışkanlıklar  uyku  zamanını 
azaltmış, uykuyla ilgili sorunları arttırmıştır. 

İnsomnia,  uykuya  dalma,  uykuyu  sürdürme  ve  sonlandırmaya  ilişkin  sorunlarla  karakterize,  dinlendirici  olmayan 
uykudur. İnsomnianın genel nüfustaki sıklığı %30 40 arasında değişmekte, tüm uyku bozuklukları arasındaki oranı ise %50 
80 arasında bulunmaktadır. Yaygınlığı yaş ile birlikte artış göstermektedir. Şiddetli insomnia kadınlarda, işsizlerde, boşanmış 
ve  yalnız  yaşayanlarda  daha  sık  görülmektedir.  Epidemiyolojik  çalışmalarda,  insomniyak  hastaların  %  30  ile  %  60’nın 
psikiyatrik bozuklukla ilgili bulgularının olduğu, % 36’sının psikiyatrik bir tanı aldığı belirtilmektedir. Ayrıca süreğen uykusuzluk 
bir psikiyatrik bozukluk gelişme oranını da artırmaktadır (1). 

Oluş  nedeni  hakkında  farklı  hipotezler  geliştirilmiştir.  Bu  hipotezler,  insomniyada  bozukluğun  süreğenleşmesini, 
hazırlayıcı,  hızlandırıcı  faktörler  ve  devam  ettirici  faktörler  kavramları  ile  açıklarlar.  Bazı  kişiler  diğerlerine  göre  uykunun 
çabuk  bozulmasına  neden  olabilecek  yüksek  uyarılmışlıkları  ile  psikofizyolojik  yatkınlığa  sahiptir.  Bu  yatkınlık  ile  beraber 
uykusuzluğu  tetikleyen  nedenlere  karşı  uykusuzluk  eşiği  de  düşmüştür.  Akut  uykusuzluk  dönemi  sonrasında  hasta, 
uyuyamama konusunda huzursuz ve tedirgindir. Giderek bilişsel ve fizyolojik uyarılmışlık artarak devam eder ve uykusuzluğu 
da artırır. Uykusuzluğu azaltmaya yönelik uyum bozucu düşünce ve davranışlar (uyumaya çalışma, yatakta daha uzun süre 
kalma, alkol kullanma vb.) uyumu daha da bozarak yakınmanın süreklilik kazanmasına neden olur (2). 

Başlangıçta,  uykusuzluktan  sorumlu  etkenlerin  azaltılması  tedavide  yeterli  olabilir.  Eğer  sonuç  alınamaz  ise  hasta 
tekrar  değerlendirilerek  olası  nedenler  tekrar  incelenir  ve  tanı  tekrar  gözden  geçirilir.  Eğer  mümkünse  polisomnografi 
çalışması yapılır. İkinci aşamada tespit edilen nedenlerin ortadan kaldırılması ve bunların tedavisi sağlanır. Tedaviye rağmen 
uykusuzluk  devam  ediyor  ise  bilişsel,  davranışçı  yöntemler,  kronoterapi,  farmakolojik  tedaviler  gibi  ek  tedavi  yöntemleri 
kullanılır (3). 

Farmakolojik  tedavilerde  özellikle  hipnotik  özelliği  olan  antidepresanlar,  antipsikotikler,  benzodiazepin  türü  ilaçlar 
kullanılmaktadır.  Ancak  son  yirmi  yılda  benzodiazepin  reseptörüne  bağlanan  ancak  benzodiazepin  olmayan  farmakolojik 
ajanların  kullanımı  yaygınlaşmıştır  (4).  Zolpidem,  zaleplon  ve  zopiklon  gibi  ilaçları  kapsayan  ve  her  geçen  gün  bir  yenisi 
eklenen  bu  grupla  yapılan  çalışmalarda,  bu  ilaçların  diğer  tedavilere  göre  psikomotor  hız  ve  bellek  sorunları,  çekilme 
bulguları,  tolerans,  rebound fenomeni, bağımlılık ve kötüye kullanım gibi özelliklerin daha az görüldüğü hastaların  tedaviye 
uyumlarının iyi olduğu belirtilmektedir. Kursun bu bölümünde insomnia tedavi algoritmaları ve farmakoterapide son dönemde 
kullanımı  artan  ve  ileride  de  iyi  bir  tedavi  seçeneği  olarak  gözüken  benzodiazepin  olmayan  benzodiazepin  agonistlerinin 
klinik kullanımı hakkında literatür ve uygulama bilgisi verilecektir. 

Kaynaklar: 

1.  Ohayon  MM,  Guilleminault  C.  Epidemiology  of  sleep  disorders.  In  LeeChiong,  Teofilo  (ed):  Sleep:  A 
Comprehensive Handbook. New Jersey, John Wiley and Sons, 2006, pp 73 82. 

2.  Morin  CM:  Insomnia:  psychological  assesment  and  management.  Barlow  DH  (ed):  Treatment  manuals  for 
practitioners. The Guilford Press, 1993; 46–60. 

3.  Taylor SR, Weiss JS. Review of insomnia pharmacotherapy options for the elderly: implications for managed care. 
Popul Health Manag. 2009 Dec;12(6):31723. 

4.  Zammit  G.  Comparative  tolerability  of  newer  agents  for  insomnia.  Drug  Saf.  2009;32(9):73548.  doi: 
10.2165/1131292000000000000000.



K 9 
İnsomnia; Tanı Değerlendirme ve Tedavi 
Selçuk ASLAN 1 , Levent Sütçigil 2 

1. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniği 
2. GATA Psikiyatri AD 

İnsomni  de  İlaç  dışı  tedavi  yaklaşımları  uyaranları  kontrol  etme  tedavisi,  uyku  kısıtlama  tedavisi,  gevşeme 
egzersizleri,  uyku hijyeni  konusunda eğitimi  içermektedir.  İlaç dışı  tedavi  yaklaşımlarının uyku yapısı üzerine olumlu etkisi 
olduğu ve uzun süre bu etkilerinin sürdüğü gösterilmiştir. Uykuyu düzenlemeye yönelik yaklaşımlar bu gerilimin azaltılması 
esasına dayanmaktadır. Uyku kısıtlaması süregen olgularda hasta ile işbirliği içinde yatakta geçireceği süre sınırlanarak etkin 
uyuma süresi artırılır. Bilişsel  davranışçı model bütün bu basamakları  içermekte yanı  sıra hastaların uyku  ile  ilgili  işlevsiz 
inançlarını  ve  tutumlarını  değiştiren  bir  tedavi  modeli  ortaya  koymaktadır.      Uyku  hijyeni  önerileri,  ilaç  tedavisi,  uyku 
kısıtlaması  gibi  birçok  yöntemde  uyku  günlüğü  kaydı  mutlaka  yapılarak  kendini  değerlendirme  sağlanmalıdır.  Gevşeme 
eğitimi:  Gevşeme  aşırı  fizyolojik  uyarılmayı  azaltmaya  yardımcı  olur.  Uyku  hakkında  oluşturulan  olumsuz  düşünceleri 
azaltarak  olumlu  düşünceleri  başlatabilecektir.  Dikkatin  başka  yöne  yönlendirilmesiyle  uykuyla  ilgili  kaygılar  azalacaktır. 
İnsomni ilaç tedavisinde benzodiyazepinler uzun süre ve yüksek dozda kullanımı önerilmez, en düşük etkili doz en kısa süre 
kullanılır. İnsomnide kullanılan diğer hipnotik ilaçlar: Zopiklon (İmovane): Uykuyu başlatma ve sürdürme amacıyla kullanılır. 
Yarılanma  ömrü  5  saat  olup  doz  aralığı  3,757  mg'dır.  İnsominide  kullanılan  antidepresanlar:  Sedasyon  etkisi  olan 
antidepresanlar benzodiazepinlere göre bağımlılık riski  taşımadıkları  için avantajlı durumdadır. Bunlar arasında amitriptilin, 
trazodon,  mianserin,  mirtazapin  sayılabilir.  Antihistaminikler:  Kan  beyin  engelini  aşan  ve  merkezi  sinir  sistemine  geçen 
antihistaminiklerin  sedasyon  etkilerinden  yararlanılmaktadır.  Doksilamin  (Unisom),  hidroksizin  (Ataraks),  difenhidramin 
(Benadryl) gibi antihistaminikler yardımcı olabilir. 

Depresyon  ve  anksiyete  bozukluklarının  tedavisinde  başarıyla  kullanılan  BDT  uykusuzluk  için  uzun  yıllar  süren 
çalışmalar  sonucu  uykusuzluk  yaşayan  hastaların  tedavisi  için  özgül  bir  yapıya  sokulmuştur.  Uykusuzluğun  bilişsel 
davranışçı  tedavisinde  bilişsel  düzeneklerin  yani  kaygı,  yineleyici  düşünce  ve  işlevi  olmayan  inançların  uykusuzluk 
yakınmalarının sürmesindeki rolü hastayla birlikte ortaya çıkarılmalı ve bunların yerine daha az kaygı uyandırıcı düşünce ve 
inançlar oluşturulmalıdır. Bu terapi programı ortalama 67 seanstan oluşmakta toplam 8 hafta sürmektedir. AASM insomnia 
tedavi kılavuzuna göre, uykusuzluk  için yapılan terapötik müdahalelerin etkinliklerinin bilimsel kanıtlarını bir araya getirerek 
incelendiğinde: Psikolojik ve davranışsal müdahaleler hem kronik hem de  ikincil  uykusuzluk tedavisinden etkindir. Uyaran 
kontrol  terapisi,  gevşeme  eğitimi  ve  bilişsel  davranışçı  terapi  kronik  uykusuzluk  tedavisinde  ayrı  ayrı  etkindir.  Uyku 
kısıtlaması,  çok  bileşenli  tedavi  (bilişsel  terapi  uygulanmaksızın  diğer  etkili  yöntemlerin  birlikte  uygulandığı  durum), 
biyofeedback ve tersine niyetlenme yaklaşımları etkilidir. Buna karşın kılavuza göre uyku hijyeni eğitimi,  imgesel gevşeme 
eğitimi ve bilişsel terapinin tek başına ya da diğer yaklaşımlara eklenerek etkili olduğunu kanıtlayan yeterli veri yoktur.



K 6 
Alkol Yoksunluğu ve Deliryum Tremens: Tanı, Klinik ve Tedavi 
Nesrin DİLBAZ 

Ankara AMATEM 

Deliryum,  Kritik  durumda  olan  yatan  hastaların  %3580  de  görülen  mental  durumda  akut  değişiklik  veya 
fluktuasyon, dikkat bozukluğu, ya dezorganize düşünce ya da bilinç düzeyinde değişiklik ile giden klinik bir tablodur. Uzamış 
bilişsel işlev bozukluğu, günlük aktivitelerde bozulma, yaşam kalitelerinde azalma ile karekterizedir. 

Psikiyatrinin en önemli acil durumlarından biri olan Deliryum Tremens (DT) ise alkolun kesilmesini  takiben oluşan 
prodrom sonrası 4872 saatte meydana gelmektedir. DT gelişmesi için kanda alkolu çok düşük düzeylere inmesi gerekmez. 
Kronik olarak  kan alkol düzeyi yüksek olan hastada kanda alkol mevcut iken de  yoksunluk meydana gelebilir. Başlangıçta 
alkol düzeyi  300400 iken 150 mg/dL indiğinde  yoksunluk belirtileri gelişebilmektedir. 

ABD  verilerine  göre  Birinci  basamağa  başvuran    veya  hastaneye  yatan  hastaların %1520’de    alkol  kötüye 
kullanımı  vardır.  Kronik  alkol    kullanımı  tip  A GABA  ve  glutamat  transmisyonunda  ki  değişikliklere  bağlı  olarak  fizyolojik 
bağımlılığa  yol  açabilir.  Alkolün  ani  kesilmesi  ve  azalması  duygulanım,  davranışsal  ve  bilişsel  değişikliklere  yol  açarken 
durum  biraz  daha  ilerlediğinde  ajitasyon,  psikoz  ve  konfüzyonda  tabloya  eklenmektedir.  Alkol  yoksunluğunda  adrenerjik 
hiperaktivite konusunda hekimler çok dikkatli olmalıdır. Zamanında müdahele edilmediğinde nöbet, deliryum tremens hatta 
ölümle sonuçlanabilir. Yoksunluk durumunda hastada kan basıncında, kalp hızı ve ısıda artma, titreme, terleme, kızarma ve 
hiperrefleksi  ortaya  çıkmaktadır.  Bazan  alkolun  kesilmesini  takiben  8  saat  gibi  kısa  sürede  gözlenebilen  alkol  yoksunluğu 
tablosunda yoksunluğun şiddeti arttıkça bilinç sislenmesi ve görsel halüsinasyonlarda duruma eklenebilir. 

Tedavi  ilkeleri:  Hastanın durumu  iyi  değerlendirilmeli,  ek psikiyatrik ya da  tıbbi hastalıklar  varsa   bunlara yönelik 
değerlendirmeler  yapılarak    sorunu  detaylı  biimde  saptanmalıdır.  Durum  değerlendirmesine  göre  hastanın  ayaktan  veya 
yatarak tedavisine karar verilir. Hastanın ekonomik durumu, sağlık güvencesi, iş ve aile uyumu da bu karar sırasında dikkate 
alınır.    Hastanın  yoksunluk  belirtilerinin  giderilmesi,  şiddetli  fiziksel  ya  da  ruhsal  sorunların  tedavisi,  günlük  yaşam 
streslerinden bir süre  uzak kalması uzun dönem tedavisinde rehabilitasyon için yardımcı olur 

Farmakolojik tedavi: Alkol yoksunluk döneminde en etkili ilaçlar benzodiazepinlerdir.  Ayrıca sedatif hipnotikler, beta 
blokörler, klonidin, karbamezapin, antipsikotikler, magnezyum, tiamin de tedavi de kullanılmaktadır. Hafif, orta yoksunluk ile 
şiddetli yoksunluk durumlarında farklı tedavi protokolleri uygulanmaktadır.  Adolesanlar, yaşlılar ve gebelerde tedavi ilkeleri 
küçük değişiklikler içermektedir.
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Kognitif Rehabilitasyon: Planlama ve Tedavide Noropsikolojik Testler  
ÇG 2 

Psk. Hüseyin KUTLU1, Yrd.Doç.Dr. Hatice KAFADAR2  
1. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri A.D.  
2. A.İ.B.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü  Deneysel Psikoloji  A.B.D.  

 
Kognitif  rehabilitasyon; ruhsal bozukluklara bağlı yeti yitimi olan bireylerin seçtikleri bir çevrede yaşama ve olağan 

yetişkin rollerini (bağımsız yaşayabilme, okula devam edebilme, rekabetçi bir işte çalışabilme, aile ilişkilerini sürdürebilme, 
arkadaşlık ve yakın ilişki kurabilme ile özbakım) kazanmaları için gerekli, beceri ve destekleri sağlayarak onların yaşam 
kalitelerini arttırmak ve işlevlerini geliştirmek için düzenlenmiş olan geniş kapsamlı girişimleri ifade eder (1). Ayrıca kognitif 
rehabilitasyon terimi, ciddi ruhsal hastalığı olan bireylerin, psikososyal işlevselliğini iyileştirme amaçlı sistematik girişimleri 
içermektedir (2).  

Nöropsikoloji, bedenin konjenital, travmatik, tümöral ve enfeksiyöz hasarları sonucu zihinde, bilişsel süreç ve 
davranışlarda oluşan değişikliklerle ilgilenir. Beyni içeren hastalıklarla zihinsel ve davranışsal olayların ilişkilerini ortaya 
koymaya ilişkin faaliyetler bütününe ‘nöropsikolojik değerlendirme’ denir. Nöropsikolojik değerlendirme, beyinsel hasarla 
zihinsel değişikliğin ilişkisine duyarlı psikometrik araçların kullanımı yoluyla yapılır. ‘Nöropsikolojik Test’ olarak adlandırılan bu 
araçlar yoluyla, beyindeki işlev bozukluğuna bağlı olarak oluşan zihinsel bozukluklar, nesnel puanlarla betimlenir, yani ölçülür 
(3). Nöropsikolojik testler, beyin davranış ilişkisi temeline otururlar. Davranışın değerlendirilmesine, dolayısıyla da, aslında bu 
davranışın beyindeki nöral temellerinin, bu davranışın alt yapısını oluşturan nöral sistemlerin değerlendirilmesine olanak 
sağlarlar (4,5). Nöropsikolojik testlerin kullanımını, araştırma ve klinik amaçlı olmak  üzere iki alanda toparlayabiliriz. Beyin 
yapı ve süreçleri ile genelde zihinsel, özelde ise bilişsel olayların ilişkilerini araştıran temel bilim çalışmalarında nöropsikolojik 
testler, olayların niceliksel olarak betimlenmesinde kullanılmaktadır. Uygulama alanlarında ise nöropsikolojik testlerden tanı 
koyma, hastanın izlenmesi, tedavi etkinliğinin değerlendirilmesi ve rehabilitasyonda yararlanılmaktadır. Tanı koyma, 
nöropsikolojik testler yoluyla, nörolojik ve psikiyatrik semptomların ayırt edilmesinde, farklı nörolojik hastalıkların 
tanınmasında, ayrıca sağ ya da sol hemisferde lezyonun lokalizasyonu açısından davranışsal verilerin sağlanmasını içerir. 
Beyin görüntüleme tekniklerindeki gelişmeler, tanı açısından noropsikolojik testlere gereksinimi eskiye kıyasla azaltmış 
olmakla birlikte, ortadan kaldıramamış olup; nöropsikolojik değerlendirme, ayırt edici tanı için, hala kritik değeri olan bilgiler 
vermeyi sürdürmektedir. Nöropsikolojik değerlendirmenin bir diğer kullanım alanı da, hastayı izleme ve tedavi etkinliğini 
değerlendirmedir. Hastalık iyiye doğru mu gidiyor, yoksa ilerliyor mu, ne hızda ilerliyor, tedavinin etkisi nedir, bütün bunların 
netleşmesi nöropsikolojik ölçme ve değerlendirme ile mümkündür. Yapılan tedavinin yarattığı değişikliklerin, ayrıntılı olarak 
değerlendirilmesi gerekir. Bozulan ve korunan süreçler konusunda nöropsikolojik testler yoluyla elde edilen ayrıntılı bilgiler, 
hastanın bozuklukları telafi etmede kullanacağı stratejilerin belirlenmesinde, diğer bir deyişle rehabilitasyon programının 
yapılması ve gelecekteki yaşamının planlanmasında büyük önem taşır (6). Bir beyin – damar hastalığı ya da bir kafa 
travması ardından ortaya çıkan, geçirilmiş bir ansefalite vb. sekel olarak kalan çeşitli bilişssel işlev bozukluklarında, bellek 
zedelenmelerinde, dikkat bozulmalarında mekansal yönelim zorluklarında, afazide, aleksi ve agrafide ya da doğumsal olarak 
getirilen gelişimsel dislekside ve benzeri diğer bozukluklarda  rehabilitasyonun yararları, bütün dünyada giderek daha yaygın 
biçimde tanınmaktadır. Gerek rehabilitasyon öncesinde, gerekse rehabilitasyonun ilerleyen aşamalarında, hastanın 
kaybolan, az zedelenen, tam ya da tama yakın korunan bilişsel işlevlerinin bir haritasını çıkarmamız gerekir. Bunu 
yapmamıza olanak verecek ölçme ve değerlendirme aracı nöropsikolojik testlerdir. Görüldüğü gibi, araştırma, tanı, hastayı 
izleme, tedavi etkinliğini değerlendirme ve rehabilitasyon bakımından kritik önem taşıyan nöropsikolojik değerlendirme 
psikiyatri, nöroloji, beyin cerrahisi ve klinik psikolojinin yanında, epilepsi cerrahisi gibi özel alanlardaki uygulamalarda da 
önemli bir yer tutmaktadır (7).  

Psikiyatride, bilişsel işlev bozuklukları şizofreninin temel özelliklerinden birini oluşturmaktadır. Şizofreni hastalarında, 
bilişsel alanda performans normalin 1 – 3 standart sapma altında izlenmektedir. Çalışma belleği, yürütücü işlevler, dikkat, 
sözel bellek, problem çözme, dil işlevleri ve planlama gibi bilişsel alanlarda bozulma belirgindir (8). Nöropsikolojik 
değerlendirme ölçek ve envanterleri hem değerlendirmede, hem de yapılandırılmış bir rehabilitasyonda  yer almaktadırlar.  
Şizofrenide nöropsikolojik  işlev bozukluğu klinik sonuçla ilişkili çekirdek belirtilerden biri olduğu için, tedavinin hedeflerinden 
birini oluşturmalıdır.Şizofrenide bilişsel işlev bozukluğunun tedavi edilmesi, hastaların yaşam kalitesini iyileştirmek açısından 
ulaşılması güç, fakat zorunlu bir hedef olmalıdır (9).  
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Ego-State Therapy  
ÇG 3 

Güzide KARADAĞ 
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Psikiyatrist ve Psikoterapist 

Nerede ve ne zaman olduğuna bağlı olarak, hepimiz faklı farklı duygu durumları içerisindeyizdir. „Kişilik“ denilen olgu 
homojen değildir.   Yüzeysel ve derinde olmak üzere, çocukluktan başlayarak differensiye ve integrasyon prenziplerine 
dayanarak oluşan „kşilik parçaları“ , „ben durumları“ yani „Ego-State“ lerden oluşur. Ego-State nöronal bir yoldur, uzun 
kullanımlar sonrası oluşan nöronal bir ağ, bir „state of mind“; savunma ve uyum sağlama stratejileri, yani bir çeşit Coping 
mekanizmasıdır. P.Janet , Ego-State-Teori ve  Terapisinde öncelikle kullanılan gizli kişilik parçalarından söz eden ilk kişidir.  

Kişilik Parçalarının Terapisi bireysel, grup ve aile terapisi tekniklerinin kullanılarak farklı Ego-State ler arasındaki 
gerginliğin, çatışmaların çözümüne dayanır. Amaç disfonksiyonal bir Ego-State in yok edilmesi değil, aradaki diyaloğun ve 
harmoninin arttırılarak çözüme yönelmektir. Ego-State-Terapi dissosiyasyon derecesine bağlı olarak ortaya çıkan 
„İlişkilerdeki problemler, Sosyal fobi, Kendine güvende bozukluk, Burnout, Depresyon, TSSB, Kişilik Bozuklukları, Komplex 
TSSB, Ağır disosiyatif bozukluklar“ in tedavisinde kullanılan  integratif ve flexibel bir modeldir. Çalısma Grubunda hem Ego-
State oluşumları, hemde tedavi prenzipleri daha ayrıntılı anlatılıp, örneklendirilecek.  
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P 1 
Nörotik Ekskoryasyonlarla Giden Jeneralize Pruritus: Olgu Sunumu 
Nergis LAPSEKİLİ, Levent SÜTÇİGİL,  Mehmet AK,  Alper ÇINAR 

GATA Psikiyatri AD 

GİRİŞ:  Psikojenik  kaşıntılar,  organik  nedenlerle  açıklanamayan,  psikojenik  faktörlerle  tetiklenen/şiddetlenen  ve 
süreğenlik  kazanan  somatoform  kaşıntılardır. Depresyon,  anksiyete,  obsesif  kompulsif  bozukluk,  somatoform  bozukluklar, 
mani, psikoz ve madde bağımlılığıyla birlikteliği olabilir. Kaşıntıyla gelen hastada psikojenik etiketinin konması üç aşamadan 
geçer:  1öykü,  2fizik  ve  dermatolojik muayene,  3laboratuvar  tetkikleri  (1).  Bu  yazıda,  ekskoriyasyon  ve  pigmentasyonla 
sonuçlanan yaygın kaşıntı yakınması olan, tekrarlayan dermatolojik ve immunolojik değerlendirmeleri sonucunda psikiyatriye 
yönlendirilen bir hasta sunulmaktadır. Hasta psikojenik pruritus tanısıyla tedavi edilmiştir. Diğer kaşıntı türlerinden ayrılması 
ve tedavisi zor olan bu tabloda klinik öykü, ayırıcı tanı ve tedavi süreci tartışılmıştır. 

OLGU:  A.T.  49  yaşında  bayan  hasta.  Kliniğimize  “dermatitis  artefakta”  ön  tanısıyla  gönderildi.  Muayenesinde; 
kollarda, bacaklarda ve bedeninde yaygın noktasal ya da  lineer abrazyonla karakterize  lezyonlar ve hiperpigmente alanlar 
mevcuttu. Öyküsünden, premorbidinde yaygın anksiyete ile uyumlu endişelerinin olduğu, özellikle çocuklarının sağlığıyla ilgili 
vesvese  tanımladığı,    dokuz  ay  önce  kızı  ile  trafik  kazası  geçirdiği,  sonrasında  kızıyla  ilgili  “ya  ölseydi”  şeklinde 
ruminasyonlarının  başladığı,  kazadan  on  beş  gün  sonra  kaşıntı  ve  cilt  lezyonlarının  tabloya  eklendiği  anlaşılmaktadır. 
Yapılan  değerlendirme  sonucunda DSMIV  kriterlerine  göre  yaygın  anksiyete  bozukluğu  tanısı  kondu.  Kaşıntı  yakınması, 
öykü  ve  psikiyatrik  muayene  ışığında  psikojenik  pruritis  olarak  değerlendirilerek  hastaya  20  mg  fluoksetin  tedavisi 
düzenlendi.  İkinci  haftanın sonunda hastanın kaşıntı  şikayetinin belirgin olarak azaldığı, ancak daha hafif  düzeyde devam 
ettiği gözlemlendi. Fluoksetin 30 mg’a çıkarıldı. Takip eden süreçte üç hafta içinde hastanın kaşıntı şikayeti kayboldu. 

TARTIŞMA:  Dermatolojik,  hematolojik,  metabolik,  neoplazik  ve  nöropsikiyatrik  hastalıklarda  klinik  tablo  bazen 
sadece kaşıntı şeklinde ortaya çıkabilir. Vakamız bize başvurusundan yaklaşık sekiz ay önce dermatolojiye başvurmuş ve bu 
süre içinde dermatolojik açıdan tetkik ve tedavisi sürmüştür. Hasta kliniğimize artefakt dermatiti ön tanısıyla sevk edilmiştir. 
Ancak yapay bozukluk spektrumunda olan bu hastalıkta, hasta derisini travmatize ettiğini,  lezyonların oluşumundaki  rolünü 
inkâr  eder,  hastalar  genellikle  lezyonlarına  aldırmazlık  içindedirler.  Vakamız  kaşıma  yoluyla  travmatizasyon  sonrasında 
lezyonların oluştuğunu ifade etmekteydi ve duygulanımının sıkıntılı olduğu değerlendirildi. Bu yönüyle artefakt dermatiti tanısı 
dışlanmıştır. Aras ve ark.  (2)  jeneralize pururitusta etiyolojisiyle  ilgili yaptıkları çalışmada, kaşıntı nedeni olarak %37’yle  ilk 
sırada psikojenik pruritusu göstermişlerdir ve anksiyete nedenini ortadan kaldırmaya yönelik önlemlerle beraber hastaların 
birçoğunda  pruritusun  ortadan  kalktığını  belirtmişlerdir.  Vakamızın  psikiyatrik  değerlendirmesi  yaygın  anksiyeteyle 
uyumludur.  Geçirilen  trafik  kazası  kızının  başına  bir  şey  geleceği  düşüncesini  güçlendirmiştir.  Sonuç  olarak;  psikojenik 
kaynaklı pruritusun  jeneralize prurituslu hastalarda düşünülmesi gerekir. Bu da  iyi  bir anamnez ile beraber dikkatli  yapılan 
sistemik  ve  deri muayenesi  gerektirir.  Nörotik  ekskoryasyonlar,  genellikle  altta  yatan  bir  depresif  durum  ya  da  anksiyete 
durumunun  eşlik  ettiği  kompulsif  self  ekskporyasyonla  giden  lezyonlardır.  Self  ekskoryasyon  davranışının  kompulsif  yanı, 
SSRI’lar  kullanılarak,  kaşıntı  hissikaşınma  döngüsü  zayıflatılarak  kontrol  altına  alınabilir  (3).  Bu  vakada,  fluoksetinin 
etkinliğinin antikompulsif  etkisine bağlı olduğu değerlendirilmiştir. Kesin mekanizma halen bilinmemekle birlikte, antipruritik 
etkisi, sedatif etkisine ya da periferik antihistaminik etkisine değil, santral antiseratonerjik etkisine atfedilebilir. 

Kaynaklar: 

1)Arnold  LM,  Auchenbach  MB,  McElroy  SL.  Psychogenic  excoriation.  Clinical  features,  proposed  diagnostic 
criteria, epidemiology and approaches to treatment. CNS Drugs. 2001;15:3519. 

2)Aras N, Taşkapan O, Köse O. Generalize pruritusta etiyoloji. T Klin Dermatoloji. 1992;2:1518. 

3)Biondi M, Arcangeli T, Petrucci RM.  Paroksetine  in  a  case  of  psychogenic  pruritus  and  neurotic  excoriations. 
Psychother Psychosom. 2000;69:16566.



P 2 
İnternet Dolayımlı Psikoterapiler 
Serpil Aygun CENGİZ 

Baskent Universitesi Iletisim Fakultesi 

AMAÇ: 1970’lerde İnternet’in gelişmeye başlamasının kısa bir süre ardından, öncelikle esağlık çalışmaları, 1990’lı 
yıllarda  ise  İnternet dolayımlı  terapi ve danışmanlık hizmetleri  tüm dünyada yaygınlaşmaya başlamıştır. Sanal ortamda bir 
danışman/terapistin  bir  danışan/hasta  veya  bir  danışan/hasta  grubu  ile  terapötik  iletişim  kurarak  verdiği  hizmete  eterapi 
denmektedir. Bu çalışmanın iki temel amacı bulunmaktadır. Birincisi henüz dünyada da yeni bir uygulama olan eterapi (1), 
eterapinin neliğini sorgulamak ve Türkiye’deki ilgili bilimsel topluluğa bu yeni uygulamaaraştırma alanını  tanıtmak; ikincisi 
ise  ruh  sağlığı  profesyonellerinin  ruh  sağlığı  hizmetine  gereksinimi  olan  geniş  kitlelere  sanal  ortamda  ulaşabilme  şansını 
kaçırma olasılığına karşı  bir hatırlatmada bulunmak  (2)  ve  “terapötik  iletişim gereksinimi”nin bulunduğu sanal ortamın ehil 
olmayan kişilerin eline terk edilmesi olasılığına karşı hem etik açıdan hem de hukuk açısından önlem alınması zorunluluğunu 
vurgulamaktır. 

YÖNTEM:  Bu  çalışma  için  öncelikle  sanal  terapi  ile  ilgili  İngilizce  ve  Türkçe  literatür  farklı  kaynaklar  üzerinden 
taranarak  araştırılmıştır.  Literatür  taraması  sonucunda  elde  edilen  bilgiler  ışığında  sanal  terapinin  ortaya  çıkış  süreci  ve 
gelişimi  incelenerek  çalışmada  sunulmaktadır.  Ayrıca Şubat  2007  –  Mayıs  2008  arasında  düzenli  olarak  Google  tarama 
motoru  üzerinden  “eterapi”,  “sanal  terapi”,  “web  terapi”,  “İnternet  terapi”  ve  “İnternet  dolayımlı  terapi”  anahtar  kelimeleri 
kullanılarak Türkçe sanal  terapi hizmeti  verilen siteler belirlenmeye çalışılmış ve söz konusu  tarihler arasında aktif  olarak 
hizmet sunan 7 web sitesi araştırma konusu çerçevesinde değerlendirilmiştir. 

BULGULAR:  Türkçe  eterapi  hizmeti  veren  web  sitelerinde  verilen  hizmetin  türü  ve  hizmetin  süresine  göre 
değişen ücretlerle ilgili olarak verilen bilgi eksiksiz olmasına karşın etik kod ve ilkeler bağlamında çoğunda (oturum/yazışma 
güvenliğinin  sağlanmadığı  ya  da  yeterli  olmadığı;  danışanlar  için  sanal  terapi  üzerine  enformatik,  hukuki  ve  etik 
bilgilendirmenin asgari düzeyde bile verilmemiş olması gibi) önemli eksiklikler bulunduğu belirlenmiştir. 

SONUÇ:  Eterapi  uygulamalarında  dünyada  gerek  sağlıkla  ilgili web  siteleri  için URAC  (American Accreditation 
Healthcare  Commission)  tarafından  2001’de  uygulamaya  konan  etik  standartlar,  gerekse  sanal  terapi  uygulamaları  için 
International Society  for Mental  Health Online  tarafından  geliştirilen  etik  kodlar  yol  gösterici  olmaktadır.  Ancak  Türkiye’de 
henüz  eterapi  etik  ilkeleri  ve  etik  kodu,  ilgili  kurumlar  tarafından  belirlenmemiş  olduğu  için  İnternet  dolayımlı  psikoterapi 
hizmetlerinde  ortaya  çıkan  etik  dışı  ve  hukuk  dışı  uygulamalara  herhangi  bir  yaptırım  uygulanması  söz  konusu 
olamamaktadır. 20 milyon İnternet kullanıcısı olduğu tahmin edilen bir ülke olarak Türkiye  için eterapi alanının  tanınması, 
etik kod geliştirilmesi ve konunun hukuk boyutunun tartışılması acil bir önem taşımaktadır.



P 3 
Ameliyathanede Çalışan Hemşirelerin Motivasyon Düzeylerinin İncelenmesi 
Zuhal ÇAKIR, Ebru DOĞRU, Zerrin KAYA 

Acıbadem Maslak Hastanesi 

Günümüzde  iş yaşamında ortaya çıkan değişiklikler,  insana verilen değeri artırarak motivasyon konusunun 
gerekliliğini gündeme getirmektedir. İşletmelerde motivasyonun temel amacı, çalışanların örgüt amaçları doğrultusunda çaba 
göstermelerini sağlamaktır. Bu amacı gerçekleştirmek için, çalışanların etkin ve verimli çalışmaları gerekir. Çalışanların etkin 
ve verimli çalışmaları ise, bireylerin davranışlarında etkili bir süreç olan motivasyon ile sağlanır (2). 

Bilgi  düzeyi,  sosyal  ve  kültürel  birikimleri  giderek  gelişen  bireyler,  artık  çalıştıkları  kurumlarda  parasal 
beklentilerinin yanında ve en az onun kadar sosyal tatmin unsurlarını da aramaktadırlar. Birey çalıştığı ve yaşantısının büyük 
bir bölümünü geçirdiği örgütten sağladığı tatmin oranında, örgütün amaçlarını benimsemekte ve verimli olabilmektedir (3). 

Burada  yöneticinin  karşısına,  farklı  özelliklere  sahip  personelin,  örgüt  amaçlarını  gerçekleştirecek  şekilde 
davranmaya nasıl sevk edeceği sorunu çıkmaktadır (4,5). 

Yönetici kendine sorar: Neden bazı kişiler geç saatlere kadar çalışır ve neden bazıları çalışma saatinin bitişi 
yaklaşırken,  bürosunu  ya  da  çalıştığı  ortamı  terk  etmek  üzere  hazırlanmaya  başlar? Kişilerin  aynı  davranışı  göstermeleri 
nasıl  sağlanabilir?  İşgörenleri  motive  eden  nedir  ve  nasıl motive  edilirler?  Personelin  gereksinimleri  nelerdir?  Çalışanlar, 
yöneticinin istekleri ve kurumun amaçları doğrultusunda nasıl daha fazla çaba sarf etmeye yöneltilebilirler? Yönetici tüm bu 
sorulara cevap arayarak astlarını örgütsel amaçları gerçekleştirecek şekilde davranmaya sevk etmeye çalışır (1,6,7). 

