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Hakkımda: 

Adım Enes Başak. Konya Meram tıp fakültesi son sınıfta okuyorum. Tıp fakültesinde altı yıl 

boyunca aldığımız dersleri bir web sitesinde toplamak gibi bir düşüncem vardı her zaman. Tıpçı 

arkadaşlarıma, kardeşlerime bir nebze faydam olsun niyetiyle bu web sitesi fikrimi tamamlamak için 

çalışmaya başladım. Şuan için dönem 5′deki stajların notlarını yüklemek ile meşgulüm. Son güncellemelerle 

bu tıp sitemizde; dönem 4 notları, dönem 5′ten bazı notlar, muayene videoları, TUS soruları ve bazı tıp 

programları bulunmakta. İnşallah zamanla tüm notları yükleyeceğiz ve hemen her branşta arkadaşlarımıza 

faydalı olacak bu siteyi tamamlayabileceğiz. Facebook‟ta bu sitemizin tanıtımını yapmak amacıyla açtığımız 

sayfaya; http://facebook.com/tipnotlari adlı link ile ulaşabilirsiniz. Sayfamızın tanıtımını yaparak, 

arkadaşlarınıza tavsiye ederek, öneri ve eleştiriler ileterek katkıda bulunmanız sizlerden almak istediğim en 

büyük yardım olur. 

Yaklaşık 5 yıldır şiir ve öykü yazıyorum, „„Sızıntı‟‟ ve „„Lokman Hekim” gibi dergilerde yazılarımı 

yayınlamaktayım. Yayınlanmış ”Hasretin Kadar” isimli bir şiir kitabım var olup, bu kitabıma idefix.com, 

kitapdunyasi.com gibi sitelerden bakabilirsiniz. Şahsi web sitem ise; www.enesbasak.wordpress.com olup 

bana buradan ulaşabilirsiniz. 

Aynı zamanda, uluslararası literatür dergisi olan ”Journal of Pediatric Neurology” adlı dergide 

editörlük yapmaktayım; http://childscience.org/html/jpn/editor.html adlı link ile bu dergiye ulaşabilirsiniz. 

Bunların dışında; ”Medikal Akademi” isimli bir tıp şirketinde köşe yazarlığı yapmaktayım; 

http://www.medikalakademi.com.tr/uyeler/drenes. Köşe yazarlığı yapmakta olduğum bir diğer yer ise 

”Haberci Medya” isimli bir haber sitesi olup; http://habercimedya.com adlı link ile bu siteye ulaşabilirsiniz. 

 

Teşekkürlerimle, 

Enes Başak, MD 

Assistant Editor 

Journal of Pediatric Neurology 

Necmettin Erbakan University, 

Meram Medical Faculty 

Departments of Pediatrics 

4208 Konya, Turkiye 

E-mail: enesbasak42@hotmail.com 

http://www.childscience.org 

http://www.iospress.nl 
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Önsöz: 

Değerli arkadaşlar; 

Tıp eğitimi gerçekten uzun ve zorlu bir süreç. Bu süreci en iyi şekilde tamamlayarak mesleğimizi 

icra etmek hepimizin tek temennisi ve gayesi olmakla birlikte, iyi çalışma ortamlarına sahip olmak bunları 

gerçekleştirmek adına en önemli faktörlerden biridir. Birçoğumuz not yükünün fazlalığından ve pratik 

eğitimin yeterli olmadığından şikâyetçi oluruz. Belki de bunlar halledilebilirse bizler eğitimlerimizi daha 

rahat tamamlayabilecek ve daha iyi hekimler olarak yetişebileceğiz. Önemli olan ise bu amaçlarımıza cevap 

veren, en yüksek faydaları sunan bir ortama sahip olmaktır. 

Bu gaye ile 8-9 ay kadar önce çalışmalarıma başladım. Sahip olduğum notları web ortamına koyarak 

insanların ulaşmasını sağlamaya çalıştım. Ancak notları slayt halinde koymaktan öte bütün notları tek tek 

word formatına çevirerek yükledim. Bazen 1 not için 3-4 saatimi verdiğim de oldu ancak her zaman amacım 

notları word halinde sunarak daha rahat okunabilmesini ve faydalanılabilmesini sağlamak oldu. Bu şekilde 

bir çalışmayla bütün ders notlarını yüklemek için uğraşlar verdim. 

Pratik eğitimini desteklemek amacıyla da sistemik muayene videolarını youtube kanalıyla herkese 

sundum. Ayrıca önümüzdeki yıl okul hocalarımızla birlikte EKG, MR, BT, USG ve bazı sistemlere 

yaklaşımlarla ilgili eğitim videoları da hazırlayacağız. Şuan için ders notlarını yüklemeye devam ederek ve 

tabi yeni yeni projeler de hazırlayarak tıp eğitimine desteğimi sürdüreceğim. Bu projelerden bahsedecek 

olursak; internet imkânı her zaman bulunmayan kişiler için ders notlarımızın pdf kitaplarını hazırladım. 

Ayrıca e-book ve cep telefonları için program (jar, sis, android gibi) olarak da sunmak gibi bir gayem var. 

Amacım; zamanla yeni faaliyetlerde de bulunarak bu sistemi devam ettirmek ve tıp eğitimine kendi 

şahsımca yapabileceğim en iyi katkıyı yapmak. Şuan tıp notları olarak google aramalarında 1. sırada olmak 

ve birçok meslektaşımdan teşekkür mesajları almak beni fazlasıyla mutlu eden ve bu çalışmalarıma devam 

etmeme elbette ki yeterli olan şeylerdir. İnşallah bu devam edecek ve koca tıp deryasına bir damla da ben 

sunabileceğim. 

Teşekkürlerimle, 

Enes Başak 
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1 - Anksiyete Bozuklukları 

Panik bozukluğu: 

DSM-IV Tanı Kriterleri: 

A-Aşağıdakilerden hem (l), hem de (2) vardır. 

-1-Yineleyen beklenmedik panik atakları. 

-2-Ataklardan en az birini, l ay süreyle ya da daha uzun biri (ya da daha fazlası) izler: 

—-a-Başka atakların da olacağına ilişkin sürekli bir kaygı. 

—-b-Atağın yol açabilecekleri ya da sonuçlarıyla ( aklını kaybetme, MI) ilgili olarak üzüntü duyma. 

—-c-Ataklarla ilişkili olarak belirgin bir davranış değişikliği gösterme. 

B-Agorafobinin olmaması. 

C-Panik atakları bir maddenin ya da genel tıbbi bir durumun doğrudan fizyolojik etkilerine bağlı değildir. 

D-Panik atakları, sosyal fobi, özgül fobi, obsesif kompülsif bozukluk, posttravmatik stres bozukluğu ya da 

ayrılma anksiyetesi bozukluğu (örn. evden ya da yakın akrabalarından uzak kalmaya tepki olarak) gibi başka 

bir mental bozuklukla daha iyi açıklanamaz. 

———————————————————- 

Panik atağı kendi başına bir bozukluk değil, değişik hastalıkların seyri esnasında ortaya çıkan bir durumdur. 

Şu semptomlardan en az dördünün birden başladığı ve 10 dakika içinde en yüksek düzeyine ulaştığı, yoğun 

korku ya da rahatsızlık duyma dönemidir: 1-Çarpıntı, kalp atımlarını duyumsama ya da kalp hızında artma. 

2-Terleme. 3-Titreme ya da sarsılma. 4-Nefes darlığı ya da boğuluyor gibi olma. 5-Soluğun kesilmesi. 6-

Göğüs ağrısı ya da göğüste sıkıntı hissi. 7-Bulantı ya da karın ağrısı. 8-Baş dönmesi, sersemlik hissi, 

düşecekmiş ya da bayılacakmış gibi olma. 9-Derealizasyon (gerçek dışılık duyguları) ya da 

depersonalizasyon (benliğinden ayrılmış olma). 10-Kontrolünü kaybedeceği ya da çıldıracağı korkusu. 11-

Ölüm korkusu. 12-Paresteziler (uyuşma ya da karıncalanma duyumları). 13-Üşüme, ürperme ya da ateş 

basmaları. 

Agorafobi: Bir panik atağının ya da panik benzeri semptomların çıkması durumunda yardım 

sağlanamayabileceği ya da kaçmanın zor olabileceği yerlerde ya da durumlarda bulunmaktan kaygı duyma. 

Tek başına evin dışında/içinde olma, kalabalık bir ortamda bulunma ya da sırada bekleme, uçak, otobüs ya 

da otomobille yolculuk sayılabilir. Bu durumlardan kaçınılır ya da yoğun bir sıkıntıyla katlanılır ya da 

yanında bir kişiye ihtiyaç duyulur. 

Epidemiyoloji/etyoloji: Yaşam boyu yaygınlığı %1.5-3.5. Hastaların % 75‟i kadındır. Genetik yatkınlık 

önemlidir, CO2 aşırı duyarlılığı ve hiperventilasyon vardır, serotonerjik (etkinlikte azalma) ve noradrenarjik 

(etkinlikte artma) disfonksiyon vardır. 

Ayırıcı tanı: Medikal durumlar: vertigo, mesane kontrolünün kaybı, bilinç kaybı ve 45 yaşından sonra 

başlama gibi atipik semptomlar tıbbi durumları düşündürmelidir. Başta kardiyak durum olmak üzere, tiroid, 

kan şekeri, tam kan sayımı gibi testler yapılmalıdır. Psikiyatrik durumlar: diğer anksiyete bozuklukları, 

yapay bozukluk, hipokondriyazis, depersonalizasyon, sosyal v.d. fobik durumlar, depresyondan ayırt 

edilmelidir. 
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Tedavi: İlaç: panik bozukluğunda SSRI‟lar, klomipramin, imipramin, benzodiazepinler etkin ilaçlardır. 

Paroksetin sedatif etkisi ile de acil sonuç alma avantaj sağlar. Bu hastalarda depresyon ve alkol bağımlılığı 

sık görülür. Panik hastaları ilaç yan etkilerine, çok duyarlı oldukları için çok düşük dozla ilaca başlanıp 

yavaş yavaş artırılmalı. İlaç tedavisinin süresi: panik bozulduğu kronik bir hastalık olduğu için tedavi 

ortalama 6-12 ay sürdürülmelidir. İlaç kesilmesi ile nüks oranı %30-90 olarak bildirilmiştir. Bilişsel-

davranışçı tedavi: hastanın bedensel duyumları yanlış (felaketvari) yorumlama eğilimi ve bununla ilgili 

hatalı inançları düzeltilmelidir. Gevşeme egzersizleri ve solunum eğitimi yararlı olabilir. Panik bozukluğun 

tedavisi halinde agorafobi de zamanla (özellikle üstüne giderek) düzelir. 

Obsesif kompülsif bozukluk: 

Obsesyon ve kompulsiyonların kliniğe hakim olduğu klinik tablodur. OKB, DSM-IV‟te kaygı bozuklukları 

içinde sınıflandırılmıştır. ICD-10‟da ise OKB nörotik stresle ilgili ve somatoform bozukluklar içinde yer 

almakta, kaygı bozuklukları başlığı altında değil tek başına sınıflandırılmaktadır. 

Tanım ve klinik özellikler: Obsesyon: istenmeden gelen ve uygunsuz olarak yaşanan ve belirgin anksiyete 

ya da sıkıntıya neden olan, sürekli düşünceler, dürtüler ya da düşlemlerdir. Kompulsiyon: kişinin kendini 

yapmaktan alıkoyamadığı yineleyici davranışlar (el yıkma, sıraya koyma, kontrol etme gibi) ya da zihinsel 

eylemlerdir (dua etme, sayma, sözcükleri sessiz bir biçimde yineleme gibi). Kompulsiyonların amacı 

anksiyete ya da sıkıntıdan korunmak ya da bunları azaltmaktır, haz almak ya da doyum sağlamak değildir.—

—-Hastaların %40‟ ında sadece obsesyon, %30‟ unda sadece kompulsiyon, kalan %30 kadarında da hem 

obsesyon, hem de kompulsiyon bulunmaktadır. En sık görülen obsesyonlar; bulaşma (%50), kuşku (%40), 

somatik (%30), simetri (% 30) agresif(% 30), cinsel (%25) ve dinsel (%10) obsesyonlar şeklindedir. 

Olguların %70‟ ten fazlasında iki ya da daha çok obsesyon tipi bir aradadır. En sık görülen kompulsiyonlar; 

kontrol etme (% 60), yıkama (% 50), sorma-anlatma ya da dua etme (%35), sayma (%35), simetri ve düzen 

(%30) ve birlktirme (%20) konıpulsiyonları şeklinde sıralanabilir. 

Bulaş: pislik ve mikrop, meni, toksik maddeler, radyasyon vb. bulaşmasından endişe edilebilir. Kuşku: 

genellikle kontrol etme-denetleme kompulsiyonlarıyla birliktedir. Kapı, ütü fişi, ocak, cep-cüzdan. Agresif 

ve cinsel obsesyonları olanlar bu tür eylemlere gireceklerinden korkarlar (çocuğunu öldürme, çocuğuyla 

cinsel ilişkide bulunma gibi) ve çevreden güvence ararlar. Simetri ve düzenlilik obsesyonu olan hastalar 

olayların ya da nesnelerin tam istedikleri düzende, mükemmel ya da kesin bir simetrisi olmaları gerektiği 

düşüncesine sahiptirler. Somatik obsesyonlar en sık kontrol etme ve güvence arama ritüelleriyle birliktedir. 

Kişinin kendisinde hastalık olduğu ile ilgili obsesyonlar. Bu nedenle hipokondriyazisten ayırımı güçtür. 

DSM IV OKB tanı kriterleri: 

A-Obsesyonlar ya da kompulsiyonlar vardır: 

Obsesyonlar: 

-1. İstenmeden gelen ve uygunsuz olarak yaşanan ve belirgin anksiyete ya da sıkıntıya neden olan, yineleyici 

ve sürekli düşünceler, dürtüler ya da düşlemler. 

-2. Düşünceler, dürtüler ya da düşlemler sadece gerçek yaşam sorunları hakkında duyulan aşırı üzüntüler 

değildir. 

-3. Kişi, bu düşünceleri, dürtüleri ya da düşlemlerine önem vermemeye ya da baskılamaya ya da başka bir 

düşünce veya eylemle bunları etkisizleştirmeye çalışır. 

-4. Kişi, bunları kendi zihninin ürünü olarak görür (düşünce sokulması gibi değildir). 

Kompulsiyonlar: 
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-l. Bir tepki olarak ya da katı bir biçimde uygulanması gereken kurallara göre yapmaktan kendini 

alıkoyamadığı yineleyici davranışlar (yıkama, düzene koyma, kontrol etme) ya da zihinsel eylemler (dua 

etme, sayı sayma, birtakım sözcükleri sessiz bir biçimde söyleyip durma). 

-2. Bunlar, sıkıntıdan kurtulmaya ya da var olan sıkıntıyı azaltmaya ya da korku yaratan olay ya da 

durumdan korunmaya yöneliktir; ancak bu davranışlar ya da zihinsel eylemler ya etkisizleştirilmesi ya da 

korunulması tasarlanan şeylerle gerçekçi bir biçimde ilişkili değildir ya da açıkça çok aşırı bir düzeydedir. 

B-Bu bozukluğun gidişi sırasında bir zaman kişi obsesyon ya da kompulsiyonlarının aşırı ya da anlamsız 

olduğunu kabul eder. Not: Bu çocuklar için geçerli değildir. 

C-Obsesyon ya da kompulsiyonlar belirgin bir sıkıntıya neden olur, zamanın boşa harcanmasına yol açar 

(günde 1 saatten daha uzun zaman alırlar) ya da kişinin olağan günlük işlerini, mesleki (yada eğitimle ilgili) 

işlevselliğini ya da olağan toplumsal etkinliklerini ya da ilişkilerini önemli ölçüde bozarlar. 

D-Başka bir Eksen 1 bozukluğu varsa, obsesyon ya da kompulsiyonların içeriği bununla sınırlı değildir (ör. 

yeme bozukluğu, trikotilomani, hipokondriazis, parafili). 

E-Bu bozukluk bir maddenin (ör. kötüye kullanılabilen bir ilaç ya da tedavi için kullanılan bir ilaç) ya da 

genel tıbbi bir durumun doğrudan fizyolojik etkilerine bağlı değildir. 

İçgörüsü az olan tip: O epizodda çoğu zaman kişi obsesyon ya da kompulsiyonlarının aşırı ya da anlamsız 

olduğunu kabul etmiyorsa. 

———————————— 

Epidemiyoloji: OKB‟nin yaşam boyu yaygınlığı %2-3, 6 aylık yaygınlığı ise %1-2 olarak bulunmuştur. 

Ortalama başlama yaşı 23. Erkeklerde biraz daha erken (21 yaş), kadınlarda (24 yaş). Hastaların %65‟inde 

bozukluk 25 yaşından önce, ancak %15 kadarında 35 yaşından sonra başlamaktadır. OKB‟nin 

sosyoekonomik ve eğitim düzeyi yüksek kişilerde daha sık görüldüğü verileri vardır. 

Etyoloji: Psikodinamik etkenler: Freud; anal döneme saplanma veya bu döneme gerileme (regresyon). Anal 

dönemde çocuk birbirine karşıt ve dürtüsel yönden yüklü iki yetiyi (tutma ve boşaltma) kullanabilme 

durumuna gelmiştir. Davranışsal etkenler: obsesyonlar şartlı uyaranlardır. Nispeten nötral bir uyaran zararlı 

ya da sıkıntı verici yapıdaki olaylarla eşleşerek giderek tepkisel şartlanma süreciyle korku veya anksiyete ile 

ilişkilendirilmeye çalışılır. Genetik etkenler: 5 kat risk artışı vardır. Sosyokültürel etkenler: DSM-IV‟ te 

belirli bir kültürün gerektirdiği ve o kültüre özgü ritüellerin OKB belirtisi olarak ele alınamayacağı 

belirtilmiştir. Ancak bu ritüeller aynı kültürden olan diğer kişilerden daha aşırı, kültürel normlara uygunsuz 

yer ve zamanlarda yapıldığında ve toplumsal rol ve işlevlerde bozukluğa yol açtığında OKB tanısı söz 

konusudur. 

Nörobiyoloji: Bazal gangliyonlarda (özellikle striatumda) metabolizma ve kanlanma anormallikleri vardır. 

Bazı OKB‟lilerde motor tiklerin ve silik nörolojik işaretlerin daha sık görülmesi, kafa travmasından sonra 

başlayan 0KB vakalarının olması, Sydenham koresi, TS ve Huntington hastalığı olanlarda OKB‟nin daha sık 

görülmesi, psikoşirüji ile OKB‟nin tedavisinde başarılı sonuçlar alınması OKB‟de nörolojik bir nedenin 

varlığını düşündürmüştür. Sertonerjik (özellikle) ve dopaminerjik disfonksiyon vardır. 

Ayırıcı tanı: Nörolojik: tourette sendromu, diğer tik bozuklukları, temporal lob epilepsisi ve bazen de 

travma ve post ensefalitik komplikasyonlar. Tourette: karakteristik semptomları motor ve vokal tiklerdir. TS 

olanların %90‟ında kompülsif semptomlar vardır ve yaklaşık 2/3‟ü 0KB tanı kriterlerini karşılar. Diğer 

psikiyatrik durumlar: şizofreni, obsesif kompülsif kişilik bozukluğu(OKKB), fobik bozukluk ve depresyon. 

Şizofreniden, diğer şizofrenik semptomların olmayışı, içgörünün olması ve semptomların daha az bizar 

oluşu ile ayrılır. OKB ile yakından ilişkili diğer psikiyatrik durumlar: hipokondriazis, vücut dismorfik 
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bozukluğu ve dürtü kontrol bozukluklarıdır. Bu bozuklukların tümünde tekrarlayıcı düşünce veyadavranışlar 

vardır. 

Tedavi: Farmakoterapi, bilişsel-davranışçı terapi tek başına ya da tercihen kombine kullanılmaktadır. 

Farmakoterapi: Klomipramin; 150-300 mg/gün. SSRI; genelde ilk tercih haline gelmişlerdir, düzelme 8-10 

hafta alabilir, yüksek doz gerekir. Antipsikotiklerin eklenmesi dirençli ve zayıf içgörülü olgularda etkili 

olabilmektedir. Bilişsel-davranışçı terapiler içinde en etkili olanlar, yaşayarak maruz bırakma (in vivo 

exposure) ve tepkiye engel olma (response prevention) tekniklerinin birlikte kullanılmasıdır. 

Seyir ve prognoz: %50-70‟inde başlangıç gebelik, doğum, stresli bir olaydan sonra ortaya çıkmaktadır. 

Hastalar semptomlarını gizlediği için psikiyatra müracaat genelde semptomların ortaya çıkışından 5-10 yıl 

sonra olmaktadır. Hastaların %10-30unda belirgin, %40-50sinde kısmi düzelme olur. Tedavi görmeyenlerde 

düzelme oranı %6‟lara kadar düşer. Kötü prognoz göstergeleri: çocukluk döneminde başlama, bizar 

kompulsiyonlar veya hezeyanlar, tablonun çok ağır olması, birlikte majör depresyon veya özellikle şizotipal 

kişilik bozukluğu gibi kişilik bozukluklarının olması. İyi prognoz göstergeleri: iyi bir iş ve sosyal konum, 

hastalığın erken tanınması ve semptomların epizodik doğada olması. 

Özgül fobi: 

Toplumun en az % 10‟unu etkiler. Kadınlarda 2 kat daha sıktır. Davranışsal etkenler (korkmayı öğrenme) en 

büyük paya sahiptir. 

DSM-IV- Tanı Kriterleri: 

A-Özgül bir nesne ya da durumun varlığı ya da böyle bir durumla karşılaşacak olma beklentisi ile başlayan, 

aşırı ya da anlamsız,belirgin ve sürekli korku. 

B-Fobik uyaranla karşılaşma hemen her zaman birden başlayan bir anksiyete tepkisi/yada panik doğurur. 

Not: Çocuklarda anksiyete, ağlama, huysuzluk gösterme, donakalma, sıkıca sarılma olarak dışa vurulabilir. 

C-Kişi,korkusunun aşırı ya da anlamsız olduğunu bilir.(Çocuklarda bu özellik bulunmayabilir). 

D-Fobik durumlardan kaçınılır ya da yoğun anksiyete ya da sıkıntıyla bunlara katlanır. 

E-Kişinin olağan günlük işlerini, mesleki (yada eğitimle ilgili) işlevselliğini, toplumsal etkinliklerini ya da 

ilişkilerini bozar ya da belirgin bir sıkıntı vardır. 

F-l8 yaşının altındaki kişilerde süresi en az 6 aydır. 

G-Panik atakları, OKB, post travmatik stres bozukluğu (ör. ağır bir stres etkenine eşlik eden uyaranlardan 

kaçınma), sosyal fobi (ör. utanacak olma korkusu yüzünden toplumsal durumlardan kaçınma), gibi başka bir 

mental bozuklukla daha iyi açıklanamaz. 

——————————— 

Tipleri: Hayvan tipi: Böcekler ve diğer hayvanlara yöneliktir. Doğal/Çevre tipi: fırtına, yüksek yerler, su vb. 

Kan-enjeksiyon-yara tipi: invaziv tıbbi olay ve işlemlere yönelik korku. İleri derecede aileseldir ve genelde 

güçlü vazovagal tepki ile birliktedir. Durumsal tip: toplu taşıma araçlarında bulunma, tüneller, köprüler 

asansör, uçak araba kullanma, kapalı yerlerden korku. Diğer: boşluk, düşme fobisi, masal kostümlerinden 

korkma vb.——-Fobik bozukluklar çok yaygın karşılaşılan ruhsal sorunlar olmakla birlikte; genelde 

kaçınmanın mümkün olması (ör. uçak fobisi), doğal exposure ile düzelmeler sağlanması gibi nedenlerle 

hekime başvuru seyrek olmaktadır. 



Enes Başak                                                                                                                    Psikiyatri/10 

 

Özgül fobilerin tedavisinde davranışçı yöntemler (maruz bırakma/üstüne gitme/sistematik desensitizasyon) 

etkilidir. Davranışçı tedavi ile birlikte genellikle anksiyolitlk ve antidepresanların kullanımı gerekebilir. 

Sosyal fobi /sosyal anksiyete bozukluğu: 

Major depresyon ve alkol bağımlılığından sonra 3. en yaygın ruhsal hastalıktır. ABD‟de yaşam boyu 

yaygınlığı erkeklerde %11, kadınlarda % 15.5 olarak bulunmuştur. 25 yaşından sonra başlama nadirdir; orta 

derecede bir sosyal kaygı, fertleri sosyal durumlara hazırlayıcı olacağı için yararlıdır. Utancın insan 

duygularının en gizlisi ve en yoğunu olduğu söylenebilir.Kronik bir bozukluktur, ortalama süre 20 yıla kadar 

çıkar. 

Özgül tip, yaygınlaşmış tip ve performans anksiyetesi olmak üzere üç tipe ayrılır. Başlıca sosyal fobi 

durumları: topluluk önünde konuşma, ev dışında tuvalet kullanma, (kullanma zorunluluğunda da suyunu 

açarak kullanma), toplulukta yemek yeme veya bir şeyler içme, söyleyecek laf bulamama, biri seyrederken 

yazı yazma, bir toplantı, sınıf ya da partide bulunma. 

Yaygılaşmış tip, özgül tipe göre, daha erken başlama yaşı (yarısı 10 yaşından önce başlar) ve daha sık 

alkolizmle birliktelik göstermektedir. Şiddetli formlarda sosyal anksiyete bozukluğu ile agorafobiyi ayırt 

etmek güçtür. Sosyal fobi ile yaygınlaşmış anksiyete bozukluğu % 50 oranında birliktelik göstermektedir. 

Davranışsal etkenler: İstenmeyen sosyal olaylar, toplumda başarısızlık veya aşağılanma gibi, bireylerin 

sonraki sosyal durumlardan korkması ve kaçınmasına yol açabilir. Sosyal fobiklerin yarısında hastalığın 

başlangıcı bu tür olaylarla ilişkilidir. Ebeveyn tarafından utandırıcı disiplin veya akranların alaycı 

muameleleri de benzer şartlanmaya neden olabilir. Başkalarının sosyal kaygısını ya da küçük düşmesini 

gözlemek de gözlemcide o yönde şartlanma oluşturabilir. 

Genetik etkenlerin katkısı %30 kadar. Sınırlı (özgüI) sosyal fobide adrenerjik uyarı artışı olduğu ileri 

sürülürken, kimi araştırmacılar sosyal fobiyi dopaminerjik hipoaktiviteye bağlamaktadırlar. 

Serotonerjik disfonksiyon: Sosyal beceri eksikliği de sosyal fobi etyolojisinde önemli pay sahibidir. 

DSM-IV Tanı Kriterleri: 

A-Tanımadık insanlarla karşılaştığı ya da başkalarının gözünün üzerinde olabileceği,bir ya da birden fazla 

toplumsal ya da bir eylemi gerçekleştirdiği durumdan belirgin ve sürekli bir korku duyma. Kişi, küçük 

duruma düşeceği ya da utanç duyacağı bir biçimde davranacağından korkar (yada anksiyete belirtileri 

gösterir). 

B-Korkulan toplumsal durumla karşılaşma hemen her zaman anksiyete doğurur. Çocuklarda anksiyete, 

ağlama, huysuzluk gösterme, donakalma, sıkıca sarılma olarak dışa vurulabilir. 

C-Kişi, korkusunun aşırı ya da anlamsız olduğunu bilir (çocuklarda bu özellik bulunmayabilir). 

D-Korkulan toplumsal ya da bir eylemin gerçekleştirildiği durumlardan kaçınılır ya da yoğun anksiyete ya 

da sıkıntıyla bunlara katlanılır. 

E-Günlük işleri, mesleki (yada eğitimle ilgili) işlevselliğini, toplumsal etkinliklerini ya da ilişkilerini bozar 

ya da belirgin bir sıkıntı vardır. 

F-18 yaşının altındaki kişilerde süresi en az 6 aydır. 

Varsa belirtiniz: Yaygınlaşmış: korkular çoğu toplumsal durumu kapsıyorsa (çekingen kişilik bozukluğu ek 

tanısını koymayı da düşününüz). Performans: sınıfta sesli okuma, müzik/spor, tahtaya yazma, sorulara 
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cevap verme, test alma. Etkileşimsel: sohbete (özellikle karşı cinsle) katılma, yetişkinlerle konuşma, parti 

vb. okul etkinliklerine iştirak, yardım isteme/tarih sorma. 

——————————- 

Sosyal kaçınma/ güvenlik sağlama stratejileri: Kendiyle konuşanı işitmezden gelme/ gözünü kaçırma/ 

hastalanma. Zıtlaşmacılık/sosyal etkinliklere katılmayı reddetme/okul reddi. Dikkatlerden kaçınma/konuşma 

yapmak zorunda kalırsa ara vermeden konuşma. Utangaçlıkla ayırımı klinik muhakeme sorunudur. Genel 

olarak utangaç kişiler çevreyi gözlemleyerek kendisine yönelik olumsuz tavır olmadığını, aptal gibi 

görünmediğini tesbit eder; ancak sosyal fobikler çevreye değil kendi davranışlarına odaklandıklarından bu 

tür bir değerlendirme yapacak halde değildirler veya buna gerek bile görmeden olumsuz hükümlerini 

verirler. 

Kognitif davranışsal tedavi: rol oynama. Odyo ve video geri bildirimleri; hastanın kendi görüntüsünü 

izlemesi ve olumsuz yargılarını anlamasında önem taşır. Teyp ses tonunu ayarlamada yardımcıdır. 

Relaksasyon eğitimi, pekiştirme. Aile tedavisi: girişimciliği özendirme/kaygıyı söndürme stratejileri 

„Ebeveynin duygusal ve kaygılı tepkilerini değerlendirme, iletişim ve problem çözme. Ebeveyn eğitimi. 

Grup terapisi: Yararları; akran desteğini oluşturma (modelleme), pekiştirici firsatlar (normalizasyon), 

kaynakları paylaşma (yardım etme davranışları). İlaç tedavisi: ortalama süre 9-12 ay olmalıdır. SSRI, BDZ 

(klonazepam), beta bloker (propranolol), MAOI (fenelzin).——Uzun süreli tedavi çalışmaları, bu hastaların 

bir yıl sonra sadece %11‟inin tam düzeldiğini ortaya koymuştur. 

Yaygın anksiyete bozukluğu: 

Kişinin engelleyemediği aşırı bir endişe ve kuruntulu beklenti (evham), bu hastalığın temel özelliğidir. Bir 

yıllık yaygınlığı % 3-4 kadardır. Kadın/erkek oranı 3/2 - 2/1 dir. 

Etyoloji: Noradrenerjik aşırı etkinliğin anksiyete ve korku oluşturduğu bilinmektedir. YAB‟nda 

noradrenerjik sistemde artmış bir etkinlik ya da adrenoseptör duyarlığında değişmeler olduğu; ayrıca 

serotonerjik etkinlikte artış, GABA etkinliğinde azalma olduğu gösterilmiştir. Biyolojik araştırmalar beynin 

anksiyete ile ilişkili bölgelerinde (kortikal yapılar, limbik sistem, bazal gangliyonlar ve serebellum) nöral 

iletinin bozulmuş olabileceğini düşündürmektedir. Normalde stres yanıtlarında olması gereken otonomik 

esnekliğin azaldığı görülmektedir. Hastaların 1.derece yakınlarında %20 gibi yüksek oranda YAB‟na 

rastlanması genetik etyolojiyi düşündürmekte ise de genel kanaat çevresel etkenlerin daha önemli olduğu 

yönündedir. Çekingen, bağımlı, kompülsif ve düşük benlik saygısı özelliklerinin önemli yatkınlaştırıcı 

etkenler olduğunu göstermiştir. 

Klinik özellikler: Toplumda “evhamlılık” olarak nitelenmektedir. Ekonomik durum, muhtemel iş 

yükümlülükleri sağlık sorunları, çocukların yaşayabileceği olaylar, ev işleri, onarımlar, randevulara 

yetişememe gibi günlük konularla ilgili olarak aşırı ölçüsüz bir endişe ve kuruntu vardır. 

DSM-IV Tanı Kriterleri 

A-En az 6 ay süreyle; birçok olay veya faaliyet (iş, okul vs) hakkında yoğun kaygı ya da endişe duyma. 

B-Kişi endişesini kontrol etmekte zorlanır. 

C-Aşağıdakilerden en az 3‟ünün (çocuklar için sadece biri) olması 

—-1.Huzursuzluk, aşırı heyecan veya endişe 

—-2.Kolay yorulma 
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—-3.Konsantrasyon azalması, zihninin uyuşması 

—-4.İrritabilite/sinirlilik 

—-5.Kas gerginliği 

—-6.Uyku sorunları 

————————————————— 

YAB‟nda özellikle önemli olan ruhsal süreç, kişinin “çevre üzerinde denetiminin olmadığı” inancıdır. Kişi 

sürekli olarak potansiyel tehlike yaratan uyaranları izlemekte, tehlike oluşturmayan (hoş) uyaranları ise 

dikkate almamaktadır. Bu durum, hastalarda otomatik ve farkında olunmadan işleyen bir zihinsel düzenektir. 

Kişi yoğun endişesini durduramadığı için dikkatini rutin işlere odaklamada güçlük çeker, dalgınlaşır. 

Hastalar huzursuz, çabuk heyecanlanan ve sabırsız kimselerdir. Yüz ve beden gergin, eller genellikle 

titremektedir. Baş, sırt omuz ağrılan ve sertliği sıktır. Kas gerilimi özellilde alın kaslannda çok yoğundur. 

Kolay yorulma, ağız kuruluğu, aşırı geğirme, soluk alma ve yutma güçlüğü, çarpıntı, sık idrara çıkma, 

ereksiyon güçlüğü, kulak çınlaması, baş dönmesi, uyuşmalar gibi yakınmalar ayırıcı tanı problemleri 

doğurmaktadır. 

Ayırıcı tanı: Öncelikle normal endişeden ayırt edilmelidir. YAB‟ndaki endişe gerçekçi (normal) endişeye 

göre sorunla orantısız, daha yaygın, daha kronik ve stresle daha az ilişkisizdir. Değişik bedensel hastalıklara 

ikincil olarak da YAB gelişebilmektedir. Hipertiroidizm. hipoglisemi, kardiyovasküler hastalıklar, anemiler, 

KOAH ile sık karışabilir. Panik bozukluğu, major depresyon, alkol bağımlılığı, sosyal fobi durumları ile 

YAB‟nun birlikteliği son derece yüksektir. 

Gidiş ve sonlanış: YAB hayat kalitesini önemli ölçüde bozmaktadır. YAB genellikle yirmi yaş civarlarında 

başlamaktadır. Kimi hastalarda belirtiler ısrarlı ve yaşam boyu devam ederken, kimilerinde stresli olay 

dönemlerinde alevlenmelerle seyretmektedir. Genellikle kısmi düzelmeler elde edilmektedir. 

Tedavi: Tedavide tam düzelmeyi hedeflemekten ziyade belirtileri azaltmayı amaçlamak daha gerçekçidir. 

Anksiyeteyi artırabilen kafeinli maddelerin (çay, kahve, kola, çikolata) kaldırılması önerilmelidir. 

Kullanılıyorsa teofilin, stimulan ve dekonjestan ilaçlarla esrar, alkol, kokain gibi maddeler kesilmelidir. 

Benzodiazepinler: düşük ve orta dozlarla %70 oranında düzelme elde edilebilmektedir, diazepam en yaygın 

kullanılan benzodiazepindir, bu ilaçlar 1-2 aydan daha uzun süre kullanılmamalıdır. Buspiron, S-HTIA 

reseptör parsiyel agonistidir. Günde 2-3 kez bölünmüş dozlarda ve 20-60 mg günlük dozlarda kullanılır. 

Beta blokerler: Propranolol; anksiyetenin terleme, titreme, çarpıntı gibi bedensel belirtilerini yatıştırır. 

Antidepresanlar: Trisiklik AD‟ların etkinliğine dair çok sayıda yayın vardır. YAB‟da giderek daha fazla 

kullanılmaktadırlar (50-150mg). SSRI. Davranışçı-bilişsel psikoterapiler: düşünce biçimlerini ve bunların 

rahatsızlık verici işlevini hastalara göstermek hedeflenir. Kötü işlevli düşünceleri yeniden yapılandırma, 

gerçek yaşam şartlarında üzerine gitme denemeleri, derecelendirilmiş ev ödevleri yanında solunum eğitimi, 

kas gevşetme teknikleri kullanılır. 

Travma sonrası stres bozukluğu (TSSB): 

Travma sonrası stres bozukluğu üç belirti kümesine sahiptir; olayı yeniden yaşama, kaçınma ve aşırı 

uyarılmışlık. Özgül bir etyolojik faktörü olan tek ruhsal hastalıktır: travmatik olay. Savaş, deprem ve sel 

felaketi, fizik ya da cinsel saldırı, hırsızlık, cinayet, motorlu araç kazaları, toplama kampı ve işkence, uzun 

süre kötüye kullanılma yaşamdan bu tür olaylara örnek oluşturur. Bu bozuklukta beni tra ile ilgili yaşantılar, 

hem anksiyete belirtileri ve hem de depresif belirtiler bulunur. Tüm TSSB belirtileri travmatik olaya maruz 

kaldıktan kısa süre sonra gelişebilir. TSSB‟nun gelişiminde risk etkenleri: travmanın aniliği, süresi ve 

şiddeti, ruhsal hastalık öyküsü, nörotiklik, içe dönüklük, düşük zeka ve yaş, yetersiz eğitim, düşük 

sosyoekonomik durum, sınırh başa çıkma becerisi, sınırlı sosyal destek, tedaviye geç başlama. 
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Epidemiyoloji: stres yoğunluğuna göre değişir. Savaş, deprem gibi kitlesel felaketlerde şüphesiz çok daha 

sık karşılaşılacaktır. Genel yetişkin nüfustaki yaygınlığı % 1-%12 arasında değişir. TSSB belirtileri tecavüz 

kurbanlarının % 94‟ünde savaş gazilerinin % 40‟ında bulunmaktadır. 

Biyolojik etkenler: Artmış noradrenerjik duyarlılık, aşın uyarılmışlık, uyku sorunları ve öfke patlamalarına 

sebep olur. Serotonerjik disfonksiyon vardır. Dopamin, TSSB‟nun özellikle paranoid ve diğer pşikotik 

belirtilerinde önemlidir. 

Beyin görüntüleme: Byin görüntüleme çalışmaları, çoğunlukla hipokampal atrofi, Broca alanında azalmış 

kan akımı, talamik/kortikal aktivite oranında değişiklikler ortaya koymuştur. 

DSM-IV Tanı Ölçütleri: 

A-Travmatik bir olayla karşılaşma: 

—-1.Kişi, gerçek bir ölüm ya da ölüm tehdidi, ağır bir yaralanma ya da kendisinin ya da başkalarının fizik 

bütünlüğü bir tehdit olayını yaşamış, böyle bir olaya tanık olmuş ya da böyle bir olayla karşı karşıya 

gelmiştir. 

—-2.Kişinin tepkileri arasında aşırı korku, çaresizlik ya da dehşete düşme vardır. Not: Çocuklar bunların 

yerine dezorganize ya da ajite davranışla tepkilerini dışa vurabilirler. 

B-Travmatik olay aşağıdakilerden biri (yada daha fazlası) yoluyla sürekli olarak yeniden yaşanır 

—- 1.Olayın, elde olmadan tekrar tekrar hatırlanan sıkıntı veren anılan; bunların arasında düşlemler, 

düşünceler ya da algılar vardır. Not; küçük çocuklar, travmanın kendisini ya da değişik yönlerini konu alan 

oyunları tekrar tekrar oynayabilirler. 

—- 2.Olayı, sık sık sıkıntı veren bir biçimde rüyada görme. Not; çocuklar, içeriğini tam anlamaksızın 

korkunç rüyalar görebilirler. 

—- 3.Travmatik olay sanki yeniden oluyormuş gibi davranma ya da hissetme (uyanmak üzereyken ya da 

sarhoşken ortaya çıkıyor olsa bile, o yaşantıyı yeniden yaşıyor gibi olma duygusunu, ilüzyonları, 

hallüsinasyonları ve dissosiatif ”flashback” epizodlarını kapsar). 

—- 4.Travmatik olayın bir yönünü çağrıştıran ya da andıran iç ya da dış olaylarla karşılaşma üzerine yoğun 

bir psikolojik sıkıntı duyma. 

—- 5.Travmatik olayın bir yönünü çağrıştıran ya da andıran iç ya da dış olaylarla karşılaşma üzerine 

fizyolojik tepki gösterme. 

C-Aşağıdakilerden üçünün (yada daha fazlasının) bulunması ile belirli, travmaya eşlik etmiş olan 

uyaranlardan sürekli kaçınma ve genel tepki gösterme düzeyinde azalma. 

—-1.Travmaya eşlik etmiş olan düşünce, duygu ya da konuşmalardan kaçınma çabaları. 

—- 2.Travma ile ilgili anıları uyandıran etkinlikleri, yerler ya da kişilerden uzak durma çabalarının olması. 

—- 3.Travmanın önemli bir yönünü anımsayamama. 

—- 4.Önemli etkinliklere karşı ilginin ya da bunlara katılımın belirgin olarak azalması. 

—- 5.İnsanlardan uzaklaşma ya da insanlara yabancılaştığı duyguları 
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—- 6.Duygulanımda kısıtlılık (örn. Sevme duygusunu yaşayamama) 

—- 7.Bir geleceği/beklentisi kalmadığı duygusunu taşıma 

D-İkisi (yada daha fazlasının) bulunması ile belirli, artmış uyarılmışlık semptomları: 

—- 1.Uykuyadalmakta ya da uykuyu sürdürmekte güçlük 

—- 2.İrrtitabilite ya da öfke patlamaları 

—- 3.Düşüncelerini belirli bir konu üzerinde yoğunlaştırmada zorluk çekme 

—- 4.Hipervijilans 

—- 5.Aşırı irkilme tepkisi gösterme 

E-Bu bozukluk (B,C ve D Tanı Ölçütlerindeki semptomlar) 1 aydan daha uzun sürer. 

F-Bu bozukluk, klinik açıdan belirgin bir sıkıntıya ya da toplumsal, mesleki alanlarda ya da işlevselliğin 

önemli diğer alanlarında bozulmaya neden olur. 

Akut; 1 aydan daha kısa sürerse. Kronik; 3 ay ya da daha uzun sürer. Gecikmeli başlangıçlı: semptomlar, 

stres etkeninden en az 6 ay sonra başlamışsa. 

——————————————————— 

Tedavi: Psikolojik müdahaleler hastanın travma yaşantısını asimile etmesine yardımcı olmayı amaçlar. 

Kurbanı travma yerine geri döndürmenin yararı kanıtlanmamıştır. Uzamış exposure işlemleri (video vb 

araçlarla, travmayı hatırlatıcı nesnelere maruz bırakma, imaginatif eksposure gibi), kognitif terapi yararlıdır. 

Sistematik desensitizasyon yerini exposure terapisine bırakmıştır. Ancak ilaç tedavisi hala vazgeçilmez 

araçtır. En çok kullanılmış ilaçlar antidepresanlardır. Amitriptilin (300mg/gün) plaseboya üstündür. SSRI‟lar 

hem pozitif hem de negatif semptomların düzelmesini sağlarlar ve tercih tedavisidirler. Anksiyolitikler 

(alprazolam, buspiron) yararlı bulunmuştur. MAO dirençli vakalarda kullanılabilir. 

Akut stres bozukluğu: 

Travmatik olaya erken ve normal tepkileri tanımlamak için kullanılmıştır. TSSB belirtilerine ek olarak 

disosiasyonla ilgili belirtiler de içerir (küntleşme, çevrenin farkında olmanın azalması, derealizasyon, 

depersonalizasyon, amnezi). Bu tanı çoğu klinisyence kabul görmemektedir. 
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2 - Duygudurum Bozuklukları 

1-Depresif bozukluklar: major depresyon (tek dönem, yineleyici), distimik bozukluk, başka türlü 

adlandırılamayan depresif bozukluk. 2-Bipolar bozukluklar: bipolar 1 bozukluğu, bipolar 2 bozukluğu, 

siklotimik bozukluk, başka türlü adlandırılamayan bipolar bozukluklar. 3-Genel tıbbi duruma ve madde 

kullanımına bağlı duygudurum bozuklukları. 4-Başka türlü adlandırılamayan duygudurum bozukluğu. 

Majör depresyon sıklığı: Yaşam boyu yaygınlığı %3.5-5.8 kadardır. Bir yıllık yaygınlık %2.6-6.2 kadardır. 

Yaygınlık cinsiyet farkı gösterir. Erkeklerde %3-12, kadınlarda %10-20 kadardır. Ortalama başlangıç yaşı 

27dir. % 12-20 olgu süregenleşme eğilimindedir. Depresyon atağı geçirenlerin %9u mani öyküsü de verirler. 

Herhangi bir affektif bozukluğun yaşam boyu yaygınlığı %7-8 kadardır. 

Depresyonun sonuçları: Mortalitede artış, fatal kaza olasılığında artış, ikincil hastalıklara bağlı ölümler, 

intiharlar, iş kaybı, üretkenlik kaybı, iş ve okul performansında bozulma, madde kötü kullanımı, aile içi 

ilişkilerin bozulması, fiziksel sağlığın bozulması. 

Belirtileri: Çökkün duygudurum, ilgi ve zevk azlığı, umutsuzluk, karamsarlık, kötümserlik, bunaltı, 

ajitasyon, üzüntü, irritabilite, kararsızlık, benlik saygısında azalma veya kayıp, değersizlik ve suçluluk 

düşünceleri, çaresizlik duygusu, günlük işleri yapamama, iş, aile, para ve sağlık sorunları ile aşırı uğraş, 

enerji azlığı, yorgunluk, psikomotor yavaşlama, bıkkınlık, isteksizlik, intihar düşünceleri, intihar girişimleri, 

konsantrasyon yetisinde azalma, unutkanlık, alkol ve diğer madde kullanımı, var olan fiziksel hastalığı 

beliertilerinde artma, fiziksel hastalığa yakalanma olasılığında ve mortalitede artma. 