Bu bilgilerin  ışığında, acaba bugün ülkemizde sağlık hizmetleri  içinde önemli bir yeri dolduran hemşireliğin 
motivasyon durumu nedir?(8) 

Ülkemizde  hemşirelerin  motivasyonel  durumlarını  irdeleyen  çalışmalara  bakıldığında  hemşirelerin 
motivasyonunun düşük olduğu saptanmıştır 

Bunlardan  Sarı’nın  188  hemşire  ile  yürüttüğü  çalışmada  hemşirelerin  motivasyon  düzeylerinin  düşük  olduğu 
saptanmıştır.  Hemşirelerin motivasyonel  durumlarının  düşük  olduğunu  gösteren  çalışmalardan  birisini  de Ançel  yapmıştır. 
Ançel’in “ Hemşirelerde Zamanı Verimli Kullanma “ adlı çalışmasının sonucuna göre, hemşireler hasta bakımı dışında kalan 
süreyi boş olarak geçirmektedirler. Örnek vermek gerekirse, bu çalışmada dahiliye servislerindeki hemşirelerin planlanmış 
işlerin dışında kalan sürenin %77.2’sini sohbet ederek geçirdikleri saptanmıştır (1,8,6,7). 

Oysa  hedef,  işin  gereklerini  yerine  getirmeye  motive  olmuş  bir  personele  sahip  olmak  ise,  hastanenin 
amaçlarının gerçekleştirilmesinde öneme sahip olan hemşirelerin motivasyonu önem kazanmaktadır(6). 

Bu  nedenle  ,  bu  araştırma,  ameliyathane  hemşirelerinin  motivasyon  düzeylerinin  incelenmesi  amacıyla 
tanımlayıcı olarak yapıldı.
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P 4 
Türk Karikatürlerinde Ruh Sağlığı Alanında Çalışanlar Ve Hastalar 
Berkant YELKEN 

Eskişehir Devlet Hastanesi 
GİRİŞ VE AMAÇ 

Modern  gazete,  dergi  ve  karikatürler  dikkatlice  okunduğunda,  psikiyatrik  hastalıklar  ve  ruhsal  durum  ile  ilgili 
karikatürlerin sayısının çok olduğu görülmektedir. Bu çalışmada Türk karikatürlerinde Ruh sağlığında çalışan psikiyatrist ve 
psikologlar ile hastaların nasıl çizildiğini saptamak amaçlanmıştır. 

YÖNTEM 

Çalışmaya  20012008  yılları  arasında  yayınlanmış  iki  derginin  toplam  670  sayısı  (308  Penguen  Dergisi  362 
Leman  dergisi)(1),19391963  yılları  arasında  yayınlanmış  128  aylık  Akbaba  dergisi    ve  19441945  yılları  arasında 
yayınlanmış  12  aylık Saka  dergisi  incelenmiştir.  Karikatürlerde PsikiyatristPsikolog  adı  kullanılmasa  da,  karikatür  konusu 
ruhsal alanla ilgiliyse çalışmaya alınmıştır. 

BULGULAR 

Türkiye’nin çok satan mizah dergilerinden  iki  tanesinin  toplam 670 sayısında 404 doktor  karikatürü saptanmıştır. 
Doktor  karikatürlerinin   191  tanesinin  ruhsal alanla  ilgili  olduğu,ruh sağlığı  çalışanlarının %97.9 un,hastaların da %89 nun 
erkek olduğu saptanmıştır. 

Ruh  sağlığı  çalışanlarında  sakal  önlük  gibi,  hastalarda  da  hunitespit  gömleği  gibi  klişeler  sıklıkla  kullanılmıştır. 
Kendiside  hasta  ve  hastasını  taciz  eden  ruh  sağlığı  çalışanı  ile  saldırgan  hasta  görüntüleri  sıklıkla  kullanılmıştır. 
Karikatürlerin % 39’unda ruh sağlığı çalışanları olumsuz olarak betimlenmiştir  (sinirlitacizkar kendide hastasaldırgan vs). 
Muayene ortamına bakıldığında %64.4 karikatürde odada masa, %37.2 karikatürde ise odada divan vardır. 

SONUÇ 

G Walter’in ABD de 19411990 arası toplam 404 psikiyatrist karikatürünün incelediği bir çalışmada, Psikiyatristlerin 
%96’sı  erkek  olduğu.  kadınların  sadece  %  2  çizimde  kullanıldığı  saptanmıştır.  Sakal,  gözlük,  diploma  ve  divan  da 
karikatürlerde  sıklıkla  bulunur.  Karikatürlerin %  56’sında  psikiyatristler  olumsuz  olarak  betimlenmiştir  (deli,  sıkıcı,  obur  ve 
sadist; en iyi olarak da nötr)(2). 

Bu  bulgular  çalışmamızdaki  %97.9  erkek  oranı  ve  %39  olumsuz  betimlenen  çizim  oranlarıyla  uyumludur.  Bu 
bulgular kısmen karikatür ortamındaki sınırlamalarla, kısmen de mizah ve klişe tipleme çalışmaları ile açıklanabilir. 

1971’de  Fuller,  psikiyatrislerin  karikatür  olarak  çizilmeye  başlandığından  bu  yana,  görünüm,  karakterler  ve 
uygulamada hiçbir değişiklik olmadığını bildirmiştir. Fuller modern karikatür örneklerini incelemeye almıştır. Konular değişse 
de bir psikiyatrik sembol olarak divan sıklıkla kullanılmıştır(3). Bizim çalışmamızda da divansakal vs gibi sembollar sıklıkla 
kullanıldığı belirlenmiştir. 

Özetle; 

‣  Son 10 yılda PsikiyatriPsikolojinin toplumdaki yeri ve öneminin artmasıyla paralel olarak karikatürlerde de artış 
olmuştur. 

‣  Bu durum toplumun ön yargılarını azaltmaya yardımcı olabilir. 

‣  Ancak hunidivansakallı ve “kendisi de hasta doktor” klişeleri sıklıkla kullanılmaktadır. 

‣  Gerçeğin tersine tedavi veren ve alan kişiler çok büyük oranda erkektir ve tedavi yönelimi “Terapi” dir. 

KAYNAKLAR 

1Leman ve Penguen dergileri 20012008 yılları 

2WalterG. The psychiatrist in American cartoons, 1941–1990. Acta Psychiatrica Scandinavica 1991 85(2) 167172 

3Fuller RE. Headshrinker – the psychiatrist in cartoons. Bull Menninger Clin 1972: 36: 335345.



P 5 
Paliperidon Uzatılmış Salınımlı Tablet Kullanılan Şizofren Hastaların 6 Aylık Geriye 
İzlem Çalışması 
Berkant YELKEN 

Eskişehir Devlet Hastanesi 

GİRİŞ  VE  AMAÇ:  Önceden  Risperidon  tedavisi  gören  hastalarda,  Paliperidon  uzatılmış  salınımlı(ER)  tabletin 
etkisini geriye yönelik izlemek amaçlanmıştır. 

YÖNTEM: Eskişehir devlet hastanesi psikiyatri polikliniğine başvuran ve önceden Risperdal tedavisi kesilmiş, uzun 
etkili  Paliperidon  tedavisine  geçilmiş  Şizofren  tanılı  34  hasta  çalışmaya  alınmıştır.  Hastaların  demografik  özellikleri, 
PANSS(pozitif ve negatif semptom ölçeği) skorları, vücut ağırlığı ve BKİ(beden kitle indeksi), ilaç memnuniyetleri, CGI(klinik 
global  izlem)  ve  PSP(kişisel  ve  sosyal  performans)  skorları  iki  ay  aralıklarla  üç  kez  geriye  yönelik  olarak 
karşılaştırılmıştır.Hastaların aldığı ek  ilaçların dozları  izlemde değişmemiştir. Bulgular SPSS 15.0 programında  istatistiksel 
olarak değerlendirilmiştir. 

BULGULAR: Paliperidon uzatılmış salınımlı tablet kullanan hastalarda Risperdal kullandıkları 6 ay öncesine göre 
vücut  ağırlığı  ve  BKİ  bakımından  istatistiksel  fark  olmadığı,  PANSS  ve  CGI,  PSP  ve  Memnuniyet  ölçeği  bakımından 
istatistiksel olarak anlamlı düzelmeler bulunmuştur. 

SONUÇ: Paliperidone ER’nin şizofreni tedavisinde ki etkinliği çok sayıda çalışmada kanıtlanmıştır(12). Yapılan bir 
çalışmada  paliperidone ER ile PANSS toplam puanlarında en az %30 düzelme olan hastaların oranı %68’dir. Tedavinin 2. 
gününde dahi total PANSS puanlarında anlamlı düşme olmuştur(3). 

Paliperidon ER ile CGIS puanlarında anlamı azalma gözlenmiştir(4). Bir çalışmanın sonucunda paliperidon ER 6 
mg/gün ile PSP puanlarında başlangıca göre ortalama 8.8 puan gelişme olurken(5) başka pek çok çalışmada da paliperidon 
ER 6 mg/gün ile PSP puanlarında plasebodan anlamlı olarak yükselme saptanmıştır(2). 

Risperidon tablet kullanan hastalar Paliperidon ER tablete geçtiklerinde ilacından daha memnun oldukları, psikotik 
belirtilerinde azalma ve kişisel sosyal performanslarında artma olduğu saptanmıştır. Bu bulgular önceki çalışma sonuçlarıyla 
uyumludur. 

KAYNAKLAR 

1Kane J, Canas F, Kramer M ve ark. Treatment of schizophrenia with paliperidone ER tablets:a 6week placebo 
controlled trial. Schizophr Res 2007;90:147161 

2Davidson M, Emsley R ve ark. Efficacy,  safety and early  response of  paliperdidone ER tablets:results of  a 6 
week,randomized,placebocontrolled study. Schizophr Res 2007;93:117130 

3 Schreiner A, Badescu GM. Safety,  tolerability and  treatment  response of  flexible doses of paliperidone ER  in 
acutely exacerbated patients with schizophrenia. Presented poster at European Meeting of Psychiatry, January 24 
28, 2009, Lisbon, Portugal 

4Meltzer HY, Bobo WV,Nuamah IF ve ark.Efficaccy and tolerability of oral paliperidone ER tablets in the treatment 
of  acute  schizophrenia:pooled  data  from  three  6week,placepo  controlled  studies.  J  clin  Psychiatry. 
2008;69(5):817829 

5 Marder SR, Kramer M, Ford L, Eerdekens E, Lim P, Eerdekens M.Asixweek, U.S.based placebocontrolled 
study  on  the  efficacy  and  tolerability  of  two  fixed  dosages  of  oral  paliperidone  extended  release  tablets  in  the 
treatment  of  acute  schizophrenia  [abstract  no.  NR400  plus  poster].  159th  Annual  Meeting  of  the  American 
Psychiatric Association; 2006 May 2025; Toronto (ON): 166.



P 6 
İlk Atak Şizofrenide P300 Bulguları İle Nörolojik Silik İşaretler Arasındaki İlişki 
Nergis LAPSEKİLİ, Özcan UZUN, Levent SÜTÇİGİL, Mehmet AK, 

GATA Psikiyatri AD 

AMAÇ:  Bu  çalışmada  ilk  atak  şizofrenide  elektrofizyolojik  ölçüm  yöntemi  olan  P300’de  meydana  gelen 
değişiklikler ve bunun NSİ ile olan ilişkisi aydınlatılmaya çalışılmıştır. 

YÖNTEM: Çalışmaya DSMIV’e göre ilk atak şizofreni tanı ölçütlerini karşılayan 22 olgu ve kontrol grubu olarak 
22 sağlıklı birey dahil edilmiştir. Olgulara uyarılmış potansiyellerin P300 komponentini araştırmak için nörofizyolojik ölçümler 
yapılmış ve nörolojik silik işaretleri saptamak için Nörolojik Değerlendirme Ölçeği (NES) uygulanmıştır. Nörolojik silik işaretler 
ile P300 değerlerinin arasındaki ilişkiler araştırılmıştır. Şizofreni grubunun klinik özellikleri (hastalık şiddeti, pozitif ve negatif 
belirtiler) için SANS ve SAPS ölçekleri uygulanmıştır. 

BULGULAR: Çalışmanın sonucunda ilk atak şizofreni grubunun sağlıklı kontrol grubuna göre daha yüksek NES 
toplam ve alt ölçek puanları, daha düşük P300 amplitüdü ve daha uzun P300 latansı gösterdiği bulunmuştur. Sağlıklı kontrol 
grubuna  göre  anlamlı  farklılığın  en  fazla  olduğu  NES  alt  ölçekleri  KMED  ve  Toplam  puan  olarak  saptanmıştır.  İlk  atak 
şizofreni olgularında P300 amplitüd farklılığının daha anlamlı olduğu sonucuna varılmıştır.P300 amplitüdü, NES’in özellikle 
KMED  ve  Toplam  puan  alt  ölçekleri  ile  ilişkili  görülmüştür.  Hasta  grupta  NES  puanları  ve  P300  değerlerinin  klinik 
değişkenlerle ilişkisinin olmadığı görülmüştür. 

SONUÇ:  Bu  çalışmada,  P300  amplitüd  değişkeninin  hastalık  değişkenini  açıklama  payı  istatistiksel  olarak 
oldukça  anlamlı  bulunmuştur.  P300  latansı  için  ise  hasta  olan  grupta  kontrollere  göre  istatistiksel  olarak  anlamlı  ölçüde 
uzamış olduğu görülmüş, ancak hastalığı  açıklama özelliği  olup  tahmin etme özelliğinin amplitüde göre çok düşük olduğu 
sonucuna  varılmıştır.  Sonuçlar,  bu  biyolojik  belirteçlerle  ilgili  bozukluğun  hastalığın  başlangıcında  da  bulunduğuna,  klinik 
değişkenlerden de etkilenmediğine  işaret  etmektedir  (1,2). P300  ve NES değerlendirme ölçeğiyle gösterilen bozuklukların 
durumsal  değil  yatkınlaştırıcı/yapısal  özellikler  olabileceği  şeklinde  yorumlanabilir  (3).  Ayrıca  nörolojik  silik  işaretlerle  ilgili 
olarak ise daha çok karmaşık motor eylemlerin sıraya konulmasında problem olduğu ve bunun P300 amplitüdü ile ilişkisinin 
anlamlı  olduğu  saptanmıştır.  Bu  durum,  prefrontal  bölge  patolojilerine  işaret  ettiği  değerlendirilen  KMED  alt  ölçeğindeki 
yüksek puanların daha çok dikkat alanındaki problemlerle açıklanabileceğine işaret etmektedir. 

Kaynaklar: 
1)Blackwood D, Whalley L, Christie J, Blackburn I, St. Clair D, McInnes A. Changes in auditory P3 eventrelated 
potential in schizophrenia and depression. Br J Psychiatry. 1987;150:154–160, 
2) St. Clair D, Blackwood D, Muir W. P300 abnormality in schizophrenic subtypes. J Psychiatr Res. 1989;23:49– 
55, 
3)  Salisbury  DF,  Shenton  ME,  Sherwood  AR,  Fischer  IA,  Yurgelun  Todd  DA,  Tohen  M  ve  ark.  First 
schizophrenic  episode  differs  from  first  episode  affective  psychosis  and  controls  in  P300  amplitude  over  left 
temporal lobe. Arch Gen Psychiatry. 1998; 55:173180.



P 7 
Genç Kadın Hastada Essitalopram Kullanımına Bağlı Hiponatremi 
Okan ÇALIYURT, Seda DERİCİ 

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD 

AMAÇ  Bu olgu sunumunda major depresyon nedeni ile yatarak tedavisi olan genç kadın hastada essitalopram 
kullanımına bağlı hiponatremi gelişimi ve tedavisi bildirilmektedir. 

OLGU  Bayan V.P.  17  yaşında Reunion,  Afrika  doğumlu  ve  Türkçe  bilmiyor. Son  iki  aydır  kaldığı  Kırklareli 
Çocuk Yuvası Ve Kız Yetiştirme Yurdunda 4. kattan atlama şeklinde özkıyım girişimi sonrası Kırklareli Devlet Hastanesi ve 
oradan Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edilmiş. Hastada sağ pnömotoraks nedeni ile sağ tüp torakostomi ve sağ 
kollum  femoris  kırığı  nedeni  ile  de  ortopedi  tarafından  opere  edilmiş.  Hasta  göğüs  cerrahisi  kliniğinde  yatarken  özkıyım 
girişiminin  bulunması  ve  uykusuzluk  yakınmalarını  olması  nedeni  ile  istenen  psikiyatri  konsültasyonu  sonrasında  major 
depresyon tanısı konularak psikiyatri servisine yatışı yapılmıştır. 

Hastanın  İngilizce  olarak  alınan  öyküsünde  daha  önce  de  özkıyım  girişiminde  bulunduğu,  yurttaki  hemşireler 
tarafından engellenip bir psikiyatriste götürüldüğü ve reçete edilen Sertralin’i iki gün kullanıp sonra kestiği öğrenildi. 

Serviste  femur  kırığı  nedeni  ile  immobil  kalması  gereken  hastaya  Essitalopram  10  mg/gün  ve  anksiyete  ve 
uykusuzluk yakınmaları için de Alprazolam 0.5 mg/gün verildi. Takip eden gün rutin laboratuvar tetkiklerinde Na: 106 mmol/L 
ve Cl: 79 mmol/L tespit edilmesi üzerine Nefroloji konsültasyonu istendi ve hastaya %3 NaCl 150 ml 25 cc/saat verildi. Ertesi 
gün  tetkik  sonuçları Na:  120 mmol/L  ve Cl:84 mmol/L  olarak  değerledirildi.  Hastaya  önerilen  Endokrinoloji  konsültasyonu 
sonrasında %09 NaCl 2000 cc/gün olarak verildi. Sonraki gün Na: 114 mmol/L ve Cl: 81 mmol/L olarak ölçüldü ve önerilen 
2000 cc NaCl tedavisine devam edildi. Takip eden gün nefroloji değerlendirmesi sonrasında %3 NaCl 30 cc/saat tedavisine 
geçildi  aynı  gün  Na  değerleri  111,  116  ve  118  mmol/L  olarak  öçüldü.  Takip  eden  günde  de  Na.  121  mmol/L  olarak 
değerlendirilerek  %3  NaCl  40  cc/saat  verildi  ve  hastada  uygunsuz  ADH  salınımı  olabileceği  düşünülerek  endokrin 
konsültasyonu istendi. Ve uygunsuz ADH ön tanısı ile sıvı kısıtlaması yapıldı. Hastanın oral ve parenteral sıvı alımı 1500 cc 
ile sınırlandırıldı. Takip eden üç gün Na: 118, 119 ve 115 mmol/L olarak ölçüldü. Hastanın kullandığı essitalopramın nadir de 
olasa  uygunsuz  ADH  ve  hiponatremi  yapabileceği  düşünüldüğünden  essitalopram  kesildi.  Ertesi  gün  ise  kullanıdığı 
benzodiyazepin kesildi. Takip eden üç gün hasta elektrolitleri açısından izlendi, progresiv artış gözlendi ve Na: değeri en son 
125 mmol/L  olarak  saptandı.  Hastanın  taburculuk  isteği,  depresif  semptomların  gerilemesi  ve  özkıyım  fikirlerinin  ortadan 
kalkması  sonrasında  hasta  sıvı  kısıtlamasının  devamı  önerilerek  ilaç  tedavisi  olmadan  taburcu  edildi  ve  bir  hafta  sonra 
kontrole çağrıldı. 

SONUÇ  Literatürde SSGI’lerin yol açtığı hiponatremi bir çok kez bildirilmiştir ve az rastlanan önemli bir yan etki 
olarak değerlendirilmektedir (1). Bugüne kadar literatürde bildirilen olguların hepsi yaşlı hastalardır (2;3). Bu olgu sunumu ile 
ilk  defa  genç  bir  hastada  essitaloprama  bağlı  hiponatremi  tanımlanarak  bu  önemli  yan  etkinin  gençlerde  de  ortaya 
çıkabileceğine dikkat çekilmiştir. 

Kaynaklar 
(1)    Fitzgerald  MA.  Hyponatremia  associated  with  SSRI  use  in  a  65yearold  woman.  Nurse  Pract  2008; 
33(2):1112. 
(2)   Finfgeld DL. SSRIrelated hyponatremia among aging adults. J Psychosoc Nurs Ment Health Serv 2003; 
41(4):1216. 
(3)  Corrington KA, Gatlin CC, Fields KB. A case of SSRIinduced hyponatremia. J Am Board Fam Pract 2002; 
15(1):6365.
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Total Uyku Yoksunluğunun Dinlenme Enerjisi Üzerine Etkisi 
Okan ÇALIYURT, Gündeniz ALTIAY, Ebru Çakır EDİS 

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD 

AMAÇ  Bu  araştırmada  total  uyku  yoksunluğu  yaşayan  sağlıklı  bireylerde  dinlenme  enerjisi  değişikliklerinin 
ortaya konması ve uyku yoksunluğunun dinlenme enerjisi üzerine olası etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

YÖNTEM  Çalışmaya  herhangi  bir  bedensel  veya  ruhsal  hastalık  öyküsü  olmayan  ve  her  hangi  bir  ilaç 
kullanmayan  gönüllüler  dahil  edildi.  Gönüllülerin  dinlenme  enerjileri  sabah  saat  09:00’da  ve  kahvaltı  etmeden  indirek 
kalorimetri  yöntemi  ile  solunumsal  gaz  değişimleri  değelendirilerek  ölçüldü  (Vmax  29c Sensor Medics,  Yorba  Linda,  CA, 
USA). Dinlenme enerjisi ölçümü uyanık vaziyette, 8 saatlik bir dinlenme sonrasında ve sabit oda sıcaklığında gerçekleştirildi 
ve en az 20 dakika ölçüm yapıldı. Bu ölçüm tam 24 saat sonra ve total uyku yoksunluğu sağlanması sonrasında tekrar edildi. 
İkinci ölçüme kadar olan süre içerisinde çok kısa süreli dahi olsa şekerleme veya kestirmelere müsaade edilmedi ve ölçüm 
öncesinde  hastaların  genelde  uyudukları  dönem  olan  gece  24:00  sonrasından  sabaha  kadar  olan  süre  içerisinde  yemek 
yememeleri  ve  çay  kahve  gibi  içecek  tüketmemeleri  istendi  ve  sadece  su  içilmesine  izin  verildi  ve  ikinci  ölçüm  sabah 
kahavaltı edilmeden uygulandı. 

BULGULAR  Çalışmaya 21 gönüllü dahil edildi ve teknik nedenlerden dolayı birinin  ikinci ölçümü yapılamadı. 
Olguların  12’si  kadın  ve  8’i  erkekti  ve  genç  gönüllülerden  oluşan  grubun  yaş  ortalaması  26.15±3.82  idi  (E:27.13±4.91, 
K:25.5±2.97,  P=0.36).  Ortalama  Vücut  Kitle  İndeksi  23.45±3.47  kg/m2olarak  ve  kadın  (21.84±3.11  kg/m2)  ve  erkekte 
(25.86±2.54  kg/m2)  olarak  ve  istatisti  olarak  farklı  şekilde  saptandı  (P=0.007).  Gönüllülerin  dinlenme  enerji  ilk  ölçüm 
ortalaması 1351.10±600.37 kcal/24 saat ve ikinci ölçüm ortalaması ise ilkinden daha düşük olarak 1250.60±454.39 kcal/24 
saat  şeklinde  saptanmıştır  fakat  aradaki  fark  istatistiki  anlamlılık  sınırına  ulaşmamıştır.  Kadın  ve  erkeklerde  ayrı  ayrı 
değerlendirme sonrasında da dinlenme enerjisi değişimi cinsiyetler arasında farklılık göstermedi. 

SONUÇ  Bu  araştırmada,  total  uyku  yoksunluğunun  akut  etkisinin  dinlenme  enerjisini  24  saat  sonrasında 
etkilemediği  ortaya  konmuştur.  Uykunun  beyin  enerji  dengesini  sağladığı  (1)  ve  uyku  apnesi  gibi  bozuklukların  dinlenme 
enerjisini  etkilediği  daha  önceki  çalışmalarda  bildirlmiştir  (2).  Bu  çalışmada  akut  uyku  yoksunluğunun  dinlenme  enerjisi 
üzerine etkisinin benzer çalışmalarda ortaya konduğu gibi minimal olduğu (3) ve uyku yoksunluğunun metabolik ve kilo alma 
üzerine etkilerinin kronik süreçler ve uyku kısıtlaması ile ilişkili olabileceği çıkarımına ulaşılmaktadır (4). 

Kaynaklar 
(1)  Scharf MT, Naidoo N, Zimmerman JE, Pack AI. The energy hypothesis of sleep revisited. Prog Neurobiol 

2008; 86(3):264280. 
(2)  Kezirian EJ, Kirisoglu CE, Riley RW, Chang E, Guilleminault C, Powell NB. Resting energy expenditure in 

adults with sleep disordered breathing. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 2008; 134(12):12701275. 
(3)   BosyWestphal A, Hinrichs S, JauchChara K, Hitze B, Later W, Wilms B et al. Influence of Partial Sleep 

Deprivation on Energy Balance and Insulin Sensitivity in Healthy Women. Obes Facts 2008; 1(5):266273. 
(4)   Anic GM, TitusErnstoff L, Newcomb PA, TrenthamDietz A, Egan KM. Sleep duration and obesity  in a 

populationbased study. Sleep Med 2010; 11(5):447451.
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Yaşlı İhmal Ve İstismarında Hemşirenin Rolü 
Necla SARI 1 ,  Nurdan ŞAHİN 2 , Omrüye Akkurt DOLGUN 2 

Balıkesir Üniversitesi 1 
Bandırma Sağlık Yüksek Okulu 2 

AMAÇ 
Bu makale, yaşlı ihmal ve istismarı konusunda hemşirelerin duyarlılığının ve farkındalığının artırılması amacıyla 

yazılmıştır. 
YÖNTEM 

Konu ile ilgili literatür ve son beş yılda yapılmış bazı araştırmalar incelmiştir. 
BULGULAR 
Dünya nüfusunun  2020 yılına kadar tüm popülasyonun % 22’sinin 65 yaş üzerinde olacağı tahmin edilmektedir. 

Yaşlıların yaklaşık olarak %34’ü, yaşlı  istismarı ve  ihmalinin kurbanıdır. Yaşlılık bireyin  fiziksel görünüm, güç,  rol ve statü 
açısından kayba uğradığı, yeti yitimleri ve fiziksel hastalıkların artarak bireyin çevreye bağımlı hale geldiği bir dönemdir.Yaşlı 
suistimali,  fiziksel,  duygusal,    ekonomik,  cinsel  suistimal    tüm  ırklarda,  dini  sınıflarda  ve  tüm  sosyoekonomik  düzeylerde 
görülmektedir. 

Travma,  tıbbi problemlere dikkat edilmemesi , kötü hijyen veya  uygun olmayan ev koşulları,  incinme, sözel 
istismar,  ekonomik  istismar,  zorla  eve  hapsedilme  veya  aile  üyeleri,  komşular,  yabancılar  ya  da  yaşlıya  bakım  veren 
görevliler tarafından yapılan diğer zarar şekilleri "Yaşlı ihmal ve istismarı’ olarak değerlendirilir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 
Şiddet  ve  istismarı  önlemede  toplumsal  yaklaşım  önemlidir.  Yaşlı  savunuculuğu  yapan  özellikle  hemşireler 

halka; bilişsel, iletişim, davranışsal ve duygusal metodları olan öfke kontrolü hakkında bilgi vermelidir. İstismarın nedeni, risk 
faktörleri, bulguları yaşlı istismar ve ihmalini tanılamak, yönetmek, rapor etmek ve önlemeye yönelik  girişimlerde bulunmak 
konusunda hemşire etkin rol oynamalıdır.
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Tramatik Beyin Hasarına Bağlı Manik Özellikli Duygudurum Bozukluğu 
Şengül KOCAMER, Abdurrahman ALTINDAĞ, Ahmet METE, Osman VIRIT, Haluk SAVAŞ 

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD 

GİRİŞ 
Mani travmatik beyin hasarı (TBH) sonrası çok sık görülmeyen ancak problemli bir durumdur.  TBH sonrası oluşan 

duygudurum bozuklukları genel populasyona göre daha yüksek oranda görülmektedir. Major depresyon %2550, distimi % 
1530 ve mani %9 olarak bildirilmiştir (1).  Bu yazıda kafa travması sonrası ikincil mani gözlenen bir olguyu sunmaktayız. 

OLGU 
L.D.,  28  yaşında,  erkek,  evli,  fırıncı.  Yaklaşık  2  haftadır  devam  eden  sinirlilik,  taşkınlık,  çok  konuşma,  çok  para 

harcama, uykuda azalma şikayetleri  ile kasım 2009’da ailesi  tarafından psikiyatri polikliniğine getirildi. Yakınlarından alınan 
anamnezden  daha  önce  herhangi  bir  depresif  ya  da  manik  dönem  geçirmediği,  1  ay  öncesinde  at  arabasından  düşme 
sonucu  kafa  travması  geçirdiği  ve  bu  nedenle  bir  dış  merkezde  2  hafta  yatarak  tedavi  gördüğü  öğrenildi.  Psikiyatrik 
muayenesinde hastada basınçlı konuşma, fikir uçuşmaları, kendini güçlü kuvvetli hissetme, aşırı hareketlilik, uykuda azalma, 
duygudurumunda yükselme saptandı. DSMIV ‘e göre manik epizod kriterlerini dolduruyordu. Hastanın MRG’de sağ serebral 
hemisferde  temporofrontal  ve  paryetal  bölgenin,  sol  temporal  lob  anterior  kesim  ve  bilateral  frontal  lobların  etkilendiği 
gözlenmiştir. Hastaya  risperidon 8 mg/gün,  klonazepam 2 mg/gün  tedavisi  başlandı.  İzlemde hastanın manik belirtilerinde 
belirgin  azalma  olduğu  tespit  edildi.  Tedaviye  yanıt  veren  hastanın  risperidon  dozu  tedricen  4  mg/gün’  e  düşürüldü. 
Duygudurumu ötimiğe dönen hasta tedavinin 45. gününde taburcu edildi. 

SONUÇ 
TBH sonrası gelişen manide tedavide belli  bir esas yoktur ancak birçok  tedavi  yöntemleri  kullanılmıştır. Ketiapin 

(2), valproat (3), lityum (45) ve karbamezapin (5) tedavide kullanılmıştır. Biz bu olguda ilk defa TBH sonrası gelişen maninin 
risperidonla başarılı bir şekilde tedavisini gösterdik. Tedavi sonrası kontrollerinde MRG’de beyin hasarının kalıcı olduğunun 
gözlenmesi  üzerine  risperidon  tedavisine    devam  edilmesine  karar  verildi.  Benzer  olgular  konusundaki  deneyimlerin 
paylaşılmasının  tedavi  yaklaşımımızın  geliştirilmesi  yanı  sıra  bipolar  bozukluğun  altında  yatan  biyolojik  süreçler  hakkında 
ipuçları sağlayabileceği düşüncesindeyiz. 

KAYNAKLAR 
1.  Jorge RE, Robinson RG ve ark. Secondary mania following traumatic brain injury. Am J Psychiatry 1993; 150:916 

21. 
2.  Yassa R,  Cvejic  J.  Valproate  in  the  treatment  of  posttraumatic  bipolar  disorder  in  a  psychogeriatric  patient.  J 

Geriatr Psychiatry Neurol 1994; 7:557. 
3.  Starkstein SE, Pearlson GD, Boston J, Robinson RG. Mania after brain  injury. A controlled study of  causative 

factors. Arch Neurol 1987; 44:106973. 
4.  Stewart  JT,  Hemsath  RH:  Bipolar  illness  following  traumatic  brain  injury:  treatment  with  lithium  and 

carbamazepine. J Clin Psychiatry 1988; 49:745. 
5.  Bouvy PF, van de Wetering BJ ve ark. A case of organic brain syndrome following head injury sucessfully treated 

with carbamazepine. Acta Psychiatr Scand 1988; 77:3613
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Şizofrenide Belirti Şiddeti İle Frontal Lob Proton Magnetik Rezonans Spektroskopi 
Bulguları Arasındaki İlişki 
Özcan UZUN, Barbaros ÖZDEMİR, Adem BALIKÇI 

GATA Psikiyatri AD 

Amaç 
Magnetik  rezonans  spektroskopisi  beynin  nörokimyasal  yapısı  hakkında  bilgiler  sağlamaktadır.  Proton  magnetik 

rezonans  spektroskopisi  ( 1 HMRS)  ile  beyindeki  Nasetilaspartat  (NAA),  kolin,  kreatin,  inositol,  γaminobütirik  asit  ve 
glutamat/glutamin düzeyleri saptanabilmektedir (1,2). 

Çalışmalarında  1 HMRS bulguları  ile şizofreni belirtileri  ilişkisinde çelişkili  sonuçlar elde edilmiştir. Bu çalışmada, 
şizofreni  olgularında  FL  1 HMRS  bulgularının  saptanması  ve  belirti  şiddeti  ile  ilişkisinin  araştırılması  amaçlanmıştır. 

Yöntem 
Araştırmaya  DSMIV  ölçütlerine  göre  şizofreni  tanısını  karşılayan  27  hasta  ve  10  sağlıklı  kontrol  olgusu  ile 

tamamlanmıştır. Şizofreni grubu antipsikotik tedavisi altında bulunan olgulardan seçilmiştir. 
Şizofreni tanısı SCIDI Türkçe versiyonu  ile doğrulanmıştır. Şizofreninin belirtileri Kısa Psikiyatrik Derecelendirme 

Ölçeği  (KPDÖ),  Pozitif  Belirtileri  Değerlendirme  Ölçeği  (PBDÖ)  ve  Negatif  Belirtileri  Değerlendirme  Ölçeği  (NBDÖ)  ile 
değerlendirilmiştir. 

Tek  voksel  proton  spektrumların  hepsi  aynı  görüntüleme  sistemi  (Siemens  1.5Tesla  Magnetom  VISION 
MRG/MRS cihazı) ile elde edilmiştir. 

Bulgular 
NAA düzeyi şizofreni olgularında 18.6±8.4 iken kontrol grubunda 37.3±7.2 (Z= 2.18, p=0.028), kolin düzeyi şizofreni 

olgularında  17.7 ±6.6  iken  kontrol  grubunda  25.3±25.3  (Z=  2.91,  p=0.003)  ve  kolin/kreatin  oranları  şizofreni  olgularında 
1.0±0.3 iken kontrol grubunda 1.2±0.2 olarak bulunmuştur (Z=2.39, p=0.016). Diğer metabolit düzeyleri şizofreni olguları ile 
kontrol grubu arasında faklılık göstermemiştir (p>0.05). 

Klinik belirti şiddetlerinden NBDÖ puanları NAA ve kreatin değerleri  ile korelasyon gösterirken (sırasıyla,  r=0.47 3, 
p=0.013 ve r=0.44, p=0.023), KPDÖ ve PBDÖ puanları ile metabolit düzeyleri arasında ise anlamlı bir korelayon olmadığı 
bulunmuştur (p> 0.05). 

Regresyon  analizlerinde,  NBDÖ  puanlarının  PBDÖ  puanları  (β=0.612,  p=0.023)  bağlantılı,  diğer  göstergelerle 
ilişkisiz olduğu saptanmıştır. 