Nörovejetatif belirtiler: enerji azlığı, yorgunluk, psikomotor ajitasyon, yavaşlama, insomnia, hipersomnia, 

libido azlığı, iştah bozukluğu, kilo değişiklikleri, duygulanımda diurnal değişme, kabızlık, baş ağrısı. 

Unipolar hastalarda relaps için risk etkenleri: daha önceki atakların sayısı, süregen seyir, şu andaki atağın 

ağırlığı, eşlik eden psikiyatrik ve tıbbi durumlar, şimdiki atağın tedaviye yeterli yanıt vermemesi, kalıntı 

belirtiler, erken başlangıç, kişilik sorunlarının varlığı, nörotiklik,REM latansı kısalığı, TRH‟a TSH yanıtında 

azalma, ilk non-REM döneminde delta uykusunun göreceli olarak azlığı. 

İntihar olasılığı: Başka ruhsal hastalığı olanlarda, erkeklerde, alkol ve diğer madde kullanım sorunları 

olanlarda, önemli kayıp yaşayanlarda (sevilen birinin kaybı, iş kaybı, boşanma), sosyal desteklerin yetersiz 

olduğu olgularda, emeklilik gibi önemli yaşam olayları yaşayanlarda, bekarlarda, boşanmış olanlarda, yaşam 

dönemlerinde değişiklikler, daha önce intihar girişiminde bulunanlarda, intihar tehdidinde bulunanlarda, 

organize intihar planı yapanlarda,aynı anda medikal hastalığı olanlarda, ağır bilişsel bozukluk gösterenlerde, 

psikotik özellik gösterenler,önceden beyin hasarı olanlarda, yaşlılarda olasılık daha fazladır, organize intihar 

planı yapanlarda, aynı anda medikal hastalığı olanlarda, ağır bilişsel bozukluk gösterenlerde, psikotik özellik 

gösterenlerde, önceden beyin hasarı olanlarda, yaşlılarda olasılık daha fazladır. 

Hangi belirtiler intihar işareti sayılır: Çaresizlik ve umutsuzluk gibi duyguların sık sık ifadesi, bir insanın 

daha önceki davaranış biçiminden önemli ölçüde farklı davaranışların izlenmesi (dikkatli birinin 

düşüncesizce davranması gibi), ağır depresyon belirtileri, beklenmeyen bir rahatlama gösterenler (bu intihar 

için kararlılığın işareti sayılmaktadır), akraba ve yakınlardan uzaklaşma, miras, yaşam sigortası konularında 

konuşmalar yapanlar, vasiyetini yazma, ölüm ve ölmekle ilgili konuşmalar yapanlarda risk fazladır. 

Hangi olgular birinci basamakta tedavi edilemez? Hangi olguların psikiyatriste gönderilmeleri gerekir?: 

İntihar riski, gıda reddi varsa, ciddi fiziksel sorunlar varsa, dirençli olgular, süregenleşme eğilimi gösteren 

olgular, ek tedavi yöntemlerine gerek duyuluyorsa, ağır negativizm belirtileri varsa, homisid olasılığı varsa, 

psikoterapi gerekli görülüyorsa, çevresel destek sistemleri yeterli değilse psikiyatriste gönderilmeli. 
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Hangi hastaların hastaneye yatması gerekir?: Ciddi intihar girişimi olanlar, ciddi intihar düşünceleri 

gösterenler, intihar planları yapanlar, kendine ve çevreye zarar verme eğilimi olanlar, gıda reddi olanlar, 

ayaktan tedaviyi sürdürme güçlükleri olanlar. 

Depresyon belirtileri: Emosyonel: benlik saygısı düşüklüğü, yetersizlik ve güvensizlik, üzüntü, hüzün, 

anksiyete, irritabilite, apati, anhedoni. Psikolojik: suçluluk, umutsuzluk, çaresizlik, değersizlik, zevk alma 

yetisi kaybı. Bilişsel: obsesif düşünce, ruminasyon, bellek bozukluğu, konsantrasyon bozukluğu, intihar 

düşünceleri. Sosyal: sosyal geri çekilme, yalnızlık, sosyal-mesleki işlevlerde bozulma, evlilik ve iş 

sortunları, parasal sorunlar. Nörovejetatif: enerji azlığı, yorgunluk, psikomotor ajitasyon, yavaşlama, 

insomnia, hipersomnia, libido azlığı, iştah bozukluğu, kilo değişiklikleri, duygulanımda diurnal değişme, 

kabızlık, baş ağrısı. Psikotik belirtiler: sanrılar, varsanılar. 

Laboratuvar tetkikleri: Başlangıçta önerilen laboratuvar tetkikleri: tam kan sayımı, elektrolitler, glukoz, 

BUN, kreatinin, KCFT, kalsiyum, fosfat, VDRL, idrar tetkiki, serum ve idrarda toksik tarama, tiroid 

fonksiyon testleri, EKG, koryonik gonadotropin. Özel laboratuvar testleri: serum B 12 ve folat, 

sedimantasyon, antinuklear antikor, seruloplazmin, PPD, LP, radyolojik tetkikler, göğüs filmi, CT, MRI, tek 

foton emisyon tomografisi, PET, diğer tanısal testler, DST, TRH uyarım testi, EEG, polisomnografi. 

Psikiyatrik ayırıcı tanı: Majör depresyon, bipolar bozukluk depresif dönem, distimi, siklotimi, kişilik 

bozukluğu, sınır kişilik, normal yas, çözümlenmemiş yas, kayıba karşı reaksiyonlar, deprese duygudurumla 

birlikte uyum bozukluğu, şizofreni, post psikotik depresyon, negatif belirtiler, anksiyete bozuklukları, 

somataform bozukluğa bağlı depresyon, yeme bozuklukları, madde kullanım bozuklukları, sanrılı 

bozukluklar, demans, diğer organik beyin sendromları, obsesif kompulsif bozukluk, şizoaffektif bozukluk. 

Nedenleri: Monoamin kuramı, norepinefrin, serotonin, dopamin, adrenerjik kolinerjik denge hipotezi, 

reseptör duyarlılığı değişiklikleri, NMDA sistemi, GABA sistemi, ikincil bilgi taşıyıcıları ile ilgili 

bozukluklar, biyolojik ritim bozuklukları, nöroendokrin nedenler, immünolojik nedenler, serebrovasküler 

olaylar, duyarlılaşma (kindling) görüşü, genetik, dinamik nedenler, beck modeli, öğrenilmiş çaresizlik 

modeli, kişilik yapısı. 

Seyir ve sonlanım: Olguların % 85-95 kadarı bilinen yöntemlerden yararlanır. Tedavi edilmeyen olgularda 

doğal seyir 6-24 aydır. Olguların % 50-70 kadarı yineler. İlk ataktan sonra yineleme olasılığı % 50, 2. 

ataktan sonra % 70, 3. ataktan sonra % 90 kadardır. Erken başlayanlarda yineleme olasılığı yüksektir. 
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3 - Dürtü Kontrol Bozuklukları (DKB) 

DKB‟ler: Aralıklı patlayıcı bozukluk; agresif dürtülere engel olamama. Kleptomani; çalma isteğine engel 

olamama. Patolojik kumar oynama; kumar isteğine engel olamma. Trikotillomani; saç çekme isteğine engel 

olamama. Piromani; yangın çıkarma isteğine engel olamama. Başka türlü adlandırılamayan dürtü kontrol 

bozuklukları. Bu belirtiler sık ortaya çıkıp kişinin normal işlevlerini etkilerlerse o zaman DKB olarak 

tanımlanırlar. 

Başka yerde sınıflandırılmayan dürtü kontrol bozuklukları: Dürtüsel - kompulsif cinsel bozukluk, dürtüsel - 

kompulsif alışveriş bozukluğu, dürtüsel - kompulsif kendine zarar veren davranış bozukluğu, dürtüsel - 

kompulsif internet kullanma bozukluğu. 

Dürtüsel diğer bozukluklar: Çocukluk çağı davranış bozuklukları, tırnak yemek bozukluğu, bulimia nervoza, 

parafililer, bipolar bozukluk, DEHB, madde kullanım bozukluğu, B kümesi kişilik bozuklukları (antisosyal, 

sınırda, histriyonik, narsisistik), disinhibisyonun eşlik ettiği nörolojik hastalıklar. 

DKB‟lerin ana özellikleri: Gerekli özellikler; kişiye ya a diğerlerine zarar verecek bir dürtü, güçlü veya 

teşebbüsü engelleyememe. Eylemden önce; kişi artan bir heyecan veya gerilim hisseder. Eylemi yaptığı 

sırada; kişi haz, ödüllendirme veya rahatlama hisseder. Eylemden sonra; kişi gerilimden kurtulduğunu, 

rahatladığını hisseder, pişmanlık/kendini küçümseme/suçluluk hissedebilir veya hissetmeyebilir. 

Dürtüsellik: “Kişinin kendisine veya çevresine potansiyel olarak zararlı bir dürtü, veya isteğe engel 

olamaması” sık görülen bir problem ve insan davranışının temel özelliğidir. Dürtü çabuk ve kasıtsızdır. Ani 

ve krısa süreli olabildiği gibi gerilimi sabit olarak artarak kendi ve diğerlireni dikkate almadan patlayıcı bir 

şekilde ortaya çıkabilir. Dürtüsel davranış olarak dikkatsizlik, zararlı davranışları öngörememe, 

ekstorversiyon, sabırsızlık şeklinde özetlenir. Bir dürtüyü patolojik yapan onu gerçekleştirmeye engel 

olamamaktır. Dürtüselliğin bilişsel özellikleri: ödüllendirilmeyi erteleyememek, distraktibilite, 

disinhibisyon. 

DKB - Nörotransmitterler: Serotonin eksikliği dürtüsellik ile ilişkili. Boğa güreşçileri ve bulimik hastalar 

gibi dürtüselliği yüksek olduğu kimselerde trombosit monoamin oksidaz inhibitörleri düzeyi düşük. Ayrıca 

GABA, norepinefrin ve dopamin gibi nörotransmitterler de dürtüsellik ve agresyonun düzenlenmesiyle 

ilişkili bulunmuştur. 

DKB - Nöroanatomi: Sıçanlarda Nukleus akumbens, orbitofrontal kortek ve bazoletarıl amidgla 

geciktirilmiş ödüllendirme deneylerinde dürtüsel seçimle ilişkili bulunmuş. İnsanlarda frontal lob 

lezyonlarında kognitif risk alma eylemlerinde dürüsel davranış ile ilişkili. Ventromedail prefrontal korteks 

lezyonları olan hastalar gecikmiş güclendirme eylemlerinde daha türtüseldirler. 

DKB - Genetik: Patolojik kumarbazların %20 sinde birinci derece akrabada mevcut. İkiz çalışmaları 

patolojik kumar ve alkol bağımlılığı için genetiği destekliyor. Kleptomani ve patolojik kumar hastalarında 

soygeçmişde duygudurum bozukluğu ve alkol ve madde bağımlığı sık. Kleptomanların ailelerinde anksiyete 

bozukluğu sık. Şiddet uygulayan ve DEHB olan kişilerin ailelerinde aralıklı patlayıcı bozukluk sık. 

Belirtilerin bozukluktan ayırt edilmesi: Birçok kişi kumar, kendine zarar vermeye yönelik davranışlar gibi 

DKB belirtileriyle başvurur. Bunların başka bir hastalığın belirtisi mi yoksa DKB mi olduğunu ayırmak 

önemlidir. Örneğin kumar her zaman patolojik değildir. Amatör veya profesyonel kumarbazlar risk ve 

avantajları doğru değerlendirebilirler ve kumar dürtülerini kontrol edebilirler. Kumar nedeniyle günlük 

hayatlarında problem yaşamazlar. Patolojik kumarbazlar ise tersine kumarın tüm hayatlarını alt üst etmesini 

engelleyemezler. Eşlerini, sosyal çevrelerini, işlerini ve birikimlerini kaybederler. Kumar parası bulabilmek 

için iflaslarını açıklamak veya sorumluluklarındaki mali birimleri kötüye kullanmak durumunda kalırlar. 

Eklenen bu sekonder sorunların yol açtığı stres hastaların daha da sık kumar oynamalarına ve finansal, 

sosyal ve iş hayatındaki çöküşlerinin daha da ivmelenmesine neden olur. 
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Aralıklı patlayıcı bozukluk: 

Dürtüsel agresyonu olan hastalar için 

kullanılan bir DSM tanısınıdır. Hayat boyu 

APB görülme oranı %4 civarındadır. 

Ortalama başlama yaşı 16, ortalama süre 20 

yıl kadardır. Prodromal dönem olmadan ani 

olarak başlar 

Klinik özellikler: Agresif nöbetler tipik olarak 

30 dk dan kısa sürer ve şunlardan bir 

veyadaha fazlasını içerir; sözlü sataşma, 

eşyaya zarar verme veya fiziksel şiddet. Eğer 

provakasyon söz konusu ise bu genelde 

tanıdık bir kişidir ve çok ufak bir konudur. 

Arada minör agresif ataklar da olabilir. Bu 

nöbetler sosyal, yasal, finansal ve iş ile ilgili 

problemlere ve kişisel çıkmazlara neden olur. 

Cinsiyet konusunda farklı gözlemler vardır. 

Erkeklerde yüksek? 

Komorbidite: Komorbidite sıktır; %7-89. 

Duygudurum bozukluğu, anksiyete 

bozukluğu, madde kullanımı, yeme 

bozukluğu ile birlikte görülebilir. Diğer dürtü 

kontrol bozuklukları ile birlikte olma orana 

farklı bulunmuş; APB olan kişilerde 

kompulsif alışveriş %44, kleptomani %19 

gibi yüksek oran bulan çalışmalar olduğu gibi 

herhangi bir DKB %5 olarak bulan çalışmalar 

da vardır. Borderline veya antisosyal kişilik 

bozukluğu bulunma orana %38 bildirilmiştir. 

Etyoloji: Organik görüşler: epizodik şiddet 

gösteren kişilerin çoğunda limbik sistemde 

fizyolojik bozukluk saptanmıştır. Perinatal 

travma, infantil nöbetler, kafa travması, 

ensafalit, minimal beyin disfonksiyonu ve hiperaktivite predispozan faktör olarak kabul edilmektedir. 

Serotonin metabolizması disregulasyonu. Psikodinamik görüşler: travmatik çocukluk yaşantıları (dayak, 

cezalandırma), uygunsuz özdeşim modellerinin olması (dürtülerini kontrol edemeyen anne-baba). 

Ayırıcı tanı: Psikotik bozukluk, sınırda kişilik bozukluğu, antisosyal kişilik bozukluğu, genel tıbbi duruma 

bağlı kişilik değişiklikleri, psikoaktif maddelerin entoksikasyonu. 

Gidiş ve prognoz: Yaşamın her döneminde başlamakla birlikte, en sık olarak ikinci ve üçüncü on yılda 

başlar. Çoğu vakada hastalığın şiddeti orta yaşın başlangıcında azalır. Hastalığın özellikleri olan 

beklenmedik agresif patlamalar kişiler arası ilişkilerin bozulmasına ve toplumdan uzaklaşmaya neden olur. 

Tedavi: Psikoterapi: kognitif davranışçı tedavi yaklaşımı ile öfke kontrolü sağlanmaya çalışılır. Gevşeme 

eğitimi, hayali maruz bırakma yapılır. Farmakoterapi: ilk seçenek SSRI ve duygudurum düzenleyicileridir. 

Gerekli olduğunda antipsikotikler kullanılabilir. 
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Kleptomani: 

Bu bozukluğun temel özelliği çalma dürtüsüne karşı koyamamaktır.Buna bağlı olarak tekrarlayan çalma 

eylemleri olur. Çalınan nesnelerin maddi değeri yoktur. Kleptomanisi olan bireyler çaldıkları nesnelerin 

parasını ödeyebilecek durumdadır. Yaygınlığı tam olarak bilinmemektedir. Mağaza hırsızlarının %5 azında 

kleptomani vardır. Kadınlarda erkeklere göre daha fazladır. 

Etyoloji: Psikodinamik nedenler: agresyonun dışa vurumu, zarar görme korkusuna karşı bir savunma, 

heyecan duymak ya da cinsel haz almak. Biyolojik nedenler: serotonin metabolizması disregülasyonu, 

beyinde yapısal değişiklikler (kortikal atrofi, ventriküllerde genişleme). 

Klinik: Birçok kereler çalma davranışı vardır. Çalınan nesnenin maddi değeri olmadığından ya el altından 

geri bırakılır ya da saklanır. Çalma dürtüseldir. Kasıt olmadan ve planlanmadan yapılır. Hastalar bu 

davranışın yanlış olduğunun farkındadır. Çalma davranışından sonra suçluluk ve anksiyete hissedebilirler. 

OKB, yeme bozuklukları ve duygudurum bozukluklarıyla sık görülür. Hastalık zaman zaman alevlenmelerle 

seyreden kronik bir hastalıktır. Bu hastalık genellikle kişinin sosyal ve iş yaşamını pek etkilemez. 

DSM-IV Tanı Kriterleri: 

A-Kişisel kullanım ya da parasal değeri için gereksinilmeyen nesnelerei çalmaya yönelik dürtülere tekrar 

tekrar engel olamama. 

B-Hırsızlık girişiminde bulunmadan nönce giderek artan bir gernginlik duyumunun olması. 

C-Hırsızlık girişimi sırasında haz alma, doyum bulma ya da rahatlama sağlama. 

D-Kızgınlığı göstermek veya intikam almak için çalma girişininde bulunmamaktadır ve bu bir hezeyan veya 

halusinasyona yanıt değildir. 

E-Çalma, davranım bozukluğu, bir namik epizod veya antisosyal kişilik bozukluğu ile açıklanamaz. 

———————————————- 

Çaldıkları nesneleri sahip olmayı arzu ederler, onları kullanabilirler ama onlara ihtiyaçları yoktur. Çalma 

eylemi öncesini ve sonrasını hatırlamayabilir, (bu hastalar gerginlik ve haz alma bildirmezler) çalmayı 

otomatik-alışkanlık olarak tanımlayabilirler. 

Kleptomani yaygınlık: Yaygınlığı bilinmemektedir. Çalmayla ilgili utanç v mahçupluk duygusu belirtilerin 

gönüllü olarak bildirilimesini engeller. Çoğul psikiyatrik tanı ile yatanlarda %7.8 yaygınlığında 

bulunmuştur. Litaratürde çoğu kadındır. %63 ünü olarak bulunmuştur. Bunun bir nedeni kadınların daha 

fazla başvurması da olabilir. Başlangıcı daha çok geç ergenlik dönemindedir. Psikiyatrik komorbidite çok 

yaygındır. Yaşam boyu duygudurum bozukluğu oranı %59-100 arasında bulunmuştur. Bipolar bozukluk %9, 

kaygı bozukluğu %60-80, madde kullanım bozukluğu %23-50, yeme bozukluğu %60, kişilik bozukluğu 

%43-55. %64-87 sinde çalma nedeniyle göz altına alınma hikâyesi vardır. %15-23‟ü bu nedenle hapis 

yatmışlardır. 

Patogenez - Biyolojik teoriler: aile ve katılıtımın yanında birçok nörotransmitter sistemlerinin (serotonerjik, 

dopaminerjek, opioiderjik) de sorumlu olabileceğini gösteriyor. Güdülü davranışların merkezi ventral 

striatum ve burada bulunan nukleus akumbenstir. Güdülü davranış kontrolünde burası önemlidir. Güdülü 

davranış kişinin içsel durumu (istek ve arzu), çevresel etkenler (tehlike varlığı) ve kişisel deneyim 

(ödüllendirici yaşantı anıların) gibi arka plandaki pe çok bilginin birleştirilmesi ile ilgilidir. Serotonin: BOS 

ta düşük seronotin düzeyleri dürtüsellik ve heyecan arayışı ile birliktelik göstermektedir. Kleptamanlarda 

risk alma davranışı artmıştır ve bunun altında azalmış inhibisyon yatıyor olabilir. En iyi bilinen inhibitör 
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yolaklar serotonin ve prefrontal korteksle ilgilidir. Azalmış serotonin düzeyleri alkolizm, piromani ve 

patolojik kumar oynama ile de ilişkili gözükmektedir. Dopamin ve ödül yetersizliği: ödüllendirme ve 

pekiştirme davranışlarını etkileyen dopaminerjik sistemlerden de dürtü kontrol bozuklukarında söz 

edilmektedir. Ödül arayışının (örn. soygunculuk) altında dopaminerjik yolaklardaki değişikliklerin yattığı, 

ödül arayışının topamin salınımını tetikleyerek haz duygusu yarattığı da söylenmektedir. Kleptomani 

hastalarında zamanla çalma eylemi belli bir dürtü ve şiddetli arzu olmaksızın alışkanlıkla yapılmaya 

başlayabilir. Opioid sistem, şiddetli arzu ve haz: çoğu hasta dürtülerin intruzif karakterde olduğunu belirtse 

de bazıları için çalma eylemi haz verici bir heyecandır. Opioid sistemi ödül, haz ve ağrıyı, mezolimbik 

yolaktaki dopaminerjik nöronları GABA internörünlürı aracılğıyla modüle ederek işler. Opioid sistemi dürtü 

düzenlenmesinde rol alır. Naltreakson (opioid antagonisti) kleptomani ve diğer dürtü bozukluklarının 

tedavisinde etkilidir. Biyolojik teori, özet: özet olarak, tekrar tekrar kleptomanik davranış sergileme, 

patolojik olarak artmış bir dürtü ve patolojik olarak azalmış inhibisyonun bir sonucu olarak düşünülebilir. 

Kleptomanide görülen tekrarlayan hırsızlık mezokortikolimbik devrede artmış dopamin aktivitesine, iki bu 

indirekt olarak opioid sistem tarafından desteklenmektedir ve büyük oranda serotonin tarafından düzenlenen 

kortikal inhibitör prosesteki azalmaya bağlıdır. 

Patogenez - Psikolojik teoriler: Kleptomani biyolojik faktörlerle ilişkili olsa da büyük olasılıksa patogenezi 

psikolojik, gelişimsel ve biyolojik faktörlere bağlıdır. Değişik psikolojik teoriler ileri sürülmüştür. Ör. bilinç 

dışı cinsel dürtülerin tatmini, kastrasyon anksiyetesi, düşük benlik saygısı, çözülmemiş bağımlılık ve 

mazoşizm. Fakat bu teorileri kabul veya reddettirecek veri bulunmamaktadır. Ancak kleptomaninin 

depresyon ve çocukluk dönemindeki gelişimli ilişkili olabileceğini destekleyen veriler vardır. Bazları alınan 

hazza bakarak kleptomaninin stimülasyon yolu ile depresyon duygularından kurtulma yolu olduğunu iddia 

etmişlerdir. Depresyondaki hastalar çaldıkları nesneleri bir semptomatik rahatlama olarak, yakalanma riskini 

ise görece küçük bir engel olarak görebilirler. 

Ayırıcı tanı: hırsızlık, antisosyal kişilik bozukluğu, manik epizod. 

Tedavi: Davranışçı yöntemler, ilaç tedavisi (SSRI özellikle fluoksetin). Onay almış bir ilaç tedavisi yoktur. 

Trisiklik antidepresanlar, SSRI lar, duygudurum düzenleyicileri ve opioid antagonistleri denenmiştir. 

Psikoanaliz sınırlı bir başarı sağlamış, bu da genellikle bir ilacın etlenmesiyle olmuştur. Davranışçı tedavi 

başarılı olmuş görünmektedir. Örtülü duyarlılaştırma, maruz bırakma ve yanıt önlenmesi yöntemleri çalmı 

sıklığını azalttığı bildirilmiştir. Çalmayı, sonuçlarını, yakalandığını mahkemeye çıktığını, mağaza 

müdürünün izlediğini hayal etmesi sağlanan hastada dürtü devam emiş ancak çalma sıklığı azalmıştır. Çalma 

eylemi ile kusma hissine hayal etmesi öğretilen bir hastada başarılı sonuç alınmıştır. 

Patolojik kumar oynama: 

Ciddi kişisel, ailesel ya da mesleki sonuçlara rağmen kişinin kumar oynama dürtüsüne karşı koyamamasıdır. 

Genellikle erkeklerde görülür. Yaygınlığı %0.2-3.Ergenlik çağında ya da genç erişkinlik döneminde başlar. 

15 yaşından önce ebeveyn kaybı (ölüm, ayrılık), sosyal öğrenme, çocuklukta kötüye kullanım, parasal ya da 

maddesel sembollerle ailenin kumarı vurgulaması, katekolamin metabolizma bozukluğu (plazma MHPG 

düzeyleri düşük, BOS MHPG düzeyleri yüksek bulunmuştur). 

Sürekli ve yineliyici biçimde kişisel, ailesel ve mesleki işlevselliğin bozulduğu kumar oynama davranışıdır. 

Şunlardan en az 5 inin varlığı ile tanı konur; sürekli kumarla meşguliyet, arzulanan heyecanı duymak için 

artan miktarlarda para ile kumar oynama gereksinimi, kumar oynamayı kontrol altına alma, azaltma ya da 

bırakma yönünde başarısız çabalar olması, kumar oynamayı azaltma ya da bırakma girişimlerinde 

huzursuzluk ya da irritabilitexsorunlardan kaçmak için ya da disforik bir duygudurumdan kurtulmak için 

kumar oynama, parayla kumar oynayıp kaybetmenin ardından bir başka gün kaybettiklerini yerine koymak 

için çoğu kez geri gelme, ne denli kumar oynadığını saklamak için aile üyelerine, terapistine ya da 

başkalarına yalan söylemek kumar oynamak için gereken parayı sağlamak üzere sahtekârlık, dolandırıcılık, 

hırsızlık, zimmetine para geçirme gibi yasa dışı eylemlerde bulunma, kumar oynama yüzürden önemli bir 

ilişkisini, işini ya da eğitimiyle ya da mesleğinde başarı kazanması ile ilgili bir fırsatı tehlikeye atma ya da 
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kaybetme, kumar oynama nedeniyle içine düşdüğü çüresiz parasal durumdan kurtulmak için para sağlamak 

üzere başkalarına güvenme. 

ABD deki yaygınlığı %1-3 arasında tahmin edilmekte. Patolojik kumar oynamanın topluma maliyeti 

büyüktür ve morbidite sosyal ailesel ve mesleki işlevsellikte bozulma, intihar, suç işleme ve sağlık devlet ve 

finansal kaynakların yaygın kullanımıyla ilişkilidir. Kumar nedeniyle, çalma, tutuklanma, işten ayrılma, 

iflas, boşanma olabilmektedir. Madde bağımlılıkları ile birlikteliği sıktır. 

Klinik: Arzu edilen heyecanı yakalamak için artan miktarlarda para ile oynarlar. Kumar için gerekli parayı 

bulmada yasa dışı yollara başvururlar. Ne denli kumar oynadıklarını saklamak için yalan söylerler. Kumarın 

sıklığını ve miktarını azaltmaları için zorlandıklarında konsantrasyon bozukluğu, çökkün duygudurum, 

huzursuzluk ve gerginlik gözlenir. Depresyon, alkol kötüye kullanımı, uyku ve yeme sorunları, cinsel 

sorunlar ve intihar eğilimi sıktır. Sosyal kumar oynama ve manik epizoddan ayırt edilmelidir. 

Tedavi: Psikanaliz, davranışçı terapi, bilişsel terapi. İlaç olarak lityum ve SSRI ancak kontrollü çalışmalar 

yoktur. 

Trikotillomani: 

Tekrarlayan saç yolmalarla karakterize, belirgin saç kaybına yol açabien kronik bir dürtü kontrol 

bozukluğudur. Trikotillomani, kişinin saçlarını yolmak ile ilgili dayanılmaz bir dürtü hissettiği kronik bir 

hastalıktır. Bu durum belirgin saç kaybıyla sonuçlanır. Kadınlarda erkeklere göre daha fazladır. Genel 

toplumda yaygınlığı %4. Trikotillomaniye ensık eşlik eden hastalıklar OKB, ob. kom.kişilik 

bozukluğu,borderline kişilik boz. ve depresif bozukluklardır. 

Etyoloji: Psikodinamik görüşe göre; çocukluk döneminde yaşanan ayrılık ve kayıplar vardır. Davranışcı 

görüşe göre; çocukluk döneminde başlayanlarda üstünde çok durulması halinde tırnak yeme parmak emme 

gibi alışkanlık haline gelebileceğidir. 

Klinik: Eylemi gerçekleştirmeden önce gittikçe artan bir gerginlik ve saç yolmadan sonra rahatlama vardır. 

En yaygın etkilenen bölge kafa derisidir. Kirpik, kaş ve sakal diğer etkilenen vücut bölümleridir. Kol ve 

pubik kılları yolma nadirdir. Bu saç yolma epizodları genellikle tv seyrederken, kitap okurken, telefonda 

konuşurken olur ve çoğu hasta farkında olmadıklarını söylerler. Hastalık genellikle çocukluk çağında başlar. 

Saçın ağızda oynanması ve saç yeme saç yolmayı izler. Hastalar sıklıkla davranışlarını inkar eder ve 

meydana gelen alopesilerini gizlemeye çalışırlar. Kafayı duvara vurmak, tırnak yemek, tırmalamak, ısırmak, 

deriyi yolmak gibi kendine zarar verici davranışlarda gözlenir. 

Trikotilomani DSM-IV Tanı Ölçütleri: 

A-Kişinin kendi saçını fark edilir derecede saç kaybına yol açacak şekilde tekrar tekrar yolması. 

B-Saç yolmanın hemen öncesinde ya da bu dvarnaşıya karşı koyma girişimi sırasında artan bir gerginlik 

hissetme. 

C-Saç yolma sorasında haz, doyum ya da rahatlama hissetme. 

D-Bozukluk başka bir ruhsal bozuklukla daha iyi açıklanamaz ve genel tıbbi bir duruma bağla değildir. 

E-Bozukluk klinik açıdan belirgin bir sıkıntıya ya da toplumsal, mesleki ya da diğer önemli işlevsellik 

alanlarında bozulmaya yol açar. 

Çocuklarda B ve C kriteri karşılanmıyor olabilir. 
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———————————————————— 

Erişkinlerin %75‟i bu durumu otomatik olduğunu ya da farkında olmadan yapıldığını, kalanı ise saç yolma 

sırasında tamamıyla saç yolmaya odaklandıklarını bildirmiştir. Bazı hastalarda iki durum da söz konusu 

olabilir. Saçlı deri en çok yolunan alandır, kaş ve kirpikler izler. 

Trikotilomani sıklığı: %1 civarındadır. %10 kadar saç yolma bildirilebilmekte. Diğer psikiyatrik 

bozukluklarla komorbidite sıktır. Duygudurum ve anksiyete bozuklukları, bağımlılıklar ilk sıradadır. Yeme 

ve kişilik bozuklukları da görülebilir (histirionik, borderline ve OKB). 

Trikotilomanide işlevsel bozulma ve yaşam kalitesi: İşlevselliği belirgin olarak etkiler. Toplumsal aktivite, 

cinsel yakınlaşma ve sportif aktivitelerden uzaklaşma görülebilir. Günde bir saatten fazla vakit harcama 

olabilir. 

Tedavi: İlaç tedavisi: SSRI‟ların etkinliği belirsiz. Klomipramin faydalı olabilir. Opioid bloker olan 

naltrekson pozitif pekişmede azalmaya neden olarak belirtileri azaltabilir. SSRI lara atipik antipsikotikler 

eklenmesi faydalı olabilir. Psikoterapi: davranışsal yaklaşım ve BDT (bilişsel davranışsal terapi); 

farkındalık eğitimi, kendini gözlem, hoşlanmama, gizli duyarlılaştırma, olumsuz deneyimleme, ilişki 

eğitimi, alışkanlık bozulması, rakip yanıt eğitimi, uyaran kontrolü ve aşırı düzeltme gibi çeşitli teknikler 

uygulanmıştır. 

Piromani: 

Sebepsiz yere kundakçılıkla sonuçlanan dürtüsel 

davranış olarak tanımlanabilir. Kasten birden 

çok durumda yangın çıkarma söz konusudur. 

Yangın suç amaçlı, kar, terör veya sabotaj 

amaçlı değildir. Öfke ve intikam duygusu ile 

çıkarılmamıştır. Doğrudan başka bir psikiyatrik 

hastalığın sonucu oluşmamıştır, örn, 

halüsinasyonların yol açtığı davranış. Mani, 

davrarım bozukluğu ve antisosyal kişilik 

bozukluğu da dışlanmalıdır. Antisosyal kişilik 

bozukluğu, şizofreni, dikkat eksikliği 

hiperaktivite boukluğu ve OBS ayırıcı tanıda göz 

önünde bulundurulmalıdır. Tedavileri zordur. 

Alkol sorunu tabloya genellikle eşlik eder. İçgörü yönelimli psikoterapi ve davranış tedavisine cevap 

alınabilir. Çocuklarda tedavinin başarısı daha iyidir. 

Piromani tanı ölçütleri: Birden çok durumda kasıtlı ve amaçlı olarak yangın çıkarma. Eylem öncesi gerilim 

veya affektif uyarılma. Yangına karşı yangınla ilgili durumlara karşı ilgi, merak, yangına karşı zevk duyma. 

Yangın çıkarırken veya tanık olurken veya sonuçlarına ortak olurken haz, mutluluk ve rahatlama hissi 

olması. Yangın çıkarma parasal kazanç, sosyopolitik ideoloji ifadesi, suç örtbası, öfke veya intikam ifadesi, 

birinin hayat şartlarını iyileştirme, dülezyün veya hülüsinasyona ikincil olarak veya yargı kusuru (örn 

demans, mental gerilik, madde intoksikasyonu) sonucu yapılmamıştır. Yangın çıkarma davranış bozukluğu, 

manik episod veya antisosyal kişilik bozukluğu ile daha iyi açıklanamaz. 

Diğer dürtü bozukluklarında olduğu gibi primoni de şunlarla karakterizedir: kendine ve/veya başkalarına 

zararlı bir işi yapmak için duyulan dürtüye karşı koymada zaafiyet vardır, olay öncesinde giderek artan 

heyecan veya gerilim hissi olması, olayı gerçekleştirirken veya hemen sonrasında mutluluk, haz veya 

gevşeme hissi olmasıdır. Kundakçılıktan mahkûm olan 239 kişinin %23 ünde piromani bulan, 283 kişide 

sadece 3 piromani bulan araştırmalar vardır. 
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Sorunlu internet kullanımı: 

Sorunlu internet kullanımı için teklif edilen tanısal ölçütler şunlardan en az biri tarafından izlenen internet 

kullanımı ile uygunsuz meşguliyet olmasıdır; karşı konulamaz şekilde internet kullanımı ile meşguliyet 

olması, planlanmışın dışında uzun zaman alan aşırı internet kullanım periyotları olması, internet kullanımı 

ile meşgul olmanın neticesinden klinik olarak belirgin sıkıntıya sebep olması veya mesleki veya diğer 

önemli sahalarda bozulma olması, aşırı internet kullanımı sadece hipomani veya mani nöbetleri esnasında 

ortaya çıkmaz ve diğer eksen 1 bozuklukları ile daha iyi açıklanamaz. 

Parafili (Cinsel Kompulsiyonlar): 

Tekrarlayan, yoğun, cinsel olarak uyaran, insan olmayan objeleri, çocukları, rıza göstermeyen diğer kişileri 

veya acı çeken veya aşağılanan kişi ve partnerleri içeren fanteziler, istek ve davranışlar. Belirtilerin en az 6 

ay sürmesi, klinik olarak ciddi stres ve disfonksiyona neden olması veya kişinin cinsel isteklerini rızası 

olmayan biri üzerinde gerçekleştirmiş olması gereklidir. Toplumsal normların dışındadır. Birçok parafilik 

davranış suç sayılmaktadır, fakat bu tüm cinsel suç işleyenler parafili dir anlamına gelmez. Tecavüz parafili 

olarak değerlendirilmez, küçük bir kısmı cinsel sadizm ölçütlerini karşılamaktadır. Muhtemelen geç 

adolesan dönemde başlar ve 20-30 yaş arasında zirve yapar. Sadomazoşitzler dışında kadınlarda nadirdir. 

Sadomazoşistler dâhil erkeklerde çok daha sıktır. E/K: 20/1. 

Parafilinin ciddiyetini gösteren iki ana 

özellik kişinin düşünce, istek ve 

davranışlarının ne derece kontrol 

edilemez olduğu ve cinsel hazzın 

oluşması için eylemlerin ne kadarının 

hayali ne kadarının bilfiil yaşandığıdır. 

Günde 1-2 saatlerini uygunsuz cinsel 

ilgileriyle ilgili cinsel fantezi, istek ve 

davranışlarla geçirebilirler. Birden fazla 

parafili ve parafili ile ilişkili bozuklar 

bulunabilir. 

Parafili ile ilişkili bozukluklar: Normal 

kabul edilen cinsel düşünce, istek ve 

davranışların stres yaratacak ve 

disfonksiyona neden olacak kadar sık 

olmasıdır. Şunlar görülebilir; kompulsif 

masturbasyon, pornografi bağımlılığı, 

telefonda seks bağımlılığı, aşırı 

sapkınlık, ciddi cinsel istek 

uyumsuzluğu, cinsel içerikli chat odası 

bağımlılığı. 

Parafililer ve parafili ile ilişkili 

bozuklukların farkları: Parafililer sosyal 

olarak kabul görmeyen cinsel isteklerdir, dolayısı ile yasa dışı davranışlarla seyredebilir. Beyin 

anormallikleri ile ilişkili olabilir. Frontal lob anormalliklerine bağlı disinhibisyon (travma, MS, huntington 

hastalığı, tümör) vardır. Temporal lob (Kluver Bucy send: hiperseksüalite, hiperfaji, emosyonel küntleşme, 

görsel agnozi ve hafıza problemleri) anormalliklerinin olması. Bu bölgelerden kaynaklı epileptik nöbetler. 

Endokrin faktörler; andojenler ile cinsel ilgi artar. Nörotransmitterler; serotonin (SSRI‟ların cinsel yan 

etkileri), dopamin (uyarılma, motivasyon ve ödüllendirmede rol oynar), adrenalin ve NA (cinsel cevap 

siklusunda rol oynar). Nitrik oksit: vazokonjesyon ve sertleşmede kritik rol oynar. 
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Tedavi: Suç işlemiş parafiliklerde tedavinin amacı cinsel dürtüsünü azaltmaktır. Testesteron normal dahi 

olsa azalması cinsel takıntı, istek ve aktiviteleri azaltır. Bazı ülkelerde cinsel suçlar nedeniyle kastrasyon 

uygulanabilmekte. Sentetik progesteronlar: testesteron redüktaz aktivitesini artırarak testesteron düzeyini 

düşürür (medroksiprogesteron: farlutal; siproteron asetat: androcur 50-100 mg. tb). Geri dönüşümlü de olsa, 

normal cinsel işlevi de bozarlar. SSRI: günümüzde ilk seçenek olarak tercih edilir. Cinsel yan etkileri nedeni 

ile kullanılmaya başlanmış ancak, antiobsesyonel ve dürtü kontrolündeki etkileri nedeni ile de kullanılmakta. 

SSRI‟lar özellikle teşhircilik, fetişizm, mazohizm, transvestik fetişizm ve voyerizm de etkili bulunmuş. 

Ayrıca kompulsif masturbasyon, pornografi bağımlılığı ve cinsel kompulsiyonlarda da etkili bulunmuş.——

Antipsikotikler, duygudurum düzenleyicileri ve antiepilektiklerle ilgili yeterli çalışma yok veya bulgular 

çelişkili. Psikoterapi: davranışçı psikolojiye dayanan yöntemler kullanılır. Kognitif davranışçı terapi etkili 

bulunmuştur; sapkın uyarılmayı azaltmak ve uygun uyarılmayı artırmak (ör, uzaklaştırma terapisi, 

desentizasyon, yeniden şartlanma teknikleri), özellikle ilişkiler açısından sosyal etkileşimi iyileştirme (ör, 

sosyal yetenekler, ikna edicilik, öfke kontrolü eğitimi), mağdurların bilincinde olma ve onlarla empati kurma 

(ör, rol yapma, mağdurların deneyimlerini dinleme, geri besleme), kriminal davranışları rasyonalize eden 

kognitif hataları düzeltme (ör, kognitif yeniden yapılandırma), madde bağımlılığı tedavisi ve kritik dönemi 

olan relapsları engelleme teknikleridir. Cinsel kompulsiyonlar ilerledikçe cinsel aktivite daha az zevk 

vermeye ve daha az tatmin etmeye başlar. Bağımlılıkta olduğu gibi davranışlar anksiyete ve rahatsızlık 

duygusunu azaltmaya, siklusu sürdümeye yönelik, kısa süreli rahatlama sağlayan riteüller haline gelir. 

Bazılarında cinsel kompulsiyonlar ani olarak ortaya çıkarken, diğerlerinde planlanabilirler. 

Teşhircilik (Egzibisyonizm): Birinin cinsel organlarını bir yabancıya veya tahmin etmeyen bir kişiye 

tekrarlanan gösterme zorlanmasıdır. Cinsel heyecan meydana çıkarmadaki bekleyişle oluşmakta ve orgazm 

olay sırasında veya olaydan sonra mastürbasyon ile sağlanmaktadır. Vakaların hemen %100‟ün de 

egzibisyonizm kişiler kendini kadınlara teşhir eden erkeklerdir. 

Teşhircilik (Egzibisyonizm) DSM-IV Tanı Ölçütleri: 

A-En az 6 aylık bir süre boyunca, kişinin genital organlarını, bunu beklemeyen bir yabancıya göstermesi ile 

ilgili yoğun, cinsel yönden uyarıcı fantezilerinin, cinsel dürtülerinin ya da davranışlarının yineleyici bir 

biçimde ortaya çıkması. 

B-Kişi, bu cinsel dürtülerine göre davranmaktadır ya da bu kişinin cinsel dürtüleri ya da düşlemleri 

(fantezileri) belirgin bir sıkıntıya ya da kişilerarası sorunlara neden olmaktadır. 

———————————- 

Fetişizm: Fetişizimde cinsel odaklanma insan vücudu ile yakinen ilişkili nesneler (ayakkabı, eldiven, külotlu 

çorap, terlik) üzerindedir. Genellikle fetiş çocukluk çağlarında kurulmuş olmasına rağmen bozukluk 

ergenlikte başlar. Bir defa kurulduktan sonra, bozukluk kronik olma eğilimini göstermektedir. Bozukluk 

hemen hemen sadece erkeklerde bulunur 

Fetişizm DSM-IV Tanı Ölçütleri: 

A-En az 6 aylık bir süre boyunca, kişinin canlı olmayan nesneleri kullanmakla ilgili (örn. kadın iç 

çamaşırları) yoğun, cinsel yönden uyarıcı fantezilerinin, cinsel dürtülerinin ya da davranışlarının yineleyici 

bir biçimde ortaya çıkması. 

B-Kişi, bu cinsel dürtülerine göre davranmaktadır ya da bu kişinin cinsel dürtüleri ya da düşlemleri 

(fantezileri) belirgin bir sıkıntıya ya da kişilerarası sorunlara neden olmaktadır. 

C-Bu fetiş nesneleri aykırı-giyimde kullanılan kadın giysileri (tranvestik fetişizmde olduğu gibi) ya da taklit 

genital uyarı sağlamak amacıyla tasarlanmış araçlarla (örn. bir vibratör) sınırlı değildir. 
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———————————- 

Transvestik fetişizm: Heteroseksüel erkeklerin kadın elbiselerine bürünme fantezileri ve cinsel isteklerini 

cinsel uyarılma ve mastürbasyon veya cinsel ilişki için yardımcı öğe olarak kullanmalarını tanımlar. 

Transvestik fetişizm tipik olarak çocuklukta veya erken gençlik döneminde başlar.Yıllar geçtikçe transvestik 

fetişizmli bazı erkekler devamlı olarak kadın gibi giyinmek ve yaşamak isterler. Genellikle birden fazla 

kadın giysisi çeşit kullanmakta, sıklıkla bütün dolap bu giysilerle doludur. Transvestik fetişizmli kişi karşıt 

giyindiği zaman, genellikle transseksüalizmdeki dereceye ulaşmamasına rağmen kadınsı görünüşü göze 

çarpar. Kadın elbiseleri giydikleri zaman, tranvestik fetişizmli erkeklerin görünüşü ve mesleki davranışı aşırı 

erkesi olabilir. 

Transvestik Fetişizm DSM-IV Tanı Ölçütleri: 

A-En az 6 aylık bir süre boyunca, heteroseksüel bir erkekle, aykırı-giyim ile ilgili yoğun, cinsel yönden 

uyarıcı fantezilerin, cinsel dürtülerin ya da davranışların yineleyici bir biçimde ortaya çıkması. 

B-Bu fanteziler, cinsel dürtüler ya da davranışlar klinik açıdan belirgin bir sıkıntıya ya da toplumsal, mesleki 

alanlarda ya da önemli diğer işlevsellik alanlarında bozulmaya neden olmaktadır. 

Kendine zarar verme davranışları: 

Ölümü hedeflemeden kişinin kendisine zarar vermesi olarak tanımlanabilir.Tetikleyen olay genellikle gerçek 

ya da varsayılan kayıp, reddedilme veya terk edilmedir. Kendine zarar verme davranışını engellemeyez. 

Tipik olarak kısa süreli rahatlama hissedilir. 

Kendine zarar verme davranışlarına neden olan farklı ruh hali ve motivasyonlar: Tolere edilemeyen 

gerilimin serbestleşmesi, kişinin nefret ettiği taraflarına öfkesini yöneltmesi, kendini cezalandırma, daha 

zinde hissetmek için dissosiasyonun kaldırılması, kendi üzerindeki kontrol veya omnipotansın tekrar elde 

edilmesi, kendini rahatlatmak, kişisel sınırlarını tekrar konfirme etmek, diğerleri ile iletişim kurmak veya 

kişileri kontrol etmek, cinsel haz veya öfori duyma, tolere edilemeyen yalnızlık, yabancılaşma, umuzsuzluk 

veya çaresizlik hissetme, diğer umutsuz affektler veya düşüncelerle savaşma ve çelişen dissosiyatif 

durumların yansıtılması. 