Sonuç 
Bu  çalışmadaki  temel  bulgu,  önceki  çalışma  verileriyle  uyumlu  olarak,  şizofreni  olgularının  FL  kreatin  düzeyinin 

yüksek,  NAA/kreatin  oranının  ise  düşük  olduğunun  saptanmasıdır  (35).  Frontal  alanla  ilgili  anormalliklerin  özellikle 
şizofreninin negatif belirtileri  ile  ilişkili olduğu bulunmuştur. Çalışmada NBDÖ puanları ile NAA ve kreatin değerleri arsında 
negatif bir bağlantı olduğu, ancak şizofreni olgularının FL metabolit değerleri ile KPDÖ ve PBDÖ puanları arasında anlamlı 
bir ilişki bulunmadığı saptanmıştır. 

Sonuç  olarak,  şizofreni  olgularının  FL’ında  NAA  ve  kolin  düzeyinin  düşük  olduğu  saptanmıştır.  Bu  bulgular, 
şizofreni olgularının FL’ında hipometabolik bir durumun ve nöron kaybının olabileceğini ve bu durumun negatif belirti şiddeti 
ile ilişkili olabileceğini göstermektedir. 

Kaynaklar 
1. Vance ALA, Velakoulis D, Maruff P, et al. Magnetic  resonance spectroscopy and schizophrenia: what have we 
learnt? Aust N Z J Psychiatry 2000; 34:1425. 
2.  Bertolino  A, Weinberger  DR.  Proton  magnetic  resonance  spectroscopy  in  schizophrenia.  Eur  J  Radiol,  1999; 
30:132141. 
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Şizofrenide Asimetrik DimetilarjininDüzeyleri 
Özcan UZUN, Cemil ÇELİK, Barbaros ÖZDEMİR, Serkan ZİNCİR, Adem BALIÇI 

GATA Psikiyatri AD 

Amaç 
Nitrik oksit, nitrik oksit sentaz (NOS) aracılığı ile Largininden üretilir. Asimetrik dimetil arginin (ADMA) arjinin analoğu 

olup  NOS’un  yarışmalı  inhibitörüdür.  Nöronal  NO  sentetaz  yolundaki  dengesizliklere  neden  olan  ADMA  artışının  hücre 
disfonksiyonunda önemli bir rol oynadığı düşünülmektedir. 

Santral  nitrerjik  sistemdeki  değişikliklerin  şizofreni  ile  ilişkisine  işaret  eden  bazı  araştırma  sonuçları  yayınlanmıştır 
(1,2).  Bu  bağlamda  NOS’un  psikotik  bozuklukların  fizyopatolojisinde  ve  tedavisinde  etkileri  olduğu  gösterilmiştir.  Ancak, 
NOS’un yarışmalı inhibitörü olan ADMA ile şizofreni ilişkisini araştıran çalışma sayısı sınırlıdır. Bu araştırma ilk atak olgular 
ile  çoklu  atak  öyküsü  bulunan  şizofreni  olgularının  karşılaştırıldığı  ilk  incelemedir. Çalışmada  şizofreni  olgularının  plazma 
ADMA düzeyleri ile atak sayısı arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır. 

Yöntem 
Çalışma  DSMIV  ölçütlerine  göre  şizofreni  tanısını  karşılayan  antipsikotik  kullanmayan  49  erkek  hasta  ve  kontrol 

grubu  olarak  30  sağlıklı  birey  ile  gerçekleştirilmiştir.  Belirti  şiddeti  Pozitif  Belirtileri  Değerlendirme  Ölçeği  (BDÖ),  Negatif 
Belirtileri  Değerlendirme Ölçeği  (NDÖ)  ve  Kısa Psikiyatrik  Derecelendirme Ölçeği  (KPDÖ)  kullanılarak  değerlendirilmiştir. 
Asimetrik dimetilarjinin floresan detektörü kullanılarak yüksek performanslı likit kromatografi (HPLC) yöntemiyle ölçülmüştür. 

Bulgular 
Sağlıklı kontrollere göre, şizofreni olgularında yüksek plazma ADMA düzeyleri saptanmıştır (Şizofreni olguları ADMA 

düzeyi: 3.6±1.2, kontrol grubu ADMA düzeyi: 1.0±0.5; p=0.001). Psikiyatrik belirti şiddet ölçek (KPDÖ, BDÖ, NBÖ) puanları 
ile  plazma  ADMA  düzeyleri  arasında  anlamlı  bir  bağlantı  bulunamamıştır.  Ancak,  çoklu  atak  öyküsü  olan  şizofreni 
olgularındaki plazma ADMA düzeylerinin ilk atak olgulara göre anlamlı ölçüde yüksek olduğu bulunmuştur (İlk atak şizofreni 
ADMA düzeyi: 2.9±0.5, çoklu atak şizofreni ADMA düzeyi: 4.2±0.6; p=0.05). 

Sonuç 
Çalışmada şizofreni olgularında ADMA düzeylerinin sağlıklı kontrollere göre artmış olduğu, artışın özellikle çoklu atak 

öyküsü olan olgularda belirgin olduğu bulunmuştur. 
Şizofreni ADMA ilişkisi çok az çalışılmış ve ADMA artışının şizofrenideki  rolü açıklığa kavuşturulamamıştır. Das ve 

ark.  ları  ilk  atak  şizofrenide  ADMA  düzeylerinin  artmış  olduğunu  saptamış,  bu  bulgunun  beyinde  bozulmuş  NO 
metabolizmasını gösterdiğini ileri sürmüştür (3). 

ADMA, NOS aktivitesini inhibe ederek Largininin hücre içine alınımını engeller ve NO düzeylerini düşürmektedir. Bu 
durum  serbest  radikallerin  oluşum  hızında  artma,  ortadan  kaldırılma  hızında  düşme  ve  sonuçta  doku  hasarına  yol 
açmaktadır. Varsayımlara göre, ADMA beyinde NO metabolizmasından bağımsız NMDA aracılığıyla nöronal sinyal iletiminin 
düzenlenmesinde önemli bir rol alıyor olabilir (1,4). Bu çalışmada yüksek ADMA düzeyinin çoklu atak öyküsü olan olgularda 
belirgin olduğu bulunmuş; bu durumun artmış nöronal hasarı yansıtabileceği düşünülmüştür. 

Kaynaklar 
1.  Srivastava  N,  Barthwal  MK,  Dalal  PK,  et  al.  Nitrite  content  and  antioxidant  enzyme  levels  in  the  blood  of 
schizophrenia patients. Psychopharmacology 2001;158:140145. 
2.  Suzuki  E,  Nakaki  T,  Nakamura  M,  Miyaoka  H.  Plasma  nitrate  levels  in  deficit  versus  nondeficit  forms  of 
schizophrenia.J Psychiatry Neurosci 2003;28:28892. 
3. Das I, Khan NS, Puri BK, Hirsch SR. Elevated plasma endogenous nitric oxide synthase  inhibitor may  indicate 
abnormalities in NMDA dependent nitric oxide production in schizophrenics. Eur Psychiatry 1996; 11(Suppl 4): 408. 
4.  Yilmaz  N,  Herken  H,  Cicek  HK,  Celik  A,  Yürekli  M,  Akyol  O.Increased  levels  of  nitric  oxide,  cortisol  and 
adrenomedullin in patients with chronic schizophrenia. Med Princ Pract. 2007;16:13741.
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Bipolar Bozukluk Hastalarında Kemik Mineral Yoğunluğu 
Abdurrahman ALTINDAĞ, Özlem ALTINDAĞ, Şengül KOCAMER, Öznur BOZGEYİK, Osman VIRIT, Mustafa YILMAZ, 
Ali AYDENİZ, Haluk Asuman SAVAŞ 

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD 

Amaç: 
Bu çalışmada bipolar bozukluk tanısıyla antipsikotik  ilaç kullanmakta olan hastalarda kemik mineral yoğunluğunun 

araştırılması amaçlandı. 
Yöntem: 
Çalışmayabipolar bozukluk tanısı almış olan ve en az bir yıldan beri antipsikotik ilaç kullanmakta olan premenapozal 

dönemde 43 kadın ve premenapozal dönemde 41 sağlıklı gönüllü (kadın) dahil edildi. Bipolar bozukluk tanısı DSM IV tanı 
ölçütlerine göre konuldu. Hasta ve kontrollerin demografik bilgileri  kaydedildikten sonra  rutin kan testleri  ile serum alkalen 
fosfotaz, kalsiyum, parathormon ve prolaktin düzeyleri belirlendi. Dual Enerji Xray Absorbsiyometri (DEXA) ile lomber spine 
ve femur boynu olarak belirlenen iki bölgeden kemik mineral yoğunluğu ölçümleri yapıldı. 

Bulgular: 
Hasta ve kontrol grubunda  yaş ortalaması  sırasıyla 31.8 ± 9.7  (aralık 2352)  ve 36.9 ± 8.4  (aralık 3251) olarak 

belirlendi. Hasta grubunda ortalama hastalık süresi 51.0 ± 40.0 ve tedavi süresi 37.6 ± 31.3 yıldı. Hasta ve kontrol grubunda 
lomber total t skorları sırasıyla 0.7 ± 2.6 ve 0.9 ± 0.7;  total femur t skorları 0.2 ± 1.1 ve 1.3 ± 0.5 olarak hesaplandı. Kemik 
mineral  yoğunluğu  değerleri  hasta  ve  kontrol  grubunda  sırasıyla  lomber  bölgede  0.9  ±  0.2  g/cm2  ve  1.0  ±  0.1  g/cm2  ; 
femurda  0.9  ±  0.1    ve  1.0  ±  0.1    g/cm2idi.  Hasta  grubunda  lomber  ve  femur  total  t  skorları  kontrol  grubu  ile 
karşılaştırıldığında  anlamlı  derecede  düşüktü  (p  =  0.03,  p  <  0.001).  Benzer  şekilde  lomber  ve  femur  kemik  mineral 
yoğunlukları  da  hasta  grubunda  kontrol  grubundan  anlamlı  derecede  daha  düşük  bulundu  (p  =  0.03,  p  <  0.001). 
Hastalarımızın  17  tanesi  risperidon  ve  haloperidol  geriye  kalan  33  tanesi  olanzapin,  ketiapin,  valproat,  lityum  gibi  diğer 
antipsikotik,  duygudurum  düzenleyici,  antidepresan  ve  anksiyolitik  ilaçlar  kullanıyordu. Hastalar  kullandıkları  ilaçlara  göre 
risperidon  ya  da  haloperidol  kullananlar  ve  diğerleri  olarak  iki  gruba  ayrıldıktan  sonra  femur  ve  lomber  KMY  açısından 
karşılaştırıldığında aralarında anlamlı fark bulunmadı (p = 0.5, p = 0.6, sırasıyla). Femur ve lomber KMY değerleri ortalaması 
risperidon kullanan grupta sırasıyla 0.90 ± 0.1 g/cm2ve 0.97 ± 0.2 g/cm2; diğer ilaçları kullanan hastalarda ise sırasıyla 0.97 
± 0.2 g/cm2 ve 0.98 ± 0.2 g/cm2 olarak hesaplandı. 

Sonuç: 
Bipolar bozukluk erken yaşlarda tanı konulan, hayat boyu devam eden ve sürekli ilaç tedavisi gerektiren bir hastalıktır 

ve  tedavide  kullanılan  antipsikotik  ilaçlar  osteoporoza  neden  olabilmektedir.  Kemik  mineral  yoğunluğu  üzerine  olumsuz 
etkisinin daha fazla olduğu bilinen risperidon ve haloperidoldur. Ancak bizim sonuçlarımıza göre bu iki ilacı ve diğer ilaçları 
kullanan hastalar arasında kemik mineral yoğunluğu açısından anlamlı fark bulunmuyordu. Bunun nedeni valproat gibi diğer 
psikotrop  ilaçların da osteoporoza neden olabilmeleri ve hastaların geçmiş dönemde hiperprolaktinemi yapan ilaç kullanım 
öyküleri  olabilir.    Osteoporoz  genellikle  postmenapozal  dönemde  ortaya  çıkması  beklenen  bir  hastalık  olduğundan  genç 
kadınlarda  çoğu  zaman  detaylı  araştırma  yapılmaz  ve  gözden  kaçabilir. Osteoporozun  ağrılı  vertebra  ve  kalça  kırıklarına 
neden olduğu, kalça kırığı gelişen her 5 vakadan birinin ölümle sonuçlandığı, hayatta kalanlarda ciddi deformiteler bıraktığı 
ve yaşam kalitesini olumsuz etkilediği bilinmektedir. Bu bakımdan bipolar bozukluk tanısı alan ve antipsikotik  ilaç kullanan 
hastaların kemik mineral yoğunluğu ve osteoporoz riski açısından değerlendirilmesi ve gerekirse  tedavi edilmesinin önemli 
olduğu düşüncesindeyiz.



P 14 
Yüksek Enerjili İçecek Tüketimi Ardından Ortaya Çıkan Mani: İkiOolgu Sunumu 
Cem ŞENGÜL 1 , Ceyhan Balcı ŞENGÜL 2 

Pamukkale Üniversitesi 1 
Denizli Devlet Hastanesi 2 

Giriş: 
İkincil mani tablosu birçok tıbbi duruma ve ilaç kullanımına bağlı olarak ortaya çıkabilir. Yüksek enerjili içeceklerin de 

öfori, irritabite, uykusuzluk gibi mani belirtileri oluşturabileceği yayınlarda yer almaktadır (1,2). Biz bu sunumda yüksek enerjili 
içecek tüketimiyle ilişkilendirilen 2 mani olgusunu sunmayı ve bu bağlamda bu içeceklerin tartışılmasını amaçladık. 

Olgu Sunumları: 

Olgu 1: O,D 25 yaşında erkek evli ortaokul mezunu pazarcılık yapıyor. 3 gündür uyumama, yüksek sesle, küfürlü, 
çok konuşma, artan harcama ve cinsel istek nedeniyle acil servise getirilen hastanın ailesince öz ve soy geçmişinde herhangi 
psikopatoloji, herhangi madde ilaç alkol kullanım öyküsü tanımlanmadı. Yapılan ruhsal muayenede yaşında özbakım abartılı, 
konuşma hız ve miktarı artmış, zaman zaman basınçlı, düşünce içeriğinde grandiyözite, moodunda irritabilite ve öfori zaman 
zaman eksitasyon mevcut olan hastanın Manik epizod tanısıyla kliniğe yatışı yapıldı. Hastanın son 1 haftadır bir arkadaşının 
önerisiyle  yüksek enerjili  içecek  içmeye başladığı  fiziksel  olarak kendini  daha  iyi  hissedip günlük 3–5 adet  içtiği  öğrenildi. 
Olanzapin  20mg/gün  ve  valproat  1000mg/gün  başlanan  hastanın  tablosu  kısa  sürede  düzeldi  ve  halen  bir  rahatsızlığı 
bulunmamaktadır. 

Olgu2: Ş.A. 21 yaşında, lise mezunu, asker, bekâr. İzinli olduğu dönemde uyku gereksiniminde azalma, aşırı neşe, 
artmış harcama, sürekli konuşma, artmış enerji, kendinin üstün zeki ve aşırı yakışıklı görme yakınmalarıyla babası tarafından 
polikliniğe getirildi. Ailede ve özgeçmişinde ek herhangi psikopatoloji tanımlanmadı. Hastanın yapılan ruhsal muayenesinde 
yaşında,  işbirlikçi,  aşırı  neşeli  tavrı,  artmış  istemli  ve  istemsiz dikkat,  konuşma hız  ve miktarında artış,  zaman zaman fikir 
uçuşmaları, grandiyöz düşünce içeriği, moodunda öfori, psikomotor aktivitede artış mevcut idi. Hastanın yaklaşık 1 ay önce 
nöbetlerde uyumamak ve dinç olmak için yüksek enerjili içecek içmeye başladığını giderek günde 3–5 adet içtiği öğrenildi. 3 
ay hava değişim raporu alan her 15 günde kontrole gelen hasta valproat 1000mg/gün, ketiapin 300 mg/gün ile remisyonda 
seyretmektedir. 

Tartışma: 
Yüksek enerjili içecekler fazla miktarda uyarıcı bir madde olan kafein içermeleri ve yine yüksek kalori içerikleri mani 

tablosu  ile  ilişkilendirilmiştir  (1,2). MachadoVieira  ve  arkadaşları  ise  bir  olgu  sunumunda  bu  içeceklerin,  kafein  ile  birlikte 
içerdikleri merkezi  sinir  sistemini  etkileyen  taurin ve  inositol  gibi maddelerin de mani  tablosunun oluşumunda  rol  oynamış 
olabileceğini  bildirmişlerdir  (3). Özellikle  duyarlılığı  olan  kişilerce bu  tür  yüksek  enerjili  içeceklerin  tüketilmesi  bazı  bilişsel 
değişikliklere hatta mani  tablosunun ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu tür  içecekleri aşırı  tüketme öyküsü olanların mani 
benzeri belirtiler sergileyebilecekleri akılda tutulmalıdır. 

Kaynaklar: 
1Alford C, Cox H, Wescott R. The effects of red bull energy drink on human performance and mood. Amino acids 
2001; 21:139–50. 
2.Yeomans MR, Ripley T, Davies LH, Rusted JM. Rogers, PJ. Effects of caffeine on performance and mood depend 
on the level of caffeine abstinence. Psychopharmacology 2002; 164:241–9. 
3.MachadoVieira R, Viale CI, Kapczinski F. Mania associated with an energy drink:  the possible  role of  caffeine, 
taurine, and inositol. Can J Psychiatry. 2001;46:4545.
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AMAÇ 

OKB’de bilişsel gelişim özellikleri açısından obsesyonların otojen (saldırganlık, dini, cinsel) ve reaktif (kirlenme, 
biriktirme, simetri, düzen, sayma ve somatik) olarak iki gruba ayrılabilecekleri önerilmektedir (1). Çalışmamızda amacımız; 
OKB hastalarını otojen ve reaktif obsesyonlara sahip olanlar şeklinde daha homojen alt gruplara ayırarak, bu gruplar 
arasında fluoksetin tedavisi öncesi ve sonrasında anterior singulat korteks (ASK) ve amigdalohipokampal kompleksteki 
(AHK)  nöronal substrat değişikliklerini karşılaştırmaktır.  Bu şekilde farklı belirti kategorilerinin altında farklı nöronal 
sistemlerin olup olmadığının araştırılması amaçlanılmıştır (2). 

  
YÖNTEM 

Y-BOKÖ belirti kontrol listesine göre saldırganlık, dini veya cinsel obsesyonları olan fakat son 6 ayda simetri-
düzen, bulaşma, bedensel, düzenleme gibi obsesyonları olmamış 15 OKB hastası otojen obsesyon grubuna dahil edildi. 
Benzer şekilde son 6 ayda otojen obsesyonları olmayan fakat simetri-düzen, bulaşma, bedensel, düzenleme gibi 
obsesyonları olan 15 hasta reaktif obsesyon grubuna dahil edildi. İlk Magnetik Rezonans Spektroskopi (MRS) çekimleri 
yapıldıktan sonra her iki hasta grubuna 16 hafta süreli fluoksetin (40-80 mg/gün) verildi. Hastalara başka bir ilaç veya 
yapılandırılmış psikoterapi yöntemi uygulanmadı. Tedavi sonrasında her iki gruba kontrol MRS çekimi uygulandı. Kontrol 
grubu 15 kişiden oluşturuldu. Çalışmaya katılanların hepsi sağ elini kullanmaktaydı. OKB için frontolimbik yapıların önemi 
doğrultusunda sağ amigdalayı ve ASK’yi çalışacağımız alanlar olarak belirledik (2). Tüm hastalar SCID-I, Y-BOKÖ ve HAM-D 
ile değerlendirildi.  

  
BULGULAR 

Tedavi öncesi otojen ve reaktif grup arasındaki ASK’de NAA/Cr (N-Asetil Aspartat/Kreatinin) oranları açısından 
anlamlı fark bulunmazken, her iki grubun değerleri kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha düşük bulundu. Her iki grupta 
tedavi ile NAA/Cr oranlarında ASK’de anlamlı değişim bulunmadı. 

Tedavi öncesi otojen grubun AHK’deki NAA/Cr değerleri reaktif ve kontrol grubuna göre anlamlı olarak düşüktü. 
Reaktif ve kontrol grubu arasında farklılık yoktu. Tedavi sonrası otojen grubun AHK NAA/Cr değeri anlamlı olarak artarken 
reaktif grupta anlamlı bir değişiklik gözlenmedi. 

  
SONUÇ 

Çalışmamızda ASK’de NAA/Cr değeri literatürle uyumlu olarak tüm olgularda düşük bulunmuştur. NAA/Cr 
değerinin nöronal canlılığı gösterdiği düşünüldüğünde NAA/Cr azalması ASK’deki nöronal disfonksiyonu ve ASK’nin OKB 
fizyopatolojisinde belirti kategorisine bakmaksızın etkilenen bir merkez olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte ASK’deki 
NAA/Cr değerindeki düşüklüğün ASK patolojisinin nedeni mi yoksa hastalık sonrası mı oluştuğuna dair net bilgiler 
bulunmamaktadır (3). Çalışmamızda bu bölgedeki patolojinin fluoksetin tedavisinden etkilenmediği anlaşılmaktadır. 

AHK otojen grupta SSRI tedavi sonrası NAA/Cr değerinin anlamlı olarak artması herhangi bir dış uyaran olmaksızın 
zihne gelen, daha fazla tekrarlayan, kişiye daha fazla rahatsızlık veren,  ahlaka aykırı düşüncelerin hakim olduğu otojen 
obsesyonların temelinde hipokampal ve amigdala patolojisinin ön planda olabileceğini ve SSRI’ların bu türden obsesyon 
tedavisinde farklı bölgeler üzerinden etkili olabileceğini göstermiştir. Limbik ve paralimbik bölgelerdeki NAA konsantrasyon 
değişiklikleri SSRI’ların bu bölgelerdeki tedavi etkinliği daha iyi değerlendirebilmemiz konusunda fikir sahibi olmamızı 
sağlayabilir. 



KAYNAKLAR: 
1- Lee HJ, Kwon SM. Two different types of obsession: autogenous obsessions and reactive obsessions. Behav Res 
Ther. 2003; 41: 11–29. 
2- Szeszko PR, Robinson D, Alvir JM, Bilder RM.  Orbital frontal and amygdala volume reductions in obsessive–

compulsive disorder. Arch Gen Psychiatry 1999; 56: 913–919.  
3- Jang JH, Kwon JS, Jang DP, Moon W, Lee JM, A Proton MRSI Study of Brain N-Acetylaspartate Level After 12 

Weeks of Citalopram Treatment in Drug-Naïve Patients With Obsessive-Compulsive Disorder, Am J Psychiatry 2006; 
163:1202. 

 
 
 
 
 
*Bildiri sahibi mazereti nedeniyle kongreye katılamamıştır. 
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Unipolar  Depresyon  Tanısı  İle  Elektrokonvulzif  Terapi  Almış Hastalarda Oksidatif 
Metabolizma Değişiklikleri 
Özlem AYBASTI, Abdurrahman ALTINDAĞ, Haluk A. SAVAŞ 

Gaziantep Av. Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi 

Amaç: 
Unipolar Depresyon (UD), mani ve ya hipomani olmadan bir ve ya birden fazla major depresif epizod ile karekterize 

psikiyatrik  bozukluktur(1).  UD’  un  etyolojisinde  genetik,  nörobiyolojik  ve  psikososyal  bakış  açıları  göz  önünde 
bulundurulmalıdır(2). Hastalığın  tedavisinde psikoterapötik yaklaşımlar  ve medikal  tedavi olumlu sonuçlar  vermekle birlikte 
medikal  tedaviye  dirençli  UD’da,  özkıyım  içerikli  olgularda,  psikotik  belirtili UD’da  etkin  bir  tedavi  olarak  Elektro Konvulzif 
Terapi  (EKT)    kullanılmaktadır(3).    Biz  bu  çalışmada  UD’da  EKT  uygulamasının  oksidatif  metabolizmaya  olan  etkisini 
incelemeyi amaçladık. 

Yöntem: 
Çalışmaya  dâhil  edilen  olgulardan  EKT'ye  başlamadan  önce  ve  tadavi  sonlandırıldıktan  sonra    ve  sağlıklı 

kontrollerden usulüne uygun olarak alınan serum örneklerinde toplam antioksidan seviyesi(TAS),    toplam oksidan seviyesi 
(TOS)  ve Oksidatif stres indeksi  (OSİ), Mega Tıp Labarotuvarı’nda çalışıldı.  Sonuçlar gruplar arasında kıyaslandı. 

Sonuçlar: 
EKT  uygulaması  öncesi  hasta  grubunda  antioksidan  seviye  kontrol  grubuna  kıyasla  daha  az  bulunmuştur.  Hasta 

grubunda  EKT  uygulaması  sonrası  antioksidan  seviye  EKT  öncesine  göre  anlamlı  düzeyde  artmıştır.  EKT  uygulaması 
sonrası antioksidan seviye kontrol grubu  ile kıyaslandığında anlamlı  farklılık kalmamıştır. Bu bulgular EKT’nin antioksidan 
seviye  artışına  neden  olduğunu  düşündürtmektedir. Oksidan  seviye  ve OSİ  açısından  hasta  (EKT  öncesi  ve  sonrası)  ve 
kontrol grupları arasında anlamlı farklılık saptanmamıştır. 

Kaynaklar: 
1. American Psychiatric Association Diagnostical and Statistical Manual of Mental Disorders 4th ed. Text Revision ( 
DSMIVTR) Washington DC:  American Psychiatric Association. Türkçe’ye çevirisi: Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve 
Sayımsal El Kitabı. Yeniden Gözden Geçirilmiş 4. Baskı. Çeviri editörü: E. Köroğlu , Hekimler Yayın Birliği, Ankara, 
2007, 526. 
2. Köroğlu E, Güleç C. Psikiyatri Temel Kitabı: Major Depresyon. Hekimler Yayın Birliği Ankara 2007,243. 
3.  Khalid  N,  Atkins M,  Tredget  J,  Giles  M,  ChampneySmith  K,  Kirov  G:  The  effectiveness  of  electroconvulsive 
therapy in treatment resistant depression: a naturalistic study. J ECT 2008 Jun; 24(2): 1415.
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Tedaviye  Dirençli  OKB  Hastalarında  Aripiprazol’ün  Etkinliğinin  Risperidon’la 
Karşılaştırılması:Dopamin Hipotezini Dolaylı Olarak Test Eden Bir Çalışma 
Yavuz SELVİ 1 , Abdullah ATLI 1 , Adem AYDIN 2 , Lütfullah BEŞİROĞLU 1 , Pınar Güzel ÖZDEMİR 1 , Osman ÖZDEMİR 1 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD 1 
Van Eğitim – Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği 2 

Amaç 
Obsesifkompulsif  Bozukluk  (OKB)  tedavisinde  serotonin  geri  alım  inhibitörleri  (SGİ)  etkin  olmasına  rağmen, 

hastaların  yarısından  fazlasının  bu  tedaviye  yeterli  yanıt  vermediği  bilinmektedir  (1).  Bu  hastalarda  en  sık  kullanılan 
stratejilerden biri SGİ tedavisini antipsikotik ilaçlarla güçlendirmek olmuştur. Çalışmamızda; yeni antipsikotiklerden biri olan 
aripiprazol’ün OKB’nin güçlendirme tedavisindeki etkinliğinin risperidon’la karşılaştırılarak değerlendirilmesi ve bu bağlamda 
her  iki ilacın dopaminerjik system üzerindeki farklı etki mekanizmaları sebebiyle OKB’deki dopaminerjik sistemin rolününün 
dolaylı olarak test edilmesi amaçlanmıştır. 

Yöntem 
Çalışma iki aşamada gerçekleştirildi. 
1.aşamada çalışmaya daha önce herhangi bir psikofarmakolojik tedavi almayan 69 OKB hastası dahil edildi ve birer 

SGİ  olan  fluoksetin  20–60  mg/gün,  paroksetin  20–60  mg/gün  ya  da  sertralin  50–200  mg/gün  (önerilen  maksimum  doz 
aralıklarında)  rastgele  başlandı. Hastalar  tedavi  öncesi  ve  tedavinin  etkin  olmasının  beklendiği  12  hafta  sonunda  iki  kez; 
SCIDI, YBOKÖ, Hamilton Depresyon Ölçeği (HDÖ) ve Klinik Global İzlenim Ölçeği (KGİ) ile değerlendirildi. 

2.aşamaya SGİ ile klinik olarak belirgin düzelme olmayan ve YBOKÖ puanlarında %35’ten az düzelme saptanan 41 
hasta  dahil  edildi  ve  antipsikotik  tedavi  eklendi  (21  aripiprazol; %51.2  ve  20  risperidon; %48.8).  Bu  aşamadan  sonra  5’i 
aripiprazol  2’si  risperidon  olmak  üzere  7  hasta  yan  etkiler  sebebiyle  çalışmayı  bıraktı.  Çalışmayı  tamamlayan  34  hasta  8 
haftalık  antipsikotik  tedavi  sonrası  tekrar  değerlendirildi.  YBOKÖ  obsesyon,  kompulsiyon,  içgörü  ve  HDÖ  puanlarının 
değişiminde zamana ve ilaca göre etkileşimler 2x3 tekrarlı ölçümlü ANOVA analiziyle değerlendirildi. 

Bulgular 
Son  görüşmede  YBOKÖ  toplam  puanlarında  %35  ve  üzerinde  düşüş  sağlanması  tedaviye  cevap  olarak 

değerlendirildi.  Buna  göre  SGİ’lerle  yeterli  cevap  alınamayan  34  OKB  hastasından;  aripiprazol  eklenen  16  hastanın  8’i 
(%50.0) ve risperidon eklenen 18 hastanın 13’ü (%61.76) antipsikotikle güçlendirme tedavisine iyi cevap verdi. 

Aripiprazol ve risperidon uygulanan hastalar arasındaki fark Yale Brown Obsesyon alt ölçeği puanları ve Yale Brown 
toplam  puanlarında  önemli  bulunmuştur  (p<.01).  Risperidon  uygulanan  hastaların  obsesyon  puanlarında  aripiprazol 
uygulamasına  göre  önemli  düzeyde  azalma  ortaya  çıkmıştır.  Yine  Yale  Brown  toplam  puanlarında  risperidonun  etkisinin 
apiprazol’e göre yüksek olduğu görülmektedir. Bunun haricindeki değişkenlerde iki antipsikotik uygulaması arasında önemli 
bir farka rastlanmamıştır. 

Sonuç 
Atipik  antipsikotik  ilaçlardan  risperidon,  ketyapin,  olanzapin  ile  yapılan  geniş  ölçekli  karşılaştırmalı  çalışmalarda 

tedaviye az yanıt veren OKB hastalarında etkin oldukları gösterilmiş olmasına karşın aripiprazol ile yapılan çalışmalar kısıtlı 
sayıda olup olgu sunumları şeklindedir. (2,3) 

Diğer  antipsikotik  ajanlardan  farklı  olarak  aripiprazol  D2  reseptörlerine  yüksek  oranda  parsiyel  agonist  afinite 
gösterirken; 5HT1A reseptörlerinde parsiyel agonist ve 5HT2A reseptörlerinde antagonist aktivite gösterir. Aripiprazol’ün 5 
HT2A,  5HT1A  ve  D2  reseptörlerini  aynı  anda  etkilemesi  yönüyle  tedavide  zorlukların  yaşandığı  bir  hastalık  olan  OKB 
açısından yeni bir seçenek olabilir. 

Yaptığımız çalışmada SGİ monoterapisine yetersiz cevap veren hastalarda aripiprazol eklenmesinin tedaviye cevabı 
artırması ile birlikte risperidonun daha etkin bulunmuş olması; OKB’nin etyopatogenezinde artmış dopamin nörotransmisyonu 
yönündeki literatür bilgilerini desteklemektedir.



Kaynaklar 
1. Goodman WK, McDougle CJ, Price LH. Pharmacotherapy of obsessivecompulsive disorder. J Clin Psychiatry; 53: 
2937, 1992. 
2.  Skapinakis  P,  Papatheodorou  T,  Mavreas  V.  Antipsychotic  augmentation  of  serotonergic  antidepressants  in 
treatmentresistant  obsessivecompulsive  disorder:  a  metaanalysis  of  the  randomized  controlled  trials.  Eur 
Neuropsychopharmacol. 15;17: 7993, 2007. 
3.Connor KM., Payne VM., Gadde KM., Zhang W, Davidson JR. The use of  aripiprazole  in obsessivecompulsive 
disorder: preliminary observations in 8 patients. J Clin Psychiatry.; 66:4951, 2005.
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İdame Ekt Tedavisine Yanıt Veren Periyodik Katatoni Olgusu 
Şengül KOCAMER, Abdurrahman ALTINDAĞ, Osman VIRIT, Haluk Asuman SAVAŞ 

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD 

GİRİŞ: 
Katatoni,  motor  hareketsizlik,  açıkça  amaçsız  olan  ve  dış  uyaranlardan  etkilenmeyen  aşırı  motor  aktivite,  aşırı 

negativizm veya mutizm, istemli hareketlerde acayiplikler, ekolali ve ekopraksi ile kendini gösteren bir durumdur (1). Katatoni 
belirtisi ruhsal hastalıklar içinde en sık şizofreni ve duygudurum bozukluklarında görülmektedir. Ayrıca neoplazmlar, ensefalit, 
kafa travması, diabet ve diğer metabolik bozukluklar katatonik özellik oluşturabilir. Biz bu yazida daha önce iki kez katatoni 
tanısıyla  kliniğimizde  yatarak  EKT  tedavisi  alan  ve  3.  kez  katatoni  belirtileri  ile  getirilen  periyodik  katatoni  olgusunu 
sunmaktayız. 

OLGU: 
E.Y., 65 yaşında, kadın, evli, ev hanımı. Yaklaşık 1 aydır konuşmama, gece uyumama, uzun süre hareketsiz kalma, 

yemeyi reddetme,  iştahsızlık,  ilgi kaybı,  içe çekilme şikayetleri ile yakınları tarafından getirildi. DSM IV’e göre katatonik ve 
psikotik özellikli major depresyon tanısıyla servisimize yatırıldı. Hasta uygulanan HamD ölçeğinden 34, PANSS ölçeğinde 
160 puan aldı. Psikiyatrik muayenede duygulanımı künt olan hastada mutizm, negativizm, rijidite ve postür alma saptandı. 
Benzer belirtilerle ilk kez 6 yıl önce hastanemizde yatarak EKT alan ve bu tedaviden fayda gören hasta 15 günde bir olarak 
idame  EKT  protokolüne  alınmış,  2  yıl  remisyonda  seyreden  hastanın  EKT  aralıkları  45  günde  1  şeklinde  azaltılınca 
şikayetleri yinelemiş ve tekrar haftada 3 olarak EKT tedavisine alınmıştı. İyileşme sonrası 15 günde 1 idame EKT ve sertralin 
100 mg/gün,  mirtazapin  60  mg/gün  tedavi  önerisi  ile  taburcu  edilmişti.  Önerilen  tedavilerle  4  yıl  süren  remisyon  sonrası 
yakınları  tarafından  3  ay  boyunca  idame  EKT’ye  getirilmeyince  tekrar  aynı  şikayetlerle  muayeneye  getirildi.  Hasta  ilaç 
tedavilerini  düzenli  olarak  alıyordu.  Ancak  son  1  aydır  konuşmama,  gece  uyumama,  hareketsiz  kalma,  yemeyi  reddetme 
şikayetleri  tekrar  başlamıştı.  Katatoni  tanısıyla  tekrar  servise  yatırılan  hastaya  haftada  3  kez  toplam  7  EKT  yapıldı.  Bu 
tedavilerle hastanın depresyonu düzeldi, hezeyanları kayboldu. HamD 6, PANSS skoru 33 olarak bulundu. Hastaya tekrar 
idame EKT yapılması planlanarak taburcu edildi. 