Kendine zarar verme davranışının agresyon ile ilişkisi: Kendine zarar verme davranışı gösterenlerin hayat 

boyu daha fazla agresyon ve sosyopati hiyakesi vardır ve kendine zarar verme davranışının ciddiyeti kronik 

öfke ile yakın ilişkilidir. 

Kendine zarar verme davranışının çocukluk travmaları ile ilişkisi: Çocukluk travmaları (cinsel, fiziksel taciz, 

ihmal) ile kendine zarar verme davranışı arasında ilişki vardır. Anne veya babanın küçük yaşta ölüm veya 

boşanma nedeni ile kaybedilmesi ile ilişkili. 

Kendine zarar verme davranışının nörobiyolojisi: En çok serotonin ve endojen opiyat sistemleri sorumlu 

tutulur. 

Kendine zarar verme davranışının ilaç tedavisi: SSRI‟lar, duygudurum dengeleyicileri (karbamazepin, 

valproat), atipik antipsikotikler (dirençli vakalarda faydalı olabilir), opiyat antagonistleri. Psikoterapi: 1-

Diyalektik davranışçı tedavi; 1 yıl süreli, affekt regülasyonu, engellenmişlik duygusunun tolere edilmesi, 

kişiler arası iletişim ve kimlik bunalımının azaltılması amaçlı grup seanslarına katılır. 2-Psikodinamik 

psikoterapi. 
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4 - Hasta - Hekim İlişkisi 

Hasta-hekim ilişkisi yalnız hastadan hastalığın öyküsü ile ilgili bilgi alma süreci değildir. Bu ilişkide bilgi 

alma yanında, iki insan arasındaki ilişki de vardır. Konuşma, dinleme, etkilenme, duygulanma, 

duygulandırma bu ilişkiyi oluşturan öğelerdir. Hasta-hekim ilişkisinde ilişkiye yön vermesi gereken 

hekimdir ve ilişkinin sonucundan bütünüyle o sorumludur. Doğru tanı konulabilmesi, hastadan hastalığı ile 

ilgili yeterli, uygun bilginin alınabilmesi, hastaya hastalığı ve tedavi uygulamaları konusunda bilgi 

verilebilmesi için görüşme becerilerinin kullanılmasına gereksinim duyulmaktadır. Başarılı bir görüşme 

sonunda hastada derdini yeterince anlatabildiği ve kendisini her zaman her konuda dinlemeye hazır bir 

hekimle karşı karşıya olduğu duygusu; hekimde ise hastasını biyo-psiko-sosyal bileşenleri içinde anladığı 

düşüncesi ortaya çıkar. 

Görüşme becerileri: Tanı ve ayırıcı tanı için gerekli olan bilgileri alabilmek gerekir. Görüşmenin ilk 

dakikalarında müdahale edilmemeli; derdini kendi dilince anlatmasına izin verilmelidir. Arada yönlendirici, 

kolaylaştırıcı girişimlerde bulunulabilir. Soruların olabildiğince açık uçlu olması gereklidir. Serbest 

konuşma sırasında konunun dağılmaması önemlidir, yönlendirici sorularla bu sağlanmalıdır. Ayrıntıcı 

hastalarda kendini anlatmasının kısıtlandığı duygusu yaratmadan toparlayıcı-özetleyici anlatımlarla konuşma 

istenen yöne kaydırılmaya çalışılmalıdır. Hastaya bazı söylediklerinin yinelenmesi hem hastanın dikkatinin 

çekilmesine hem de hastanın söylediklerinin daha açık anlaşılmasına olanak sağlar. Yeterli bilgi 

alınamadığında aynı içerik için değişik sorular yöneltilmesi gerekli bilginin alınmasını sağlayabilir. Hastanın 

açık olmayan anlatımlarına açıklık kazandırılmalıdır. Hasta için özel olan konulara ancak hasta ile rahat bir 

ilişki kurulduktan sonra geçilmelidir. 

Hastanın sosyokültürel düzeyine uygun iletişim kurabilmek gerekir. Hastaya karşı önyargısız olmak gerekir; 

hekim yüksüz, yansız, yargısız bir tutum almalıdır. 

Etkili dinleme: Hekim hastayı dinlediğini göstermeli, göz kontağı kurmalı, aralarda sorular sormalı, hastada 

bazı noktaları yinelemesi istenmelidir. 

Yankılama: Hekim hastanın söylemiş olduğu bir şeyi destekleyici bir tarzda tekrarlar veya başka bir deyişle 

yeniden söyler. Bunun amacı hekimin hastanın kaygılarını dinlediği ve anladığını göstermektir. 

Kolaylaştırma: Hekim hastayı konuşmaya devam etmesi için yüreklendirecek sözel ve sözel olmayan 

uyaranlar verir. Bunun amacı hastanın görüşmeye devam etmesini kolaylaştırmaktır. 

Sessizlik: Hekim hastanın görüşmenin her anını konuşarak doldurması gerekmediğini açıklığa 

kavuşturmalıdır. Bunu amacı hastaya düşünmesi ya da kabullenici, destekleyici bir çevrede oturmasına izin 

vermektir. 

Yüzleştirme: Hastaya dikkat etmediği, gözden kaçırdığı veya yadsıdığı bir konuya işaret etmektir. 

Doğrudan, ancak saygılı bir tarzda, hastanın yüzleşmesi gereken konularla yüzleşmesini sağlar, yadsıma 

savunmasını kırar. 

Açıklık getirme: Hekim hastanın daha önce söylemiş olduğu bir konu hakkında daha çok bilgi ister. Amaç 

hastanın yakınmalarını veya belirtilerini daha geniş anlatmasına izin vermektir. 

Özetleme: Hekim düzenli aralıklarla hastanın söylediklerini özetler. Amaç hem hasta, hem de hekim 

anlaşılan ile anlatılmak istenenin aynı olduğunu test etmektir. 

Açıklama: Hekimin tedavi planını kolayca anlaşılır biçimde açıklamasıdır. Amaç karışıklığı önleme, kaygıyı 

azaltmaktır. 
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Geçiş: Hekimin hastanın başka konuya geçişini yüreklendirmesidir. Bu hekimin başka bir konuda da veri 

toplamasını sağlar. 

Olumlu pekiştirme: Hekimin hastanın söyleyeceği herhangi bir şeyin kendisini üzmeyeceğini, 

yargılamayacağını, olumsuz karşılamayacağını, kızmayacağını hissettirmesidir. Amaç açık iletişimi 

kolaylaştırmaktır. 

Sözel olmayan anlatımları değerlendirebilme: İletişimin sözel ve sözel-olmayan iki bileşeni vardır. 

Kullanılan sözcükler, eşlik eden sözel-olmayan anlatımlar ile birlikte bir anlam taşımaktadır. Bazen 

kullanılan dil söz, eşlik eden sözel-olmayan anlatımlarla tam karşıt anlam taşıyabilmektedir. Sesin niteliği, 

sözün hangi bağlam içinde söylendiği, beden duruşu, yüz anlatımı iletişimde sözel olmayan öğeleri 

oluşturmaktadır. 

Duyguları değerlendirebilme: Hasta duygularını anlatabilmesi için cesaretlendirilmelidir. Duygularını 

konuşabileceğini görmek, hastaya önemli bir psikolojik destek sağlamaktadır. 

Klinik görüşmenin başarılı olmasını etkileyenler: 

1-Hastaya ait etkenler: Aktarım: aktarım, hastanın yaşamında önemli kişilerle yaşadığı yaşantıların hasta-

hekim ilişkisinde yeniden canlanması ve yaşanmasıdır. Bağımlı davranma, utanma, korkma, güvenememe, 

öfke gibi duyguların yaşanıyor olması aktarımı düşündürebilir. Hastalık tepkisi: hastalık kişilerde çeşitli 

psikolojik tepkilere yol açabilir. Hekimin hastanın bu tepkilerini uygun biçimde değerlendirmesi ve ele 

alması gereklidir. Hekimin hastanın yaşadığı uyum sorununu görmezlikten gelmesi hastanın hekimin tedavi 

önerilerine uymaması ile sonuçlanabilir. Beklentiler: hekimin önerileri ne kadar uygun olursa olsun, hasta 

farklı beklenti ile geldiyse ve bu konuda düzeltme yapılmadıysa tedavi uygulamalarına uyum sağlanamaz ve 

başarı şansı azalır. Ülkemizde hastaların şefkat gösteren, her şeyi bilen, her şeye kadir hekim beklentisi 

içinde oldukları görülmektedir. Bu beklenti karşılandığında yaşanan olumlu duyguların yanında, en ufak 

aksamada hayal kırıklığı ve abartılı tepkiler tedaviyi olumsuz etkilemektedir. Kişilik yapısı: hekimin 

hastanın kişilik yapısını bilmesi hastanın tepkilerini öngörmesini sağlayabilir. 

2-Hekime ait etkenler: Karşı aktarım: karşı aktarım, aktarımda olduğu gibi hekimin yaşamında önemli 

kişilerle yaşadığı yaşantıların hasta ilişkisinde yeniden canlanması ve yaşanmasıdır. Hasta-hekim ilişkisinde 

iki taraf da çeşitli duygular yaşar. Hekimin yaşadıkları hastasına tutumunu etkileyebilmektedir. Hekimin hiç 

duygu yaşamaması doğru değildir, ancak yaşadıklarının farkına varması, bunların kendisini etkilemesini 

önlemesi önemlidir. Kişilik yapısı: örneğin, ayrıntıcı, kararsız kişilik özelliklerine sahip hekim hastalarından 

gereksiz incelemeler isteyebilir. Empati yapabilme becerisi: eş duyum, hastanın içinde bulunduğu tüm 

koşulları göz önüne alarak hekimin kendisini bir an için hastanın yerine koyarak, hastasının neler yaşadığını 

anlamaya çalışmasıdır. Eş duyum yaparak hastanın duygusunun hissedilmesi ve bunun hastaya ifade 

edilmesi hastada anlaşıldığı duygusu yaratır. Hekimin önyargıları: görüşleri, bilgi düzeyi, psikolojik 

çatışmaları, gereksinimleri. Hekimin hastasını olduğu gibi kabullenebilmesi: hekimin tamamen duygusuz 

olmasını beklemek mümkün değildir; önemli olan hekimin kendi değer yargılarının, duygularının iletişimini 

nasıl etkileyeceğinin farkında olmasıdır. Hekimin kendi sınırlarını ve sınırlılıklarını bilmesi: hekim 

hastanın kararlarında mutlak belirleyici olmamalıdır. Hekimin beklentileri: örneğin, hekimler hastalarının 

yakınmalarını abartmadan, kronolojik olarak anlatmasını ister; bu çoğu kez gerçekleşmez ve hekim öfke 

duyabilir. 

3-Ortama ait etkenler: Görüşmenin yapıldığı ortamın özellikleri: özellikle hastanın mahremiyeti 

korunmalıdır. Kurumda hastaya ayrılan süre. 

——————————————————— 

Görüşmelerde sık yapılan yanlışlar: Hastanın psiko sosyal sorunlarını anlatmasına olanak vermemek. Yanıtı 

“evet” veya “hayır” olan sorular sormak. Suçlayıcı sorular; bu tarz sorular hastayı savunucu olmaya 
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itmektedir. Gereksiz güvenceler vermek; gereksiz güvenceler çoğu kez hayal kırıklığı ve tedaviye 

güvensizlikle sonuçlanmaktadır. Telkin ederek soru sormak; belli bir yanıtı telkin eden sorular yanlış yanıt 

almaya neden olabilir. Ani konu değişikliği; bu yaklaşım hastada görüşmenin bir plan içerisinde 

gerçekleşmediği izlenimi yaratabilir. Göz ilişkisinin olmayışı. Hastaya geri bildirimin verilmemesi; bedensel 

bir sorun yoksa “hiçbir şeyin yok” demek. 

Görüşmenin sonlandırılması: Doktor, hastanın görüşmeden anlayışlı, işini bilen bir hekime derdini 

anlattığını hissederek ayrılmasını ister. Görüşmeyi sonlandırmak için doktor hastaya, paylaşılmış olan 

bilgilerin tedavi planında bundan sonra izlenecek yolu aydınlatmaya yardımcı olduğunu söylemeli ve 

teşekkür etmelidir. Hekim görüşme bitmeden hastanın soru sormasını yüreklendirmeli ve yazılmış olan 

ilaçlardan neler bekleyebileceğini ve bunları nasıl kullanması gerektiğini anlamış olduğuna emin olmalıdır. 
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5 - Kişilik Bozuklukları 

DSM IV tanımına göre kişilik bozukluğu; kişinin içinde yaşadığı kültürün beklentilerinden belirgin olarak 

sapan sürekli davranış ve iç yaşantı örüntüsüdür. Bu örüntü şu 4 alanın en az ikisinde kendisini gösterir; biliş 

(kendini, başka insanları ve olayları algılama ve yorumlama yolları), duygulanım (duygusal tepkilerin 

görülme sıklığı, yoğunluğu, değişkenliği, uygunluğu), kişiler arası işlevsellik, dürtü kontrolü. 

Bu sürekli örüntü esneklik göstermez ve çok çeşitli kişisel ve toplumsal durumları kapsar. Bu örüntü 

değişmez, uzun süredir vardır, başlangıcı en azından genç erişkinlik ya da ergenlik dönemine uzar. Bu 

sürekli örüntü, klinik açıdan belirgin bir sıkıntıya, toplumsal-mesleki alanlarda veya diğer önemli işlevsellik 

alanlarında bozulmaya yol açar. Patolojik kişilik özellikleri hasta tarafından genellikle normal olarak 

algılanır ve hasta bundan şikâyetçi değildir. Hastalar genellikle çevreyi kendilerine uydurmaya çalışırlar ve 

çevreyle sürtüşürler. Özellikler belirli bir süre, kişi veya ortamla sınırlı değildir. Süregendir, hemen her 

ortamda ve kişi ya da toplulukta kendisini gösterir. 

DSM-IV e göre kişilik bozuklukları 3 küme altında toplanır ve 9 kategoriye ayrılır. A Kümesi: 3 tiptir; 

paranoid, şizoid ve şizotipal. Bu hastalar garip ve sıra dışı davranışlar sergiler. B Kümesi: 4 tiptir; 

histriyonik, borderline, narsisistik, antisosyal. Bunlar drmatik, duygusal-dürtüseldir. C Kümesi: 3 tiptir; 

obsesif-kompulsif, çekingen, bağımlı. Bunlar kaygılı, korkulu ve anksiyözdür. 

Epidemiyoloji: Genel herhangi bir kişilik bozukluğu yaygınlığı yaklaşık %10 dur. En sık görülenleri 

bağımlı, histriyonik, obsesif kompulsif, antisosyal ve borderline dir 

Paranoid kişilik bozukluğu: Temel özelliği yaygın bir kuşkuculuk ve başkalarına güvensizliktir (kendisinin 

sömürüldüğü, hakkının yendiği, eşinin/iş arkadaşlarının sdaakatsizliği, söylediklerinin alyhinde kullanacağı, 

kin duyma vb ile kendisini gösterir). Hezeyan yoktur. 

Şizoid kişilik bozukluğu: sosyal izolasyon ve duygusal küntlük vardır. Yyakın arkadaş yoktur, ailesi de dahil 

yakın ilişkilere girmek istemez, başkalarının övgü ve eleştirilerine ilgisiz görünür, hemen hiçbir şeyden zevk 

almaz, cinsel deneyime ilgisi hemen hiç yoktur, duygusal soğukluk vardır. 

Şizotipal kişilik bozukluğu: Bilişsel-algısal çarpıklıklar ve davranış gariplikleri vardır. Telepati, gaipten 

haber vb kültürel değerle uyumlu olmayan acayip inanışlar, referans fikirler, acayip düşünüş ve konuşma 

tipi, kuşkuculuk, uygunsuz-kısıtlı duygulanım, acayip algısal yaşantılar, yakın arkadaş yokluğu. 

Antisosyal kişilik bozukluğu: Antisosyal davranışlar vardır. Hukukla başı derde girecek davranışlar, yalan 

söyleme, dürtüsellik, yineleyen kavga-saldırganlık, insanların güvenliğini umursamama, yaptıklarından 

vicdan azabı çekmeme, bir işi sürekli götürememe/mali sorumsuzluk. 

Narsisistik kişilik bozukluğu: yaygın bir üstünlük ve değerli olma duygusu, beğenilme gereksinimi, empati 

yapmama ile karakterlidir. Çok önemli olduğu duygusu, sınırsız başarı, güç vb üzerine düşlemler, 

beğenilmek isteme, haka kazandığı duygusu, kendi çıkarına göre hareket etme, küstah-kendini beğenmiş 

davranış ve konuşmalar, başkalarını kıskanma ya da başkalarının kendini kıskandığına inanma. 

Histriyonik kişilik bozukluğu: Aşırı bir duygusallık ve dikkat çekme isteği ile belirlidir. İlgi odağı olmayınca 

rahatsız olma, cinsel yönden ayartıcı davranışlar sergileme, hızlı değişen duygulanım, ilgiyi çekmek için 

fizik görünümünü kullanma, gösterişli, yapmacık davranma, duygularını aşırı abartılı gösterme, telkine 

yatkınlık, başkalarından ve olaylardan çabuk etkilenme. 

Borderline kişilik bozukluğu: Stabil olmayan duygulanım-davranış, nesne ilişkileri, kendilik duyguları ile 

karakterizedir. Göklere çıkarma ve yerin dibine arasında gelip giden tutarsız kişiler arası ilişki, sürekli tutarsı 

olan benlik ve kimlik algısı, kendisine zarar verme olasılığı yüksek olan dürtüsellik, yineleyen intihar 

girişimleri, duygudurumda belirgin tepkisellik ve affektif instabilite, kendini sürekli boşlukta hissetme, 
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uygunsuz ve kontrol altında tutamadığı öfke stresle gelip geçici paranoid düşünce ya da ağır dissosiyatif 

belirtiler 

Çekingen kişilik bozukluğu: Yaygın- yetersizlik duyguları, sosyal inhibisyon ve eleştirilmeye aşırı duyarlılık 

ile karakterizedir. Sevildiğinden emin olmadıkça insanlarla ilişkiye girmek istememe, toplumsal durumlarda 

eleştirileceği düşünceleri, mahcup düşme korkusuyla yakın ilişkiye girmek istememe, kişisel girişimlerde 

bulunmak istememe. 

Bağımlı kişilik bozukluğu: Aşırı bir korunma, bakılma, desteklenme gereksinimi ile karakterizedir. Gündelik 

kararlar almada başkalarının desteği ve onayına ihtiyaç duyma, desteğini yitireceği düşüncesi ile 

başkalarının görüşüne katılmadığını söyleyememe, başkalarının desteğini almak için hoşuna gitmediği işleri 

dahi yapabilme, tek başına kaldığında rahatsız olma, ayakları üstünde kalamayacağı duyguları, birinin 

yakınlığı ve desteğini kaybedince yoğun sıkıntıya girme veya hemen yakın desteğini alabileceği başka birini 

arama, yaşamının çoğu alanında sorumluluk almak için başkalarına gereksinim duyma, gerçekçi olmayan 

terke edileceği, yalnız başına kalacağı korkuları) 

Obsesif kompulsif kişilik bozukluğu: Aşırı mükemmeliyetçilik, düzenlilik, kendini ve başkalarını denetleme, 

aşırı kuralcılıkla karakterizedir. İşleri bitirmesini geciktirecek veya imkânsız bırakacak kadar ayrıntılarla 

uğraşma, işin bitirilmesini zorlaştıracak katı kurallar koyarak mükemmeliyetçilik gösterme, kendisinin 

istediği gibi yapmayacaklarını düşündüğünden işleri başkasına yaptırmama, dinlenmeye, arkadaş-ailesine 

vakit ayırmayacak kadar işlere adama, ahlak-doruluk değerlerine gereğinden fazla önem verme, esneklik 

göstermeme (kültürel-dinsel özelliklerden beklenmeyen), değersiz şeyleri elden çıkaramama, cimrilik, katı 

ve inatçılık). 
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6 - Madde Bağımlılığı 

Tanım: Herhangi bir yolla alındığında zihinsel işlevleri (duygulanımı, algı düzeyini, düşünceleri) 

etkileyebilen bir maddenin onaylanmış tıbbi ya da sosyal amaçlar dışında kullanılmasına madde kullanım 

bozuklukları denir. 2 tanedir; madde kötüye kullanımı, madde bağımlılığı. 

Madde kötüye kullanımı: Madde kötüye kullanımın temel özelliği; madde kullanımı ile ilgili önemli zararlı 

sonuçlarına rağmen tekrarlayan biçimde madde kullanımıdır. Madde kullanım etkisi altında kavga etmek, 

trafik ve iş kazalarına sebep olmak, hırsızlık yapmak gibi davranışlarda bulunmak. Evde, okulda, işte temel 

sorumluluklarını yerine getiremez. Madde bağımlılığında görülen tolerans, yoksunluk, tekrarlayıcı alma 

görülmez. 

Madde bağımlılığı: Madde kötüye kullanımından daha ağır bir madde kullanım bozukluğudur. Temel 

özelliği; maddenin zarar verici etkilerine rağmen kişi tarafından madde alınmasının kontrol edilemediğini 

gösteren zihinsel, davranış bozuklukları ve fizyolojik belirtilerinin kümesinin varlığıdır. Madde 

bağımlılığında görülen önemli unsurlar; tolerans (dayanma gücü), yoksunluk, madde arama davranışı, 

tekrarlayıcı tarzda madde kullanımı, fizyolojik bağımlılık gösteren/göstermeyen. 

Maddeler: Alkol, amfetamin, kokain, kannabis (esrar), 

opioidler, fensiklidin, halüsinojenler, inhalanlar, sedatif, 

hipnotik ya da anksiyolitikler (uyku ilaçları), sigara 

(nikotin), kafein, diğer. 

Madde kullanımına bağlı gelişen bozukluklar: Madde 

zehirlenmesi, madde yoksunluğu, psikotik bozukluklar, 

duygudurum bozuklukları, hafıza bozuklukları, bunaltı 

bozukluğu, cinsel bozukluklar, uyku bozukluğu. 

Sıklık: ABD yapılan bir çalışmada madde kötüye kullanım 

ve bağımlılık tanısı açısından yaşam boyu 

sıklığı %17dir. Alkol kötüye kullanımı veya 

bağımlılığı açısından yaşam boyu sıklığı 

%14, alkol dışı maddeler için bu oran 

%6‟dır. Alkol ve sigara en sık kullanılan 

maddelerdir; fakat esrar kullanımı da 

yaygın bulunmuştur. SAMAY 98 

çalışmasında 15 ilde 15-17 yaş arası 

gençlerde alkol, sigara ve madde yaygınlığı 

araştırılmış. Öğrencilerin %22‟si her gün 

sigara içmektedir. %9‟u haftada bir kez 

alkol almaktadır. Son 12 ayda esrar 

kullanımı oranı %2.5, uçucu madde 

kullanımı %4.5, eroin kullanımı %1.5, 

kokain kullanımı %1.4, ectasy kullanımı 

%1.6, LSD kullanımı %0.8, hap kullanımı 

olarak; benzodiazepin %3.2, akineton %1.4, 

amfetamin %0.7 olarak bulunmuştur. Ülkemizde yapılan bir diğer çalışmada da (11 ilde) esrar en yaygın 

kullanılan madde olarak bulunmuştur. Esrardan sonra ise hap ve uçucu madde kullanımı gelmektedir. 

Kokain, LSD, ectasy seyrek olarak kullanılan maddelerdir. 

Risk etmenleri: Cinsiyet: erkeklerde kadınlardan fazladır (%1.7/%0.7). Yaş: 18-29 yaş grubunda en fazla 

olup, 30-44 ve 45 üstü yaş gruplarında düşmektedir. Gelişim evreleri (çocukluk, ergenlik, geç ergenlik ve 

erken yetişkinlik) de ayrı ayrı riskler meydana getirir. Kalıtım: tek yumurta ikizlerinde eş hastalanma oranı 
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%63 iken, çift yumurta ikizlerinde %43dür. Aile yüklülüğü: pek çok çalışmada madde bağımlısı hastaların 

ana babalarında ve kardeşlerinde normal popülasyondan daha fazla oranlarda bağımlılık görünmektedir. 

Eğitim düzeyi: çok farklılıklar göstermektedir. Genel kanı eğitim düzeylerinin düşük olduğu şeklindedir. Bir 

genelleme yapılacak olursa hap, esrar kullananların düşük; eroin, kokain kullananların yüksek olduğu 

yönündedir. Irk ve etnik grup: göç edenlerde daha sık bulunmuştur. Yurt dışında yaşayan Türklerde yüksek 

bulunmaktadır. İş durumu: çalışmadıkları yönünde bir kanı hâkimdir. Çalışanlara ise serbest çalıştığı 

gözlenmektedir. Davranışsal farmakoloji: diğer öğrenilmiş davranışlara benzer. Bağımlılık yapan maddeler 

ödüllendirici veya pozitif pekiştirici olarak görülmekte ve kendi kendine ilaç vermeye itmektedir. Kesilme 

belirtilerinin gidermek için madde alımının sürdürülmesi ise bağımlılık sürecinde negatif pekiştirici etkiyi 

oluşturmaktadır. 

Sigara: 

Kimyasal olarak ilk defa 1828‟de izole edilmiştir. Tütünün etken maddesi nikotindir. MSS‟ne uyarıcı etki 

eder. Gelişmekte olan ülkelerde sigara kullanımı artarken, gelişmiş ülkelerde azalmaktadır. Sigaranın bir 

diğer özelliği, toplum tarafından kabul görmesi ve çok ucuza elde edilebilir olmasıdır. Sigara genellikle 

buluğ döneminde başlanır. Yetişkin hayatı yaşama arzusu, reklamların etkisi, otoriteye başkaldırış, cinsel 

kimlik ve kendine güven duygusunu geliştirmek için başlanabilir. Ergenler üzerinde yapılan bir çalışmada, 

bağımlılık ve yoksunluk bulgularının kimi gençlerde sigaraya başladıktan bir kaç hafta gibi kısa süre sonra 

çıktığı görülmüştür. Bazıları daha uzun bir süre kullandıktan sonra bağımlı hale gelir. Yani kimi genç için 

sigarayı denemek gibi bir şans yoktur, kullanım başladıktan çok kısa bir süre sonra kişi bağımlı hale gelir. 

Her sigara ile vücuda 1-2 mg nikotin alınır. Nikotin bağımlılık yapan maddedir. Nikotin beyindeki yaşamsal 

işlevleri düzenleyen (yemek, cinsellik vb.) merkezde dopamin artışına sebep olur. Sigara içildikten sonra 

duyulan haz ve doygunluk buradan gelir. Ayrıca nikotin beynin bir diğer bölgesindeki etkisiyle dikkat artışı 

ve uyanıklık durumunu sağlar. Sigara kişinin kendisini daha iyi hissetmesine, öfkesinin azalmasına ve 

konsantrasyonunun artmasına sebep olur. Sigara ve içerdiği nikotin solunduktan sonra 10 saniye içinde 

beyine ulaştığı için arzu edilen etkileri hemen görülür. Sigara gün içinde belirli aralıklarla sürekli kullanılır 

ve kişinin yaşantısının bir çok anına girip benimsenmesine sebep olur. Çevrede sigaranın yaygın 

kullanılması ve kabul edilir olması kullanımın devamını kolaylaştırır. Ayrıca başkalarının sigara içerken 

gözlenmesi kişide sigara arama hissini arttırır. Yoksunluk belirtilerinden ve başaramamaktan korkma 

bırakmayı zorlaştırır. 

Sigaranın etkileri: Sigaranın içinde kanserojen maddeler vardır. Başta akciğer olmak üzere gırtlak, ağız içi, 

farenks, yemek borusu, pankreas, kemik iliği, idrar torbası kanserlerine sebep olur. Sigara kullanımı kalp 

damarlarının tıkanması sonucu gelişen kalp krizine (enfarktüs) sebep olur. Bunu damarların içyapısını 

bozarak, kolesterol taşıyan lipoproteinleri ve estrojen düzeylerini azaltarak ve kan şekerini yükselterek 

yapar. Yine beyin damar hastalıklarına (felçlere) neden olur. Solunum yolu hastalıklarına daha sık 

yakalanırlar. Bronşit, solunum yolu enfeksiyonu, bronşektazi, zatüre gibi. Astım hastalarında atakları 

sıklaştırır. Sigara bugün önlenebilir ölüm sebeplerinde birinci sırayı almaktadır. Örneğin ABD‟de ölümlerin 

%20sinden sigara sorumludur. Sigara içenlerin % 45‟i sigaradan kaynaklanan bir hastalıktan ölecektir. 

Kadınlarda ayrıca adet düzensizliğine, erken menopoza ve osteoporoza sebep olur. Kadının doğurganlığı 

azalır ve hamileyken düşük yapma riski artar. Gebeliğinde sigara içen kadınların çocukları düşük kilo ile 

doğarlar, büyümeleri yavaştır ve okulda öğrenme güçlükleri yaşarlar. Diğer yan etkiler; ciltte kırışıklıkların 

artmasına, tırnakların kolay kırılmasına, cinsel sorunlar (empotans). Bir diğer noktada sigara içenlerin 

çevresine olan etkisidir. Sigara içenlerin yanında bulunanlar yukarda bahsedilen tüm risklere aynı şekilde 

sahiptir. Özellikle de çocuklar, eşleri sık etkilenir. Çocukların sigaraya başlama riski artar. 

Nikotin yoksunluğu: Sigara bırakılınca nikotin yoksunluk tablosu ortaya çıkabilir. Bu yaşamı tehdit etmez, 

ancak tekrar başlamaya sebep olabilir. Yoksunluk şikâyetleri; sigara içme isteği, tatlı gıdaları yeme ihtiyacı, 

özellikle dikkat isteyen işlerde performans kaybı, huzursuzluk, bunaltı, sinirlilik, uykusuzluk. Bunlar bir kaç 

saatte başlayıp, 24-48 saatte en şiddetli hale gelir. Çoğu şikâyet 4 haftadan sonra kaybolur, ancak açlık hissi 

ve sigara içme isteği 6 ay veya daha çok sürebilir. 
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Sigara bağımlılığının tedavisi: Son yıllarda sigara bağımlılığından kurtulmak için çeşitli tedaviler denenmiş 

ve bu tedavilerin kişinin kendi başına sigarayı bırakmasına göre 2misli etkili olduğu gösterilmiştir. Tedavide 

ilk hedef yoksunluk şikâyetlerinin giderilmesidir. Bu tedaviler genelde 6-12 hafta uygulanıp başlıca ikiye 

ayrılır. Nikotin bandı: vücuda yapıştırılarak 24 saat boyunca kişiye nikotin sağlar. Yan etkileri sadece deride 

tahriş ve uykusuzluktur. Ancak kalp veya ülser rahatsızlığı olanlar doktor kontrolü altında kullanmalıdır. 

Nikotin bandı ile beraber fazla miktarda sigaranın içilmesi nikotin zehirlenmesine sebep olur ve acil tedavi 

gerektirebilir. Bupropion (zypan): bir antidepresan olup sigarayı arama hissini azaltır, bu etkisi depresyonu 

tedavi edici etkisinden bağımsızdır yani ilacın faydalı olması için kişinin depresyonda olması gerekmez. Yan 

etkiler ağız kuruluğu ve uykusuzluktan ibarettir. Bu ilac 300 mg üzerinde kullanıldığında epileptik nöbetlere 

sebep olduğu bildirilmiştir. Sigarayı bırakmadan 1 hafta önce başlanıp 6-12 hafta kullanılır. Bilişsel/ 

davranışçı tedavi: Bu tedavi bireysel veya grup halinde uygulanabilir. Kişinin nikotine bağımlılığının 

gelişmesinde ve devamında öğrenmenin önemi vurgulanır. Davranışçı tedavide kişiyi gün içinde sigara 

kullanımına iten faktörler; stres, arkadaş grubu, kişinin kendisine karşı olumsuz düşünceleri vb. bulunarak 

bunlarla sigarasız baş etmenin yolları aranılır. Tedavide kişi kendini içmediği durumlarda ödüllendirir. 

Başlangıçta yüksek riskli durumlardan tamamen kaçınılır, giderek bu durumlarla baş etmek için stratejiler 

geliştirilir. Bunun için kişiye özgü kullanım riskinin yüksek olduğu durumlarda nasıl davranılabileceği 

tedavide öğretilir. Ayrıca egzersiz, yürüyüşe çıkmak gibi yeni davranışlar ödev olarak verilebilir. Eşlik eden 

psikiyatrik bozuklukların (Depresyon) tedavisi yapılmalıdır. Ruhsal bozukluklar olması sigaranın 

bırakılmasının zorlaştırır. Yine diğer bağımlılık yapıcı maddelerin kullanımı tedaviyi güçleştirir. Çevre 

durumu: ailede ve işyerinde sigara içenlerin olması kişinin sigarayı hayatından çıkarmasını engeller. Eşlerin 

sigara bırakıldıktan sonra bu konudaki olumlu destekleri çok önemlidir. Bağımlının eşi bu dönemde aile içi 

çatışmaları azaltabilmeli, problemlerin çözümünde yardımcı olabilmeli, bazı sorumlulukları üzerine 

alabilmelidir. Kişinin yaşamında sıkınıtılı bir dönemde olması ya da yaşantısında ciddi değişiklikler yaşıyor 

olması (boşanma, iş değişikliği gibi) sigarayı bırakmayı zorlaştırır. 

Sigara ile ilgili yanlış inanışlar: Ben çok uzun zamandır sigara içiyorum, artık bıraksam da sağlığım 

düzelmez. Sigarayı bıraktıktan 1 yıl sonra sigaradan kaynaklanan kalp hastalığı riski % 50 azalır. 10-15 yıl 

sonra sigara kullanımından kaynaklanan ölüm riski ortadan kalkar. 50 yaşından önce sigarayı bırakırsanız, 

sigaraya bağlı ölüm riski % 50 azalır. Sigarayı bir kaç kez bıraktım. Ben hiç bir zaman tamamen 

bırakamayacağım. Birçok insan sigarayı bir kerede bırakamazsa hep başarısız olacağını düşünür. Oysa diğer 

bağımlılıklar gibi nikotin bağımlılığı da ortalama 5-7 defa denendikten sonra tamamen sonlandırılır. 

Tekrarlamalar doğaldır ve kişi teslim olmamalıdır, aktif olarak çalışmalıdır. Her bırakma ve takip eden 

tekrarlamalar bir sonraki denemede nelere dikkat edilmesi gerektiğini öğretir. 

Sigarayı bıraktıktan sonra ne gibi olumlu değişiklikler olur: Sağlığınız düzelir. Tat alma duyunuz yerine 

gelir. Kokuları daha iyi ayırt edebilirsiniz. Tasarruf edersiniz. Kendinize saygınız artar. Bir maddenin 

kontrolü altından çıkabildiğinizi bilirsiniz. Yakınlarınızı sigara dumanından kurtarırsınız. Fiziksel olarak 

daha iyi hissedersiniz. Spordaki performansınız artar. 

Alkol: 

Alkolün tarihi neredeyse insanlık tarihi kadar eskidir. İnsanlığın yerleşik hayata geçmesiyle alkol üretimi de 

başlamıştır. İlk bira bundan 8 bin yıl önce Mezopotamyalıların arpayı ekmek yapmak için ilk ıslah etmesiyle 

yapılmıştır. Sümerlerin 6 bin yıl önce Godin Tepelerinde (Batı İran ve Anadolu) bira ve şarap içtiği 

bilinmektedir. Daha sonra fermente edilmiş meyve, tahıl ve baldan alkol ederek alkolü, iyice hayatına 

sokmuştur insanoğlu. Alkol kimi zaman kutsal sayılıp, dini törenlerde kullanılmış, kimi zaman eğlencenin 

ayrılmaz bir olmuştur. Alkolün icat edilmesiyle birlikte, alkol alışkanlığı da ortaya çıkmıştır. Alkolizmin bir 

hastalık olarak kabul edilmesi yine eski çağlara dayanmaktadır. 

Alkollü içeceklerde bulunan etil alkoldür. Meyve ve tahıllardaki karbonhidratların fermantasyonu sonucu 

ortaya çıkar. Kalori değeri yüksektir. 1 gr alkol 7 kalori sağlar. Alkol mide-barsak sisteminden kolayca 

emilir. %90 ince barsakların üst kısmından emilir. Bu bölge aynı zamanda B vitaminlerinin emilim 

bölgesidir. Emilimi; aç karnına olmak, hızlı içmek, düşük yoğunluklu alkollerden içmek etkiler. Midede 

alkol yoğunluğu artığında mukus salgılanır, pilor kapanır. Böylece ince barsağa geçiş azalır ve emilim 
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azalır. Pilorun kasılması da bulantı-kusma yapar. Alkol suda kolay çözündüğünden dolaşıma katılarak tüm 

dokulara yayılır. Alkol alımı sonrası belirtiler hızla gözlenir, alkol vücuttan atılırken bu kadar hızlı olmaz. 

Değişik alkolü içkiler değişik düzeyde etanol içerir. Bira %5, şarap %12, rakı %40. Buna göre bir şişe bira, 

bir bardak şarap, bir kadeh rakı aynı miktar alkolü içerir (1 birim alkol). Bir birim alkol yaklaşık 15-20 

mg/dl artırır. Kişi 1 saatte ortalama 10-35 mg/dl arasında alkol metabolize eder. Alkolün %90-98 

karaciğerden metabolize olur. 

Alkolün tıbbi sonuçları: Sindirim sistemi; karaciğerde yağlanma, siroz, özafajit, ülser, pankreatit. Kalp-

damar sistemi; kardiyomiyopati, hipertansiyon, aritmiler, iskemik kalp hastalığı, beyin damar hastalığı. Kas-

iskelet sistemi; kas yıkımı. Kan hastalıkları; anemi (kansızlık), trombositopeni (pıhtılaşma sağlayan 

hücrelerde azalma). Sinir sistemi; hafıza bozukluklarına sebep olabilir. 

Alkolün sosyal sonuçları: Başlangıçta alkol alımı kendisi ve çevresi için sorun olmaz iken zamanla alkol 

alımına kontrol kaybı yaşadığında tüm ilişkileri ve sosyal hayatı kötü bir şekilde etkilenir. İş hayatı: geç 

saatler kadar içen hasta sabah işe gidemez, bazen gün boyunca alkol alma ile iş hayatı olumsuz etkilenir, 

sonuçta işini kaybeder. Evlilik hayatı: zamanla alkol bağımlısı sorumluluklarını yapamaz hale gelir. Bir eş, 

bir ebeveyn olarak görevlerini yapamaz. Ailesiyle ve yakın çevresiyle ilişkileri bozulur. Ne yazık ki, 

alkoliklerin evlilikleri genellikle boşanmayla sonuçlanır. Kontrol kaybına bağlı olarak, alkolikler çok fazla 

kaza yaparlar. Başlarına ev, iş ya da trafik kazası gelme ihtimali çok yüksektir. Gene, kontrol kaybına bağlı 

olarak, alkolikler suç işleme eğilimi gösterirler ve karıştıkları kavga ya da benzer durumlar yüzünden adli 

problemlerle karşılaşabilirler. Alkol ortalama yaşam süresini 10 yıl kısaltır. Kişi önce alkolü içer, sonra alkol 

alkolü içer, sonunda alkol kişiyi içer. 

Alkolizm tipleri: Tip 1 alkolizm: alkole başlama yaşı erkendir, ailede bağımlılık öyküsü vardır, bağımlılık 

düzeyi ağırdır, alkole bağlı sorunlar yoğundur, içme davranışı denetimsizdir, antisosyal kişilik özellikleri 

belirgindir. Tip 2 alkolizm: alkole başlama yaşı geçtir, ailede bağımlılık öyküsü azdır, bağımlılık düzeyi 

hafiftir, alkole bağlı sorunlar azdır, psikopatoloji azdır. 

Alkol zehirlenme ve yoksunluğu: Alkol zehirlenmesi: geveleyerek konuşma, denge bozukluğu, 

sendeleyerek yürüme, göz hareketlerinde bozukluk, dikkat ve hafıza bozuklukları, uykuya meyil, koma. 

Alkol yoksunluğu: ellerde titreme, uykusuzluk, bulantı-kusma, huzursuzluk, bunaltı, terleme, çarpıntı, 

tansiyon değişikliği, nöbetler, halüsinasyonlar. 

Alkol ve psikiyatrik bozukluklar: antisosyal kişilik bozukluğu, duygudurum bozuklukları (depresyon, mani), 

bunaltı bozuklukları (sosyal fobi, pank bozukluk), şizofrenik bozukluklar. 

Alkolizmin tedavisi: Bağımlılık fiziksel bir hastalıktır, kesinlikle utanılacak bir şey değildir, bir sağlık 

problemidir. Tedavi edilmezse, bağımlının hastalığı ilerleyecektir. Uzman denetiminde gerekli tedavi 

yapıldığında, bağımlı kişi sağlığına kavuşabilir. Bazı alkol bağımlıları durumlarının çözümsüz olduğuna, 

bazıları da alkolle her hangi bir sorununun olmadığına inanırlar. Bundan dolayı onları tedaviye ikna etmek 

oldukça zordur. Ama mutlaka alkol bağımlısı kişilere yakınları tarafından yardım edilmelidir. Onları 

psikiyatri uzmanının denetimine alınmasına yardımcı olunmalıdır. Bunun için; onun anlayacağı dilde 

bağımlılığıyla yüzleştirilir. Alkolün kendisine ve çevresine verdiği zararı gösterilir. Müdahaleden sonra 

büyük ölçüde hasta profesyonel yardım ihtiyacı duyar. Sevdiği ve saygı duyduğu insanların ona bunu 

anlatması mutlaka etkili olacaktır. Hastanede yatarak tedavi: alkol bağımlıları, genellikle kapalı servisin 

olduğu psikiyatri servislerinde yatarak tedavi edilir. Arındırma tedavisi: başlangıçta 1 hafta vücut alkolden 

temizlenir. Bol sıvı alınması (ağızdan ve damardan), benzodiazepinler, vitamin desteği (özellikle B 

vitaminleri) verilir. Korunma tedavisi: alkol ve yol açtığı sonular anlatılır. Antidepresanlar (SSRI), antabus 

(disülfiram) verilir. Eşlik eden psikiyatrik bozukluğu tedavi edilir. Uzun dönemli korunma tedavisi ise adsız 

alkolikler (AA) gibi kurumlar hastaların uzun süre alkolden uzak kalmasını sağlar. 
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Madde bağımlılığı:  

Uyarıcılar (amfetamin, kokain), kannabis (esrar), opioidler, fensiklidin, halüsinojenler, inhalanlar, sedatif, 

hipnotik ya da anksiyolitikler (uyku ilaçları). 

Opioidler: Haşhaş-afyon, morfin, eroin. Papever somniferium linee bitkisinden elde edilmektedir. Morfin 

afyonun en önemli alkaloididir. Tıpta ağrı kesici olarak kullanılmaktadır. Eroin: morfinden 2,5 kat daha 

güçlü analjezik etkiye sahiptir. Eroinin fizyolojik etkileri morfine benzer. Eroin buruna çekilerek, damar 

içine ya da deri altına enjeksiyonla kullanılır. Eroin kesilmesinden sonra 6-24saat içinde yoksunluk 

belirtileri çıkar, 1-3 gün içinde en yüksek seviyeye ulaşır, 5-7 gün içinde azalarak geçer. 

Morfinin etkileri: Ağrı kesicidir, bulantı-kusma yapar, solunum ve öksürük merkezini inhibe eder, göz 

bebeğinde küçülme yapar, neşe verir, uyku getirir, sersemlik yapar, zihinsel bulanıklık yapar, dikkati azaltır, 

kabızlık yapar, idrar miktarını azzltır, cinsel aktiviteyi azaltır. 

Morfin yoksunluğu: Göz bebeğinde genişleme, tüm vücutta yaygın bir ağrı, gözlerde, burunda sulanma, 

terleme, bunaltı, uykusuzluk, ishal. 

Uyarıcılar: Amfetaminler: dikkat eksikliğinin tedavisinde, iştahın azaltılmasında, aşırı uykululuğun 

tedavisinde, doping amacıyla sporcular kullanmaktadır. Kokain: erythroxylon coca adlı bitkiden elde edilir. 

Koka bitkisi başlıca Peru, Bolivya, Ekvatar ve Kolambiya‟da yetişir. Avrupa iklimi koka bitkisinin 

yetişmesine uygun değildir. Kokain burun yolu ile toz halinde çekilerek, IV enjeksiyonla, tütün içine 

karıştırılarak kullanılır. Ülkemizde kokain kullanımı oldukça azdır. Çünkü ülkemizde yetiştirilememesi, 

pahalı oluşu kullanımı sınırlar. Kullanıyorum diyenlerde araştırıldığında eroin kullandıkları bulunmaktadır. 

Çünkü kokain bağımlılığın bir üst sınıfı gibidir. Bütün psikoaktif drogların en kuvvetlisi kabul edilir. 

Uyarıcıların etkileri: Neşe verir, kendine güveni artırır, dikkat ve konsantrasyonu artırır, yorgunluğu azaltır, 

vücut dayanıklığını artırır, uykuyu azaltır, iştah azaltır, konuşma artar, solunum merkezini uyarır. Çarpıntı, 

hipertansiyon, damar duvarlarında daralma, beyin kanamasına neden olur. Saldırgan davranışlara neden 

olur. Paranoid psikotik bozukluklara (amfetamin psikozu) neden olur. Göz bebeğinde genişleme yapar. 

Uyarıcı yoksunluğu: Yorgunluk, aşırı uyku, kötü rüyalar, iştah artması, depresyon, aşırı hareketlenme veya 

durgunluk. 

Ectasy: MDMA (Metilen dioksimeteamfetamin). Enerji artırma, uyanıklık, neşe sağlamak için, kullanılır. 