SONUÇ: 
Periyodik  katatoni  tedavisinde  EKT  genel  olarak  etkilidir  fakat  bir  sonraki  atağın  ortaya  çıkmasını 

engelleyememektedir  (2). Subklinik hipotroidinin eşlik ettiği tekrarlayan bir katatoni olgusunda EKT ile  tama yakın düzelme 
olduğu  ve  troid  hormon  replasmanının  periyodisitenin  engellenmesi  için  işe  yaradığı  bildirilmiştir.  Bizim  hastamızda  troid 
hormon düzeyleri normal olarak değerlendirilmiştir. Çalışmamızdaki katatoni olgusu major depresif bozukluğun katatonik alt 
tipi olarak değerlendirilmiş ve idame EKT’den fayda görmüştür. İdame EKT’nin kesilmesi ile katatonisi tekrarlamıştır. İdame 
EKT ile tedavi edilen 4 depresyon olgusunda hastaların tamamı idame EKT’den fayda görmüştür(3)  . Hasta depresif atağı 
sertralin  ve  mirtazapin  tedavisi  altında  iken  nüks  ettiği  ve  idame  EKT  sonrası  iyilik  halinin  devamı    nedeniyle  iyileşme 
antidepresanlara değil idame EKT’ye bağlanmıştır. 

KAYNAKLAR: 
1.  American Psychiatric  Association. Diagnostic  criteria  from  DSMIVTR. Washington,  DC:  American  Psychiatric 
Association; 2000. 
2. Şengül C, Dilbaz N, Üstün İ, Şengül CB, Okay T. Subklinik hipotiroidinin eşlik ettiği bir periyodik katatoni olgusu. 
Anadolu Psikiyatri Dergisi 2005; 6(1): 5759 
3. Kokaçya MH, Savaş HA, Selek S.  İdame elektrokonvulsif  terapi  (EKT)  ile  tedavi edilen dört depresyon olgusu. 
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2008; 18(2): 113118.
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Şizofrenisi Olan Bir Olguda İntermetamorfoz Sendromu 
Almıla EROL, Gülperi PUTGÜL, Levent METE 

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Giriş ve Amaç: 
Intermetamorfoz sendromu ilk kez 1932’de Courbon ve Tusques tarafından tanımlanmıştır.1 Capgras, Fregoli ve ikiz 

sendromları  ile birlikte  sanrısal  yanlış  tanıma sendromları arasında gruplandırılır.2 Bu grup  içerisinde en nadir görülendir. 
Tanıdık  insanların  istediklerinde  başka  insanlara  dönüşebildikleri,  istedikleri  kişinin  kimlik  ve  görünümüne  bürünebildikleri 
sanrısı  söz  konusudur.  Literatür  hemen  hemen  tamamen  olgu  bildirimlerinden  oluştuğu  için  sıklık  ve  yaygınlığı 
bilinmemektedir. Bu yazıda intermetamorfoz sendromu saptanan şizofreni tanılı bir olgunun sunumu amaçlanmıştır. 

Olgu: 
48 yaşında, erkek. Bekar, anne ve babası  ile yaşıyor, çalışmıyor. İl kez yirmi yıl önce Atatürk’ün veliahtı olduğu ve 

ülkeyi  kurtaracağı  düşünceleri  belirmiş.  Kişisel  önemi  nedeni  ile  izlendiğini  ve  kendine  zarar  verileceğini,  düşüncelerinin 
okunduğunu ve çalındığını, davranışlarının başkalarınca yönetildiğini düşünmeye başlamış. Kendisini  izlediğini düşündüğü 
kişileri çok kez savcılığa şikayet etmiş. Zaman zaman şüphelendiği kişilerin seslerini de duyuyor ve başkalarının görmediği 
görüntüler görüyormuş. Yaklaşık bir yıl önce tesadüfen bir kadınla tanışmış. Bu kadının daha önce tanıdığı bir erkek profesör 
olduğunu düşünmeye başlamış. Aynı kadının bazen de eskiden beri kendisi ile uğraşan bir erkeğe dönüştüğünü, bazen de 
“hızır”  kılığına  bürünerek  kimse  yokken  kendine  göründüğünü  düşünüyormuş.  Söz  konusu  kadın  ile  profesörün  ve  hızırın 
bildiğini düşündüğü konularda konuşmaya çalışmış ancak bir sonuç elde edememiş.  Israrcı davranışları nedeniyle rahatsız 
olan  kadın  tarafından  savcılığa  dilekçe  verilmesi  üzerine  hastaneye  getirilmiş.  Yatarak  izlenmesi  uygun  görülen  olgu 
“Şizofreni, paranoid tip” tanısı aldı. Daha önce hiç psikiyatri başvurusu olmadığı öğrenildi. Rutin incelemeleri, MRG ve EEG 
incelemeleri  olağan  sınırlardaydı.  Herhangi  bir  bedensel  hastalığı  yoktu.  Risperidon  6  mg/gün  başlanan  hastanın  halen 
yatarak tedavisi sürmekte. 

Sonuç: 
İntermetamorfoz  sendromu  nörolojik  hastalıklar  ve  beyin  hasarı  ile  birlikte  görülebilse  de  daha  çok  psikiyatrik 

bozukluklar  eşliğinde  ortaya  çıkmaktadır.3  Patofizyolojisinde  frontal,  temporal,  paryetal  loblar  ve  limbik  sistemin  birlikte 
tutulumundan  söz  edilmektedir.4  Unilateral  sağ  hemisfer  lezyonları  ile  sol  hemisfer  lezyonlarına  göre  daha  fazla 
ilişkilendirilmektedir.4  İntermetamorfoz  sendromu  en  çok  şizofreni  ile  ilişkilendirilmiştir.  Özellikle  paranoid  şizofreni  ile 
birlikteliği  araştırılmış  ve  bilateral  frontal  ve  sağ  hemisfer  işlevlerinde  bozulma  olduğu  görülmüştür.5  Sonuç  olarak; 
intermetamorfoz sendromu ve diğer  sanrısal  yanlış tanıma sendromlarında hem yüzleri  tanımada bir bozukluğun, hem de 
sanrısal inanışların sürmesine neden olan bir bozukluğun bir arada bulunduğu düşünülmektedir. 

Kaynaklar: 
1)      Courbon P, Tusques J: Illusions d’intermetamorfose et de la charme. Ann Med Psychol 1932; 90: 401–406. 
2)      Christodoulou GN, MalliaraLoulakaki S. Delusional misidentification syndromes and cerebral “ dysrhythmia ”. 
Psychiatria Clin; 1981;14: 245–51. 
3)       Christodoulou GN, Margariti M, Kontaxakis VP ve ark. The Delusional Misidentification Syndromes: Strange, 
Fascinating, and Instructive. Current Psychiatry Reports 2009; 11 (3): 185189. 
4)      Oyebode F. The neurology of psychosis.Med Princ Pract2008, 17: 263–269. 
5)      Lykouras L, Typaldou M, Mourtzouchou P ve ark. Neuropsychological relationships in paranoid schizophrenia 
with  and  without  delusional  misidentification  syndromes.  A  comparative  study.  Prog  Neuropsychopharmacol  Biol 
Psychiatry 2008; 32: 1445–1448.
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Bipolar Bozukluk Tanılı Hastalarında ve AnneBabalarında  Frontal Lob İşlevleri 
Ferdi KÖŞGER, Almıla EROL, Levent METE 

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Giriş : 
Bipolar  bozuklukta  son  yıllarda  yapılan  çalışmalarda  hastalığın  iyilik  dönemlerinde  de  frontal  lob  işlevlerinde 

bozukluğun sürdüğü gösterilmiştir.1 Bu da akla frontal lob işlevlerindeki bozulmanın bipolar bozukluk için genetik belirteç olup 
olamayacağı  sorusunu  getirmiştir.  Genetik  belirteçlerin  yalnızca  hastalarda  değil,  hastaların  sağlıklı  akrabalarında  da 
bulunması  beklenir.  Şu  ana  kadar  bipolar  bozukluk  tanılı  hastaların  birinci  derecede  akrabalarında  frontal  lob  işlevlerini 
inceleyen  araştırmaların  sonuçları  çelişkili  bulgular  içermektedir.  Bazı  araştırmalar  akrabalarda  bozukluklar  bildirirken, 
bazıları bozukluk bulunmadığını öne sürmektedir.2 

Amaç: 
Bu  çalışmada;  1)  bipolar  bozukluk  tanılı  hastaların  frontal  lob  işlevlerinin  incelenmesi  ve  sağlıklı  kontrol  grubu  ile 

karşılaştırılması, 2) bipolar bozukluk  tanılı hastaların annebabalarının frontal  lob işlevlerinin incelenmesi ve sağlıklı kontrol 
grubu ile karşılaştırılması amaçlanmıştır. 

Yöntem: 
Çalışmaya 1865 yaş arasında,  en az okuryazar olan, bipolar bozukluk  tanılı,  remisyonda 21 hasta ve hastaların 

ruhsal açıdan sağlıklı, öz annebabaları (s=42) alındı. Hastalar ile yaş, cinsiyet ve eğitim süresi açısından eşdeğer 20 kişilik 
bir kontrol grubu ve annebabalar ile yaş, cinsiyet ve eğitim süresi açısından eşdeğer 41 kişilik bir kontrol grubu da çalışmaya 
dahil edildi (toplam 124 olgu). Kontrol gruplarında ailelerinde duygudurum bozukluğu ve psikotik bozukluk öyküsü olmaması 
koşulu arandı. Tüm olgularla DSMIV için yapılandırılmış klinik görüşme (SCIDI) ile görüşüldü. Ardından aynı gün içerisinde 
frontal  lob  testleri  (Kategori  isimlendirme,  Kategori  eşleme,  İz  sürme  testi,  Stroop  testi  ve  Wisconsin  kart  eşleme  testi) 
uygulandı.

Bulgular: 
Hastaların Sözel akıcılık, İz sürme, Stroop testlerinde kendileriyle eşdeğer kontrollere göre istatistiksel olarak anlamlı 

düzeyde daha düşük performans gösterdikleri saptandı. Annebabaların İz sürme ve Stroop testlerinde kendileriyle eşdeğer 
kontrollere göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha düşük performans gösterdikleri görüldü. 

Sonuç: 
Bipolar  bozuklukta  iyilik  dönemlerinde  frontal  lob  işlevlerinde  bozukluk  olduğu  birçok  çalışma  ile  gösterilmiştir.1 

Benzer bulgular çalışmamızda da yinelenmiş; hasta grubunun frontal lob testlerinde kontrollere göre anlamlı olarak daha kötü 
performans  gösterdikleri  saptanmıştır.  Yakın  zamanda  yapılan  bir  metaanaliz,  bipolar  bozukluk  tanılı  hastaları  ve  birinci 
derecede akrabalarını değerlendiren çalışmaları incelemiş, özellikle yanıt inhibisyonu ve ardından set değiştirme, dikkat ve 
sözel belleğin olası genetik belirteçler olabileceğini göstermiştir.3 Bizim çalışmamızda da annebabaların yanıt inhibisyonu, 
set değiştirme ve dikkati ölçen Stroop ve İz sürme testlerinde anlamlı olarak daha kötü performans gösterdikleri görüldü. Bu 
sonuç, bipolar bozuklukta yanıt inhibisyonu, set değiştirme ve dikkatin genetik belirteç olabileceğini öne süren çalışmalara3 
ve  bipolar  bozukluk  genetiğinde  ventral  prefrontal  korteks  işlevlerinin  önemini  vurgulayan  çalışmalara4  ek  kanıt 
sağlamaktadır. 

Kaynaklar: 
1.Robinson  LJ,  Thompson  JM, Gallagher  P  ve  ark.  A metaanalysis  of  cognitive  deficits  in  euthymic  patients with 
bipolar disorder. J Affect Disord 2006; 93:105115. 
2.Bora E, Vahip S, Akdeniz F. Bipolar Bozuklukta Bilişsel Belirtilerin Doğası ve Önemi. Türk Psikiyatri Dergisi 2008; 
19(1):8193. 
3.Bora E, Yucel M, Pantelis C. Cognitive endophenotypes of bipolar disorder: a metaanalysis of neuropsychological 
deficits in euthymic patients and their firstdegree relatives. J Affect Disord. 2009; 113(12):120. 
4.Frangou, S., Haldane, M., Roddy, M., Kumari, V. Evidence for deficits in tasks of ventral, but not dorsal, prefrontal 
executive function as an endophenotypic marker for bipolar disorder. Biol. Psychiatry 2005; 58:838–839.
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Ensest Sonrası Zedelenmiş Cinsellik: 
Pınar Güzel ÖZDEMİR, Yavuz SELVİ, Abdullah ATLI, Songül Gündoğdu KIRAN 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD 

GİRİŞ 
Aile içi cinsel istismar olarak da bilinen ensest, sebep olduğu utanç ve suçluluk duygularının yanı sıra ailede ve yakın 

çevrede sıklıkla gizlenirken, bireyin şimdiki ve gelecekteki yaşantısını olumsuz etkileyen, bu konuda çalışanları hayli zorlayan 
bir durumdur (1). Bu durum çocukluk ve yetişkinlik döneminde 4 başlık altında incelenen ciddi psikolojik bozukluklara neden 
olur.  Bunlar;  zedelenmiş  cinsellik,  güvensizlik,  acizlik  ve  korkudur.  Travmatik  cinsellik,  cinsel  duygular  ve  davranışların 
normal gelişiminden sapmasıdır (2). Bu yazıda çocukluk döneminde yaşamış olduğu ensest sonrası cinsel davranışları artan 
ve bu yönde kompulsif davranışlar sergileyen bir olgu sunulmuştur. 

OLGU 
F.F. 21 yaşında,  kadın, 4 aylık evli. Polikliniğimize 10 yıldır  var olan,  son bir yıldır artan  rahatsız edici,  uygunsuz 

cinsel düşünceler nedeni  ile başvurdu. Şikâyetleri 9 yaşındayken abisinin cinsel  istismarına uğradıktan sonra başlamış. Bu 
olaydan  sonra  cinsellik  üzerine  çok  fazla  düşündüğünü,  toplum  içinde  soyunma  ihtiyacı  ve  insanların  cinsel  bölgelerine 
bakmaktan kendini alamadığını, sürekli pornografi izlediğini ve sıklıkla mastürbasyon yaptığını ifade etmiştir. 

Ruhsal durum muayenesi: Hasta yaşında görünümde,  iletişime açık, son 1 yıldır başından çıkarmadığı şapkası ve 
büyük siyah gözlükleri dikkat çekiyordu. 

Düşünce  içeriğinde  cinsel  obsesyonları  vardı.  Bunlara  cinsel  kompulsiyonlar  eşlik  ediyordu.  Nörolojik muayenesi, 
laboratuar incelemeleri normaldi. 

MMPI sonucu; “Güvensizlik, emniyetsizlik ve suçluluk duyguları yaşayan, hostilitelerini uygunsuz biçimde yansıtan, 
düşünce tarzı açısından otistik, parçalanmış ve garip, genel yaşam tarzları ise şizoid yapıdadır” şeklindeydi. 

Klinik  Gidiş:  Hastaya  risperidon  2  mg/gün,  essitalopram  10  mg/gün  başlandı.  Takiplerinde  obsesyon  ve 
kompulsiyonlarında belirgin azalma oldu. Başından çıkarmadığı şapkasını ve siyah gözlüklerini çıkardı. Tedavide OKB’de sık 
kullandığımız Bilişsel Davranışçı Terapi yerine içgörü kazandırıcı ve destekleyici görüşmeler yapıldı. 

TARTIŞMA 
Finkelhor  ve  Browne  cinsel  istismarın  etkilerinin  anlaşılması  amacıyla  “Travma  oluşturan  dinamikler”  modelini 

geliştirmiştir  (2).  Bu modele  göre,  çocuğun  hazır  olmadığı  bir  dönemde  kendisini  erişkin  cinselliği  içinde  bulmasına  bağlı 
olarak  cinsel  ve  emosyonel  gelişim  sürecinde  sorunlar  yaşanabilir  ve  çocuğun  cinsel  kimlik  ve  normlarında  bozulmalar 
görülebilir.  Bu  da  erken  ve  geç  dönemde  tekrarlayıcı  rastgele  kompulsif  davranışlara,  kişilerarası  ilişkilerde  bozulmalara, 
yeniden mağdur olmaya, cinsel saldırgan davranışlara, güçsüzlüğe, kendini damgalamaya yola açabilir. 

Nitekim cinsel istismara uğrayan çocuklarda olayı anımsatan nesnelere karşı yoğun anksiyete, korku reaksiyonu ve 
kaçınma  davranışı  görülebileceği  gibi,  cinsel  davranışlarda  artma, mastürbasyon,  cinsel  oyunlar  oynama,  cinsel  kimlik  ve 
işlev  bozuklukları  görülebilmektedir.  Olguda  erken  yaşta  başlayan  mastürbasyon,  telefonda  cinsel  içerikli  konuşmalar, 
internetten pornografi izleme gibi engel olamadığı davranışlar vardı. 

SONUÇ: 
Bu  olguda  çocukluk  döneminde  yaşamış  olduğu  cinsel  istismar  sonrası  cinsel  kaçınmanın  tersine  cinsel  eğilimi 

artmış, kompulsif cinsel davranışlarda bulunmuş, cinselliği hayatının merkezi haline getirmiş bir olgu sunulmaktadır. Bu da, 
Finkelhor tarafından ortaya konulan “Zedelenmiş cinsellik” kavramıyla uyumludur”. 

Yaşamın  ileri  dönemlerinde  bir  başa  çıkma  düzeneği  olarak  “cinsel  kompülsivite”  gibi  farklı  psikiyatrik  tablolarla 
karşımıza  gelen  cinsel  istismar  olguları  üzerinde  önemle  durulması,  ortaya  çıkarıcı  sosyokültürel  etmenlerin  ayrıntılı 
incelenmesi gereklidir (3). 

KAYNAKLAR: 
1 Avcı A, Yolga Tahiroğlu   (2007). Cinsel istismar. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, A Soykan Aysev, 
Işık Taner (ed), İstanbul. 
2 Finkelhor D, Brown A. (1985). The traumatic impact of child sexual abuse: Am J Orthopsychiatry. 55, 530541. 
3 Peam J. (1992). Child Sexual Abuse; Intervation Programs and Protection of Children at Risc. The Medical J of 
Australia. 157; 507508.



Hastalık modeli anlama anketi soruları kapsamındaki sağlık yardımı arama davranışı değerlendirilmesi sonucunda, 
kadınların  erkeklere  oranla  daha  fazla  tıp  dışı  sağlık  yardımı  arama  davranışı  gösterdikleri,  ancak  aralarında  istatistiksel 
olarak anlamlı farklılık olmadığı tespit edilmiştir. 

Kadınlarda  kendi  isteği  ile  tıbbi  tedaviye  başvuru  oranları  erkek  hastalarla  karşılaştırıldığında  istatistiksel  olarak 
anlamlı düzeyde düşük bulunmuştur. (p  0.05) 

OKB hakkındaki yaygın inanışlara katılma düzeyinin kadın ve erkek hastalarda anlamlı farklılık göstermediği tespit 
edilmiştir. 

Tartışma 

OKB tanısı olan bireylerin sağlık yardımı arama davranışını etkileyen çok sayıda faktör olabilir: Hastanın OKB’u bir 
hastalık olarak nasıl anladığı, hastalık hakkındaki içgörüsü, hastanın sosyodemografik özellikleri (yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, 
sosyoekonomik durum vs.), hastalığın şiddeti, hastalık belirtilerinin özellikleri gibi. (2) 

OKB’li hastaların hastalığı nasıl anladıkları ve sağlık yardımı arama davranışını etkileyen etmenleri bilmek; özelde 
OKB  için,  genelde  psikiyatrik  hastalıklar  için  akıl  sağlığı  hizmetlerinden  yararlanmanın  önündeki  engeller  hakkında  bilgi 
sağlayabilir. 

Çalışma  kapsamına  alınan  hastaların  büyük  ölçüde  şehirde  yaşamaları,  eğitim  düzeylerinin  yüksek  olması  ve 
kadınerkek hasta eğitim düzeyleri  arasında  fark olmaması;  sağlık yardımı arama ve yaygın  inanışlara katılma düzeyinde 
kadın ve erkek hastalar arasında fark bulunmamasına sebep olmuş olbilir. 

‘OKB  hastalarının  büyük  bölümünün  sağlık  yardımı  aramak  için  başvuru  yapmadıkları’  bilgileri  doğrultusunda 
örneklem grubunun sayıca fazla olmaması çalışmanın bir başka kısıtlayıcı yönü olmuştur. 

Kaynaklar: 

1. Ünal S. (2000) Psikiyatrik uygulamalarda sosyokültürel duyarlılık. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 1(4): 225230 

2.  Beşiroğlu  L.,  Ağargün  MY.  (2006)  Obsesif  kompulsif  bozuklukta  sağlık  yardımı  arama  davranışı  ile  ilişkili 
etmenler : Hastalık ile ilişkili ve genel etmenleri rolü. Türk Psikiyatri Dergisi, 17(3): 213222
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Aripiprazol Kullanımına Bağlı Miyopi ve Çift Görme: Olgu Sunumu 
Abdullah ATLI, Yavuz SELVİ, Sultan KILIÇ 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD 

Aripiprazol,  dopamin  D2  reseptörlerine  ve  serotonin  5HT1A  reseptörlerine  parsiyel  agonistik,  serotonin  5HT2A 
reseptörlerine antagonist etki gösteren yeni kuşak bir antipsikotiktir. Başta şizofreni ve bipolar bozukluk olmak üzere birçok 
psikiyatrik  rahatsızlığın  tedavisinde  tüm  dünyada  yaygın  olarak  kullanılmaya  başlanmıştır.  Aripiprazolün  iyi  bir  etkinlik  ve 
güvenlik  profiline  sahip  olduğu,  parkinsonizm,  kilo  artışı,  prolaktin  yükselmesi,  QTc  uzaması  ve  sedasyon  yapma 
potansiyelinin düşük olduğu bildirilmektedir (1,2). Biz bu olgu sunumunda aripiprazole bağlı gelişen bir miyopi ve çift görme 
vakasını sunmayı amaçladık. 

OLGU SUNUMU 
A.Z., 19 yaşında, ilköğretim mezunu, bekar bir kadındı. Obsesif Kompulsif Bozukluk tanısı ile takip ediliyordu. Fizik ve 

nörolojik muayeneleri normal ve biyokimyasal değerleri normal sınırlar içerisindeydi. Alkol, madde veya herhangi bir hastalık 
sebebiyle ilaç kullanım hikâyesi yoktu. Sertralin 50 mg/gün başlanıp 200 mg/gün’e kadar çıkıldı. Takiplerinde yeterli düzelme 
gözlenmeyen hastanın tedavisine 12 hafta sonunda aripiprazol  15 mg/gün eklendi. Aripiprazol başlandıktan 3 hafta sonra 
hastada sersemlik hissi ile beraber çift görme şikâyeti ortaya çıktı. Bu şikâyetler nedeni ile oftalmolog tarafından muayenesi 
yapılan hastada sağ ve sol gözde sırası  ile 6 ve 6 diyoptirilik miyopi bulundu. Tashihle görme keskinliği 20/20  idi, fundus 
patolojisi saptanmadı. Göz içi basınç normal sınırlardaydı. Muayene sonucunda miyopi tanısıyla gözlük kullanılması önerildi. 
2  hafta  gözlük  kullanmasına  rağmen  çift  görme  şikâyeti  düzelmeyen  hastada  aripiprazol  kullanımı  sonlandırıldı.  Hastada 
gelişen myopi ve çift görme problemi bir hafta sonrasında düzeldi. Sonraki muayenesinde görme keskinliği tashihsiz 20/20 
tespit edildi ve gözlük kullanma ihtiyacı kalmadı. 

TARTIŞMA 
Aripiprazol, kimyasal yapısı itibariyle mevcut antipsikotiklere benzemeyen bir kinolinon türevidir (1,2). Plaseboya göre 

%5 ve üzeri  insidansla gözlenen sık bildirilmiş yan etkiler  insomni,  tremor, akatizi, bulantı ve kusmadır (2). Ayrıca hıçkırık, 
tardif  diskinezi,  paroksismal  supraventriküler  taşikardi,  myopi  gibi  nadir  görülen  yan  etkiler  vaka  sunumları  şeklinde 
bildirilmiştir (3,4). 

Akut  gelişen miyopi  ve  diplopi’nin  en  sık  nedenlerinden  bir  tanesi  ilaç  kullanımıdır  ve  psikotrop  ilaçlarla  nadiren 
gelişir.  Bu  duruma  akomodasyon  ve  silier  spazm,  periferal  uveal  efüzyon  oluşumu  gibi  mekanizmaların  sebep  olduğu 
düşünülmektedir  (5).   Olgumuzun göz muayenesinde göz  içi  basıncının normal olması, pupiller dilatasyonun olmaması  ve 
başkaca antikolinerjik  yan etkilerin gözlenmemesi;  sertralin ve aripiprazol’ün antikolinerjik  yan etkilerinin bu duruma sebep 
olabileceği düşüncesinden uzaklaştırdı. 

Bu olguda aripiprazol  ile gelişen ve daha önce bildirilmemiş olan diplopi yan etkisini sunmak  istedik. Aripiprazol’ün 
giderek artan kullanımı, oluşabilecek nadir yan etkilerinin sorgulanması gerekliliğini de beraberinde getirmektedir. 
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Eylem ŞİMŞEK 
Anadolu Üniversitesi 
 

AMAÇ 
Mutluluk yüzyıllardır insanların yaşamlarındaki en temel ve önemli amaçlardan birisi kabul edilmektedir. Buna 

rağmen mutluluk bilimsel anlamda, eski Yunan felsefesindeki hazza dayanan yaşam, anlamlı yaşam, arzuların doyurulması 
gibi alanlarda tartışıldıktan ilkçağdan günümüze kadar ihmal edilmiştir. Psikoloji biliminde insanın nasıl daha iyi ve mutlu 
olacağına dair çalışmalardaki ciddi eksikliğinin farkedilmesi, bu yüzyılın başında paradigma değişimi yaratarak “olumlu 
psikoloji” alanını doğurmuştur. Bu çalışmanın amacı olumlu psikoloji paradigmasının kuramsal temelinin, yapılan 
araştırmaların, olumlu psikoloji uygulamaları ve terapilerinin, sınıflandırma ve ölçme sisteminin tartışılmasıdır.   

YÖNTEM 
Betimsel araştırma modeli kullanılarak, belge taraması yöntemiyle olumlu psikoloji paradigması araştırılmış ve 

değerlendirilmiştir.  
BULGULAR 
Birinci ve İkinci Dünya Savaşı döneminde temel gelişimini gösteren tıp ve psikoloji bilimi, dönemin gereksinimleri 

doğrultusunda  hep ruhsal hastalıkları giderme, acıyı ve sıkıntıları azaltma ve dindirme üzerinde odaklanmıştır. Ancak 
günümüzde herhangi bir hastalığı olmayan ancak kendisini mutsuz, boşlukta hisseden insanların ihtiyaçlarını varolan tıp ve 
psikoloji paradigmaları karşılayamamaktadır. Ayrıca normal insanların mutluluğunun incelenmesi ve artırılmasına yönelik 
çalışmalar da oldukça kısıtlıdır. Kişisel gelişim kitapları ve seminerleri ise çoğunlukla kuramsal temelden yoksundur. Yeni 
olumlu psikoloji yaklaşımı, psikoloji biliminin ruhsal hastalıklar ve sıkıntılar kadar mutluluğu da kapsaması gerektiğini 
savunmaktadır. (1) 

Mutluluk  üzerinde kişiliğin %50, mutlulukla ilgili eylemlerin %40 ve çevresel faktörlerin %10 etkisi bulunmaktadır. 
Olumlu psikolojide Mutluluğu artırıcı stratejiler, kişisel becerileri kuvvetlendirme çalışmaları ve terapileri İstemli denetim alanı 
olarak da adlandırılan mutluluk ile ilgili eylemler alanına odaklanmaktadır.  

Psikoloji ve psikiyatride çoğunlukla insanın psikopatalojik yönleri üzerinde çalışılmaktadır. Olumlu psikolojide ise 
insanın, güçlü yönlerini tanımlamak ve geliştirmek hedeflenmektedir. Mutluluğunu sağlayamayan insanın hasta ya da eksik 
değil, farkındalıktan yoksun olduğu vurgulanmaktadır. Mutluluğu artırmak için güç ve erdemlerin uygun bir şekilde ölçülerek, 
yükseltilmesi uygulamaları önerilmektedir. Bu bağlamda DSM olarak tanımlanan ruhsal bozukluklar tanı ve istatistik 
çalışmasına koşut olarak olumlu psikoloji için geliştirilen bir sınıflandırma ve ölçme sistemi geliştirilmiştir. Dinsel ve felsefi iki 
yüz erdem kataloğunun taranması ile evrensel olarak onaylanan erdemler; bilgelik ve bilgi, sevgi ve insanlık, adalet, ılımlılık, 
maneviyat ve aşkınlık olarak tanımlamaktadır. Bu erdemleri daha nesnel olarak tanımlamaya ve ölçmeye yönelik olarak ise 
imza güçleri belirlenmiştir. (4) Bu güçler ayrıntılı olarak anlatılacak ve olumlu psikoloji bağlamında geliştirilen terapilerden 
örnekler verilecektir.  

SONUÇ 
Felsefedeki “mutluluk aranmakla bulunmaz” kavramı da paradoksal olarak mutluluk arayışının daha çok zevk arayışı 

olarak algılanması ve gerçek kişisel gereksinimlerin göz ardı edilmesi ile açıklanabilmektedir.  Kolay zevkler bireyin kendi 
güçlerini kullanmasını baskılamakta ve mutluluktan çok çökkünlüğe zemin hazırlamaktadır. Olumlu psikolojiye göre gerçek 
mutluluk, bireyin sahip olduğu güç ve erdemleri kullanabildiği ve anlam, haz ve çaba dengesini kurduğu bir yaşama bağlıdır.  
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GİRİŞ VE AMAÇ 

Bipolar  bozukluk  (BB)    hecmelerle  seyreden,  hecmeler  sırasında  bilişsel,  düşünme,  algılama, 
duygulanım,  çevre  ile  uyum  gibi  temel  merkezi  sinir  sistemi  (MSS)  işlevlerinin  bozulabildiği,  hecmeler  arasında  kişinin 
tamamen sağlıklı duyguduruma dönebildiği, kronik bir bozukluktur. 

BB’da  serbest  radikallerin  etkileri  ve  oksidatif  stresle  ilgili  araştırmalar  bulunmaktadır  (1,2).  Biz 
çalışmamızda manik,depresif,ötimik duygudurum bozukluğu olan hastalarda oksidatif stresi değerlendirmeyi amaçladık. 

MATERYAL VE METOD 

Bu  çalışma,  Harran  Üniversitesi  Tıp  Fakültesi  Psikiyatri  Polikliniğine  başvuran,  DSM  IV'e  göre  BB  tanısı  almış 
manik,depresif,ötimik  hastalarda  total  oksidanantioksidan  düzeylerinin  karşılaştırıldığı  kesitsel  bir  vakakontrol 
araştırmasıdır. 

Hastalardan ve yaş,cinsiyet olarak hasta grubuna uyan 73 sağlıklı kişiden total antioksidan kapasite, total oksidan 
seviye çalışılmak üzere kan alındı. 

Depresif  hastalarda  Hamilton  Depresyon  Derecelendirme  Ölçeği  (HDDÖ),  manik  hastalarda  Young  Mani 
Derecelendirme Ölçeği (YMDÖ) kullanıldı. 

BULGULAR 

Tablo I. Bipolar Hastalar ve Kontrol Grubunun Yaş, Cinsiyet ve BMI Değerleri 

Bipolar Hastalar (n:73)          Kontrol (n:73)                       P 

Yaş (Yıl)*                    32.8 ± 8.5 a                        30.2 ± 7,6 a                     P=0,055 

Cinsiyet (E/K)**             41/32                                  39/34                          P=0,434 

BMI (kg/m2)***          27.9 ± 5.1 a                          26.6 ± 3,4 a                        P=0,069 

Sigara (evet/hayır)          37/36                                 36/37                         P=0.500 

aOrtalama±SS olarak verilmiştir.*MannWhitney U, **Chisquare testi, ***Student testi kullanıldı. 

Hasta ve Kontrol Gruplarının Oksidatif Verilerinin Karşılaştırılması 

a  1Ötimik ile manik grup arasında, 

b  2Ötimik ile depresif grup arasında, 

c  3Ötimik ile kontrol grubu arasında, 

d  4Manik ile depresif grup arasında, 

e  5Manik ile kontrol grubu arasında, 

f  6Depresif ile kontrol grubu arasında anlamlı fark vardır. 

TARTIŞMA 

Araştırmanın  en  önemli  bulgularından  biri  BDB  hastalarında  kontrol  grubuna  göre  oksidatif  stres  oranının  daha 
yüksek  bulunmasıdır.  Psikiyatrik  hastalıklarda  oksidatif  stresin  arttığına  dair  birçok  çalışma mevcuttur.  Herken  ve  ark.  (3) 
yaptıkları  çalışmada  panik  bozukluk  ve  depresyon  hastalarında  NO  düzeyini  kontrol  grubuna  göre  yüksek  bulmuşlardır. 
Çalışmamızda alt gruplar kendi aralarında mukayese edildiğinde manik grupta her gruba göre, depresif grupta ötimik gruba



göre TOS düzeyi yüksek bulunmuştur. Çalışmamızda ayrıca manik grupta kullanılan YMDS skoru ile TOS düzeyinin pozitif 
korelasyon  gösterdiği  saptanmıştır.  Yine  depresif  gruptaki  HDDÖ  skoru  ile  TOS  düzeyi  arasında  da  pozitif  korelasyon 
saptanmıştır. 

Yaptığımız çalışmada total antioksidan düzeyi hasta grubunda kontrol grubuna göre düşük bulunmuştur. 

Çalışmamızın  diğer  bir  bulgusu  artmış  OSİ  düzeyleridir.  OSİ,  TOS’un  TAS’a  bölünmesiyle  elde  edilir,  oksidatif 
stresi değerlendirmek amaçlı kullanılır (4). 
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GİRİŞ 

Başa çıkma tutumları, stres doğurucu olaylar ya da etkenlerin olumsuz etkileri ile mücadele etmek için kullanılan 
özgül davranışsal ve psikolojik çabaları içerir. Kişilerin başa çıkma tutamlarının kişiliklerinin yanı sıra sosyal durumlarına, 
alışkanlılarına, aile yapısına ve diğer çevresel faktörlere göre değişmektedir. Bu çalışmada hemşirelerin sosyodemografik 
özelliklerine göre gündelik yaşantılarındaki sorunlarla başa çıkma tutumlarının değerlendirilmesi amaçlanmış olup çeşitli 
kliniklerde çalışmakta olan 100 hemşireye COPE  (Başa Çıkma Tutumlarını Değerlendirme Ölçeği) uygulanmıştır. 