Halüsinojen etkisi vardır. Ağızdan tablet ya da kapsül olarak alınır. 30 dk içine başlayan etkisi 5 saat sürer. 

Etkileri: algıda keskinleştirme, olağan çevresel uyarıları farklı algılama, beden imgesinde değişme, artmış 

düşünce gücü, başkaları ile yakınlaşma ve mistik bir bütünleşme duygusu, muhakeme bozukluğu, fizyolojik 

olarak adrenerjik etkiler. 

Esrar: marijuana, ot, çay, pot, yabani ot. En yaygın kullanılan maddedir. Ucuzdur, kolay elde edilmektedir. 

Hint kenevirinden meydana gelir. Tarımı yaygındır. Mariuhana (%2-4) ve Haşhiş (%5-12) adlandırılır. 

Türkiyede böyle adlandırılmaz. Eroin ve kokain gibi maddeler için basamak gibidir. Fiziksel bağımlık 

yapmaz. Sıklıkla sigara ile birlikte kullanılır. Neşe verir, gülme, gevezelik yapar. Resim, ses, müzik 

duyarlılığını artırır (sanatçılık). Lezzet artar, iştah artar, kilo alımı olur. Motorlu araç kullanım becerisini 

azaltır. Zaman idraki değişir. Zaman uzamış olarak algılanır. Paranoid psikotik bozukluk yapabilir. Libido 

değişikliği yapar. 

Uyku ilaçları: Diazem, Rohypnol, Xanax, Valium. Genellikle ağız yolu ile kullanılır. SSS depresan olarak 

etki eder. Alkolün yaptığa etkiye benzer sedasyon yapar. Hafif bir aldırmazlık, zihinsel yavaşlama olar. 

Uyku ilacı olarak kullanılır. Sabah uyandığında hasta zinde uyanmaz. 1-2 saat kadar süren uyuşukluk hali 

devam eder (hangover: akşamdan kalma). Solunumu baskılar. Fizyolojik bağımlılık gelişir. 

Zehirlenmelerinde; sözü gevelercesine konuşma, koordinasyon bozukluğu, sendeleyerek yürüme, araba 
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kullanma kabiliyetini bozma, nistagmus, dikkat ve hafıza bozukluğu, stupor ve koma olur. Yoksunluğu; 

otonomik hiperaktivite, tremor, uykusuzluk, anksiyete, ajitasyon, bulantı-kusma, halüsinasyon, 

konvülsiyonlar. 

Halüsinojenler: LSD (Lysergic Acid Dietilamid) 1943 yılında sentetik olarak imal edilmiştir. Bu grubun 

protipidir. Genellikle ağız yolu ile kullanılırlar. Devamlı kullanılmaktan çok aralıklı kullanılır, haftada 

birkaç kere gibi. Sürate direnç gelişir. Fiziksel bağımlılık yoktur. Yoksunluk gösterilememiştir, ancak 

bırakıldıklarında arama davranışı olduğu bilinmektedir. Fizyolojik etkileri: göz bebeğinde büyüme, kan 

basıncında artış, çarpıntı, terleme, reflekslerde canlanma. Ruhsal etkileri: belirgin davranış ve psikolojik 

değişiklikler, algı değişiklilikleri. Kalıcı algı bozukluğu “flashback” gelişir. 

Volatiller: Neşe elde etmek için solunum yolu ile alınan çok çeşitli uçucu sıvı ya da uçucu gazlardır. 

Akciğerde hızla emilmekte ve beyne ulaşmaktadır. Etkileri 5 dk içinde başlar. Gaz yağı, yapıştırıcı, boya 

tinerleri, sprey boyaları. 12-17 yaş arası çocuklarda sıktır. Ucuz, temini ve kullanımı kolay ve yasaldır. 

İnhalantlar genel olarak MSS baskılayıcı olarak hareket ederler. İnhalantlara tolerans gelişir, ama yoksunluk 

gelişmez. Fiziksel bağımlılık bildirilmese de bazı vakalarda deliryum tremens benzeri tablo görülmüştür. 

Etkileri: davranışlardaki baskının kalkması, neşe vermesi, heyecan yaratıcı, korkusuzluk, halüsünasyonlar, 

muhakeme bozuklukları, peltek konuşma, çift görme olur. 

Fensiklidin (PCP): Melek tozu, kristal, barış hapı, süpergrass, hap, roket yakıtı, at sakinleştirici. Ağız yolu, 

damar içine zerk edilerek, enfiye şeklinde ve sigara ile içilerek kullanılır. En sık sigara ile içilme şeklindedir. 

Çok fazla kullanan kişilerde arama davranışı bildirilmesine rağmen insanlarda tolerans veya yoksunluk 

belirtileri bildirilmemiştir. Fensiklidin bağımlıları günde en az 2-3 kez bunu içerler. Bundan dolayı büyük 

zaman harcarlar. Etkileri: dezinhibisyon, anksiyete, öfke, saldırganlık, yargılama bozukluğu. Zehirlenme 

bulguları: hipertansiyon, dikey veya yatay nistagmus, nöbetler, ısı artışı, göz bebeğinde genişleme, 

reflekslerde artma. 

Uyuşturucuların tıbbı yan etkileri: Uyuşturucu maddelerinin tıbbı komplikasyonlarını tedavisi 

düzenlenmelidir. Enfeksiyonlar; deri enfeksiyonları (selülit, abse), tetanoz, sıtma. Kalp-damar sistemi yan 

etkileri; akut endokardit. Akciğer yan etkileri; en fazla zararı eroin yapar. Pnömoni, aspirasyon pnömonisi, 

akut AC ödemi, TBC, apneye neden olabilirler. Karaciğer yan etkileri; sarılık, siroz, kronik karaciğer 

hastalıkları, kanser. Nörolojik yan etkileri; nöbetler, koma, beyin kanaması, ensefalit. 

Madde bağımlılığında genel tedavi ilkeleri: Acil tedavi: hayatı tehdit edici olayların düzeltilir. Şuuruna, göz 

bebeğine, cilde bakılır. Solunum, kalp fonksiyonları desteklenir. Arındırma: ülkemizde bu grupta kullanılan 

fazla ilaç yoktur. Örneğin; eroin bağımlılarında metadon ve naltrekson kullanılır. Psikolojik yardım: eşlik 

eden psikiyatrik bozuklukların tedavisi yapılmalıdır. Danışmanlık, aile tedavisi, grup tedavisi. 

Rehabilitasyon: hastaların eğitim, öğretim seviyelerini yükseltilmesi, bir meslek eğitimi vermek ve meslek 

sahibi yapmak, eski bağımlılarla iletişimini artırmak gerekir. 

Madde bağımlılığında acil tedavi: Hayatı tehdit edici olayların düzeltilmesi gerekir. Hastanın şuur seviyesi 

tespit et. Hastanın göz bebeklerinin durumu nedir? Genel fizik inceleme; iğne izleri, deri-damarlar-burun 

incelemesi, ağız kokusu. Vital bulgularının takibi; kardiopulmuner fonksiyonların değerlendirilmesi. 

Kullandığı madde öğrenilmeye çalışılmalı. Yine kullandığı maddenin kullanım dozu öğrenilmelidir. 

Laboratuar araştırmaları, toksikolojik analizler. Acil psikiyatrik durum varsa (saldırgan bir hasta, intihar 

girişimi) hemen tedbir alınmalı. Konvülsiyon varsa tedavi edilmeli. 

Bağımlılık ile mücadelenin birinci şartı hiç bir zaman pes etmemektir. Kendinize ve başaracağınıza inanmak 

ve size yardımcı olacak çevreyi sağlamak diğer şartlarıdır. 
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7 - Organik Beyin Sendromları 

Tipleri; demans, deliryum, amnestik sendrom, genel tıbbi duruma bağlı katatonik bozukluk, genel tıbbi 

duruma bağlı kişilik değişikliği. 

Demans: 

Bellek başta olmak üzere konuşma, algılama, hesaplama, yargılama, soyut düşünce ve poblem çözme gibi 

bilişsel işlevlerden en az ikisinde bozulma ile karakterli kronik seyirli bir hastalıktır. 

Epidemiyoloji: 65 yaş üstünde %5, 80 yaşında %20 görülür. Demansların %50-60 AD, %9-20 vasküler-

multiinfarkt demans, %10 alkole bağlı demans. 

Etyoloji: Dejeneratif demanslar; alzheimer hastalığı, pick hastalığı, huntington hastalığı, progresif 

supranukleer paralizi. Vasküler demanslar; multiinfarktlar, hemorajiler. Travmatik demanslar; subdural 

hematomlar, hipoksemik anoksi, travmatik beyin hasarı. Toksik demanslar; ağır metal zehirlenmeleri, 

ilaçlar. Metabolik demanslar; folik asit, B12 vitamini yetmezliği, pellegra, Wernicke-Korsakof sendromu, 

tiroid, paratiroid hastalığı, cushing-addison hastalığı. Hidrosefali. 

Tanı: Geniş bir anamnez alınmalı. Nörolojik muayeneyi içeren fizik muayene yapılmalı. Psikiyatrik 

muayene yapılmalı. Rutin kan biyokimyası, tam kan, ANA, B12, folik asit, tiroid, böbrek, KC fonksiyon 

testleri bakılmalı. LP, EEG, BBT, SPECT, PET çekilmeli. 

DSM-IV tanı kriterleri: Bellek bozukluğu (yeni şeyleri öğrenememe ya da eskiden öğrenilmiş bilgileri 

hatırlayamama) ile birlikte şunlardan enaz birinin olması; afazi, apraksi, agnosi, yönetsel işlevlerde 

bozukluk (tasarlama, organize etme, sıraya koyma, soyutlama). Bilişsel bozuklukların mesleki ve sosyal 

işlevsellikte belirgin bozukluğa neden olması. Öykü, fizik ve labaratuvar bulgularına göre bu bozukluğun 

herhangi bir tıbbi durumun doğrudan fizyolojik sonucu olduğuna ilişkin kanıtlar vardır. Bu bozukluklar 

sadece deliryumun gidişi sırasında ortaya çıkmamaktadır. 

Klinik: Başlangıç dönemi: ılımlı düzeyde unutkanlık olur. Telefon numaralarını ve arkadaşlarının isimlerini 

unutur. Hasta bunun farkındadır. Hastaların şikayetleri akşama doğru artar (güneş batması fenomeni). 

Kişilik ve mizaç değişiklikleri de gözlenir. Orta dönem: bellek bozukluğu başta olmak üzere bilişsel 

işlevlerdeki bozukluklar çevreninde dikkatini çeker. Oryantasyon bozulur. Hezeyanlar görülür. İleri dönem: 

yönelim ileri derecede bozulur (eşini, çocuklarını tanıyamaz). Hezeyanlar belirgindir; zarar görme, malının 

çalındığı, evde yabancıların olduğunu iddia eder-capgras. Görsel işitsel halusinasyonlar, apraksi, agnozi 

ortaya çıkar. Uykuları ileri derecede bozulur, günlük fizyolojik ihtiyaçlarını yerine getiremezler. Yatağa 

bağımlı hale gelerek akciğer, üriner enfeksiyonlar sonucu hasta kaybedilir. 

Ayırıcı tanı: normal yaşlılık, psödodemans, deliryum, kronik psikoz. 

Tedavi: Fizik ve sosyal çevrenin düzenlenmesi: demanslı hasta için en uygun yer mümkünse kendi alışık 

olduğu çevredir. Bakımı evinde yapılmalıdır. Uygun beslenme, eksersiz ve etkinliklerini sürdürmesinde 

yardımcı olunmalıdır. Hastanın evden kaçmasını engelleyecek gerekli önlemler alınmalıdır. Aileleri 

destekleyici ve grup terapisi ile başa çıkmalarında yardımcı olunmalıdır. Farmakolojik tedavi: depresyon 

%50 oranında görülür. SSRI, trazodon, venlafaksin verilebilir. Uyku bozuklukları için difenhidramin 25-50 

mg, trazodon 50- 200mg verilebilir. Ajitasyon ve hezeyan ve halusinasyonlarda haloperidol 0.5- 5 mg, ikinci 

kuşak antipsikotikler, lorazepam 0.5-1mg verilir. 

Alzheimer hastalığı: ABD 65 yaş ve üstünde %10.3, 85 yaş ve üstünde %47 görülür. Etyoloji: Herediter 

etkenler: %50 olguda otozomal dominant geçiş olduğu, 21, 19, 14.cü kromozomlara lokalize gen bozukluğu 

olduğu kabul edilmektedir, 19.cu kromozomda APO E geninin olması, MZ daha fazla görülmektedir. Down 

sendromlu hastalar 35-40 yaşa kadar yaşayacak olurlarsa beyinlerinde alzheimer hastalığı uyumlu patalojik 
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değişiklikler gözlenmektedir. Alzheimer hastalığı gelişen Down sendromlu hastalarda, ailesel alzheimer 

hastalığı geninin 21. kromozomda yerleştiği düşünülmektedir. Anne doğum yaşının 40 üzerinde olması, kafa 

travması, epilepsi, depresyon, alkol ve menenjit öyküsünün olması. Serbest radikaller, aliminyum. 

Alzheimer hastalığı - Patoloji: Nöron kaybı, senil plaklar nörofibriler yumaklar, vasküler amiloid birimi 

vardır. Özellikle neokorteksdeki assosiasyon alanları, hipokampus, amigdal ve talamusda gözlenir. 

Kolinesteraz enzim aktivitesi ve serotonin konsantrasyonu azalmıştır. Ortalama yaşam süresi 8 yıldır; 1 ila 

20 yıl arasında değişir. 

Alzheimer hastalığı - Tedavi: Kolinesteraz enzim inhibitörleri: Takrin hidroklorid (cognex) 40mg/gün 

verilir, karaciğere toksiktir. Donepezil hidroklorid; 5mg başlanıp 4-6 hafta sonra 10mg çıkılır, genellikle iyi 

tolere edilir. Rivastigmin tartarat; 1.5mg-6 mg arasında verilir, ülser ve solunum sistem hastalarında dikkatli 

olunmalıdır. Galantamin; 4-32mg/gün. Memantin: NMDA-R antagonistidir. Orta ve ağır şiddetteki 

hastalarda endikedir. 5-20mg/gün verilir. Vasküler sisteme etkili ilaçlar: Kalsiyum kanal blokürleri, ergot 

alkoloidleri, MAO-B inhibitörleri, antioksidatif maddeler (E vitamini), nonsteroid antienflamatuvarlar, 

östrojen, nootropikler verilir. 

Vasküler demans: En sık nedeni multiinfarktlardır. 50 yaş üstündeki erkeklerde görülür. Basamak basamak 

ilerler. Nörolojik belirtiler yaygındır. Risk faktörleri; hipertansiyon ve kalp hastalığıdır. Öyküde 

hipertansiyon, geçirilmiş inme olması, basamaklı ilerleyiş, nörolojik bulgular, BBT, serebral anjiyografi ile 

infarktların saptanması ile tanı konur. Tedavi: HT kontrolü, buna yönelik tedavi yapılması uygundur. 

Deliryum: 

Bilinç bozukluğuyla birlikte bellek, algılama, yönelimin bozulması, davranış ve uyku ritm bozukluklarıyla 

seyreden klinik bir sendromdur. Yatan hastalarda sıktır. Cerrahi yoğun bakım ünitelerinde %30, ciddi yanık 

sonrası %20, AIDS hastalarında %20 oranında görülür. 

Etyoloji: Enfeksiyonlar: menenjit, ansefalit, abse, nörosifiliz. Metabolik nedenler: karaciğer, böbrek 

yetmezliği, solunum ve kalp yetmezliği, hipoksi, hipoglisemi, sıvı-elektrolit dengesizlikleri, sepsis, üremi. 

Endokrin nedenler: addison hastalığı, Cushing sendromu, hipotroidizm, hipertiroidizm, hipoparatiroidizm, 

hiperparatiroidizm, hipopituitarizm. İlaçlar: antipsikotikler, anksiyolitikler, antikolinerjik entoksikasyonu. 

Madde ve alkol entoksikasyonu ya da yoksunluğu. Kanama ve diğer vasküler nedenler. MSS tm, kafa 

travmaları, hipertansif ansefolapati. Vitamin yetmezliği, epilepsi, postoperatif durumlar. Uzun süre 

uykusuz kalma. 

Tanı: Anamnez, fizik ve nörolojik muayene, psikiyatrik muayene, labaratuvar tetkikleri. Tanı kriterleri: 1-

Bilinç bozukluğuyla birlikte dikkatini belirli bir konu üzerinde odaklama, sürdürme, ya da yeni bir konuya 

kaydırma yetisinde bozukluk olması. 2-Daha önceden var olan ya da gelişmekte olan demansla 

açıklanamayan algı, bellek, yönelim, dil bozukluğu olması. 3-Bu bozukluk kısa sürede gelişir (saaler-gün). 

Gün içerisinde dalgalanmalar gösterir. 4-Yapılan fizik ve laboratuar muayeneleri sonucunda bu bozukluğun 

genel tıbbi bir durumun doğrudan fizyolojik etkilerine bağlı olduğuna ilişkin kanıtlar vardır. 

Klinik: Gün içinde açılıp kapanmalarla seyreden bilinç bulanıklığı ve oryantasyon bozukluğu vardır. 

Halusinasyonlar ve illizyonlar sıktır. Halusinasyonlar görme, dokunma ve koku halusinasyonları şeklindedir. 

İşitme halusinasyonları nadirdir. Görme halusinasyoları olarak: dismorfobsi (nesnelerin biçimini değişik 

algılama), metamorfobsi (nesnelerin boyutunu değişik algılama), polyopsi (nesneleri çoğul algılama), renkli 

ışıklar, insan ya da hayvan figürleri, geometrik biçimler, ışık çakmaları görülür. Dikkat dağınıktır. Uyku 

uyanıklık ritmi belirgin derecede bozulmuştur. Anterograd ve retrograd amnezi vardır. Mani ve depresyonu 

andıran duygulanım bozuklukları görülür. Paranoid hezeyanlar, konuşma ve yazma bozuklukları görülür. 

Deliryuma neden olan hastalığa ait bulgular saptanır. 
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Ayırıcı tanı: mani, depresyon, demans, psikoz, geçici global amnezi (anlık ve yakın bellek birkaç saatlik 

sürelerle bozulur). 

Tedavi: Nedene yönelik tedavi; hemen etyoloji saptanarak tedaviye başlanmalıdır. Genel ve semptomatik 

tedavi; hasta sessiz sakin bir ortama alınmalı. Sıvı-elektrolit dengesi ve beslenmesine dikkat edilmeli. 

Sedasyon amacıyla haloperidol 2-10mg İM, lorazepam 0.5-2 mg verilebilir. Hepatik ve miksödem 

komalarında antipsikotikler hipotermiye neden olduklarından benzodiazepinler tercih edilmelidir. 

Prognoz: Etyolojiye yönelik tedavi yapılırsa prognoz iyidir. 1-2 haftada düzelir. Tam iyileşme olabileceği 

gibi demans ya da amnestik sendrom gelişebilir. 

Amnestik sendrom: 

Özgül organik bir nedene bağlı yakın, kısa süreli ve uzun süreli bellek bozukluğudur; bir ay ya da daha kısa 

sürerse gelip geçici, bir aydan uzun sürerse kroniktir. Hastanın diğer bilişsel işlevleri normaldir. Kişinin 

mesleki ve sosyal işlevselliğini belirgin derecede bozar. Yaygınlığı kesin olarak bilinmemektedir. 

Etyoloji: 1-Sistemik tıbbi durumlar; tiyamin eksikliği (Wernicke-Korsakof), hipoglisemi. 2-Birincil beyin 

hastalıkları; nöbetler, kafa travması, beyin tümörleri (özellikle talamik ve temporal lob) ve ansefalitler 

(herpes). 3-Diğerleri; hipoksi, EKT, alkol, nörotoksinler ve BZ. 

Klinik: Yeni şeyleri öğrenme yetisi her zaman bozuktur. Eski şeyleri hatırlama beyin hasarının yerine ve 

şiddetine göre değişir. Konfabulasyon (bellekteki boşlukları doldurmak amacıyla hayali olaylar anlatmak) 

özellikle bozukluğun erken dönemlerinde görülür. İleri derecedeki amnezi oryantasyonuda bozar. 

Ayırıcı tanı: demans, deliryum, dissosiyatif amnezi, temaruz, yapay bozukluk, geçici global amnezi. 

Tedavi: Etkene yöneliktir. 

Genel tıbbi duruma bağlı katatonik bozukluk: 

Genel tıbbi duruma bağlı olarak katatonik durum olarak tanımlanan ekolali, ekopraksi, negativizm, stupor, 

eksitasyon ve katalepsinin görülmesidir. 

Etyoloji: Nörolojik hastalıklar; kafa travması, SVA, ansefalit, tümörler. Metabolik nedenler; hiperkalsemi, 

hepatik ansefalopati, homosistinüri, diyabetik ketoasidoz. 

Genel tıbbi duruma bağlı kişilik değişikliği: 

Daha önceki kişilik örüntüsü değişmiştir. Bu değişikilk belirgin ve kalıcıdır. 

Tipleri: Labil tip: duygulanımda değişkenlik, irritabilite, anksiyete vardır. Dizinhibe tip: sosyal yargılamada 

bozukluk, uygunsuz cinsel davranışlar vardır. Agresif tip: uygunsu öfke patlamaları veya saldırganlık vardır. 

Paranoid tip: şüphecilik veya paranoid düşünce vardır. 

Etyoloji: Nörolojik hastalıklar; epilepsi, SVA, MSS enfeksiyonları, MSS tümörü, huntington hastalığı. 

Endokrin hastalıklar; hipotiroidizm, addison ve cushing hastalığı. Bağ dokusu hastalıkları; SLE. 

Tedavi: Etkene yöneliktir. 

 

 



Enes Başak                                                                                                                    Psikiyatri/40 

 

8 - Psikiyatrik Aciller 

İntihar = özkıyım. 

Özkıyım, özkıyım girişimi (tamamlanmamış özkıyım), özkıyım düşüncesi, parasuisid şekillerinde 

görülebilir. Başarılmış - başarılmamış ve dikkat çekmek için yapılma kavramlarından uzak durmak gerekir. 

Sıklık ve epidemiyoloji: Bütün bütün yaşlar için önde gelen ölüm nedenleri arasında 8. ile 12. sırada yer alır. 

Lise çağındaki öğrenciler ise 2. ya da 3. sıradaki ölüm nedenidir. Diğer yaşlara göre daha sık olduğundan 

değil, bu çağlarda başka nedenlerle ölüm az olduğundan. ABD de her yıl özkıyım nedeniyle 30.000 ölüm 

olmakta. Özkıyım girişimleri tamamlanmış özkıyımlardan en az 10 kat daha fazla. ABD‟de Yaygınlığı 

yaklaşık her 100.000 kişide 20. 

Cinsiyet farklılıkları: Kadınların özkıyım girişimleri erkeklerden 3 kat fazla olmasına karşın, erkeklerde 

tamamlanmış özkıyım oranları kadınlardan kabaca 3 kat daha fazladır. Bu, kullanılan yöntemle (kadınların 

ilaçlar gibi daha az ölümcül, erkeklerin silahlar gibi daha fazla ölümcül yöntem seçmeleri) ve kadınlarda 

depresyonun daha sık görülmesi ile açıklanmaya çalışılmakta. 