GEREÇ ve YÖNTEM  

Çalışma, tanımlayıcı olarak planlanmış tutum belirleme çalışmasıdır ve anket çalışması olarak yürütülmüştür. 
Anketler GATA’ da 100 hemşireye uygulanmış olup, uygun 80 anket analize alınmıştır. 01.02.2010-01.03.2010 tarihleri 
arasında GATA’da staj görmekte olan stajyer hemşirelere (n=20 ),  Acil Polikliniğinde (n=20), Ameliyathanede(n=20) ve 
Anestezi yoğun bakımda(n=20) çalışmakta olan hemşirelere sosyodemografik soruları içeren form ve COPE ölçeğini içeren 
anket uygulanmıştır. Veriler SPSS 15,0 paket programında analiz edilmiş ve analizde sayı- yüzde; ortalama-standart sapma, 
karşılaştırmada Ki kare testi kullanılmıştır,  p≤0,05 olanları anlamlı kabul edilmiştir. 

BULGULAR 

Araştırmaya katılan bayanların yaş ortalaması 31,1±10,4 dır. Analizde COPE testi; Sorun Odaklı Başa Çıkma, 
Duygusal Odaklı Başa Çıkma, Disfonksiyonel Başa Çıkma şeklinde  3 gruba ayrılmış ve katof değeri 50 puan olarak 
değerlendirilmiştir.  Hemşirelerin görev yerine göre dağılımlarında;  sorun odaklı başa çıkma tutumunu %75-80’i , duygusal 
odaklı basa çıkma tutumunu%56,5  kullanmakta olup aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır.  Ancak  stajyer 
ve acil hemşirelerin %100’ü, yoğun bakım hemşirelerinin %95’i, ameliyathane hemşirelerinin %70’i disfonksiyonel başa 
çıkma tutumunu kullanmadıkları  saptanmış  ve aradaki fark istatistiksel olarak anlamalı bulunmuştur. Ayrıca çalışma yılı ile 
disfonksiyonel başa çıkma tutumu arasında da anlamlı fark bulunmuş olup, bu tutumu 1yıldan az çalışanların %100’ünün 
kullanmadığı, 10-15 yıl arası çalışanların ise %50’sinin kullandıkları saptanmıştır. 

SONUÇLAR 

Hemşirelerin stres doğurucu olaylar karşısındaki tutumları arasında anlamlı farklar bulunmamıştır. Ancak stres 
oluşturan bir etken karşısında işlevsel olmayan yöntem biçimlerini kullanmadıkları ortaya çıkmıştır.  İş stresi, stresle etkin baş 
etme yollarını öğrenme ve problem çözme becerilerini geliştirme, kendini tanımaya yönelik rehberlik ve danışmanlık 
programlarının oluşturulması önerilebilir. Bu çalışmanın en önemli kısıtlılığı örneklem sayısının azlığıdır bu nedenle  ileriki 
çalışmalar geniş örneklem gruplarıyla yapılabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Bildiri sahibi mazereti nedeniyle kongreye katılamamıştır. 
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Amaç: 

 Duygudurum bozuklukları, şizofreni, otizm, obsesif kompulsif bozukluk ve Alzheimer hastalığında NO işlevine 
ilişkin yapılan araştırmalarda, NO üretiminde değişiklikler tespit edilmiştir. Bu sonuçlar NO işlevi ile nöropsikiyatrik 
bozuklukların ilişkilendirilmesine neden olmuştur (1). Asimetrik dimetil arginin (ADMA); Nitrik oksit sentaz (NOS) enziminin 
sistem içi yarışmalı baskılayıcısıdır. Birçok tıbbi durumda arttığı gösterilmiştir. ADMA’nın ruhsal bozuklukların 
etiyopatogenezindeki işlevi, Alzheimer hastalığı (2) ve depresif bozuklukta (3) araştırılmıştır. Bu çalışmada, ikiuçlu 
duygudurum bozukluğu Tip I (İDB-I) etiyopatogenezine yönelik olarak, İDB- I mani nöbeti hastalarının akut mani 
dönemlerinde, plazma NO ve eş zamanlı plazma ADMA seviyelerinin sağlıklı kontrollerle karşılaştırılması amaçlanmıştır. 

Yöntem:  

Çalışmaya, Kasım 2008 - Kasım 2009 tarihleri arasındaki 1 yıllık zaman diliminde KTÜ Farabi Hastanesi Psikiyatri 
Polikliniği ve Acil polikliniğine mani nöbeti ile başvurmuş, DSM-IV-TR’ye göre İDB-I mani nöbeti tanısı konulan 30 hasta 
alınmıştır. Sağlıklı kontrol grubu olarak hasta grubu ile yaş, cinsiyet, sigara kullanımı olup olmaması açısından eşleştirilmiş 
aynı sayıda kişi alınmıştır. Hasta grubuna tanı koymak için, hasta ve çalışma gruplarında, ilave ruhsal bozuklukları dışlamak 
için, SCID-I, Hamilton Depresyon Ölçeği, Young Mani Ölçeği, Montgomery Asberg Değerlendirme Ölçeği kullanılmıştır. 
Çalışma ve kontrol grubundan, plazma NO seviyesi ve eş zamanlı ADMA seviyesi tayini için, 2 tüp plazma örneği alınmıştır. 

Bulgular: 

 Hasta ve kontrol gruplarının plazma NO ve ADMA seviyeleri karşılaştırıldığında, hasta grubunda kontrol grubuna 
göre plazma NO seviyelerinin istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük, ADMA seviyelerinin ise istatistiksel olarak anlamlı 
derecede yüksek olduğu bulunmuştur. Hasta grubu kendi içinde, daha öncesinde İDB-I tanısı ve tedavisi alıp almamaya göre 
yeni tanı konmuş ve tanısı eskiden konmuş 2 grup olarak değerlendirilmiştir. Yeni tanı konmuş, tanısı eskiden konmuş ve 
kontrol grubu arasında, plazma NO ve ADMA seviyeleri açısından yapılan değerlendirme sonucunda, yeni tanı konmuş hasta 
grubunda plazma ADMA seviyeleri kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek tespit edilmiştir. 

Sonuç:  

İDB’nin fizyopatolojisi altında yatan nörokimyasal ve enflamatuar düzenekleri araştıran çalışmalarda duygudurum 
nöbetlerinin ortaya çıkışı ile NO ilişkisi gösterilmiştir. Çalışmamızda, İDB etiyolojisinde NO’nun yanı sıra NOS sistem içi 
baskılayıcı ADMA düzeylerinin, mani nöbeti gelişiminde NO plazma seviyesinde azalma ve ADMA plazma seviyesinde artma 
yönünde işlev gördüğü bulunmuştur. Çalışma sonuçlarımıza dayanılarak NO ve ADMA üzerinden işleyen özgül olmayan 
enflamatuar süreçlerin mani nöbeti gelişimi üzerindeki işlevinden bahsedilebilir. 

Anahtar Kelimeler: İkiuçlu duygudurum bozukluğu Tip I (İDB-I), mani nöbeti, nitrik oksit (NO), asimetrik dimetil 
arginin (ADMA). 
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1. Hoekstra R, Fekkes D, Pepplinkhuizen L: Nitric Oxide and Neopterin in Bipolar Affective Disorder. 
Neuropsychobiolo 2006;54:75-81. 

2. Selley ML: Increased concentrations of homocysteine and asymmetric dimethylarginine and decreased 
concentrations of nitric oxide in the plasma of patients with Alzheimer's disease. Neurobiol Aging 2003:24(7):903-7. 

3. Selley ML: Increased (E)-4-hydroxy-2-nonenal and asymmetric dimethylarginine concentrations and decreased 
nitric oxide concentrations in the plasma of patients with major depression. J Affect Disord. 2004 Jun;80(2-3):249-
56. 

 

 

*Bildiri sahibi mazereti nedeniyle kongreye katılamamıştır. 
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OLGU SUNUMU: Uykuda Yeme Bozukluğu Olgusu 
Seher Olga GÜRİZ 1 , Sinan YETKİN 2 , Hamdullah AYDIN 3 

S.B. Ankara Dışkapı Hastanesi 1 

Diyarbakır Asker Hastanesi 2 

Serbest Hekim 3 

Giriş: 

Obezitenin  günümüz  dünyasında  giderek  yaygın  bir  şekilde  insan  yaşamını  etkileyen  sorun  alanı  olduğu  dikkati 
çekmektedir.  Metabolik  bozukluklarla  ilişkisi,  iki  yönlü  ele  alınması  gereken  bir  durum  olduğundan  bu  tablolar 
araştırılmaktadır. Bu çalışmalarda, uykuda yeme bozukluğunun özel bir yeri vardır(1,2). 

Uyku, yeme ve cinselliğin nöroendokrin dizgede, hipotalamik düzenlemelerle  ilişkili olduğu bilinmektedir. Buradan 
yola  çıkıldığında,  bu  alanların  birisinde  ortaya  çıkan  bozukluklarda  diğer  alanların  da  incelenmesinin,  tablonun  açıklığa 
kavuşturulmasına katkıda bulunacağı açıktır. 

Son  yıllarda,  uykuda  yeme  bozukluğu  tablolarıyla  huzursuz  bacaklar  sendromu  arasındaki  ilişki  üzerinde 
durulmaktadır(3).  Bu  tablolar  arasındaki  ortak  nokta  dopaminerjik  sistem  patolojileri  olarak  tanımlanabilir.  Antipsikotik 
kullanan grupta gözlenen kilo alımı da bu açıdan bakılarak yeniden değerlendirmeye değer görünmektedir. 

Uykuda  yeme  bozukluğunda  dikkati  çeken  ikinci  nokta,  bu  hastaların  gece  saatlerinde,  neredeyse  düzenli 
aralıklarla uyanarak yemek yemeleridir. 

Sunumda, uykuda yeme bozukluğu sorunu olan bir obez olgunun uyku verilerinin analizi ve bu verilerin obezite ile 
olası ilişkisi tartışılmaktadır. 

Olgu: 

İ. Ö  (60  yaşında  bayan  hasta,  boy:  162  cm,  kilo:  87  kg,  BMİ:  33),  uykusuzluk  ve  uyuduğunda  yaklaşık  2  saat 
aralarla yemek yeme ihtiyacı içinde uyanma ve yemek yemekten yakınmaktadır. 

Yakınmalarının, ergenlik döneminde uykusuzluk şeklinde başladığını,  yıllardır  sabahları dinlenememiş bir şekilde 
kalktığını ifade etmektedir. Uykusuzluk yakınmaları sürerken birkaç yıl sonrasında, önceleri yatmadan yemek yeme ihtiyacı 
duymaya başladığını,  sonraki dönemde de uyuduğu zaman dilimlerinde yaklaşık 2 saat  aralarla uyanarak yemek yediğini 
bildirmektedir. 

Zaman içinde haşimoto tiroiditi, hipertansiyon, peptik ulkus, vitamin B12 eksikliği sorunları gelişmiştir. Bu sorunlar 
nedeniyle ilaçlar kullanmaktadır. 

Aile öyküsünde, primer insomnia açısından ailesel yüklülük dikkati çekmektedir. 

İncelemeler: 

Rutin  biyokimyasal  incelemelerde  troid  hormonlarında  patolojiler  dışındaki  değerler  normal  sınırlar  içinde 
bulunmuştur. 

Uyku çalışmasında, uyku indeksi: 72, derin uyku: % 6, REM uykusu: % 9 bulunmuştur. Uyku sırasında 75 arousal 
(arousal  indeksi:  20)  saptanmıştır.  Artmış  arousal  nedeniyle  derin  uyku  ve  REM  uykusunun  yeterli  olmadığı  sonucuna 
varılmıştır. 

Tartışma: 

Uyku  çalışması  sonuçları  ve metabolik  düzensizliklerden  yola  çıkılarak  uykusuzluk  ve  periyodik  olarak  uyanma, 
yemek yedikten sonra uykuya dalması iki nokta açısından önem taşımaktadır: 

1.Uyku  çalışmasında  saptanan  arousal  ve  uyandıktan  sonra  yemek  yedikten  sonra  uykuya  dalabilmesi 
dopaminerjik disfonksiyonla ilişkilendirilebilir. 

2.Uykuda belirli aralıklarla uyanması ve yemek yemesi sirkadiyen ritm düzensizliğiyle ilişkilendirilebilir. 

Hastanın tedavisi bu noktalardan yola çıkılarak planlanmış olup halen izlenmektedir.



Kaynaklar: 

1.Stunkard AJ, Allison KC, Geliebter A ve ark. Development of criteria  for a diagnosis: lessons from night eating 
syndrome. Comprehensive Psychiatry 50: 391399, 2009. 

2.Provini  F,  Antelmi  E,  Vignatelli  L  ve  ark.  Association  of  restless  legs  syndrome with  nocturnal  eating:  a  case 
control study. Mov Disord 24: 871877, 2009. 

3.Stunkard AJ, Allison KC. Two forms of disordered eating in obesity: binge eating and night eating. I J Obesity 27: 
112, 2003.



P 28 
ŞİZOFRENİ ETİYOLOJİSİNDE OLASI BİR FAKTÖR: Oksidatif Stres 
Abdurrahman ALTINDAĞ 1 , Mehmet GÜNEŞ 2 , Gülben SARAÇOĞLU 3 

Gaziantep Üniversitesi Psikiyatri AD 1 

Birecik Devlet Hastanesi 2 

Harran Üniversitesi Psikiyatri AD 3 

AMAÇ: 

Uzun  süredir  şizofreni  ve  diğer  psikiyatrik  bozukluklarda  oksidanantioksidan  dengesindeki  bozulmaya  dair 
çalışmalar yapılmaktadır. Ancak, araştırmaların çoğunda tek ya da bir grup parametre çalışılmıştır (1). Bu çalışmada şizofreni 
hastalarında  total  oksidan  seviyesi  (TOS),  total  antioksidan  seviyesi  (TAS)  ile  birlikte  oksidatif  stres  indeksinin  (OSİ) 
değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

YÖNTEM: 

Çalışmaya DSMIV ölçütlerine göre şizofreni tanısı konulmuş 76 hasta ve 76 sağlıklı kontrol dahil edildi. Şizofreni 
belirti  şiddeti  pozitif  ve  negatif  sendrom  ölçeği  (PANSS)  ile  değerlendirildi.  Çalışmaya  dahil  edilen  olgulardan  ve  sağlıklı 
kontrollerden  usulüne  uygun  olarak  alınan  serum  örneklerinde  TAS  ve  TOS Harran Üniversitesi  Tıp  Fakültesi  Biyokimya 
Laboratuarında çalışıldı ve oksidatif stres indeksi (OSİ) hesaplandı. 

BULGULAR: 

Hastalarda kontrollere göre TOS ve OSİ değerleri anlamlı olarak yüksek bulunurken, TAS değerleri anlamlı olarak 
düşük  bulundu.  Bu  sonuçlara  göre  şizofrenide  oksidatif  denge  oksidanlar  yönünde  TOS’un  artması  ve  TAS’ın  düşmesi 
şeklinde  olmak  üzere  iki  yönlü  olarak  bozulmuştur.  PANSS  skorları  ile  TOS  ve  OSİ  değerleri  arasında  anlamlı  pozitif 
korelasyon saptandı. 

SONUÇ: 

Şizofreni hastalarında oksidatif stresin arttığı yönündeki bulgularımız bu alandaki çoğu çalışma sonucu ile paralellik 
göstermektedir  (2).  Psikiyatrik  bozukluklar  ile  oksidan  artışı  arasındaki  nedensonuç  ilişkisi  halen  tam  olarak 
açıklanamamıştır. Bir başka ifade ile artmış oksidanların mı psikiyatrik hastalıklara yol açtığı yoksa psikiyatrik hastalıkların mı 
oksidan  artışına  neden  olduğu  net  olarak  bilinmemektedir.  Ancak,  eldeki  veriler  oksidanların  psikiyatrik  hastalıklara  yol 
açabileceği  yönündedir.  Yapılan  çalışmalar  oksidan  seviyelerindeki  artışın  hücre  içi  yapıtaşları  ve  işlevsel  moleküllerin 
hasarına neden olabileceğini göstermektedir (3). 

KAYNAKLAR: 

1.  Akyol O, Herken H, Uz E,  Fadillioglu E, Unal  S,  Sogut S, Ozyurt  H,  Savas HA.  The  indices  of  endogenous 
oxidative  and  antioxidative  processes  in  plasma  from  schizophrenic  patients.  The  possible  role  of 
oxidant/antioxidant imbalance. Prog Neuropsychopharmacol 

Biol Psychiatry 2002; 26(5): 9951005. 

2.  Ustundag  B,  Atmaca M,  Kirtas  O,  Selek  S,  Metin  K,  Tezcan  E.  Total  antioxidant  response  in  patients  with 
schizophrenia. Psychiatry Clin Neurosci 2006; 60(4): 458464. 

3. Wood SJ, Yücel M, Pantelis C, Berk M. Neurobiology of schizophrenia spectrum disorders: the role of oxidative 
stress. Ann Acad Med Singapore 2009; 38(5): 396401.
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Psikiyatri  Polikliniğine  Başvuran  Hastalarda  Uyku  Ve  Yeme  Alışkanlıklarının 
Araştırılması 
Seher Olga GÜRİZ, Yasir ŞAFAK, Bengü BAZ, Sibel ÖRSEL 

S.B.Ankara Dışkapı Hastanesi 

Amaç: 

Son  yıllarda  fazla  kilo  alımı  önemli  sağlık  sorunlarından  biridir.  Bu  bağlamda  uyku  bozuklukları  ve  ilişkili  yeme 
düzeni değişiklikleri de en çok araştırılan konulardan bazılarıdır. Araştırmalarda obez insanlarda yeme alışkanlığının akşam 
geç saatlere kaydığı dikkati çekmektedir(1). Bu çerçevede uykudaki ritmisite ile gece ve gündüz yeme alışkanlıkları arasında 
ortak  ögeler  olabileceği  düşünülmektedir.  Bu  çalışmada  psikiyatri  polikliniğine  başvuran  hastaların  uyku  ve  yeme 
alışkanlıklarının araştırılması amaçlanmıştır. 

Yöntem: 

Çalışmaya hastanemiz psikiyatri polikliniklerine başvuran, çalışmaya katılmaya onay veren, 15 erkek ve 49 kadın, 
toplam 64 hasta alınmıştır. Hastalara sosyodemografik veri  anketi  ve Yeme ve Uyuma alışkanlıkları anketi  uygulanmıştır. 
İstatistiksel değerlendirmede tanımlayıcı istatistik ve kikare analizi kullanılmıştır, istatistiksel anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak 
kabul edilmiştir. 

Bulgular 

Çalışmaya  alınan  hastaların %87.5’i  (n=56)  evli  ve   %26.6’sı  (n=17  )  halen  bir  işte  çalışmaktaydılar. Psikiyatrik 
tanıları  açısından  bakıldığında;  %  34.4’ü  (n=22)  depresyon,  %39.1’i  (n=25)  anksiyete  bozukluğu,  %15.6’sı  (n=10)  diğer 
tanıları almışlar, %10.9’u (n=7) değerlendirme sonucu herhangi bir psikiyatrik tanı almamıştır.  Grubun %76.6’sında (n=49) 
gece  uykuya  dalma  güçlüğü, %17.2’sinde  (n=11)  uykuya  dalmak  için  ilaç  tedavisi  alma, %21.9’unda  (n=14)  gece  uyanıp 
yemek yeme, %53.1’inde  (n=34) uykuya dalmadan hemen önce yemek yeme, %32.8’inde  (n=21) sabahları  iştahının kötü 
olduğunu  bildirme, %42.2’sinde  (n=27)  gece  yemek  yemesinin  fazla  kiloya  neden  olduğunu  düşünme  saptanmıştır. Gece 
yemek  yeme  ile  fazla  kilo  alma  durumuyla  saat  19:0022:00  saatleri  arası  yeme  sorunu  olduğunu  bildirenler  arasında 
istatistiksel açıdan anlamlı ilişki saptanmıştır  (X2=26.48, p<0.01). Gece yemek yeme ile  fazla kilo alma durumuyla uykuya 
dalmadan önce veya yatakta yeme alışkanlığı arasında da anlamlı ilişki saptanmıştır (X2=15.4, p<0.05). 

Sonuç 

Uyku  ve  yemeiçme  gibi  temel  yaşamsal  aktivitelerin  kendilerine  ait  örüntülerindeki  değişmeler  diğer  metabolik 
düzenlemeleri  de etkiliyor gibi görünmektedir(2). Bizim elde ettiğimiz bulgular da olağan düzenin dışında gece saatlerinde 
yemek yemenin kilo alımı ile ilişkisini bildiren literatürle uyumludur(3). 

Kaynaklar: 

1. Allison K.C, Ahima R.S, O’Reardon J.P, Dinges D.F, Sharma V, Cummings D.E, Heo M, Martino N.S,  Stunkard 
A.S. Neuroendocrine profiles associated with energy intake, sleep, and stres in the night eating syndrome. J Clin 
Endocrinol Metab 90: 62146217, 2005. 

2. Atkinson G, DavenneD. Relationship between sleep, physical activity and human health. Physiol Behav. 90: 229 
235,2007. 

3. CeruBjörk C, Andersson  I, Rössner S. Night eating and nocturnal eating  two different or  similar  syndromes 
among obese patients? International Journal of  Obesity 25:365372, 2001.
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 Cem ŞENGÜL1, Ceyhan Balcı ŞENGÜL2, Şermin YALIN2, Burcu DEĞİRMENCİOĞLU2 
Pamukkale Üniversitesi Psikiyatri Kliniği1  

Denizli Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniği2 

Giriş:  

Katatoni DSM IV-TR’de genel tıbbi duruma bağlı, şizofreni, bipolar ya da major depresyonun alt tipi olarak yer alan, 
klasik semptomları mutizm, stupor, manyerizm, negativizm, katalepsi, ekolali, ekopraksi, verbijerasyon, tekrarlayıcı ağız göz 
hareketleri, koro-atetoid hareketler olan bir tablodur (1,2). Biz kaygı belirtileri ile başlayan atipik nöroleptik malign sendrom 
gibi ilerleyen ve sonunda nöroleptiğe bağlı katotonik sendrom tanısı alan bir ergen olan olgumuz bağlamında yaşadığımız 
tanı, ayırıcı tanı ve tedavi güçlüğünü tartışmayı amaçladık. 

Olgu Sunumu:  

A:O; 16 yaşında, bayan, lise son öğrencisi ailesiyle yaşıyor. Hastanın alınan öyküde 15 gün önce kaygı, endişe, 
huzursuzluk, baş ağrısı, gireceği sınavı başaramama korkusu, sinirlilik yakınmaları ile bir nörologa başvurduğu öğrenildi. 
Hastanın EEG ve kranial MRI da patoloji saptanmaması üzerine bir psikiyatriste yönlendirilen hastaya anksiyete bozukluğu 
(sınav kaygısı) ön tanısıyla sertralin 50 mg, risperidon 1 mg başlanmış. Üç gün sonra az konuşma, yemesinde azalma, 
uyumama üzerine risperidon 2mg/güne çıkılmış. Ertesi gün yakınları kaslarında katılaşma anlamlı konuşmama uyumama 
söyledikleri ve yaptıklarını tekrar etme yakınmaları ile yeniden hastaneye başvurmuşlar. Yapılan tetkiklerinde CK (kreatinin 
kinaz) 2166 U/L(125–243) LDH 288 U/L(40–150) AST (56IU/L),WBC 12900, FT4 1,65 TSH 0,27 PRL 45,90 vitamin B12 
291pg/ml saptanması üzerine Nöroleptik Malign Sendrom? Katotonik Sendrom? ön tanıları ile kliniğimize yatırılmıştır. 
Hastanın Kranial PET CT’de “sol parietal lobda precentral postcentral gyrusta, sol temporal lobda inferior gyrus ve occipital 
lobun sol taraf lingual, fusiform, cuneus, precuneus gyruslarda lokalize hipometabolik tutulumlar saptandı. Sıvı elektrolit 
tedavisi düzenlenen, bromokriptin ve lorazepam başlanan hasta Yatışının 10.gününde yürümeye, öz bakımını yerine 
getirmeye başlayan hastanın mental durumu dramatik olarak düzeldi. 

Tartışma:  

Klinikte atipik nöroleptik malign sendromkavramı ile nöroleptiğe bağlı katotoni (NIC) bazen karışabilmektedir. Bizim 
olgumuzda da belirgin ateş, lökositoz olmaması, CK yüksekliğinin sürmemesi ve tablonun klinik olarak mutizm negativizm 
postur alma yeme içme reddi öncesinde ekolali ekopraksi bulgularının aşikar olarak katotoniyi işaret etmesi ve bu bulguların 
nöroleptik kullanımından sonra başlaması nedeniyle “risperidona bağlı katotonik sendrom” tanısı konmuştur. Literatürde 
risperidon, ziprasidon gibi ilaçların kullanımın(NIS) ardından ortaya çıkan katatoni tabloları olgu alarak bildirilmiştir(2). 
Holtmann ve arkadaşları literatürde risperidon kullanımı sonrası CK yüksekliği ve katatonik belirtiler gösteren bir olgu 
bildirmişlerdir. Bu olguda serum CK seviyesi 9743U/L çıkmış bir hafta içerisinde destek tedavisiyle normale dönmüştür (3). 
Bizim olgumuzda da hastada gelişen CK yüksekliği ve katatoni tablosunu açıklayacak primer psikiyatrik bozukluk ya da 
organik bir etiyoloji saptanmadı. Hasta destek tedavisi ile bir hafta içinde düzeldi ve serum CK seviyesi normal düzeye indi. 
Atipik antipsikotiklere bağlı katatoni nadir bir durumdur. Bu olgu bildiğimiz kadarıyla ülkemizde bildirilen ilk NIC vakasıdır, bir 
diğer özellik PET BT bulgusu olarak ilk olmasıdır. Sonuç olarak çocuk ve ergenlerde antipsikotik başlarken dikkatli olmak ve 
doz titrasyonu yapmak daha uygun olabilir.  

 Kaynaklar: 

1-Balcı Şengül C, Şengül C,Okay T,Dilbaz N. Katatonik Belirtilerle Başvuran Bir ADEM olgusu Nöropsikiyatri Arşivi 
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3-Holtmann M, Meyer AE, Pitzer M, Schmidt MH. Risperidone-induced marked elevation of serum creatine kinase 
in adolescence. A case report. Pharmacopsychiatry. 2003;36.317–8. 
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ZiprasidonKullanımı İle İlişkilendirilenTardif Diskinezi Olgusu 
Aytül Gürsu HARİRİ, Burak BAYKARA, Mustafa BİLİCİ 

Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Amaç: 

Ziprasidon  tedavisi  uygulanan  bir  hastada  başlayan  diskinezinin  sürek  içinde  izlenmesi  sonucu  tardif  diskinezi 
olduğuna  karar  verilmiş  olup,  hastadagelişen  bu  tablonun  uygulanmış  olan  medikal  tedavi  ile  ne  derece  ilişkili  olduğu 
tartışılması amaçlanmıştır. 

Olgu: 

32  yaşında,  kadın  hasta,  2009 mart  ayında  başlayan  kutsal  öğelere  karşı  küfürlü  konuşma  isteği,  yakınmasıyla 
hastanemize  başvuran  hasta,  08.04.2009  tarihinde  Saplantılı  Zorlantılı  Bozukluk  ön  tanısı  ile  yatırıldı.Ancak,  17.04.2009 
tarihinde  tedavisi  tamamlanmadan  kendi  isteği  ile  hastaneden  ayrılan  hasta,  Klomipramin  150mg./gün  verilerek  taburcu 
edildi.Temmuz ayında yapılan poliklinik kontrolünde hastanın tedavisine dirençli semptomu nedeniyle ziprasidon 40 mg/gün 
eklenmiş  olup,  diğer  poliklinik  kontrolleri  sırasında  tedricen  artırılarak  120mg./gün  dozuna  çıkıldı.  Ziprasidon  tedavisinin 
başlanmasından yaklaşık 1 ay sonra Ağustos ayında yapılan poliklinik kontrolünde mistik ve grandiyöz hezeyanları saptanan 
hastanın  tedavisine  devam  edildi.Aynı  ay  şikayetlerinde  gerileme  gözlenmeyen  hasta  hastanemize  yatırılarak  tedavisine 
başlandı.Hastanın  yatış  anında  yapılan  fizik  muayenesinde  orofasiyel  diskinezisinin  olduğu  tespit  edildi.Hastanın 
ayrıntılandırılan anamnezinde mevcut diskinezinin ziprasidon  tedavisine başlandıktan yaklaşık 1 hafta sonra ortaya çıktığı 
öğrenildi.Hastanın  mevcut  tablosu  psikotik  bir  bozuklukla  uyumlu  olması  ve  tabloya  eklenmiş  diskinezi  değerlendirilerek 
ziprasidon tedavisi azaltılarak kesildi ve klozapin  tedavisine geçildi. 25mg./gün olarak başlanan klozapin  tedavisi kademeli 
olarak  450mg./güne  çıkarıldı.Bu  tedavi  ile  psikotik  tablosu  yatışan  hasta  05.10.2009  tarihinde  Organik Olmayan  Psikotik 
Bozukluk tanısı ile taburcu edildi. 

Bulgular: 

Hastanın orofasiyel diskinezisi Rocland Simpson geç diskinezi değerlendirme ölçeği (RSGDDÖ) , EPS belirtilerini 
değerlendirme  ölçeği  (EPSDÖ)  kullanılarak  izlenmeye  başlandı.Yatış  anında  RSGDDÖ'den  4  puan  alan  hasta  taburcu 
olduğu  Ekim  ayında  3  puan,  EPSDÖ'den  yatış  anında  4  puan  ve  taburcu  olurken  4  puan  aldı.Periyodik  olarak  poliklinik 
ortamında  takiplerine  devam  edilen  hasta  en  son Nisan  2010  tarihinde  (9.  ay)  değerlendirme  ölçeklerinden  aynı  puanları 
alması üzerine tardif diskinezi olarak kabul edildi. 

Sonuç: 

Tardif  diskinezinin  mekanizması  ne  yazık  ki  iyi  anlaşılamamıştır  ve  tedavisi  tatmin  edici  değildir.Özellikle  klasik 
antipsikotiklerle karşılaştırıldığında akut ekstrapiramidal yanetkileri azltmada tadavide yeni kuşak (atipik) antipsikotikler tercih 
edilmelidir.Erken  extrapramidal  yan  etkilerin  ortaya  çıkması  tardif  diskinezi  için  potansiyel  risk  faktörüdür.Klasik 
antipsikotiklerle  karşılaştırıldığında yeni  kuşak antipsikotikler  ile  tardif  diskineziyi  çok daha nadir görülmekte hatta özellikle 
klozapinin bu yanetkiyi azalttığı bilinmektedir (1). Ziprasidon'un 5HT2A yüksek afinitesi D2 reseptörlerine göre daha fazladır. 
D2  reseptörleri  afinitesi  haloperidol  ve  risperidona  göre  daha  azken  olanzapin  ve  ketiapinden  fazladır.Bu  nedenle  D2 
reseptör  afinitesi  diğer  atipik  antipsikotiklere  göre  daha  fazla  ekstra  piramidal  sistem  belirtileri  (EPS)  oluşmasına  sebep 
olabilir..(2). Bu bağlamda olası EPS riski artışı ile tardif diskinezi oluşumu arsında bir ilişki ortaya çıkabilir. Litatatürde ketiapin 
kullanımından 3 ay sonra ortaya çıkan  (3)  ve ziprasidon kullnımından 2 ay sonra ortaya çıkan  (4)  tardif  diskinezi olguları 
bildirilmektedir. 

Kaynaklar: 

1.  Corell  CV,  Leucht  S,  Kane  JM.  Lower  risk  for  tardive  dyskinesia  associated  with  second  generation 
antipsychotics: A sistematic review of 1year studies. Am J Psychiatr, 2004; 161:3 

2. Corell CV, Schenk EM. Tardive dyskinesia and new antipsychotics. Current Opinion in Psychiatry, 2008; 21:151 
156 

3. Rizos P, Dounezis A, Gournellis R. Christodoulou C, Lykouras LP. Tardive dyskinesia  in a patent  treated with 
quetiapine. World J Biol Psychiatry, 2007; May 8:14 

4.  Sharma  A,  Ramaswamy  S,  Dewan  VK.  Resolution  of  ziprasidonrelated  tardive  dyskinesia  with  switch  to 
aripiprazole. J Clin Psychiatry, 2007; 7(1):36
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Folie a Famillie Özellikli Bir Paylaşılmış Psikoz Olgusu 
Elif ONUR 1 , Nefize YALIN 1 , Sermin YALIN 2 

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD 1 

Denizli Devlet Hastanesi 2 

GİRİŞ 

Paylaşılmış  psikotik  bozukluk(folie  a  deux)  belirgin  sanrılarla  giden  psikotik  bir  bozukluğu  olan  bir  başka  kişi  ile 
yakın ilişki çerçevesindeki kişide benzer içerikli sanrı gelişmesidir(1) 

Folie a famille ailenin tüm üyelerinin aynı sanrıları paylaştığı  folie a deux tipi olan psikopatolojik bir durum olarak 
bilinmektedir(2) 

Yaygınlığı hakkında çok az  bilgi vardır,literatürde görülen bilgiler çoğunlukla olgu sunumlarından oluşmaktadır(1) 

Bu olgu sunumunda sanrısal bozukluk tanılı bir olgu ve aynı ailede iki kuşakta olan paylaşım sunulacaktır. 

OLGU SUNUMU 

Olgu 22 yaşında, bekar, siyaset bilimi mezunu kadın. Başvurusundan 2 ay önce tezine başlayan ve süreçte anne 
ile  yakın  ilişkide  olan  olguda  son  20  gündür  çabuk  öfkelenme,  10  gündür  olguda  ve  annesinde  dinlendikleri,  kapıcının 
kendilerini zehirlemeye çalıştığı düşüncelerinin bulunduğu öğrenilmiştir. Bir hafta önce anne ile birlikte babayı eve almamaları 
sonucu eve sağlık ve emniyet ekibi desteği ile girilerek olgunun ve annesinin tedavi amaçlı yatışı olmuştur. 1 hafta sonunda 
anne  ve  olgu  ailenin  isteği  üzerine  taburcu  edilerek  olgu  uyku  süresinde  azalma,  saldırganlık,  dinlendiğini  ve  izlendiğini 
düşünme  yakınmaları  ile  manik  epizod  ve  kısa  psikotik  bozukluk  ön  tanılarıyla  kliniğimize,  anne  ise  başka  bir  kliniğe 
yatırılmıştır.Aile  görüşmelerinden  elde  edilen  öyküden  olgunun paranoid  kişilik  özelliklerinin  bulunduğu  (bireysel,  kuşkucu, 
kolay yakınlık kurmayan),yaklaşık 3 yıldır annesinin de desteklediği erotomanik sanrılarının olduğu,annenin ise   premorbid 
dönemde sosyal, kuşkucu olmayan biri olduğu öğrenilmiştir. 

Süreçte annenin doktorundan alınan bilgi sanrılarının devam ettiği yönündedir. 

Yatışının  ilk  2  haftasında  olguya  anneanne  refakat  etmiş  olup,  olgunun  sanrılarını  desteklediğinin  fark  edilmesi 
üzerine refakati sonlandırmış ve sonrasında olgunun irritabilitesinde azalma ve tedaviye uyumunda artma gözlenmiştir. 

Edinilen bilgilerle olgunun tanısının sanrısal bozukluk ve paranoid kişilik bozukluğu, anne ve olası olarak anneanne 
ile paylaşılmış psikotik bozukluk olduğuna karar verilmiştir. 

TARTIŞMA 

Olgu ve annesinde DSMIV paylaşılmış psikotik bozukluk tanı kriterleri karşılanmaktadır. 

Olgumuzda  yerleşik  sanrısı  olan  kişinin  olgumuz  olması  görünür  semptomların  anne  ve  olguda  aynı  anda 
başlaması, annenin olgudan ayrılmasına rağmen sanrılarının beklenenin aksine devam etmesi nedeniyle ilgi çekicidir. psikoz 
olgularında genel değerlendirmenin, aile öyküsünün, premorbid kişilik özelliklerinin önemini vurgulamaktadır. 

İlgi  çekici olan bir diğer  yön  ise anneanne’ninde sanrıları paylaştığı  izlenimimizdir ancak anneanne  ile psikiyatrik 
görüşme  yapılmamıştır.Paylaşılmış  psikotik  bozuklukta  birincil  olgudaki  yerleşik  sanrıların  kaynağı  şizofreni,  sanrısal 
bozukluk  daha  nadiren  bipolar  bozukluk  ve  demans  olabilir(3) Olgumuzda  şizofreni,  bipolar  bozukluk  tanıları dışlanmıştır. 
Sanrısal bozukluk tedavisinde atipik antipsikotikler ile ilgili yapılmış çalışma yoktur. Vaka bildirimleri ve kontrolsüz çalışmalar 
sonucu  pimozid  tedavide  ilk  seçenek  olarak  kabul  görmektedir.  Pimozid  ile  yapılan  çalışmalar  da  yeterli  olmadığından 
literatür  şizofreni  tedavisindeki  ilaç  etki  ve  yan  etki  profillerine  göre  tedaviyi  yönlendirmeyi  önermektedir(4)  Olgumuzun 
tedavisi pimozid 2 mg gün olarak düzenlenmiş ve belirtilerde gerileme olmuştur. Folie a  famillie özellikleri  taşıyan bu olgu 
psikoz olgularında genel değerlendirmenin, aile öyküsünün, premorbid kişilik özelliklerinin önemini vurgulamaktadır 

KAYNAKLAR 

1.Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları Ankara,2007 (s.346349) 

2.Folie à famille and separationindividuation European Child & Adolescent Psychiatry, Vol. 10, No. 3 (2001)



3.Amerikan Psikiyatri Birliği DSM IV TR Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı Cilt 1 (s.470473) 

4.Pharmacotherapy of DelusionalDisorders in the Context of Offending and the Potential for Compulsory Treatment Behav. 
Sci. Law 24: 351–367 (2006)
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Erişkin DEHB Tanısına Giderken… 
Halil Selahattin ÖZTEN 1 , Evrim ÖZKORUMAK 2 , Ahmet TİRYAKİ 2 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi 1 

Karadeniz Teknik Üniversitesi 2 

Amaç: 

DEHB  erişkinlik  yıllarına  kadar  devam  edebilen  bir  bozukluktur.  DEHB  tanısını  koymada  birçok  tarama  testi 
kullanılmaktadır. Çoğu araştırıcı birbiriyle yarışan  iki  tanı sistemini, Wender tarafından önerilen Utah ölçütlerini ya da DSM 
ölçütlerinin  uyarlamalarını  kullanmaktadır(1).    Bu  bildirinin  amacı  genel  psikiyatri  polikliniğine  başvuran  erişkin  hastalar 
arasında dikkat eksikliği  hiperaktivite bozukluğu  (DEHB)  tanısının sıklığını,  erişkin dönemdeki DEHB’nin özelliklerini  ve bu 
tanıyı alan erişkin hastaların eş tanılarını araştırmak olan çalışmanın DEHB tanısını koymada izlenecek yöntemini tanıtıp ön 
bulgularımızı paylaşmaktır. 

Yöntem: 

Bu amaçla 1 Kasım 2009 30 Mayıs 2010 tarihleri arasında KTÜ Farabi Hastanesi psikiyatri polikliniğine başvuran 
kişilere tarama yapılmaktadır. Yaş aralığı 1844 olan, okur yazar, klinik olarak mental geriliği olmayan ve dışlama ölçütlerini 
içermeyen tüm kişiler taranmaktadır. Şizofreni, şizoaffektif bozukluk, iki uçlu duygudurum bozukluğu, BTA psikotik bozukluğu 
olanlar,    şikayetlerini  anlatamayacak  düzeyde  dağınık  ve  değerlendirmeye  uyum  sağlayamayacak  ajite  hastalar,  ağır 
nörolojik veya fiziksel hastalığa sahip olanlar dışlanmaktadır. Erişkin DEHB kendi bildirim ölçeği  (ASRSv1.1) A bölümü ile 
taranması ve bu bölümde taralı alanlardan 4 ve üzerinde işaretlenmesi yüksek olası DEHB olgularını göstermektedir  (2,3). 
ASRS pozitif katılımcıların klinik görüşmeye çağrılması, gönüllü onamlarının alınması, sırasıyla sosyodemografik veri formu, 
ASRSv1.1, Wender Utah Derecelendirme Ölçeği (WUDÖ) ve Sheehan Yeti Yitim Ölçeği uygulanmaktadır. DSM4 Eksen 1 
Bozuklukları  için  Yapılandırılmış Klinik Görüşme  (SCID1)  ile  eş  tanılar  değerlendirilerek, DEHB  tanısı  DSM4  ölçütlerine 
göre iki görüşmeci uzlaşısı ile konmaktadır. Tarama ve klinik değerlendirme halen devam etmektedir. 

Bulgular: 

Bu  planlamaya  göre  Kasım  2009Nisan  2010  tarihleri  arasında  664  kişi  taranmıştır.  Bunlardan  152  kişi  ASRS 
pozitif  olarak  değerlendirilmiştir.  Bu  152  kişiden  93’ü  (%61)  ile  klinik  görüşme  yapılmıştır.  Klinik  görüşmede  hasta  ve 
ebeveynleri  ile  görüşülüp  WUDÖ  puanları  birlikte  değerlendirilerek  geriye  dönük  43(%46)  tane  çocukluk  DEHB  tanısı 
konulmuştur. Çocukluk DEHB tanısı olan 43 hastanın 30’unda (%69.7) erişkin DEHB tanısı konmuştur. 

Sonuç: 

Dikkatin sürdürümünde sorun, motor huzursuzluk,  artmış konuşma gibi birçok DEHB belirtisinin diğer psikiyatrik 
durumlarda  da  sıklıkla  bulunabilir  olması  tanı  koymada  zorluk  yaratmaktadır.  Erişkin DEHB  klinik  görünümü  eş  tanılar  ve 
madde  kötüye  kullanımı  gibi  nedenler  dolayısıyla  daha  karmaşık  olabilir.  Ayrıca  bazı  DEHB  hastaları  kendilerine  uygun 
meslekler  seçtiklerinde  belirtileri  azalabilir  veya  fark  edilmeyebilir(1).  Çalışmanın  bulguları  tanı  koyma  sorunları  olan  bu 
durum için tanının akılda tutulmasının gereğine işaret etmektedir. 

Kaynaklar 

1Erişkin DEHB: Nörobiyoloji,  tanı  sorunları  ve  klinik  özellikler.  Cengiz  Tuğlu Current  Approaches  in Psychiatry 
2010; 2(1):75–116) 

2The WHO  adult  ADHD  ASRS:  a  short  screening  scale  for  use  in  the  general  population.  Ronald  C.  Kesler. 
Psychological medicine, 2005, 35, 245246. 

3Adult  ADHD  and  comorbid  depression:  A  consensusderived  diagnostic  algorithm  for  ADHD. Diane Mclntosh. 
Neuropsychiatric Disease and Treatment 2009:5 137150
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Şanlıurfa’da İntihar Girşimlerinin İlişkili Olduğu RiskFaktörleri 
Mehmet ASOĞLU 1 , Abdurrahman ALTINDAĞ 2 

Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi 1 

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD 2 

AMAÇ: 

İntiharlar pek çok ülke  için başlıca halk ve  ruh sağlığı sorunlarından birisidir. Bu çalışmanın amacı, Şanlıurfa’da 
intihar girişimi ile ilgili risk faktörlerini araştırmaktır. 

YÖNTEM: 

Çalışma Ocak 2004  Kasım 2006 tarihleri arasında Harran Üniversitesi 

Tıp  Fakültesi  Araştırma  ve  Uygulama Hastanesi  Acil  Servisine  intihar  girişimi  nedeniyle  müracaat  eden  90  kişi  üzerinde 
yapıldı. Bu hastalar, Şanlıurfa merkezi, 

ilçeleri, kasaba ve köylerinden geldiler. Çalışmada Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Kriz 
Merkezi  tarafından hazırlanan SupreMiss Anket Formu kullanıldı. Anketin  içeriğinde aşağıdaki alt ölçekler yer almakta idi: 
Sosyodemografik ve klinik veri formu, WHO 

İyilik Hali İndeksi, Beck Depresyon Envanteri (BDE), Sürekli Öfke Ölçeği (SÖÖ). 

BULGULAR: 

İncelenen 90 hastanın, %72.2’si kadın, %77.8’i 1635 yaş arası, %86.7’sinin düşük eğitim düzeyinde, %70.0’nın ev hanımı  
ev kızı olduğu, %62.2’sinin BDE’den 17 puan ve üzeri aldığı, %94.5’inin kimyasal madde – ilaç aldığı, %66.2’sinin pratisyen 
hekim başvurusunun olduğu, %99.7’sinin psikiyatrik tanı aldığı, %61.2’sinin bekar olduğu bulunmuştur. 

SONUÇ: 

Güneydoğu Anadolu  Bölgesi  göreceli  olarak  yüksek  kadın  intihar  oranları  ile  dikkati  çekmektedir  (1,2).  Bölgede 
yapılan  bir  çalışmada  intihar  girişimlerinin  çoğunlukla  1524  yaş grubunda  gerçekleştiği,  düşük  eğitim  düzeyi,  işsizlik,  aile 
desteğinin  azlığı  ve  aile  içi  şiddetin  başlıca  risk  faktörleri  olduğu  bildirilmiştir  (3).  Bulgularımız  genel  olarak  önceki 
çalışmalarla paralellik göstermektedir. Özellikle birinci basamak hekimlerinin intihar riski yüksek hastaları tanıyabilmeleri için 
bu hekim grubuna ve diğer sağlık çalışanlarına ait eğitim programlarının düzenlenmesi, yüksek risk altındaki 1525 yaş grubu 
kadın  hastalara  dönük  sosyal  destek  çalışmalarının  hayata  geçirilmesi,  ruh  sağlığı  hizmetlerinin  yaygınlaştırılması  uzun 
vadede intihar girişimi ve intiharlara bağlı kayıpları azaltabilir. 

KAYNAKLAR: 

1. Altindag A, Ozkan M, Oto R. Suicide  in Batman, southeastern Turkey. Suicide Life Threat Behav 2005; 35(4): 
478482. 

2. Altındağ A, Sır A, Özkan M. Türkiye’de intihar hızlarındaki değişimler (19741998). Türkiye’de Psikiyatri Dergisi 
2001; 3(2): 7987. 

3. Yasan A, Danis R, Tamam L, Ozmen S, Ozkan M. Sociocultural features and sex profile of the individuals with 
serious suicide attempts  in southeastern Turkey: a oneyear survey. Suicide Life Threat Behav 2008; 38(4):467 
480.
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Şizofreni Tedavisinde Polifarması Ve Uzun Etkili Antipsikotiklerin Yeri 
Hasan  KARADAĞ 1 ,  Uğur  HATILOĞLU 1 ,  Serkan  AKKOYUNLU 1 ,  Sibel  AKKOYUNLU 1 ,  Seher  Olga  GÜRİZ 1 ,  Hakan 
TÜRKÇAPAR 1 ,  Akfer KARAOĞLAN 2 

Ankara Dıskapı YBEA Hastanesi Psikiyatri Kliniği 1 

Sağlık Bakanlığı Ruh Sağlığı Dairesi 2 

Amaç: 

1980’li  yıllardan  itibaren  psikiyatri  pratiğinde  polifarmasi,  ilaç  etkileşimleri  ve  tedaviye  uyum  sorunu  yaratması 
nedeniyle  gözden  geçirilmektedir1.  Şizofreni  tedavisinde  çoklu  ilaç  kullanımı  nedenleri  arasında  hastalığa  ait  nedenlerle 
birlikte  tedaviye  direnç  ve  ilaç  değişimi  sırasında  olan  uygulama  hataları  sıklıkla  yer  almaktadır2.  Literatürde  uzun  etkili 
formların polifarmasideki yeri üzerine kısıtlı veri bulunmaktadır3. Çalışmamızda yatan şizofreni hastalarında çoklu antipsikotik 
uygulama  sıklığı,  bu  uygulamaya  yol  açan  risk  faktörleriyle  birlikte  uzun  etkili  antipsikotiklerin  kullanımının  araştırılması 
amaçlanmıştır. 

Yöntem: 

Çalışmamızda  2008  yılı  içerisinde  yatarak  tedavi  gören  500  hastanın  dosyaları  incelenerek  şizofreni  ve  diğer 
psikotik  bozukluk  tanısı  alan  261  hasta  yer  almaktadır.  Gruplar  arasında  istatistiksel  karşılaştırmada  tanımlayıcı  istatistik 
kullanıldı. Çoklu antipsikotik kullanımını öngören etkenler için lojistik regresyon analizi uygulanmıştır. 

Bulgular: 

Çalışma  grubunda  çoklu  antipsikotik  kullanımı  olan  hasta  oranı  %50,2’dir.  Bu  grubun  %44,2’sinde  (n=58) 
“tipik+atipik  antipsikotik”  ilaç  kombinasyonu  mevcuttu.  Çalışmayan  hastalarda,  hastalık  süresi  10  yıldan  fazla  olanlarda, 
(%45),  daha  önce  tanı  almış  olanlarda  (%84,7),  yatış  sayısı  ve  ilaç  kullanım  süresi  fazla  olanlarda  istatistiksel  olarak 
polifarmasi oranı  yüksekti. Polifarmasi olan grupta düzenli  ilaç kullanım oranı %21,4  ile anlamlı düzeyde düşüktü. Kliniğe 
geliş biçimi, aynı yıl  içinde tekrar yatış olması, yatış süresi  (ortalama25,8±18,7 gün) gruplar arasında benzerdi. Uzun etkili 
(depo)  antipsikotik  kullanımı,  yan  etki  için  ek  ilaç  kullanım  oranı  istatistiksel  anlamlık  düzeyinde  yüksek  saptandı.  Lojistik 
regresyon analizinde ilaç tedavilerinde depo antipsikotik ilacın yer alması ve geçmiş yatış sayılarının fazlalığı polifarmaside 
yordayıcı değişkenler olarak saptandı. 

Sonuç: 

Yeterli  klinik  araştırmalarla  desteklenmemesine  rağmen  klinik  deneyimlere  dayanarak  yapılan  polifarmasi 
psikiyatride sıkça uygulanmaktadır4. Diğer yandan şizofrenide tedaviye yanıt düşüklüğü ve direnç konusu daha bütüncül bir 
yaklaşımla  ele  almayı  gerektirmektedir.  Buna  yol  açan  etkenlerin  ve  sonuçlarının  saptanmasıyla  daha  akılcı  çoklu  ilaç 
kullanım protokolleri  geliştirilebilir. Farmakolojik  yaklaşımların yanı  sıra, psikoterapi uygulamaları gibi  farmakolojik olmayan 
yaklaşımların da tedavide yer alması gereklidir. 
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Primer  aşk  patolojileri,  kullanılan  savunma mekanizmalarına  göre  immatürden matüre  doğru  sıralandığında  çok 
sayıda  spektrum  bozuklukları  ile  karşılaşmak  mümkündür  (1).  Çılgınca  bağlanma  bozukluğu  ya  da  sanrısal  olmayan 
erotomani  şeklinde  de  adlandırılabilen  borderline  erotomani;  erotomanik  davranış  örüntüsünün  sanrısal  düzeyde  olmadığı 
ancak şiddet gösterilerinin görülebildiği, karşı cinse patolojik düzeyde bağlanma ile karakterize olan bir sendromdur (2). Bu 
bildirimde,  obsesif  kompulsif  bozukluk  gibi  dürtüsel  nitelik  taşıyan  tanılara  eşlik  eden  borderline  erotomanili  bir  olgu 
sunulacaktır. N.D, 38 yaşında, evli,  iki  çocuklu, ev hanımı,  lise mezunu,  hasta. Olgumuz ondört  yıl  önce bir stres etmeni 
sonrasında başlayan ve son bir aydır giderek artan, sayı sayma takıntısı, huzursuzluk, sıkıntı ve uykusuzluk şikayetleri  ile 
polikliniğimize başvurdu. Fizik ve nörolojik muayenesinde özellik yoktu. Özgeçmişinde, 8 yıl önce başlayan, çok su içme ile 
çok  idrara  çıkma  şikayetleri  olduğu,  günlük  tükettiği  su  miktarının  ortalama  4.5  litreyi  bulduğu,  bu  nedenle  endokrinoloji 
polikliniğinde, hastalığının psikolojik olduğunun söylendiği öğrenildi. Yaklaşık beş yıl önce radyodan sesini dinlediği bir ses 
sanatçısına  ilgi  duymaya  başlayan  hasta,  onunla  tanışmak  için  konserine  gitmiş.  İlk  bakışta  aralarında  büyük  bir  aşk 
oluştuğunu düşünen hasta, sanatçıdan internet adresini  istemiş, hemen aynı akşam mesaj atarak onunla  ilgili her ayrıntıyı 
sormaya  başlamış. Sanatçının  evli  olduğunu  bildiği  halde,  onu  düşünmeden  edemiyor,  sonra  da  eşi  ve  çocuklarına  karşı 
yoğun  suçluluk  hissi  duyuyormuş. Onunda  kendisini  beğendiğini ama  itiraf  edemediğini  düşünüyormuş.  Başta  bu  durumu 
masum  bir  hayranlık  olarak  gören  sanatçı,  artık  sıkılmaya  başlamış,  hastaya  polise  başvurabileceğini  söylemiş,  telefon 
numarasını,  mail  adresini  değiştirdiği  halde  ondan  kurtulamamıştı.  Bu  işi  tek  başına  başaramayacağını  düşünerek, 
polikliniğimize başvurmuştu. İlk olarak psikojenik polidipsi tanısını doğrulamak için, kan ve idrar tetkikleri istendi, endokrinoloji 
ile işbirliği içerisinde 2 μg desmopressinin İ.M yoldan verilerek sıvı kısıtlaması testi uygulandı. Özgeçmişinde kafa travması 
veya geçirilmiş beyin operasyonu olmayan hastanın,  laboratuar sonuçları, MRI ile karşılaştırıldı ve psikojenik polidipsi tanısı 
kesinleştirildi. Psikiyatrik muyenesinde, anksiyete, bulaşma obsesyonları,  temizlik  ve kontrol  kompülsiyonları,  distraktibilite, 
yineleyen ölüm düşünceleri,  insomnia,  irritabilite ve  impulsivite semptomları belirlendi. Hastaya DSMIVTR Eksen I’e göre, 
“obsesif  kompulsif  bozukluk”  tanısı  ile  ek,  erotomanik  düşüncelerinin  sanrı  düzeyinde  olmaması  nedeniyle  "borderline 
erotomani (çılgınca bağlanma bozukluğu)”tanısı konuldu.   Eksen 3 tanısı psikojenik polidipsi olarak düşünüldü. Literatürde, 
patolojik aşk spektrum bozuklukları içerisinde değerlendirilen birçok olgu ve obsesif kompulsif bozukluğun tedavisi esnasında 
gelişen bir sanrısal erotomani olgusu rapor edilmiştir (3). Ancak hem obsesif kompulsif bozukluk hem de psikojenik polidipsi 
tanılarına  eşlik  eden  borderline  erotomanili  bir  olguya  rastlanmamaktadır.  Olgumuzda  erotomani  sanrısal  düzeyde 
olmadığından  ve  hastada  kısmen  de  olsa  içgörü  olduğundan Clerambault  sendromu  tanısından  uzaklaşılmıştır.  Hastanın 
kişilik  özellikleri  ve  obsesyonları  göz  önüne  alındığında,    bu  tutkulu  aşk  örüntüsü  borderline  erotomani  olarak 
değerlendirilmiştir. 
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Trisiklik  antidepresanlar  uzun  yıllardır  sadece  psikiyatrik  hastalıkların  değil,  etiyolojisinde  psikolojik  faktörlerin 
sorumlu olduğu düşünülen birçok hastalığın tedavisinde kullanılan güçlü ve etkili ilaçlardır. Özellikle uyku bozukluklarında ve 
fibromiyalji,  kronik  yorgunluk  sendromu  ve  nöropatik  ağrı  gibi  psikiyatrik  komponentlerin  eşlik  ettiği  klinik  durumlarda, 
trisikliklerin  prototipi  olarak  bilinen  amitriptilin  oldukça  sık  reçete  edilmektedirler  (1).  Bu  bildirimde  amitriptilinin  kötüye 
kullanımı  olan  bir  olguyu  sunmayı  amaçladık.G.G.  1955  doğumlu,  evli,  iki  çocuklu,  lise mezunu,  ev  hanımı  hasta,  yattığı 
klinikte,  uykusuzluk şikayeti  nedeniyle  tarafımızca konsülte edildi. Fizik muayenesinde özellik olmayıp,  laboratuar  tetkikleri 
normal sınırda idi. Anamnezden dokuz yıl önce, oğlunun trafik kazası sonucu hayatını kaybetmesinin ardından, uykusuzluk, 
sıkıntı,  hayattan  zevk  alamama  şikayetleri  başlayan  hastaya,  bir  psikiyatri  polikliniğinde  amitriptilin  10mg/gün  tedavisi 
başlandığı  öğrenildi.  Kontrolde,  amitriptilin  dozunun  15  mg/güne  çıkarıldığı,  ancak  uykusuzluğu  yeniden  başladığı  için, 
hastanın kendiliğinden ilaç dozunu arttırarak 30mg/gün şeklinde kullandığı anlaşıldı. İlk zamanlarda 30mg olarak aldığı ilaç 
dozuyla uykularının düzene girdiğini, ancak sonraları uyumak için akşamları ikişer, üçer, hatta dörder tane ilaç alarak ancak 
uykuya  dalabildiğini  ifade  etti.  Hasta  dokuz  yıl  boyunca,  ilacı  bir  gün  almadığını,  o  günün  inanılmaz  derecede  korkunç 
geçtiğini ve bir saat bile uyuyamadığını belirtti. Önce 30 mg’lık dozla uykularının düzene girdiğini, ancak sonraları uyumak 
için  daha  fazla  ilaç  almaya  başladığını  ifade  etti.   Muayenesinde,  depresif  duygu  durum,  anhedonia,  anksiyete,  somatik 
yakınmalar ve distraktibilite bulguları olan hastanın Hamilton Depresyon ve Anksiyete Ölçeği skorları kliniği ile uyumlu olarak 
yüksek  tesbit  edildi.  Yakınları  hastanın  amitriptilini  kullanmak  ve  sağlamak  için  çaba  gösterdiğini,  ancak  eczanelerden 
reçetesiz temin edebildiği için güçlük çekmediğini belirtti. Özgeçmişinde hastanın birinci derece akrabalarında alkol kullanımı, 
depresyon ve yaygın anksiyete bozukluğu öyküleri  bulunmaktaydı.   DSMIV’e göre;  dokuz yıldır amitriptilini  yüksek dozda 
alması, bu maddeyi  kullanmak ve sağlamak  için çaba göstermesi,  toplumsal  ve mesleki etkinliklerinin azalması nedeniyle 
tanı,  diğer  madde  (amitriptilin)  kötüye  kullanımı  olarak  belirlendi.  Durumu  hakkında  bilgilendirilen  hastaya,  davranışçı 
önerilerde bulunuldu. Amitriptilin dozu azaltılarak kesildi. Uykusuzluk için alprazolam 0.5mg/gün, depresif yakınmaları için de 
essitalopram 20mg/gün tedavisi başlandı ve aralıklı kontrol planlandı. Literatürde, sentetik antikolinerjik ilaçların öfori yapıcı 
etkileri  ve  buna  bağlı  kötüye  kullanımları  bildirilmesine  rağmen  (23),  aynı  özellikte  olan  trisiklik  antidepresanların  kötüye 
kullanımınları  oldukça  nadirdir.  Bildirilenler,  amfetamin  benzeri  etkiye  sahip  olanlar  ile  amfetamin  benzeri  olmayan  ancak 
bağımlılıkla  ilişkilendirilmiş, amitriptilin,  fluoksetin ve tianeptin gibi  ilaçlardır  (3,  4).   Bu olguyu sunmamızdaki amaç, bu tür 
ilaçları reçete ederken olası kötüye kullanım açısından daha dikkatli olunması gerektiğini vurgulamaktır. 
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Paylaşılmış  psikotik  bozukluk;  kültürel  farklılıklarından  dolayı  sanrıların  içeriği  ve  görünümü  bakımından  her 
toplumda  çeşitlilik  gösteren  ve  nadir  görülen  bir  sendromdur  (1).  Folie  communique  sendromu  ise;  paylaşılmış  psikotik 
bozuklukalt tiplerinden olup, sanrıların psikoza genetik yatkınlığı olan birineaktarılması ve bu kişide diğerlerinden ayrıldıktan 
sonra da sanrılarındevam etmesi olarak  tanımlanmaktadır  (2). Sunacağımız olgu,  şizofreni  tanılı  bir annenin sanrılarından 
etkilenen iki çocuktan biridir ve klinik olarak paylaşılmış psikotik bozukluğun bu alt tipine uymaktadır. R.A 28 yaşında, bekar, 
yedi  kardeşin  altıncısı,  ev  kızı,  ilkokul  mezunu  hasta.  Yakınları  tarafından,  şüphecilik,  alınganlık,  sıkıntı  ve  sinirlilik 
şikayetleriyle  getirilen  hasta  kliniğimize  yatırıldı.  Normal  fizik muayene  bulguları  olan  hastanın  psikiyatrik  muayenesinde; 
erotomanik hezeyanlar,  çağrışım dağınıklığı,  insomnia,  irritabilite, agresyon,  hostilite, paranoid ve  referans düşünceler gibi 
semptomlar belirlendi. İlk görüşmede hastanın; evli, iki çocuklu ve kendisinden 6 yaş büyük bir minübüs şoförünü rüyasında 
gördüğü,  onun  kendisine  sırılsıklam  aşık  olan  kişi  olduğunu  ve  o  kişinin  şehirdeki  tüm  kişi  ve  kuruluşlarla  bir  takım  gizli 
bağlantılarının  bulunduğunu  iddia  ettiği  öğrenildi.  Hasta  yakınları,  o  güne  kadar  çok  bariz  bir  davranış  bozukluğu 
gözlemlemedikleri  hastanın,  abisinin  askerden  dönmesi  ve  yengesinin  ölümünün  ardından  sonra  bu  aşk  hikayesini 
uydurduğunu  bildirdiler.  Ebeveynleri  arasında  birinci  derece  akrabalık  bağı  olan  hastanın  ailesinin,  diğer  çocuklarından 
ikisinde depresif  bozukluk, birinde  ise bipolar bozukluk  tanıları mevcuttu. Bipolar bozukluk tanısı  ile  tedavi gören hastanın 
erkek  kardeşinin  hastalığına  dair  ilk  şikayetleri  askere  gittikten  sonra  başlamış.  Revirde  görevli  olan  bir  hemşire  ile  aşk 
yaşadıklarını  ama  bazı  insanların  buna  engel  olmaya  çalıştıklarını,  hatta  aralarına  girerek  hemşirenin  başka  birisiyle 
evlenmesini sağladıklarının iddia etmiş. Bu arada yaklaşık iki ay yatırılarak tedavi edildikten sonra askerliğe elverişli olmadığı 
yönünde rapor düzenlenmiş. Hastamızın kardeşinin o zamandan sonra dönem dönem benzer şikayetleri olmuş, ancak hem 
bu  dönemlerde  hemde  iyilik  hallerinin  olduğu  dönemlerde  hemşireyle  ilgili  olan  görüşleri  değişmemiş.  Küçük  yaşlardan 
itibaren  sürekli  erkeklerin  kendisinden  hoşlandığını,  hatta  bu  nedenle  cinsel  istismara  uğrayabileceğini  düşünen,  şüpheci, 
alıngan ve çevreyle  iletişimi oldukça kısıtlı  olan hastanın annesi  ise kronik şizofreni  tanısı  ile  takip ve  tedavi edilmekteydi. 
Tanısını paylaşılmış psikotik bozukluk olarak düşündüğümüz bu aile örneğinde, şizofren anne birinci olgu (etken), hastamız 
ve erkek kardeşi ikinci ve üçüncü olgular (edilgen) olarak değerlendirildi. Olgumuz, bu bozukluğun aile içinde çıkmış olması, 
etkilenen  bireylerin  sayısı,  bu  kişilerde  genetik  yatkınlığın  bulunması,  birincil  olgunun  şizofreni  olması  ve  daha  çok  kırsal 
kesimde  yaşayanlarda  oluşması  açısından  literatürle  benzerlik  göstermektedir.  Ancak  bildirilen  olgulardan  farklı  olarak  bu 
olgudaki sanrılara, perseküsyon ve referans sanrılarının yanısıra erotomanik ve grandiöz tipte sanrıların eşlik etmesi dikkat 
çekicidir  (4).  Sonuç  olarak  sık  görülmeyen,  belki  de  etkilenen  bireyler  tedavi  arayışında  olmadıklarından,  görülme  sıklığı 
tesbit edilemeyen bu psikotik bozukluğun daha fazla sayıda olgu ile araştırılması gerekmektedir. 

Kaynaklar 

1.Akyüz G, Kuğu N, Doğan O. Paylaşılmış Psikotik Bozukluk: Bir olgu sunumu. 3P Dergisi 2001;9:4047. 
2.Enoch D,  Ball  H.  Az  rastlanır  psikiyatrik  sendromlar.  (Çev.  Büyükkal  B).  IX:  Bölüm,  2002;  s.235. Okuyan Us 
Yayınları, İstanbul. 
3.Doğanavşargil  Ö,  Eryılmaz  M,  Cinemre  B,  Metin  Ö.  Türkiye’de  Paylaşılmış  Psikotik    Bozukluk.    Psikiyatride 
Güncel Yaklaşımlar 2009;1:21528
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Şizofreni Hastalarında Mesleki İşlevselliği Etkileyen Etmenler 
Duygu KIRTAŞ, Gülfizar Sözeri VARMA, Filiz KARADAĞ, Cem ŞENGÜL, Özgür KALKANCI, Hatice ÇELİKEL 

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD 

Amaç: 

Şizofreni yeti yitimine yol açan, ancak mesleki ve toplumsal işlevselliği etkileme derecesi bakımından heterojen bir 
hastalıktır.  Yeti  yitimini  ve  işlevselliği  etkileyen  etmenlerin  saptanması  tedavi  hizmetlerinin  planlanmasında  önem 
taşımaktadır (1). Bu araştırmada, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından çalışıp çalışamayacağı konusunda rapor düzenlenmesi 
istemiyle  polikliniğimize  yönlendirilen  şizofreni  hastalarında,  sosyodemografik,  klinik  özellikler  ile  nöropsikolojik  test 
performanslarının verilen karar ile ilişkilisin araştırılması amaçlanmıştır. 

Yöntem: 

PAÜTF Psikiyatri kliniğinde 2009 yılı içinde rapor düzenlenen tüm hasta dosyaları geriye dönük olarak taranmıştır. 
Çalışıp çalışamayacağı açısından değerlendirildiği tespit edilen 31 şizofreni, 19 şizoaffektif bozukluk tanısı konulan 50 hasta 
araştırmaya alınmıştır. Kayıtlardan hastaların sosyodemografik ve klinik özellikleri, hastalık süreleri ve kullandıkları  ilaçların 
dökümü  yapılmıştır.  Nöropsikolojik  değerlendirmede  dikkat  (Stroop  ya  da Sayı Dizileri)  ve  bellek  testlerinin  (Sözel  Bellek 
Süreçleri Testleri) yapıldığı belirlenmiştir. 

Bulgular: 

Hastaların çoğunluğu erkek (s:39 %78) ve bekardı (s:23 %46). Eğitim yılı ortalamaları 6.82±3.29 yıl, hastalık süresi 
ortalaması 13.8±8.08 yıl, hastaneye yatış sayısı ortalaması 1.76±2.31 idi. Şizofrenide paranoid ve farklılaşmamış alt tipler, 
şizoaffektif bozuklukta bipolar alt tip çoğunluktaydı. Hastaların %56’sına (s:28) çalışamaz, %16’sına (s:8) çalışabilir, %28’ine 
(s:14) uygun süre ve doz  ilaç kullanımı sonrası tekrar değerlendirilmesi gerektiği kararının verildiği  tespit edildi. Çalışmaya 
alınan  hastaların  çoğunluğunda  ortaşiddetli  derecede  dikkat  (%58.3)  ve  bellek  (%63.9)  bozukluğu  mevcuttu.  Çalışamaz 
kararı verilen hastaların çalışabilir denilen gruba göre yaş ortalamalarının yüksek (42.07±7.53, 31.50±6.36, p:0.002), eğitim 
yılının  düşük  (6.53±3.30,  10.12±3.90,  p:0.016),  hastalık  sürelerinin  uzun  olduğu  (15.46±8.74,  9.37±5.78,  p:0.057); 
hastaneye yatış sayılarında (1.50±2.31, 2.21±2.74, p:0.433) farklılık olmadığı tespit edildi (Mann Whitney U testi). İki grubun 
dikkat  performanslarında  bir  farklılık  yoktu.  Çalışabilir  kararı  verilen  hastalarda  bellek  bozukluğu  oranları  daha  yüksekti 
(kikare: 7.252, p:0.028). 

Sonuç: 

Yeti  yitimi  fazla  olan  şizofreni  hastaları  aileleri  ve  toplum  için  ciddi  bir  yük  olmaktadır.  Günümüzde  şizofreni 
tedavisinde semptom kontrolünün yeterli  olmadığı,  işlevsel  remisyonun hedeflenmesi gerektiği  kabulü giderek artmaktadır. 
İşlevsel remisyon semptom kontrolü yanı sıra bilişsel ve kişinin eş, arkadaş, çalışan, öğrenci, ev hanımı, aile ferdi gibi rollerini 
yerine getirilebilmesini de  içeren psikososyal  işlevselliğin gelişmesi gibi  sonuçları  içermektedir  (2). Bir dönem çalışabilmiş 
ancak artık çalışamadığını  ifade eden ve emekli olmak  isteyen hastaların sosyodemografik ve klinik özelliklerinin bilinmesi 
psikososyal  işlevselliğin  geliştirilmesinde  yol  gösterici  olabilir.Çalışmamızda  çalışamaz  kararı  verilen  hastaların  yaş  ve 
hastalık  sürelerinin  fazla  olması  ve  eğitim  düzeylerinin  düşük  olması  dikkati  çeken  özelliklerdir.  Sonuçlarımız  hastaların 
yaşlandıkça  ve  hastalığa maruz  kalınan  süre  arttıkça  çalışma  performanslarının  azaldığını,  daha  uzun  süre  eğitim  almış 
hastaların  mesleki  işlevselliklerini  daha  iyi  sürdürdüklerini  düşündürmektedir.  Düzenli  tedavinin  hastaların  mesleki 
işlevselliğine olumlu yönde katkı yaptığı bilinmektedir (3). Çalışmamızda da karar verirken uygun doz ve süre düzenli tedavi 
şartının arandığı görülmüştür. Hastaların çoğunluğunda dikkat ve bellek bozukluğu bulunmakla birlikte bellek bozukluklarının 
mesleki işlevselliği daha çok etkilediği söylenebilir. 

Kaynaklar: 

1)  Woon  PS  ve  ark.  Neurocognitive,  clinical  and  functional  correlates  of  subjective  quality  of  life  in  Asian 
outpatients with schizophrenia. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry 2010; 34 (3):4638. 

2) Emiroğlu B ve ark. Şizofreni hastalarında işlevsel iyileşme ölçeğinin türkçe versiyonunun geçerlilik ve güvenilirlik 
çalışması. Nöropsikiyatri Arşivi 2009; 46:1524. 

3) Nicholl D ve ark. Personal and social functioning in schizophrenia: defining a clinically meaningful measure of 
maintenance in relapse prevention. Curr Med Res Opin. 2010;19:147184
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Yatarak  Tedavi  Gören  Psikiyatri  Hastalarında  Serum  B12  ve  Folat  Seviyelerinin 
Yatış Süresi ve Tanılar İle İlişkisi 
Cem ŞENGÜL 1 , Ceyhan Balcı ŞENGÜL 2 , Kemal KAYA 2 , Taner DEĞİRMENCİ 2 

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD 1 

Denizli Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniği 2 

Giriş: 

B12 vitamini ve folik asit, birbirinin metabolizmasını etkileyen, normal merkezi sinir sistemi fonksiyonları için gerekli 
olan ve çeşitli mekanizmalarla bilişsel fonksiyonları ve duygu durumunu düzenleyen başlıca vitaminlerdir(1). Bu vitaminlerin 
yüksek konsantrasyonları nöronlar  için  toksik olup; plastisiteyi bozan ve nöronal  dejenerasyonu aktive eden homosisteinin 
metionine  dönüşmesinde  etkilidir;  dopamin,  serotonin,  norepinefrin  gibi  nörotransmitterlerin  sentezinde  ve  nöral 
membranlardaki fosfolipidlerin metilasyonunda görev alan SAM (SAdenozil metiyonin) Q sentezinde; metil malonik asitten, 
Süksinil Co A oluşumunda kofaktör olarak kullanılırlar. B12 ve folik asit eksikliği  ( muhtemelen buna bağlı yükselen serum 
homosistein düzeyleri) yazında ve pratikte sıklıkla psikiytarik ve nörolojik bulgularla ilişkilendirilmektedir. B12 ve folat eksikliği 
yaygın olarak demans depresyon,  psikoz,  bipolar bozukluk,  son yayınlarda katatoni gibi psikiyatrik bozukluklarla kendisini 
gösterebilmektedir. (2.3.4.) 

Bu  araştırmada  yatan  psikiyatrik  hastalarda B12  vitamin  ve  folat  seviyelerinin  belirlenip,  bir  prognoz  göstergesi 
olan yatış süresiyle ilişkisinin araştırılması amaçlanmıştır. 

Metot: 

Nisan  2008Nisan  2010  tarihleri  arasında  Denizli  Devlet  Hastanesi  psikiyatri  kliniğinde  yatarak  tedavi  gören 
hastaların  yatış  dosyaları  geriye  dönük  taranmıştır.  Dosya  bilgilerinden  rutin  olarak  bakılmakta  olan  B12  ve  folat,  MCV 
düzeyleri, tanı, cinsiyet, yaş, yatış süresi(gün) verilerine ulaşılmış ve SPSS 15 kullanılarak veriler değerlendirilmiştir. 

Bulgular: 

Çalışmada  değerlendirilen  275  hastanın  135’i  erkek,  140  tanesi  ise  kadındı. Hastaların  80  tanesi  şizofreni,  71’i 
depresyon, 42’si bipolar bozukluk manik epizod, 17’si bipolar bozukluk depresif epizod, 32’si anksiyete bozuklukları ve 33’ü 
diğer psikiyatrik tanılar ile takip ve tedavi ediliyordu. Tanıdan bağımsız olarak yatış süresi ile B12 ve folat seviyeleri arasında 
bir  ilişki  saptayamadık.  Tanılara  göre  gruplar  arası  varyans  analizi  yaptığımızda  yatış  süresi  ve  B12  seviyesi  açısından 
istatistikî  olarak  anlamlı  fark  saptadık.  Özellikle  şizofreni  hastalarının  B12  seviyesi  düşük  ve  yatış  süresi  daha  uzundu. 
Varyans analizi  sonrası  yapılan Bonferoni düzeltmesiyle şizofreni hastalarıyla  ile bipolar depresyon hastaları B12 seviyesi 
açısından anlamlı fark devam ediyordu. Yine bonferoni düzeltmesiyle şizofreni hastalarıyla anksiyete bozuklukları, depresyon 
ve diğer psikiyatrik tablolar arasında anlamlı fark vardı. 

Tartışma: 

B12  ve  folat  eksikliğine  bağlı  ajitasyon,  irritabilite,  negativizm,  yönelim  bozukluğu,  bellek  kaybı,  konsantrasyon 
bozukluğu, dikkat eksikliği, apati, uykusuzluk, gibi psikiyatrik belirtiler görülebilmektedir (3). Ayrıca bu durum birçok psikiyatrik 
tablonun  ortaya  çıkmasına  ve  seyrine  etki  etmektedir(2).  Biz  çalışmamızda  tanıdan  bağımsız  olarak  serum  B12  ve  folat 
seviyesi  ile  yatış  süresi  arasında  bir  ilişki  gözlemleyemedik.  Ancak  şizofreni  hastalarının B12  seviyesinin  istatistikî  olarak 
daha düşük olduğunu ve yatış sürelerinin uzun olduğunu saptadık. Bu durum şizofreninin bir özelliği olabileceği gibi, şizofreni 
hastalarında öz bakımın azalması  sonucu yetersiz B12 alımı  ile de  ilişkili  olabilir. Özellikle yatarak  tedavi gören psikiyatri 
hastalarında  yatış  süreçlerinin  başında  serum  B12  ve  folat  seviyelerinin  tespiti  ve  eksiklik  gösterenlerin  replasmanı  bize 
tedavi sürecinde yardımcı olabilir. 

Kaynaklar: 

1 Baydar T,Şahin G. Folat düzeylerini etkileyen faktörler Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri 1994; 14: 4861. 

2 Demet D, Telci Ş, Dilbaz N, Okay T. B12 vitamini eksikliğine bağlıÝ psikotik bozukluk. Klinik Psikofarmakoloji 
Bülteni 2006; 16: 10913.



3 Şen S, Durat G,Atasoy I Vitamin B 12 ve Folik Asit Eksikliğinin Psikiyatrik ve Nörolojik Bozukluklarla ilişkisi Türk 
Klinik Biyokimya Derg 2009; 7: 3136 

4  Berry N,  Sagar R,Tripathi MB. Catatonia  and  other  psychiatric  symptoms with  vitamin B  12  deficiency.  Acta 
Psychiatry Scand 2003;108:156159.
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Yanlış Kimliklendirme Sendromunda Tedavi: 4 Olgu Sunumu 
Barış KILIÇ, Mustafa SERCAN, Özden ARISOY, Hamid BOZTAŞ 

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD 

Bu  yazıda  4  paranoid  şizofreni  hastası  yanlış  kimliklendirme  sanrısının(YKS)  tedaviye  yanıtı  bakımından 
tartışılmıştır.

OLGU 1: 

36  yaşında  erkek,  13  yıl  önce  paranoid  belirtilerle  başlamış,  pozitif  belirtileri  silinmiş  kalıntı  şizofreni.  Kalıntı 
özelliklerin  yerleştiği  bir  dönemden  sonra  23  yıldır  ters  intermetamorfoz  (kendisinin  başka  birisi  olduğu)  türünde  yanlış 
kimliklendirme sanrısı ortaya çıkmıştı. Hastanın Kraniyal MR’ında solda insüler korteks inferior temporal girusu tutan lezyon 
saptandı  ve geçirilmiş ensefalit  biçiminde değerlendirildi. YKS’nin bu ensefalitle bağlantılı olduğu yorumlandı. 1200mg/gün 
sülprid ve 15 günde 1 flupentiksol depo tedavisinin 20.gününde negatif belirtilerde gerilemeyle birlikte sanrıları geçti. Bir yıl 
sonra tedavi ve iyilik hali sürüyordu [44.Ulusal Psikiyatri Kongresi’nde(1419 Ekim 2008)Antalya] poster bildiri olarak sunuldu. 

OLGU 2: 

25 yaşında kadın, 5 yıllık paranoid şizofreni. Hastalığının başından beri tek sanrısı vardı: anne babasının gerçek 
olmadığı inancı [Capgras sanrısı (CS)]. 50 gün devam eden 6mg/gün risperidon tedavisine 600mg/gün ketiyapin eklenerek 
30 gün devam edildi daha sonra 400mg/gün klozapin monoterapisine geçildi, hastanın psikotik belirtilerinde ve sanrılarında 
değişiklik gözlenmedi. 

OLGU 3: 

25 yaşında erkek, 8 yıllık paranoid şizofreni. Hastalığının başından beri süren CS vardı. 8 yıldır 6001000mg/gün 
arasında  görece  düzenli  amisülprid  tedavisindeydi.  Amisülprid  dozu  1200mg/gün’e  çıkıldı  ve  15  günde  bir  zuklopentiksol 
depo tedavisi eklendi. 20 gün sonra zuklopentiksol 15 günde bir ve risperidon 7mg/gün uygulamasına geçildi. 24 gün sonra 
tedaviye 1200mg/gün ketiyapin eklendi. 10 gün sonra antipsikotiklerin kademeli azaltılmasıyla klozapin tedavisine başlandı, 
doz 500mg/gün’e çıkarıldı. Hastanın psikotik belirtilerinde ve sanrılarında değişiklik gözlenmedi. 

OLGU 4: 

43 yaşında kadın, 12 yıllık paranoid şizofreni son 3 yıldır tabloya eklenen CS vardı. 40 gün 8mg/gün risperidon ve 
15  günde  bir  zuklopentiksol  depo  kullanıldı.  24  gün  300500mg/gün  klozapin  monoterapi  tedavileriyle  hastanın  psikotik 
belirtilerinde ve sanrılarında değişiklik gözlenmedi. 

TARTIŞMA: 

Yanlış  kimliklendirme  sendromlarının  psikotik  bozukluklar,  duygudurum  bozuklukları  ve  organik  beyin 
bozukluklarında  görüldüğü,  nadiren  tek  başına  rastlandığı  bilinir(1).  Literatürde  sülprid,  pimozid,  mirtazapin,  klozapin, 
olanzapin ve klorazepat tedavisi ile YKS’si geçen hastalar bildirilmiş olsa da yanlış kimliklendirme sendromlarında tedaviye 
yanıtla  ilgili  kesin  bilgiler  yoktur(2,3,4,5).  Ancak  genelde  birlikte görüldüğü  bozukluğun  tedavisiyle  düzeldiği  bilinir.  Kalıntı 
şizofreni+ensefalit tanılı olgumuzda YKS’nin ortadan kalkmasının psikotik belirtilerin düzelmesiyle eş zamanlı olması; dirençli 
paranoid  şizofrenisi  olan  ve  psikotik  belirtileri  gerilemeyen  diğer  3  olgunun  CS’lerinin  devam  etmesi  bu  saptama 
doğrultusundadır.  1.olguda YKS’nin  ensefalit  nedeniyle  eklenmiş  bir  belirti  olmasının  tedaviye  etkisi  ayrıntılı  inceleme  ve 
izleme gerektirmektedir. YKS’nin  tedavi yanıtının  temeldeki bozukluğun tedavisiyle  ilintili olduğu görüşünün de  irdelenmesi 
gerektiği düşünülmelidir. 

KAYNAKLAR: 
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Şizofreni İle Yaşam: Sosyometrik Psikodramatik Grup Terapisi Süreci 
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Serbest Hekim 2 

Amaç: 

Bu  çalışmanın  amacı,  şizofreni  tanısı  konulmuş  bireylerin  ailelerine,  psikodrama  yönelimli  grup  terapisi 
uygulamasıyla  hastalık  ile  ilgili  bilgilenme,  etkin  başa  çıkma  becerilerinin  öğrenilmesine  katkıda  bulunma  ve  destek 
sağlamaktı. 

Bulgular ve Akış: 

Grup 12 kişi ile başlamış, ancak 7 kişi ile tamamlanmıştır. Kasım 2007 ve Haziran 2008 tarihleri arasında, haftada 
bir gün, 2 saat toplanılmış ve toplam 26 oturum yapılmıştır. Bu yazıda grup süreci ile ilgili kısa derleme sunulmuştur. Grup 
üyeleri 9 anne, 2 baba, 1 abladan oluşmuştu. Çoğunluğu kentsel yerleşimli, emekli ve yaş ortalaması 51 idi. Grup sürecini 
tamamlayan 7 üyenin 4’ü boşanmış ve yalnız  yaşayan kadınlardı.  İlk oturumlarda hastalığın başlaması  ve hastalık öncesi 
süreçlerin  paylaşımı  yoğunluktaydı.  Üyelerin  hastalığı  tanıma  ve  hastalıkla  ilgili  konuşma  ihtiyacına  yönelik  imajinasyon 
yöntemi  ile  hastalıkla  ilgili  tasarımlar  oluşturulması  istendi.  Bu  tasarımlardan  biri  eşleme,  rol  değiştirme  ve  aynalama 
teknikleri  ile  oyunlaştırılarak  hastalığın  belirtileri  ve  etkileri  ortaya  konuldu.  Süreçte  yalnızlık  ve  taşınan  yüklerin  fazlalığı, 
damgalanma,  gelecek  kaygısı,  çalışma  ve  iş  arama,  özürlülük  hali  ve  sosyal  güvence  arayışı,  evlilik  gibi  gündeme  gelen 
konuların her biri  değişik oturumlarda ele alındı. Hastalığı  ve etkilerini  tanıma konusunda başlangıca göre önemli  ilerleme 
kaydeden grup üyeleri  acil  durumlar başta olmak üzere yaşadıkları  sorunların çözümleriyle  ilgili  arayışa geçtiler. Yaşanan 
sorunlardan  bazıları  eşleme,  rol  değiştirme  ve  grup  üyelerinin  çözüm  önerilerinin  sahnelenmesi  ile  oyunlaştırıldı.  Sonraki 
oturumlarda paylaşımlarda ortaya konan çözüm önerileri ve deneyim paylaşımlarının günlük hayata aktarıldığı geri bildirimleri 
alındı. 

Sonuç ve Tartışma: 

Yapılan çalışmalarda, hasta ve yakınlarına yönelik eğitimsel ve destekleyici yaklaşımlarda psikodramanın yararlı bir 
yöntem  olarak  kullanılabileceği  bildirilmektedir  (1,2,3).  Çalışmamız,  psikodrama  yönelimli  grup  psikoterapisinin  hastalığın 
tanınması,  zor  durumlarla  baş  etme  becerisinin  kazanılması  ve  yalnızlığın  paylaşılmasında  yararlı  olabileceğini 
düşündürmektedir.  Ayrıca  yatan  hastalar  için  sürmekte  olan  uğraşı  terapisi  grup  üyelerinin  öneri  ve  desteği  ile  ayaktan 
izlenen  şizofreni  ve  bipolar  hastaları  için  de  başlatılmıştır.  Yaşama  dair  kesitlerin  paylaşıldığı  grup  sürecinde  elde  edilen 
kazanımlar hayata geçirilmiştir. 
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Paroksetine Bağlı Trombosit İşlev Bozukluğu: Olgu Sunumu 
Gülfizar Sözeri VARMA, Figen ATEŞÇİ, Ali KESKİN, Deniz ŞİMŞEK 

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD 

Amaç: 

Paroksetin  güçlü  bir  seçici  serotonin  gerialım  inhibitorü  (SSRI)  antidepresan  olup  pek  çok  psikiyatrik  bozuklukta 
yaygın  olarak  kullanılmaktadır  (1).  Bu  çalışmada,  paroksetin  ve  lamotrijin  kullanımı  sırasında  epistaksis,  hiposphagma 
(konjunktivada hemoraji) ve şiddetli vajinal kanama ortaya çıkan bir vakanın sunulması amaçlanmıştır. 

Vaka sunumu: 

34  yaşında  kadın  hasta,  rekürren  depresif  bozukluk  tanısıyla  takip  edilmekte,  paroksetin  20mg/g,  lamotrijine 
200mg/g ve Hashimato Tiroiditi nedeniyle tiroksin sodium kullanmaktaydı. Remisyonda olan hasta, son kontrolünde bir kaç 
süren  burun  kanaması  ve  gözlerinde  kanlanma,  3  hafta  devam  eden  vajinal  kanama  yakınmalarının  olduğunu  ifade  etti. 
Sağlık  personeli  olan  hastanın  hematoloji  polikliniğine  başvurduğu,  gerekli  tetkik  ve  incelemelerin  yapıldığı,    kanamaların 
kullandığı  ilaçlara  bağlandığı,  tüm  ilaçların  kesilmesinin  önerildiği,  hastanın  paroksetini  kestiği,  lamotrijin  ve  tiroksini 
depresyon  ve  hipotiroidinin  tekrarlaması  endişesiyle  kullanmaya  devam  ettiği,  kanamasının  paroksetin  kesilmesi  ve 
tranexamic  acid  (antifibrinolitik)  tedavisi  başlanmasını  takiben  geçtiği  öğrenildi.  Hastane  kayıtlarından  hematoloji 
polikliniğinde  yapılan  muayene  ve  tetkikler  incelendi.  Hastaya  karaciğer  fonksiyon  testleri,  protrombin  zamanı,  parsiyal 
tromboplastin  zamanı,  kanama  zamanı  ve  trombosit  sayısı  gibi  tetkiklerin  yapıldığı  ve  normal  olarak  değerlendirildiği; 
epinefrinle  pıhtılaşma  oranlarında  azalma  olduğu  (%19,  normal:%7888),  ristocetinle  pıhtılaşma  amplitüdünde  minimal 
azalma izlendiği  (%75, normal:%87102),  kollajen ve ADPbağlı trombosit pıhtılaşmasının normal olduğu tespit edildi. Von 
Willebrand  Faktör  ve  Faktör  8  seviyeleri;  oftalmatolojik  ve  jinekolojik  muayeneleri  normaldi.  Hastanın  antikoagülan  veya 
aspirin gibi hemorajik süreçleri etkileyebilecek bir ilaç kullanmadığı yeniden doğrulandı. 

Sonuç ve tartışma: 

Bu çalışmada, paroksetin kullanımı sırasında trombosit işlev bozukluğu meydana gelen bir vakanın sunulması ve 
antidepresanların  kanama  süreçleri  üzerindeki  etkilerine  dikkat  çekilmesi  amaçlanmıştır.  Bu  olguda  pıhtılaşma  testlerinde 
trombosit işlev bozukluğunu destekler nitelikteki bozulma dışında muayene ve tetkiklerin normal olması, literatur taramasında 
hastanın kullandığı diğer ilaçlarla kanama süreçleri arasında ilişki bulunmaması, paroksetin kesilmesini takiben semptomların 
kaybolması hemorajilerin paroksetin kullanımına bağlı olabileceğini düşündürmektedir. Serotonin gastrointestinal ve santral 
sinir  sisteminde  bulunan  bir  nörotransmitterdir.  Duygudurum,  iştah,  uyku  ve  öğrenme,  bellek  gibi  bilişsel  işlevlerde  rol 
oynadığı  bilinmektedir.  Trombositlerde  depolanan  serotonin  gerektiğinde  salgılanarak  kan  pıhtılaşma  süreçlerine  katkıda 
bulunmaktadır (2). SSRI’lar aktif membran transport sistemini inhibe ederek sinaptik aralıktaki serotonin miktarını arttırmakta, 
aynı  mekanizma  trombositlerdeki  serotonin  miktarının  azalmasına  yol  açmaktadır.  Trombositlerdeki  serotoninin  azalması 
trombosit işlev bozukluğuna yol açmakta, pıhtılaşmayı  etkilemekte ve kanama riski artmaktadır. Ayrıca hiperserotonemi deri 
ve mükoz membranlarda kapiller dilatasyon veya telenjektazi gibi lezyonlara yol açabilmekte, bu durum hemostatik bir defekt 
olmaksızın kanamaya neden olabilmektedir (3, 4, 5).  Özellikle fiziksel hastalığı ya da antikoagülan ilaç kullanımı nedeniyle 
kanamaya yatkın olan bireylerde SSRI kullanımında bu açıdan dikkatli olunmalıdır. 
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Amaç: 

Özellikle  sosyoekonomik  açıdan  geri  kalmış  bölgelerde  çok  eşli  evliliğe  hala  rastlanmaktadır.Çok  eşlilik  aile  içi 
ilişkilerde  sorunlara  ve  ailenin  tüm  üyelerinde  ruhsal  bozukluklarda  artışa  neden  olmaktadır.Çok  eşli  ailelerde  kadınların 
mutsuz  oldukları  ve  daha  fazla  ruhsal  bozukluk  gösterdikleri,  çocukların  ise  okul  başarısında  azalma  olduğu  ve  sosyal 
uyumlarının  yetersiz  olduğu  bildirilmiştir.Ancak  literatürde  çok  eşli  erkeklerle  ilgili  yapılmış  çalışma 
bulunmamaktadır(1,2,3).Literatürde  çok  eşli  evliliğin  nedenleri  ile  ilgili  çalışmalarda  düşük  sosyoekonomik  düzey,  düşük 
eğitim  düzeyi  gibi  birçok  sosyokültürel  faktörden  bahsedilmekle  beraber  çok  eşli  evlilik  yapan  kişilerin  kişilik  özelliklerine 
yönelik bir çalışmaya rastlanmamıştır.Bu çalışmada, çok eşli erkeklerin, tek eşli erkeklerle sosyodemografik özellikleri, kişilik 
özellikleri ve genel psikopatoloji açısından karşılaştırılması amaçlanmıştır. 

Yöntem: 

Çalışma Haziran 2009Eylül 2009 tarihleri arasında Diyarbakır, Mardin ve Şırnak’ta yürütüldü.Katılımcılara çok eşli 
evlilik  için  risk  faktörü olabilecek soruları  içeren sosyodemografik veri  formu, SCIDII, SCL90R uygulandı.Veriler  spss 13 
istatistik programında değerlendirildi. 

Bulgular: 

Çalışmaya 55  iki  eşli  erkek ve aynı  bölgede yaşayan 50  tek eşli  erkek alındı. Yaş ortalaması açısından gruplar 
arasında  fark  saptanmamakla  beraber  iki  eşli  erkeklerin  ilk  evlilik  yaşı  tek  eşli  erkeklerden  anlamlı  derecede  küçük 
bulundu(p=0.000).İki eşli erkekler, tek eşli erkeklere göre anlamlı düzeyde daha fazla oranda 17 yaş ve altında ilk evliliklerini 
yapmıştı(p=0.019).Gruplar arasında eğitimli ve eğitimsiz olma açısından fark saptanmadı. Ancak iki eşli erkeklerin babaları, 
tek eşli erkeklerin babalarına göre anlamlı düzeyde yüksek oranda eğitimsiz idi(p=0.046).Eğitimsiz olan iki eşli erkeklerin iki 
eşli  evlilikten  memnuniyet  oranı  eğitimli  olanlardan  anlamlı  düzeyde  yüksek  bulundu(p=0.022).Ailelerinde  çok  eşli  evlilik 
yapanların  sayısı,  aylık  ortalama  gelir  düzeyi  açısından  gruplar  arasında  fark  saptanmadı.İki  eşli  erkeklerin  ilk  eşlerini 
kaçırma  oranı  ile  tek  eşli  erkeklerin  eşlerini  kaçırma  oranı  arasında  fark  saptanmazken  iki  eşli  erkeklerin  ikinci  eşlerini 
kaçırma oranı  tek eşli erkeklerden anlamlı düzeyde yüksek bulundu(p=0.009).İki eşli erkeklerin  ilk eşleriyle akrabalık oranı 
tek  eşli  erkeklerden  anlamlı  düzeyde  yüksek  saptandı(p=0.008).Tek  eşli  ve  iki  eşli  erkekler  arasında SCL90  alt  ölçekleri 
açısından  anlamlı  fark  bulunmadı.İki  eşli  erkeklerin  (n=55)  28’i(%50.9)eşleriyle  aynı  evde,  27’si(%49.1)ayrı  evde 
yaşıyordu.İki eşli erkeklerde eşleri aynı evde yaşayanların SCL90’ın kişilerarası duyarlılık, öfke, uyku ve yeme alt ölçekleri 
eşleri ayrı evde yaşayanlardan anlamlı düzeyde yüksek bulundu(sırasıyla p= 0.012, p= 0.024, p=0.012).SCIDII’ye göre  iki 
eşli  erkeklerin %3.6’sında  (n=2)  narsistik  kişilik  bozukluğu,  %3.6’sında  (n=2)  narsistik  kişilik  özellikleri,  %3.6’sında  (n=2) 
antisosyal kişilik özellikleri, %1.8’inde (n=1) pasif agresif kişilik özellikleri; tek eşli erkeklerin %2’sinde (n=1) obsesif kompulsif 
kişilik bozukluğu, %2’sinde (n=1) narsistik kişilik özellikleri saptandı. 

Sonuç: 

Çalışmamızda çok eşli erkekler ve tek eşli erkekler arasında SCL90 alt ölçekleri ve kişilik özellikleri açısından fark 
bulunmamakla beraber çok eşli erkeklerde özellikle narsistik kişilik özelliklerinin daha fazla olması dikkat çekicidir.Daha fazla 
sayıda  vaka  ile  yapılacak  çalışmalar  yol  gösterici  olabilir.Sosyokültürel  nedenlere  bağlı  olsa  da  çaresizlik  ve  eğitimsizlikle 
daha  ilintili  görülen  çokeşli  evliliklerin  önlenmesi  için,  eğitim  düzeyini  ve  kadınların  statüsünü  yükseltmeyi  hedefleyen 
girişimler önem taşımaktadır(1). 

,
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Psoriasis Hastalarında Mizaç Ve Karakter Özellikleri 
Elif ONUR 1 , Nefise YALIN 1 , Tunç ALKIN 1 , Şebnem ÖZKAN 2 , Sevgi AKARSU 2 , Pınar KOÇ 2 

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD 1 

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji AD 2 

Giriş ve amaç: 

Psoriasis  toplumun %  2’sini  etkileyen  kronik  ve  enflamatuar  bir  hastalıktır. Ortaya  çıkışında  genetik  etkenlerin, 
hastalığın başlamasında, sürmesinde ve tedaviye yanıtında  ise stres verici yaşam olaylarının rolü olduğu gösterilmiştir  (1). 
Psoriaisisin  aleksitimi  ile  ilişkisi  birçok  araştırmaya  konu  olsa  bile  hastalığın  şiddeti  ile  süresi  ile  bağlantısı  açıklığa 
kavuşmamıştır  (2).  Psoriazis  anksiyete  (3)  ve  depresyonla  (4)  ilişkilidir.  Bu  çalışmanın  amacı,  psoriasis  hastalarında 
anksiyete ve depresyonun varlığını saptamak, mizaçkarakter özelliklerini ve aleksitimi düzeylerini sağlıklılarla karşılaştırarak 
araştırmaktır. 

Yöntem: 

Çalışma  DEÜTF  Dermatoloji  Polikliniğine  ayaktan  başvuran  psoriasisli  hastalar  (n=50)  ve  sağlıklılarda  (n=50) 
yapılmıştır.  Mizaç  ve  kişiliğin  değerlendirilmesinde  Mizaç  ve  Karakter  Envanteri  (MKE),  aleksitimik  özelliklerin 
değerlendirlmesinde Toronto Aleksitimi Skalası  (TAS), anksiyete ve depresyon şiddetini ölçmek  için Hastane Anksiyete ve 
Depresyon Ölçeği (HADÖ) kullanılmıştır. 

Bulgular: 

Sosyodemografik  veriler  açısından  yalnızca  sağlıklı  gurubunda  kadın  cinsiyet  dağılımı  psöriasis  grubuna  göre 
fazladır  (df=1,  p=0.028).  Psösriasis  grubunda  MKE’nin  yenilik  arama  boyutu  (psöriasis=17.34,  sağlıklı=19.84,  p=0.006), 
ödüle  bağlılık  boyutu  (psöriasis=13.57,  sağlıklı=15.2,  p=0.01)  sağlıklı  kontrollerden  düşük  olup,  işbirliği  yapma  boyutu 
(psöriasis= 27.5,  sağlıklı=24.3, p=0.001) ve zarardan kaçınma boyutunda beklentisel endişe   sağlıklı  kontrollerden yüksek 
(psöriasis=4.84, sağlıklı=5.79, p=0.04) bulunmuştur. Gruplar arasında TAS toplam puanında fark bulunmamış ancak TAS alt 
alanlardan  psöriasis  grubunda  “duyguları  tanıma  zorluğu”  ve  “dışa  vuruk  düşünce”  alt  ölçekleri  puanlarında  sağlıklı 
kontrollerden farklıdır. Psöriasis grubunda depresyon ve anksiyete düzeyleri yüksek olmakla birlikte, depresyon ve anksiyete 
alt ölçekleri kesme noktası puanlarının altındadır (HADdepresyon ort:=6.6, HADanksiyete=9.2). 

Tartışma ve sonuç: 

Çalışmamızda  psöriasis  grubunda  hem  anksiyete  hem  depresyon  puanları  yüksek  olup,  anksiyete  ve  depresif 
bozukluklarının varlığı açısından riske  işaret etmektedir. Çalışmamızda psöriasis grubundakiler MKE zarardan kaçınmanın 
beklentisel endişe alt alanında yüksek puan, MKE’nin yenilik arama boyutunda ve ödüle bağımlılık boyutunda düşük puan 
almış  olmaları  ilgi  çekicidir.  Çalışmada  elde  edilen  bulgular,  serorotonin  ile  ilişkilendirilen  zarardan  kaçınma  mizaç 
boyutundaki  farklılık  ve  anksiyete,  depresyon  düzeylerindeki  yükseklik  diğer  psikosomatik  hastalıklarda  olduğu  gibi 
sertonerjik sistemin rolünü desteklemektedir. 

Kaynaklar : 

1. Ginsburg IH (1995) Psychological and psychophysiological aspects of psoriasis. Dermatol Clin 13: 793 804. 

2.Richards HL, Fortune DG, Griffiths CEM, Main CJ (2005) Alexithymia in patients with psoriasis: Clinical correlates 
and psychometric properties of the Toronto Alexithymia Scale–20. J Psychosomatic Res 58 (2005) 89–96. 

3.Richards HL,  Fortune DG, Main CJ, Griffiths CEM  (2001)  The contribution  of  perceptions  of  stigmatisation  to 
disability in patients with psoriasis. J Psychosom Res 50:10– 15. 

4.Gupta MA, Gupta AK (1998) Depression and suicidal ideation in dermatology patients with acne, alopecia areata, 
atopic dermatitis and psoriasis. Br J Dermatol 139:846–850.
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Tekrarlı İntihar Davranışında Hemşirelik Yaklaşımının Önemi 
Yeşim Doğan SÖYLEMEZ, Havva ÖZTÜRK 

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 

İntihardaki  risk  faktörleri,  depresyon,  kişilik bozuklukları, madde bağımlılığı  vb. psikiyatrik bozukluklar olabileceği 
gibi,  nörolojik hastalıklar,  kanser, AIDS gibi  fiziksel  hastalıklar da olabilir  (1).  İntihar psikolojik ve  fiziksel  hastalıkların yanı 
sıra, genetik, biyolojik ve sosyal  faktörleri  de bünyesinde barındıran karmaşık bir sağlık sorunudur  (2). Psikiyatrideki  akut 
durumlardan biri olan intihar, geçtiğimiz 45 yıl içinde %60 artmıştır. Dünya sağlık örgütü, dünyada her yıl yaklaşık bir milyon 
kişinin  intihar  sonucu  öldüğünü,  her  40  saniyede  bir  kişinin  intihar  ettiğini  bildirmektedir.  İntiharın  global  mortalite  hızı 
16/10.000 olarak bildirilmiştir (1). Psikiyatri hastalarında ise intihar riski normal popülâsyona göre 312 misli artmıştır (3). 

İntiharla mücadelede  bütün  ruh  sağlığı  ekibi  yer  alır.  Bireyin  ailenin  ve  toplumun  sağlığını  koruma  ve  geliştirme 
amacıyla  hareket  eden  hemşirenin,  intiharın  önlenmesinde  ekip  içinde  önemli  bir  yeri  vardır.  Bütüncül  yaklaşımı,  zengin 
deneyimi,  bilgi  ve  beceri  donanımı,  hasta  ve  ailesi  ile  en  uzun  süre  birlikte  olan  ekip  üyesi  olması  gibi  hemşireliğe  ait 
özellikler, intiharın önlenmesinde ön plana çıkabilmektedir(2). 

Dünya sağlık örgütüne göre intiharı önlemede son derce etkili stratejiler ve girişimler mevcuttur (1). İntihar riskinin 
tamamlanmış bir intihara dönüşmemesi için yapılabilecek en önemli şey, her uyaranın, her işaretin ciddiye alınması, önyargılı 
olunmaması, bu değerlendirmelerin rutin klinik uygulamaların bir parçası haline getirilmesi ve riskin şiddetinin zaman içinde 
değişebileceği  düşünülerek  değerlendirmenin  sık  sık  yinelenmesidir.  Ancak  klinik  deneyimlerimize  göre  bazı  intihar 
davranışlarının son derce dirençli olduğu gözlenmektedir. 

Bildiride  tekrarlı  intihar  girişimleri  olan  bir  vaka  ele  alınmış,  bu  vakaya  özel  hemşirelik  girişimleri  sıralanmış  ve 
tartışılmıştır.

Vaka: 

Hasta  iştah azalması, obsesif düşünceler,  intihar düşünceleri,  yerinde duramama,  iç sıkıntısı  şikayetleri  ve 7 yıl 
öncesinde başlayan ve halen süren suçluluk duyguları şikayetleri ile kliniğe yatırılmıştır. İlk psikiyatrik yatışı 2005 yılında olan 
hastanın tekrarlı yatışları ve farklı tedavi protokollerine rağmen, intihar düşüncesi, ve intihar girişimleri devam etmektedir. 

Anahtar kelimeler: intihar riski, dirençli intihar, hemşirelik bakımı, olgu sunumu 

Kaynaklar: 

1.Temel  M.  İntiharın  önlenmesinde  hemşirenin  sorumlulukları.  Atatürk  Üniversitesi  Hemşirelik  Yüksek  Okulu 
Dergisi. 2009;12:2 

2.Oral, G. İntihar ve Adli Bilimler, Yeni Symposium, 1997; 35 (23): 4657. 

3.http://www.who.int/mental_health/prevention/suicide/suicideprevent/en/index.html
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HEKİM  TUTUMLARI  ÜZERİNE  BİR  ÇALIŞMA:  Ölüme  Ve  Ölmekte  Olan  Hastaya 
Yaklaşım 
Ayşe ÖZKIRIŞ, Çınar YENİLMEZ, Gülcan GÜLEÇ, Ahmet MUSMUL, Meltem YANAŞ 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD 

Amaç 

Bu araştırmanın amacı, ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde çalışan hekimlerin, ölüme ve ölmekte olan hastaya 
ilişkin  duygu  ve  düşüncelerini,  tutumlarını,  ölüm  kaygısı  düzeylerini  tespit  etmek  ve  hekimlerin  ölüm  kaygısı  düzeylerinin 
sosyodemografik ve mesleki özellikleri, ölüm ve ölümcül hastaya yaklaşımdaki tutumları ile ilişkisini araştırmaktır. 

Materyal ve Metod 

ESOGÜ Tıp Fakültesi hastanesinde halen çalışan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 304 hekim çalışmaya dahil 
edilmiştir. Hekimlere “Sosyodemografik Veri Formu”, psikiyatri ve etik alanındaki temel başvuru kitaplarına (2) ve konuyla ilgili 
bilimsel  araştırmalara  (3)  dayalı  olarak  tarafımızca  geliştirilen  15 soruluk  bir  “Anket  Formu”,  ve  ‘Ölüm Kaygısı Ölçeği’  (4) 
kullanılmıştır. 

Bulgular 

Çalışmaya katılan 304 hekimin %60,5 (n:184)’inin daha önce ölüme ve ölmekte olan hastaya yaklaşımla ilgili bir 
eğitim almadığı, %88,2 (n:268)’inin ölüm veya ölümcül hastalık haberi verirken duygusal bir zorluk yaşadığı tespit edilmiştir. 

Ölüm ve ölümcül durumlar karşısında hekimlerin yaşadığı duygusal zorluklar sıklık sırasına göre; üzüntü, çaresizlik, 
sıkıntıanksiyete, boşlukanlamsızlık duygusu, kendini ve mesleğini sorgulama, yetersizliksuçluluk şeklinde ifade edilmiştir. 

Çalışmaya  katılan  hekimler  kanser  tanısı  kendileri  için  sözkonusu  olsa %77,6  (n:236)  oranında  tanının  açıkça 
söylenmesini  isterken,  bir  yakını  kanser  hastası  olsa %55,6  (169)  oranında,  kanser  tanısı  konan  erişkin  bir  hastası  olsa 
%51,0 (n:155) oranında tanının açıkça söylenmesini isteyeceklerini belirtmişlerdir. 

Ölüm kaygısı  düzeyi  cinsiyetler açısından karşılaştırıldığında ölüm kaygısının kadın hekimlerde anlamlı düzeyde 
erkeklerden  daha  yüksek  olduğu  tespit  edilmiştir  (p=0,002).  Ölümcül  hasta  ve  ölümle  karşılaşma  sıklığı  yüksek  hekim 
grubunda ise ölüm kaygısı anlamlı olarak düşük bulunmuştur (p=0.02). 

Hekimlerin branş özelliklerine göre değerlendirildiğinde ise hasta  ile direkt karşılaşmayıp hastalık  tanısına yönelik 
araştırma  yapan  (patoloji,  radyoloji  vs)  ve  laboratuar  hizmeti  veren  hekim  grubu  (biyokimya,  mikrobiyoloji  vs)  ile  cerrahi 
branşlardaki  hekim  grubu  arasında  ölüm  kaygısı  yönünden  anlamlı  farklılık  bulunmuş,  cerrahi  branş  hekimlerinde  ölüm 
kaygısının anlamlı şekilde daha düşük olduğu saptanmıştır (p  0.05) 

Sonuç ve Tartışma 

Ölüm ve ölümcül hastalık tanısını söylemenin gerekliliğine inanma özellikleri; hasta hekimin kendisi, bir yakını veya 
herhangi bir hastası olduğunda değişiklik göstermektedir. 

Ölüm ve ölümcül hastalıkla karşılaşma durumlarında hekimlerin önemli bir kısmı duygusal zorluklar yaşamaktadır. 
Hekimin  ölüm  kaygısı;  cinsiyet,  ölümcül  durumlarla  karşılaşma  sıklığı  ve muhtemelen  buna  bağlı  olarak  çalışılan  branşla 
ilişkili olmaktadır. 

Bu araştırma, hekimlik mesleği uygulamaları içinde önemi ihmal edildiği düşünülen bir alan olan ölmekte olan hasta 
ve  ölüme  yaklaşımda  yaşanan  zorlukları  bir  ölçüde  tespit  edip  tartışılır  hale  getirecek  veriler  ortaya  koymuştur.  Ölümün 
kaçınılmaz  olduğu  durumlarda  hasta  ve  hekimin  yararına  olacak şekilde  ‘iyi  ölüm’  kavramının  anlaşılması,  tartışılması  ve 
duyarlılığın artırılmasına, bu alandaki eksikliklerin giderilmesine öncülük edecek yeni çalışmalara ihtiyaç vardır. 

Kaynaklar 

1.  Sadock BJ, Sadock VA, Comprehensive Textbook  of  Psychiatry,  Çeviri  Editörleri:Aydın H,  Bozkurt  A, Güneş 
Kitabevi 2007: 23672392 

2. Şemin S, Aras Ş, Temel Yönleriyle Psikiyatride Etik, Dokuz Eylül Yayınları 2003:6394



3.  Şenol  S  ve  ark.  Hekimler  için  ötenazi  ve  ölümcül  hastaya  ilişkin  tutum  ölçeği  (ÖTÖ)’nin  faktör  yapısı  ve  iç 
tutarlılığı, 3P Dergisi 1996; 4(3):185190 

4.Akça F,  Köse Aİ. Ölüm  kaygısı  ölçeğinin  uyarlanması:  geçerlik  ve  güvenirlik  çalışması. Klinik Psikiyatri  2008; 
11:716
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Obsesif  Kompulsif  Bozuklukta  Hastalık  Modelini  Anlama,  Sağlık  Yardımı  Arama 
Davranışı Ve Hastalıkla İlişkili Yaygın İnanışlar 
Ayşe ÖZKIRIŞ, Çınar YENİLMEZ, Meltem YANAŞ 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD 
Giriş ve Amaç 

Bu  araştırmanın  amacı;  ESOGÜ  Tıp  Fakültesi  Psikiyatri  Polikliniğine  Ocak  2010Mayıs  2010  tarihleri  arasında 
başvuran  ve  DSMIV  tanı  kriterlerine  göre  Obsesif  Kompulsif  Bozukluk  (OKB)  tanısı  konan  hastaların  hastalık  modelini 
anlama özelliklerini ve sağlık yardımı arama davranışını etkileyen etmenleri belirlemek, bu özelliklerin ve etmenlerin hastanın 
sosyodemografik özellikleri ve hastalık hakkındaki yaygın inanışlara inanma düzeyi arasındaki ilişkiyi tespit etmektir. 

Materyal ve Metod 

Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Polikliniği’ne ardışık olarak başvuran DSMIV tanı kriterlerine göre 
Obsesif Kompulsif Bozukluk tanısı konan 43 hastaya 

 SCID1 (DSMIV Yapılandırılmış Klinik Görüşmesi) 

Sosyodemografik Bilgi Formu 

Hastalık Modeli Anlama Anketi (1) 

YBOCS (YaleBrown Obsesyon Kompulsiyon Ölçeği) 

OKB için yaygın inanışları değerlendirme anketi 

İşlevselliğin Genel Değerlendirilmesi Ölçeği uygulanmıştır. 

Sonuçlar                                Kadın (n:27)                         Erkek (n:16) 

Yaş  32.8 (±14.1)                           28.9 (± 10.3) 

Eğitim Durumu 

İlkorta  8   (%20.9)                             1 (%6.3) 

Lise                                       10 (%37.0)  7 (%43.8) 

Yüksek okul  9   (%33.3)  8 (%47.1) 

Medeni Durum 

Bekar                                     9 (%33.3)                                11(%68.8) 

Evli                                        17(%63.0)                                4 (%25.0) 

Boşanmış/dul  1 (%3.7)                                   1 (%6.3) 

Hastalık başlama yaşı  20.6 (±8.7)  16.7 (±4.2) 

Ted.’e ilk başvuru yaşı  28.7 (±13.3)  23.3 (±8.8) 

Aile Yapısı 

Çekirdek                               15(%93.8)  21 (%77.8) 

Yarı geniş                              0 (%0)  4   (%14.8) 

Geniş                                     1 (%6.3)  2   (%7.4) 

Başvuruda etken 

Kendi isteği  13 (%48.1)  14 (%87.5) 

Aile isteği  10 (%37.0)  2   (%12.5) 

Komşu, polis vs.  4   (%14.8)  0   (%0)



Hastalık modeli anlama anketi soruları kapsamındaki sağlık yardımı arama davranışı değerlendirilmesi sonucunda, 
kadınların  erkeklere  oranla  daha  fazla  tıp  dışı  sağlık  yardımı  arama  davranışı  gösterdikleri,  ancak  aralarında  istatistiksel 
olarak anlamlı farklılık olmadığı tespit edilmiştir. 

Kadınlarda  kendi  isteği  ile  tıbbi  tedaviye  başvuru  oranları  erkek  hastalarla  karşılaştırıldığında  istatistiksel  olarak 
anlamlı düzeyde düşük bulunmuştur. (p  0.05) 

OKB hakkındaki yaygın inanışlara katılma düzeyinin kadın ve erkek hastalarda anlamlı farklılık göstermediği tespit 
edilmiştir. 

Tartışma 

OKB tanısı olan bireylerin sağlık yardımı arama davranışını etkileyen çok sayıda faktör olabilir: Hastanın OKB’u bir 
hastalık olarak nasıl anladığı, hastalık hakkındaki içgörüsü, hastanın sosyodemografik özellikleri (yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, 
sosyoekonomik durum vs.), hastalığın şiddeti, hastalık belirtilerinin özellikleri gibi. (2) 

OKB’li hastaların hastalığı nasıl anladıkları ve sağlık yardımı arama davranışını etkileyen etmenleri bilmek; özelde 
OKB  için,  genelde  psikiyatrik  hastalıklar  için  akıl  sağlığı  hizmetlerinden  yararlanmanın  önündeki  engeller  hakkında  bilgi 
sağlayabilir. 

Çalışma  kapsamına  alınan  hastaların  büyük  ölçüde  şehirde  yaşamaları,  eğitim  düzeylerinin  yüksek  olması  ve 
kadınerkek hasta eğitim düzeyleri  arasında  fark olmaması;  sağlık yardımı arama ve yaygın  inanışlara katılma düzeyinde 
kadın ve erkek hastalar arasında fark bulunmamasına sebep olmuş olbilir. 

‘OKB  hastalarının  büyük  bölümünün  sağlık  yardımı  aramak  için  başvuru  yapmadıkları’  bilgileri  doğrultusunda 
örneklem grubunun sayıca fazla olmaması çalışmanın bir başka kısıtlayıcı yönü olmuştur. 

Kaynaklar: 

1. Ünal S. (2000) Psikiyatrik uygulamalarda sosyokültürel duyarlılık. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 1(4): 225230 

2.  Beşiroğlu  L.,  Ağargün  MY.  (2006)  Obsesif  kompulsif  bozuklukta  sağlık  yardımı  arama  davranışı  ile  ilişkili 
etmenler : Hastalık ile ilişkili ve genel etmenleri rolü. Türk Psikiyatri Dergisi, 17(3): 213222
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Bipolar Bozukluğu Olan Hastalarda İlaç Uyumsuzluğu İle Tutumlar Arası İlişki 
Meltem YANAŞ, Ayşe ÖZKIRIŞ, Çınar YENİLMEZ, Özlem AKARSU, Ahmet MUSMUL 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD 

GİRİŞ: 

Bipolar bozukluk  taşkınlık ve çökkünlük  ile belirli birbirine zıt  iki duygudurumun egemen olduğu tablonun ya ayrık 
olarak ya da birlikte bulunduğu ataklardan oluşan bir  ruhsal bozukluktur. Ancak hastalar uzun süreler  içinde yeni  bir atak 
geçirmemiş  dahi  olsalar  ilaç  kullanma  ve  biyokimyasal  inceleme  zorunluluğu  hastalığın  izlenimini  zayıflatmaktadır. 
Uzunlamasına  birçok  çalışma,  ilaçlarını  düzensiz  kullanan  ya  da  hiç  kullanma¬yan  önemli  bir  altgrup  tespit  etmiştir. 
Uyumsuzluğun  nedenleri  sık¬lıkla,  istenilmeyen  yan  etkiler  (örneğin  kilo  alma,  yorgunluk,  bilişsel  fonksiyon  kaybı), 
duygudurum  dengeleyicilerin  sevinç  ve  neşe  gibi  duyguları  azaltmaları  ve  süregiden  depresif  duygudurumu,  eşzamanlı 
madde kötüye kullanımını ve bağımlılık gibi bozuklukları tam olarak iyileştiremedikleri yönündeki şikâyet¬ler, sosyal ve ailevi 
desteklerin eksikliği ve bozukluk ile ilgili bilgi eksikliğidir. 

AMAÇ: 

Amacımız, hastaların  ilaçları  kulanamama nedenlerini  tespit  ederek,   doğru bilinen yanlış  inanışlarını  saptayarak 
bu durumların  işlevselliğe etkisi  araştırılacaktır. Ayrıca sosyodemoğrafik değişkenlerle,  ilaç kulanmama ve yanlış  inanışlar 
ilişkisi gözden geçirilecektir.. 

METHOD: 

Çalışmaya alınma kriterlerini karşılayan 44 hastaya; 

Sosyodemografik veri formu, SCIDI, Hastalık modeli anlama anketi, Hastaların ilaç almama nedenlerini sorgulayan 
anket, Hamilton depresyon ölçeği, Young mani derecelendirme ölçeği, Bipolar bozuklukta işlevsellik ölçeği kullanılmıştır. 

Sonuçlar  Erkek  (n:16)  Kadın (n:28) 

Yaş  35.7  40.1 

Eğitim Durumu  11.1                                                    10.8 

Medeni Durum 

Bekar  7  (%43.8)  9(%56.3) 

Evli  9(%39.1)  14 (%60.9) 

Boşanmış/dul  0 (%0.0)  5 (%100.0) 

Hastalık başlama yaşı  20.6 (±8.7)  16.7 (±4.2) 

Ted.’e ilk başvuru yaşı  28.7 (±13.3)  23.3 (±8.8) 

Aile Yapısı 

Çekirdek  10(%37.0)  17 (%63.0) 

Yarı geniş  1  (%14.3)  6 (%85.7) 

Geniş  5  (%50.0)  5  (%50.0) 

Başvuruda etken 

Kendi isteği  9 (%34.6)  17 (%65.4) 

Aile isteği  6 (%37.5)  10  (%62.5) 

Komşu, polis vs.  1 (%50.0)  1  (%50.0) 

Hastalık modeli anlama anketi soruları kapsamındaki sağlık yardımı arama davranışı değerlendirilmesi sonucunda, 
kadınların  erkeklere  oranla  daha  fazla  tıp  dışı  sağlık  yardımı  arama  davranışı  gösterdikleri,  ancak  aralarında  istatistiksel 
olarak anlamlı farklılık olmadığı tespit edilmiştir.



Kadınlarda  kendi  isteği  ile  tıbbi  tedaviye  başvuru  oranları  erkek  hastalarla  karşılaştırıldığında  istatistiksel  olarak 
anlamlı düzeyde düşük bulunmuştur. 

Tartışma 

BAB  tanısı olan bireylerin sağlık yardımı arama davranışını etkileyen çok sayıda faktör olabilir: Hastanın hastanın 
sosyodemografik özellikleri (yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, sosyoekonomik durum vs.), hastalığın şiddeti,işlevsellik düzeyi gibi 
Çalışma kapsamına alınan hastaların büyük ölçüde şehirde yaşamaları,  eğitim düzeylerinin yüksek olması  ve kadınerkek 
hasta eğitim düzeyleri arasında fark olmaması;çoğunun hastalık şiddetinin düşük olması  ilaç uyumsuzluğu , sağlık yardımı 
arama  davranışlarında kadın ve erkek hastalar arasında fark bulunmamasına sebep olmuş olbilir. 

KAYNAKLAR: 

1.  Hastalık açıklama modeli ve çare arama davranışı. Anadolu Psikiyatri Derg. 2001; 2(4): 222229 

2.  Psikotik Hastalarda Hastalık Açıklama Modeli ve Çare Arama Davranışı Turk Psikiyatri Derg2007; 18(1): 3847 

3.  Bipolar Bozuklukta İşlevsellik Ölçeğinin Geliştirilmesi, Güvenilirlik ve Geçerliliği. Turk Psikiyatri Derg 2007; 18: 344 
352.
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DEPRESYON TEDAVİSİNDE YENİ NESİL ANTİDEPRESANLARIN ETKİNLİKLERİ: Bir 
Ön Çalışma 
Nurper Erberk ÖZEN, Hatice Gülbağ BAHÇIVAN, Salih BATTAL 

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD 

Giriş: 

Serotonin  geri  alım  inhibitörleri  (SGİler),  majör  depresif  bozukluk  (MDB)  tedavisinde  ilk  seçenektir.  SGİler, 
serotonin geri alım inhibisyonu açısından seçici olan (seçici serotonin geri alım inhibitörleriSSGİ) ve hem serotonin hem de 
noradrenalin  geri  alım  inhibisyonu  yapan  (serotoninnoradrenalin  geri  alım  inhibitörleriSNGİ)  ilaçlardan  oluşan  iki  ayrı 
sınıftır(1). Bazı araştırmacılar, SNGİlerin, MDB  tedavisinde SSGİ’lerden daha etkin olduğunu savunmuşlardır  (2).   Tersine 
SSGİ ve SNGİ’leri arası fark olmadığını gösteren çalışmalar da vardır. Biz bu çalışmamızda MDB’da etkinliği gösterilmiş olan 
SSGİ essitalopram ve yeni nesil SNGİ duloksetinin ilk üç aydaki etkinlik düzeyini karşılaştırdık. 

Amaç: 

Bu çalışmada, duloksetin ve essitalopramın MDB’daki etkinliklerinin karşılaştırılmaları amaçlandı. 

Yöntem: 

Çalışmaya,Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi Psikiyatri Polikliniği’ne başvuran, iki psikiyatri 
uzmanı  tarafından MDB  tanısı  koyulan,  1865  yaşlarındaki  hastalar  alındı.  122  gönüllü  katılımcıya  rastgele  duloksetin  60 
mg/gün (n=64) veya essitalopram 10 mg/gün (n=58) başlandı. Tedaviden önce, tedavinin dördüncü ve on ikinci haftalarında 
Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeği (HAMD) uygulandı. 

Bulgular: 

Duloksetin ve essitalopram grupları yaş (yıl) ortancaları  (p=0.980) (MannWhitney U); cinsiyet (p=0.356), medeni 
durum (p=0.403), eğitim (p=0.594), iş (p=0.465), aylık gelir (p=0.977) açısından farklılık göstermemektedir (Yates Kikare). İki 
grup  depresyon  şiddetleri  açısından  farklı  değildi  (p=0.500)  (Pearson  Kikare).  İki  grubun  başlangıç  (p=0.246),  dördüncü 
(p=0.076)  ve  on  ikinci  hafta  (p=0.344)  HAMD  puan  ortancaları  arasında  fark  bulunamadı.  Duloksetin  ve  essitalopram 
grubunun üç farklı zamandaki HAMD puan ortancaları arasındaki fark anlamlıydı (ikisi için de p<0.001) (Friedman testi). İki 
grubun kendi  içindeki karşılaştırmalarda, başlangıç HAMD puanları dördüncü ve on  ikinci hafta puanlarından ve dördüncü 
hafta  HAMD  puanları  on  ikinci  hafta  puanlarından  yüksekti  (tüm  ikili  karşılaştırmalarda  p<0.001)  (Wilcoxon).  HAMD 
puanlarına  göre,  iki  gruptaki  hiçbir  hastada  dördüncü  haftada  anlamlı  düşme  gözlenmedi.  On  ikinci  haftada  HAMD 
puanlarına göre yanıt verenlerin oranı, essitalopram grubunda duloksetine göre anlamlı yüksekti (p=0.021) (Yates Kikare). 
İki grupta herhangi bir nedenle tedaviyi bırakma oranları arasında anlamlı fark yoktu (p=0.309) (Yates Kikare). Tedaviyi yan 
etki  nedeniyle  bırakanların  sayısı  duloksetin  grubunda  4,  essitalopram  grubunda  1  kişiydi;  yan  etki  nedeniyle  tedavinin 
bırakılma oranları arasında  fark yoktu  (p=0.368)  (FisherExact  test). Öznel etkisizlik kararına ve diğer nedenlere bağlı  ilaç 
bırakanlar, essitalopram grubunda 9 kişiyken, duloksetin grubunda 2 kişiydi (p=0.001) (FisherExact test). 

Tartışma: 

Çalışmamızda,  essitalopramın  MDB’deki  etkinliğinin  en  azından  tedavinin  ilk  on  iki  haftasında  duloksetinle 
karşılaştırılabilir  düzeyde olduğu gösterilmiştir  (3,4). Bir derlemede,  essitalopram  ile 612. haftalardaki  yanıt duloksetinden 
farklı  bulunmamıştır  (5).  Bizim  sonuçlarımızda,  on  ikinci  haftada  essitalopram  ile  gözlenen  yanıt,  duloksetinden  daha 
yüksektir.  İki  ilacın  erken  yanıt  açısından  karşılaştırıldığı  çalışma  yoktur.  Sonuçlarımız,  dördüncü  hafta  HAMD 
değerlendirmelerine  dayanarak  iki  ilacın  da  erken  yanıt  sağlamadığını  göstermektedir.  Essitalopram  tedavisinde 
duloksetinden daha az yan etki olduğunu; essitalopram ve duloksetine bağlı  yan etkilerle  tedaviyi  bırakanların oranlarının 
farklı olmadığını bildiren çalışmalar vardır (3,4). Bu çalışmalardan birinde, iki tedavi grubunda yan etkiler dışındaki nedenlerle 
(etkisizlik  vb.)  tedaviyi  sonlandırılanların  oranları  farklı  bulunmamıştır  (4).  Çalışmamızda,  iki  grupta  yan  etkiler  nedeniyle 
tedaviyi  bırakma  oranları  farklı  değildir;  essitalopram  grubunda  öznel  etkisizlik  kararına  bağlı  tedaviyi  bırakma  duloksetin 
grubundakinden daha yüksektir. Essitalopram ve duloksetinin etkinlik ve  tolerabilitesini  karşılaştıran çalışmaların sonuçları 
çelişkilidir.  Bizim  çalışmamızda,  essitalopram  ile  on  iki  haftadaki  yanıt,  duloksetinden  daha  yüksektir.  Çalışmamız  halen 
devam etmekte olup hastaların altıncı ay değerlendirilmesi tamamlanmamıştır.
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Psikiyatrik Hastaların Hastalıkları İçin Çare Arama Yaklaşımları 
Fırat AY, Çınar YENİLMEZ, Gülcan GÜLEÇ 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD 

Amaç: 

Bu  çalışmanın  amacı  Eskişehir’de  ruhsal  sorunları  açıklama  ve  çare  arama  davranışlarının  genel  niteliklerini 
araştırmaya yöneliktir. 

Yöntem: 

Araştırmaya 15 Ocak – 1 Mayıs tarihleri arasında ESKİŞEHİR OGÜ Tıp Fakültesi Psikiyatri Polikliniğine ayaktan 
başvurmuş olan ve DSM IV tanı kriterlerine göre eksen1 hastalığı olan hastalar alındı. Uygulama için hastalardan yazılı izin 
alındı. Polikliniğe başvurup çalışmaya katılmayı reddedenler çalışma dışı bırakıldı. Poliklinikte psikiyatri araştırma görevlileri 
tarafından uygulanan anket  formu, yaş, cinsiyet, eğitim, medeni durum, ailenin kazancı, yaşadığı yer gibi sosyodemografik 
bilgilerle birlikte hastanın hastalığını açıklama ve çare arama davranışını araştıran sorulardan oluşmaktaydı. 

Bulgular: 

Çalışmaya kriterlere uyan toplam 135 hasta dahil edildi. 104ü kadın, 31i erkek hastaydı . Ortalama yaş erkekler için 
35.45  (15.49  standart  sapma),  kadınlar  için  39.12  (13.73  standart  sapma)  olarak  saptandı.Çalışmaya  katılan  erkeklerin 
ortalama  eğitim  durumu  11.77  yıl  (4.74  standart  sapma),  kadınların  eğitim  durumu  8.41  yıl  (4.50  standart  sapma)  olarak 
bulundu. Her işki cinsiyet arasındaki eğitim durumu farkı istatistiksel olarak anlamlı bulundu. Çalışmaya katılan 135 hastadan 
99u  yakınmaları  sebebiyle  psikiyatrist  başvurusunun  kendi  fikri  olduğunu,  77si  hastalığa  yol  açan  etkenin  ailevi  sorunlar 
olduğunu, 85i  yılların birikimi  sebebiyle hastalığın  şimdi  ortaya çıktığını, 75i daha önceden bir psikiyatriste başvurduğunu, 
110u  ailesindeki  bir  kişide  benzer  yakınmalar  olsa  onu  bir  psikiyatriste  yönlendireceğini,  77si  tedavi  olarak  ilaç  tedavisi 
istediğini, 51i hastalıkla ilgili korkusunun bakıma muhtaç hale gelmek olduğunu belirtti. 

Sonuç: 

Psikiyatrik  hastalıklarda  çare  arama  davranışlarını  değerlendiren  çalışma  sayısı  kısıtlıdır.  Çalışmamızda  çare 
arama  davranışları  ve  kültürel  değerler  arasındaki  ilişki  değerlendirilmiştir.Hastalığı  algılayış  ve  çare  arama  davranışları 
açısından cinsiyetler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır. 

Kaynaklar: 

1  Ünal  S,  Özcan  Y,  Emul  HM,  Çekem  B,,  Elbozan  HB,  Sezer  Ö.  Hastalık  açıklama  modeli  ve  çare  arama 
davranışı. Anadolu Psikiyatri Dergisi2001; 2(4):222229) 

2 Ünal S. Psikiyatrik uygulamalarda sosyokültürel duyarlılık. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2000; 1(4):225230 

3  Kleinman A, Eisenberg  L, Good B: Culture,  illness,  and  care; Clinical  lessons  from  anthropologic  and  cross 
cultural research. Ann Int Medicine 1978; 88:251258.
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Öğrenci  Hemşirelerin  Psikiyatri  Hemşireliği  Uygulamalarında  NANDA  Tanılarını 
Kullanma Ve Sonuçlar Arasındaki Etkileşimin Belirlenmesi 
Özlem ÖRSAL 1 , Songül YILDIRIM 2 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eskişehir Sağlık Yüksek Okulu 1 

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi 2 

Amaç: 

Bu çalışma Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eskişehir Sağlık Yüksek Okulu öğrencilerinin Psikiyatri Hemşireliği 
Klinik  uygulamalarında  hazırladıkları  hemşirelik  süreci  raporlarında  NANDA  (Kuzey  Amerika  Hemşire  Tanıları  Birliği) 
tanılarını kullanma durumlarını belirlemek, belirlenen tanılara yönelik uygulamalar ve sonuç arasındaki etkileşimi belirlemek 
amacıyla tanımlayıcı ve kesitsel türde bir araştırmadır. 

Gereç – Yöntem: 

Bu çalışma ESOGÜ Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri kliniğinde gerekli izinler alındıktan 
sonra yapılmıştır. 20092010 akademik yılı psikiyatri hemşireliği dersi klinik uygulaması yapan 48 öğrencinin hazırladığı 60 
hemşirelik  bakım  planı  araştırmanın  evrenini  ve  aynı  zamanda  örneklemini  oluşturmuştur.  Veri  toplama  aracı  olarak 
hemşirelik bakım planları kullanılmıştır. Bakım planlarını hazırlamada hastaların tanıtıcı bilgilerini içeren Ruh sağlığı Psikiyatri 
hemşireliği genel klinik uygulama değerlendirme formu, Fiziksel durum değerlendirme formu, ANA tarafından sınıflandırılan 
bireysel  süreçte ortaya çıkan  insan davranışları modelleri  sınıflaması  ve NANDA  tarafından onaylanmış hemşirelik  tanıları 
kullanılmıştır.  NANDA  tanıları  1994  yılında  Perihan  Güler  tarafından  Türkçeye  çevrilerek  Psikiyatri  hemşireliği  alanında 
kullanılmıştır. Daha sonra Firdevs Erdemir tarafından tüm tanılar bir kitap halinde çevrilerek ele alınmıştır. Hastalara konulan 
tanıların  doğruluğu  araştırmacılar  tarafından  da  onaylanmıştır.  NANDA’daki  psikiyatri  kliniğine  uyumlu  68  tanı  seçilmiş, 
öğrenciler tarafından örnek vakalarla tekrar anlattırılmıştır. Ancak öğrenciler tarafından etyolojilerine göre konulan 22 temel 
tanı ele alındığı saptanmıştır. 22  tanının öğrenciler  tarafından ele alınma sıklığı, bu  tanıya uyumlu planlama, uygulama ve 
değerlendirme  yapabilmeleri  değerlendirilmiştir.  Verilerin  analizi  SPSS  13.00  for  Windows  programında  ki  kare  testi  ile 
yapılmıştır. 

Bulgular: 

Hastaların  %60’ı  kadın  %40’ı  erkek  olup,  yaşları  en  az  17,  en  fazla  68  ortalaması  37,2±10’dur.  Hastaların 
%28,3’ünün  ilk  yatışı  ve %73,3’ünün  kendi  isteği  dışında  hastaneye  yatırıldığı  saptanmıştır.  Hastaların %41,7’si  psikoz, 
%38,3’ü depresyon ve %20’sinin mani tıbbi tanısı aldıkları görülmektedir. Bu tıbbi tanılara yönelik NANDA’nın 22 hemşirelik 
tanısından öğrencilerin koydukları en sık hemşirelik tanıları sosyal izolasyon (%73,3), uyku örüntüsünde bozukluk (%55) ve 
bireysel baş etmede yetersizliktir (%53,3). Üç tıbbi tanıya yönelik öğrencilerin doğru hemşirelik tanısı koydukları, bu tanılara 
yönelik hemşirelik girişimi planladıkları, planladıkları bu girişimleri doğru uyguladıkları saptanmıştır (p=0,000). Öğrencilerin 22 
hemşirelik tanısından sadece bireysel baş etmede yetersizlik tanısının değerlendirme aşamasında başarıya ulaşamadıkları, 
ulaşamama nedeninin hastadan kaynaklı olduğu belirlenmiştir (p=0,0000). 

Sonuç: 

Psikiyatri  servisindeki  uygulamaların  soyut  kavramlara  dayanması  nedeniyle  hemşirelik  tanısı  ile  çalışmanın 
uygulamada  kolaylık  sağladığı  saptanmıştır.  Bu  sonuca  paralel  olarak  öğrenci  NANDA  hemşirelik  tanılarını  koyabilmiş, 
uygulama yapabilmiş, değerlendirebilmiştir. Öğrencinin psikiyatri kliniğinde kısa süreli çalışmasında bile başarı sağlamıştır. 
Psikiyatri  kliniğindeki  hemşirelerin  hastayı  gözlemlerken  ve  bakım  verirken NANDA  tanılarından  yararlanması  durumunda 
daha etkin ve verimli olacağı öngörülmektedir.



Eskişehir’de Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Şizofrenik Bozukluğa Yönelik Bilgi ve 
Tutumları 
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Çınar Yenilmez*, Gülcan Güleç**, Damla Ernur***, Anıl Aydın***, Özge Yücel***, Göksu Asil***, Nuri Şengüleroğlu***, 
Ömer Aycan***, Serenay Çetinoğlu***, Zeynep Vatanseven***, Derya Öktem***, Meltem Genç*** 

Doç.Dr.*,  Yrd.Doç.Dr.** 

Tıp Fakültesi Psikososyal Dayanışma Klübü Öğrencileri*** 

 

Amaç:  

Bu çalışmanın amacı tıp fakültesi öğrencilerinde psikiyatri eğitiminin şizofreni konusundaki bilgi ve tutumları 
üzerindeki etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. 

  Yöntem: 

 Bu çalışmaya, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde 1.sınıftan 101 ve 5.sınıftan 101 öğrenci 
katılmıştır.  

Bu çalışmada Türkiye’de tutum çalışmalarında sık kullanılan tutum anketinin şizofreni bölümü uygulanmıştır.  

Veri girişi ve analizler SPSS (13.0) istatistik programıyla yapılmış, gruplara  ilk olarak Kolmogorov-Smirnov testi 
yapılmış. Verilerin  doğru orantılı olarak dağılmadığı  görülünce Mann-Whitney-U testi uygulanmıştır.  

Bulgular:  

1. Sınıf öğrencileri ile 5. Sınıf öğrencileri arasında 

Cinsiyet, kendisinin tedavi görme öyküsü ve yakınlarının tedavi görme öyküsü arasında anlamlı farklılık saptanmadı  
(P>0,05). 

“Olgu Örneğini Kavrayışı İle İlgili Sorular” karşılaştırıldığında;  A.’nın  bu durumu kişilik zayıflığından 
kaynaklanmaktadır (p<0,001) ve A.’nın   bu durumu yaşadığı sosyal sorunlardan kaynaklanmaktadır (p<0,001) 

“Şizofreni Olgusuna Genel  Bakışı ve Etyolojisi  İle İlgili  Sorular” da; Şizofreni  sosyal sorunlar  nedeniyle ortaya 
çıkar(p<0,001), Şizofreni  aşırı üzüntü halidir (p<0,001), Şizofreni  bir hastalık değil, zaman zaman her insanın içine düştüğü 
bir durumdur (p<0,05), Şizofreni  doğuştan gelen bir hastalıktır (p<0,01), 

“Şizofreni Olgusuna Toplum İçinde Yaşamı İle İlgili  Sorular”’da 

Şizofrenler toplum içinde serbest dolaşmamalıdırlar (P<0,001), Şizofreni   bir kişiyle birlikte çalışabilirim ( P<0,001), 
Şizofren   bir kişiyle evlenebilirim ( P<0,01), Şizofren  bir komşum olması beni rahatsız etmez (P<0,01), Şizofrenler saldırgan 
olur (P<0,01), 

“Şizofreni Olgusunun  Tedavisi   İle İlgili  Sorular”’da, 

Şizofreni  tam olarak düzelmez (P<0,01), Şizofreni  ilâçla tedavi edilebilen bir hastalıktır (P<0,001), Şizofreni  
psikoterapi ile tedavi edilebilen bir hastalıktır (P<0,05), Şizofreni  tedavisinde kullanılan ilâçlar bağımlılık yapabilirler 
(P<0,001), Şizofreni  tedavisinde kullanılan ilâçlar ciddî yan etkiler yaparlar (P<0,001), 

 

“Olgu Örneğinin Çare Arama Davranışı İle İlgili Sorular”’ da; isterse bu durumu aşabilir (P<0,01), Öncelikle güçlü 
olması gerekmektedir (P<0,05), Öncelikle bir tatile çıkması, bulunduğu ortamdan uzaklaşması gerekmektedir (P<0,001) 
yanıtlar  arasında istatistiki farklılıkar saptanmıştır. 

 

Tartışma:  

Tıp fakültesi öğrencilerinin ruhsal hastalıklara yönelik tutumlarını araştıran çalışmalarda çoğu kez psikiyatri stajı 
öncesi ve sonrası değerlendirmeler yapılmış ve psikiyatri stajının tutum ve bilgilerde bir değişiklik yaratıp yaratmadığı 
araştırılmıştır.  



Bu  çalışmalarda sonuçlar çoğu kez birbiriyle çelişkili bulunmuştur.Psikiyatri stajının ruhsal hastalıklara yönelik 
tutumlarda önemli bir değişikliklere yol açtığını bildiren çalışmalar yanında yaratmadığını bildiren çalışmalarda 
bulunmaktadır. 

Bunun nedenleri; olumlu tutumların sağlık mesleğini seçme ve bu konuda gönüllülük ile ilişkili olabileceği, hekim 
adaylarında staj sonrasındaki bilgi artışının geçici olduğu ve tıp eğitiminde biyolojik yaklaşımın ağırlıklı olması ve psikiyatri 
stajından sonra öğrencilerin tekrar salt biyolojik yaklaşımın baskın olduğu bir ortama  

dönmeleri ile ilişkili olabileceği bildirilmektedir.  

Bizim çalışmamız  da psikiyatri stajının olumlu olduğu  

şizofreniyi kavrama, etyoloji,, toplum içinde yaşama, tedavi ve çare arama davranışı ile ilgili soruların önemli bir  kısmında 
farklılık gösterdiği saptanmıştır. 
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