Yaş farklılıkları: Ergenlik öncesi özkıyım nadir. Beyaz erkeklerde yaşla artıyor; ancak 20-30 yaşları, 30-40 

yaşlarından daha yüksek oranda. 

Irksal farklılıklar: ABD de beyazlarda, siyahlardan 2-3 kat daha sık. ABD de amerikan yerlileri en yüksek 

orana sahip (madde bağımlılığı, yoksulluk ve silah bulabilme imkânı?). Protestan ve yahudilere ait oranlar 

katoliklerden yüksek. Müslümanlara ait oranlar daha düşük. Homoseksüel erkek ve kadınlarda daha 

yüksektir. 

Özkıyımın etyolojisi: Psikolojik: depresyon varlığı ile yakından ilişkili. Freud özkıyımı “kişinin agresyonu 

kendine çevirmesi” olarak tanımlar. Biyolojik: depresyonun biyolojisi çalışmaları ile paralel. Beyindeki bazı 

nörotransmitterlerin kritik alanlarda yetersizliği vardır. Postmortem incelemelerde beyinlerinde 5-HT düşük 

bulunmakta. Biyopsikososyal faktörler: hipotalamik-hipofizer-adrenal eksen suçlanmakta. Bu sistem 

adrenal kortikol hormon (steroid) düzeylerini dengede tutar ve strese cevap olarak salgılanır. Özkıyım 

kurbanlarında BOS KRF yüksek, frontal loblarında KRF reseptörlerinde azalma vardır. Stres-Diyatez 

modeli; genetik, prenatal dönemde ya da yaşamın ilk yıllarında dürtüselliğe (diyatez) meyilli olan bireyler, 

sonraki yaşamlarında zorlandıkları ve de özellikle depresyon yaşadıklarında, kendilerine diğer bireylere göre 

daha çok zarar vermektedirler. Özellikle fiziksel ya da cinsel taciz gibi çocukluk travmaları yaşayan bireyler 

depresyon ile karşılaştıklarında özkıyım davranışı daha sık olabilir. Alkol bağımlılığının depresyonunda 

özkıyım riski yüksek, alkolun dizinhibitör etkisinin davranış kontrolünü bozduğu deprosyanda özkıyım 

riskini artırdığı idda ediliyor. 

Tanı: 

Özkıyımı sorgulama: Özkıyım hakkında dikkatli ve ayrıntılı bir sorgulama her psikiyatrik değerlendirmenin 

bir parçası olmalıdır. “Bazen keşke doğmasaydım diyecek kadar kendinizi çok kötü hissediyor musunuz?” 

ya da “keşke ölseydik diyecek kadar?” Eğer hasta bu soruları olumsuz cevap verir ve hekim ikna olursa 

burada kesilebilir. Olumlu cevap verir ise: “Hiç kendinize zarar verme düşünceleriniz olmuş muydu?” 

Olmuşsa, düşüncelerinin ne olduğunu, hiç eyleme geçilip geçilmediğini ve hastanın halen bu düşüncelerinin 

olup olmadığını sormalıdır. Planı var mı, eğer varsa nedir? Bu planı gerçekten yerine getirmek için nedenleri 

var mı? Hazırlık yapmış mı? Teşebbüsü olmuş mu? Bunlar ne kadar ölümcül ve hastanın ölüm hakkındaki 

niyeti? (kurtarılmak için hastanın zamanında bulunmasının ne kadar mümkün olduğu: yanlızken?). “Her 

girişim önemli kabul edilmelidir”. 
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DSM-IV Tanı Kriterleri 

Eksen 1: Duygudurum bozuklukları: özkıyım ile en yakından ilişkili bozukluktur. Özkıyımların %60-70 

inde kişi belirgin depresyon yaşamaktadır. Bipolar bozukluğu olan bireylerde yaşam boyu özkıyım ile ölüm 

riski (daha çok depresif dönemde) %15-20 dir. Diğer duygudurum bozukluğu olan bireylerde ise %10 

civarındadır. Şizofrenide özkıyım: şizofreni hastalarında özkıyımdan ölüm %10 olarak hesaplanmıştır. 

Hastalığa ilk yakalandıkları dönemde veya alevlenmelerin iyileşmesinden sonra görülebilen depresyon 

dönemlerinde özkıyım riski artar. Şizofreni ve psikotik depresyonda özkıyım kendisini öldürmesini söyleyen 

sesler ile ilişkili olabilir. Diğer eksen 1 bozuklukları: özellikle madde bağımlılığı ve panik bozukluk olmak 

üzere, diğer eksen 1 bozuklukları, daha çok major depresyona eşlik ederek özkıyım riskini daha da artırırlar. 

Eksen 2: Özkıyım ile en yakın ilişkili olan eksen II bozukluğu bordeline kişilik bozukluğudur. Bu hastalarda 

sıkça görülen kendine zarar verme davranışı (yüzeysel bilek kesileri vb) genellikle anksiyeteden kurtulma 

isteğidir ve ölme isteğinin bir yansıması olarak gözlenmezler. Buna rağmen bu, bu hastaların kendilerini 

öldürmeyecekleri anlamına gelmez. Antisosyal kişilik bozukluğu olan hastalarda suçluluk duygusu pek 

görülmese de (bu nedenle kendilerine zarar verme olasılıkları düşük olacağı beklenebilir) özkıyım oranları 

yüksektir. Dürtüsel davranış eğilimi eksen II bozukluklarında özkıyım riski ile ilişkili ortak bir özelliktir. 

Eksen 3: Eşlik eden tıbbi durumlar da özkıyım riskini artırır. Özellikle kronik, ağrılı, ızdıraplı durumlar ve 

özellikle epilepsi, Huntington hastalığı, serebrovasküler olaylar, multipl skleroz, demanslar, AIDS ve kafa 

zedelenmeleri gibi mss hastalıkları için böyledir. MSS bozuklularında özkıyım; doğrudan hastalığın 

oluşturduğu ızdırap ve yeti yitimi, disinhibisyon ve depresyonun eklenmesi ile ortaya çıkabilir. Ölümcül 

hastalıklarda özkıyım riski daha yüksekdir. 

Risk faktörleri: 

Genel risk faktörleri: Eksen 1, 2 ve 3 bozukluklarının yanı sıra hekim ek risk faktörlerinin varlığına 

araştırmalıdır. Spesifik bir planın varlığı, planı gerçekleştirmek için gerekli araçların bulunması, önceki 

özkıyım girişimleri, depresyonun beraberinde madde bağımlılığı veya panik bozukluğu olması, kayıplar 

(ilişkilerde, mesleki, sağlık, ekonomik ve statü) risk faktörleridir. Ölmek için ciddi bir niyet de önemli bir 

ipucudur. 

Önceden özkıyım girişimi varsa: Ölümle sonuçlanan özkıyım girişiminin en önemli belirleyicisidir. Sonraki 

6 ay özellikle kadınlarda risk yüksek. Önceki girişim veya özkıyım niyetini bildirenlerde izleyen 2 ile 10 yıl 

artmış risk var. 

Başka risk faktörleri: Depresyona yoğun anksiyetenin eşlik ediyor olması. Depresyonda önceden girişim 

olmasa da hezeyanlar beklenmedik bir özkıyım riski oluşturabilir. Hastalara “gerçekten kendilerini 

öldürebilecekleri veya zarar verebileceklerinden korkup korkmadıkları”nın sorulması yardımcı olabilir ve 

önlem alınmasını gerektirir. Buna karşın olumsuz cevap vermeleri riskin olmadığını göstermez çünkü hasta 

ölüm düşüncesine o kadar teslim olmuş ve ölüm anksiyete oluşturmuyor olabilir. 

Daha uzun dönemli risk faktörleri: İmpulsif davranış öyküsü, Depresyon, özkıyım, ailede tamamlanmış 

özkıyım öyküsü, Yalnız yaşama, Boşanmış veya ayrılmış olma, Erkek, yaşlı olma. Ölümcül araçlara ulaşma 

kolaylığı (özkıyıma niyetlilerde akut bir risk, bunun dışında genel bir risktir. Örn. hekimlerde, diş 

hekimlerinde, eczacılarda, hemşirelerde, polislerde ve silahların bulunduğu evlerde yaşayanlarda yüksek 

özkıyım oranları vardır). Depresyondaki tüm hastalara silaha ulaşma olasılıkları sorulmalı ve kolaysa önlem 

alınmalıdır. Çocukluk çağı fiziksel veya cinsel kötüye kullanım ve ihmal öyküsü gibi zor yaşam 

deneyimlerine duyarlı olunmalıdır. 

Genetik risk faktörleri: Depresoyonun genetik yatkınlığı dışında ayrı bir özkıyıma yatkınlık varmıdır? 

Monozigot ikizlerde %13.2, dizigotlarda %0.7 özkıyım. Evlat edinme çalışmaları özkıyım için genetik 

yatkınlığı desteklemektedir. 
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Özkıyım girişimleri: Eksen 1 depresif bozukluk tanılı yaşlı beyaz erkekler özellikle de beraberinde madde 

bağımlılığı varsa tipik özkıyım profilini sergilerler. Borderline kişilik, narsistik ya da histirionik kişilik 

bozukluğu gibi eksen 2 bozukluğu olan genç yetişkin beyaz kadınlar, tipik özkıyım girişimcisi profilinde yer 

alırlar. Acilde düşük ölüm riski taşıdığına inanılan özkıyım girişimleri genellikle önemsenmeyen bir tutum 

içinde karşılanır ve dikkat çekmek için böyle yapan kişiler olarak görülürler. Bunların %8-10‟u zaman 

içinde kendilerini öldürürler. Oysa tamamlanmış özkıyımların 2/3‟ü önceden girişimde bulunmamışlardır. 

———————————————————- 

Öngörme olası mıdır? Önlenebilir mi?: Ölümlerinden önceki son bir ay içinde %50 si bir pratisyen hekime 

(birinci basamak) gitmiştir. 

Özkıyım yöntemleri: Zaman ve bulunulan ortama göre değişmektedir. Silahlar halen en sık kullanılan 

yöntemdir (%60). 

Tedavi - Hastaneye yatırma: Özkıyım riski olan hastalarda yaklaşım öncelikli olarak özkıyım niyeti 

belirtisini ortaya çıkaran hastalığa yönelik olmalıdır (depresyon, şizofreni). Riskin minimal olduğu 

düşünüldüğünde altta yatan durumlar ayaktan tedavisi ve özkıyım riskinin takibi düşünülebilir. Hastanın, 

hastayı gözlemlemede yardımcı olacak ve hastanın klinik durumu kötüleştiğinde bildirmeyi sağlayacak 

güvenilir bir destek ağı varsa, risk altında olduğuna inanılsa dahi hekim ayaktan tedaviyi denemeyi seçebilir. 

Bunun için hastanın güvenilir ve işbirlikçi olmasını gereklidir. Risk fazla ise tercihen gönüllü, yoksa zorunlu 

olarak hastaneye yatış gereklidir. 

Acil psikiyatride güvenlik önlemleri: 

Acil serviste ve herhangi bir akut bakım durumunda güvenlik çok önemli bir konudur. Acil personeli kendi 

ve hastanın güvenliği için daima çaba göstermelidir. Ruh sağlığı çalışanlarının şiddete maruz kalma riskleri 

daha fazladır. Erkek cinsiyet, yaş ve günün saati şiddet davranışları ile ilişkilidir. Şiddet davranışları sadece 

hastalardan değil, aile bireyleri ve ziyaretçilerden de gelebilir. Hasta karantinadan geçtikten sonra hastane 

elbiseleri giydirilmeli ve silah veya diğer yasak şeyler açısından aranmalıdır. Yatan hastalar için de bu 

geçerlidir. Birçok kurum, karantina noktasında veya başlangıçta hazlı bir değerlendirme ile (hastanın 

gözlerinden) hangi hastanın aranması ve daha dikkatli bir izleme alınması gerektiğini belirlemektedir. Bir 

hastada intihar, homisid düşünceleri, emredici işitsel halüsinasyonları olması veya herhangi bir agresif 

davranışı olduğunda dikkatle izlenmelidir. Aramada potansiyel olarak tehlikeli takılar, ayakkabı bağları, 

kemer, kolye, tarak ve diğer yasak maddeler alınmalıdır. Hastanın elbiseleri yeterince araştırılmışsa aramada 

el konulan eşyalar dışında normal elbiseleriyle kalabilir. Düşünülmesi gereken diğer önlemler hastanın 

ağzını kontrol etmek (saklı jiletler için) ve hastane güvenliğinin el veya tüm vücut dedektörü ile aletiyle 

tarama yapmasıdır. 

Akut bakım ortam ve durumlarında 

uyulması gereken güvenlik ilkeleri: 

Hiçbir hastayla güvensiz bir odada 

görüşülmemelidir. Potansiyel olarak 

tehlikeli objeler, örneğin çok fazla 

sandalye, şişeler, pens ve tıbbi aletler. 

Personel kendilerinin güvenli 

olduklarından emin olmalıdır, takılar, 

kravat veya hastalar tarafından 

kullanılabilecek veya tutulabilecek 

elbiselerden kaçınılmalıdır. Bir şekilde 

dikkatli izlem hissedilen hiçbir hastayla 

yasak bir şey bulundurma açısından 

arama yapılmadıkça görüşülmemelidir. 

Görüşmeler, hastanın aniden ajite 
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olması durumunda çıkışın kolay yolla olabileceği açık odalarda yapılmalıdır. Görüşme süresince 

gerektiğinde hızlı bir kaçış için görüşmeci kayıpa yakın oturmalıdır. Şayet mümkünse hasta ve görüşmeci 

görüşme süresince rahat oturmalıdır. Tedavi veya görüşme odalarında kapılar daima açık tutulmalıdır. 

Gizlilik nedeniyle kilitli olanlar dışında hiçbir kapalı kapıya izin verilmemelidir. Şayet hastayla görüşürken 

görüşmeci kendini yalnız güvende hissetmiyorsa, hastane güvenliği görüşmeye eşlik edebilir. Eğer hastane 

güvenliği yoksa başka personel olabilir. Ajite bir hastanın sıcak içecekler, cam şişeler, teneke kutular, kesici 

aletler vs. elde etmesine izin verilmemelidir. Dikkatli izlem ihtiyacı olan hastalar yalnız kaldıklakında 

gözetimsiz bırakılmamalıdır. Hastaların kapalı veya kitli banyolarda refakatsiz kalmalarına izin 

verilmemelidir. Hastaların potansiyel olarak tehlikeli nesnelerle (örneğin ayakkabı bağları, ip , çarşaf, ahize, 

kalem veya diğer sivri uçlu cisimler) ulaşmasına izin verilmemelidir. Görüşmeci veya diğer personel daime 

sezgilerine güvenmeli ve güvensiz olduğu hisseilen veya rahatsız edici hiçbir şey yapılmamalıdır. Gerekli 

olduğu hissedildiğinde yardım istenmelidir. Eğer mevçutsa acil durum veya alarm düğmelerinin yeri ve 

güvenlik numaraları iyi bilinmelidir. 

Her ne kadar acil servisteki 

hekimler istisnasız olarak şiddet 

gösteren hastalarla karşılaşsalar 

da, bu karşılaşmaların sıklığı 

acil servisin büyüklüğüne ve 

bulunduğu yere bağlıdır. Ajite 

ve kavgacı hasta davranışsal acil 

olarak düşünülmeli, tereddütsüz 

ve hızlı davranılmalıdır. Bu tür 

hastalar acil servise başvuruların 

küçük bir kısmını oluşturur, 

fakat bu tür vakalar acil 

personelinin oldukça fazla 

zaman ve ilgisini gerektirirler. 

Her hekim şiddet olaylarına 

karşı hazır olmalı, etkin bir 

şekilde yaklaşabilmeli ve ileri 

değerlendirme yapmadan önce 

olayın ilerlemesini ve yaralanmayı önleyebilecek kararlı davranışı gösterebilmelidir. Yetersiz eğitim veya 

şiddet-yönetiminin yeterince anlaşılmaması hem hasta hem de etrafındakiler için belirgin risk oluşturabilir. 

Durumun hızla değerlendirilmesi ve şiddeti azaltmaya yönelik (yatıştırma) tekniklerin (veya diğer 

yaklaşımların) derhal devreye girmesi olumlu sonuç sağlayabilir. Ajite bir hastanın acil servis şartlarında 

kesin ayırıcı tanısı sıklıkla mümkün olmadığından, kontrol edilemeyen hastalara yaklaşım yönteminin net 

olarak anlaşılması zorunludur. 

Şiddet gösterme riski olan hastalara aşamalı yaklaşım: Çevresel önlemler, yatıştırma teknikleri, fiziksel 

tespit / izolasyon, farmakolojik girişimler. 

Tehdit Algısı - Yanıt 

Düşük Arama, Çevresel önlemler 

Orta Arama, Sözel olarak sakinleştirme, Farmakolojik girişim 

Yüksek Arama, Farmakolojik girişim, Tespit/izolasyon. 

Çevresel önlemler: Hastanın rahatlığı, kısmi izolasyon, daha kısa bekleme süresi, personel davranışı, azalmış 

uyaran. Hastanın mümkün olabildiğince rahat ve güvende olması sağlanmalıdır. Dış uyaranların az olduğu 

sessiz bir oda veya kişisel muayene odası hastanın sakinleşmesine yardımcı olabilir. Hastaya oturması için 

bir sandalye veya uzanması için bir sedye gösterilmesi ve/veya bir bardak meyve suyu ikram edilmesi saygı 
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ve ilgi hissi oluştururu ve olası istenmeyen bir durumu önleyebilir. Uzun süreli ve yoğun direk göz kontağı 

hasta tarafından tehdit olarak algılanabilir. Vücut dili ve pozisyonlar da, örneğin kolların önde veya ellerin 

arkada bağlanması veya saklanması gibi, tehditkâr ve meydan okuma olarak düşünülebilir. En önemli 

yaklaşım sakin ve kontrollü bir tutumun sürdürülmesidir. 

Yatıştırma: Hastanın durum kendine veya başkalarına yönelik olası bir tehlike arz etmiyorsa, sözel 

sakinleştirme ilk yaklaşımlardın birisi olmalıdır. Yatıştırma teknikleri personelin bütün verbal ve nonverbal 

tepkilerinden oluşur ve doğru bir şekilde uygulandığında olası şiddet durumunu tamamen yok edebilir veya 

azaltabilir. 

Fiziksel tespit ve izolasyon: Acil servislerdeki hastaların yaklaşık %4 ünde kavgacı ve teikeli 

davranışlarından ötürü fiziksel tespit gerekmektedir. Tespit ve izolasyon olası tehlikelere karşı en son çözüm 

olarak uygulanmalı ve eğitimli ve ehil personel tarafından yapılmalıdır. Asla bir ceza veya intikam aracı 

olarak veya personelin kolayına geldiği için ya da tedavinin yerine kullanılmamalıdır. 

Psikofarmakolojik müdaheleler: Önce ilaç allerjisi öyküsü alınmalıdır. Kullanılacak ilaç ile ilgili yan etki 

veya kontrendikasyon araştırılmalıdır. Açıkça tehdit riski yok ve hasta tercih ediyor ve kabul ediyorsa oral 

verilebilir, parenteral kabul ediyorsa hızlı etki nedeniyle tercih edilebilir. 
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9 - Psikiyatrik Belirti Ve Bulgular 

Bilinç durumu ile ilgili belirti ve bulgular: 

Bilinç sislenmesi, konfüzyon, alacakaranlık durumu, deliryum, günbatımı sendromu, somnolans, stupor, 

koma, koma vijil, locked-in sendromu. 

Bilinç sislenmesi: Uyanıklık ve farkındalığın azalması ve uyaranlara tam yanıt alınamamasıdır. Minimal 

olduğu olgularda hastada irritabilite, hiper eksitabilite (sıklıkla geceleri) ile uyku hali ve sersemlik hissi 

(sıklıkla gündüz) birbiriyle yer değiştirdiği gözlenir. Uyaranlar karşısında dikkat çabuk dağılır. Duyusal 

uyaranlar yanlış değerlendirilir. 

Konfüzyon: Yönelim bozukluğu ile birlikte kişinin çevresel uyaranlara uygun yanıtlar veremediği durumdur. 

Alacakaranlık durumu: Bilinçte bozulmaya halüsinasyonların eşlik ettiği durumdur. 

Deliryum: Ani gelişen yönelim bozukluğu, dikkati toparlama ve sürdürme, konuşma ve algıda bozuklukla 

karakterlidir. Tablo değişken olup gün içinde konfüzyon ve normal dönemler olabilir. 

Günbatımı sendromu: Özellikle demanslı hastalarda akşama doğru gözlenen sedasyon, uyku hali ve 

konfüzyonun eşlik ettiği durumdur. 

Somnolans: Aşırı uykululuk halidir. 

Stupor: Ancak ağrılı uyaranlara cevap alındığı derin uyku ve yanıtsızlık durumudur. 

Koma: Kişinin ağrılı uyaranlara dahi yanıt vermediği derin uyku ve bilinçsizlik durumudur. 

Koma vijil (akinetik mutizm, serebral ölüm, apatik sendrom): Ciddi beyin hasarını takiben uyanıklığın geri 

döndüğü, ancak bilişsel işlevlerin olmadığı durumlardır. Sözel uyaran karşısında hasta kendiliğinden 

gözlerini açar. Uyku uyanıklık döngüsü vardır. Hastaların birçoğu akinetiktir ve mutizm vardır. 

Locked-in sendromu: Bilinç bozukluğu olmaksızın alt kraniyal sinirler ve tüm ekstremitelerde paralizinin 

söz konusu olduğu durumlardır. Hastalarda sıklıkla vertikal göz hareketleri ve göz kırpma davranışı 

izlenebilir. Selektif supranukleer motor innervasyonun bozulmasına bağlıdır. 

Davranışta gözlenen belirti ve bulgular: 

Ajitasyon, agresyon, eksitasyon, katalepsi, katapleksi, negativizm, otomatizma, komut otomatizması, 

stereotipi, kompulsiyon, ekopraksi, manyerizm, grimas, distoni, akatizi, tik, kore, somnanbulizm, abuli. 

Ajitasyon: Şiddetli anksiyete ile birlikte bulunan motor husursuzluk halidir. 

Agresyon: Sözel ya da fiziksel olarak güçlü amaca yönelik eylemler olup öfke kızgınlık ya da düşmancıl 

duygulanımların motor bileşenidir. Nörolojik hastalıklar, impuls kontrol boz, mani ve şizofreni görülebilir. 

Katalepsi: Dışarıdan verilen bir postürün korunması durumudur. Şizofreni ve organik beyin bozukluklarında 

görülür. 

Katapleksi: Bilinç bozukluğu olmadan, duygusal uyaranlarla tetiklenebilen ve ani gelişen güçsüzlük ya da 

kas tonusu kaybıdır. 

Negativizm: Kendisine söylenen ya da kendisinden istenenlere karşıt bir tutum takınma. 
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Otomatizma: Kontrolsuz ve amaçsız olarak gerçekleştirilen bir dizi eylemdir. Epileptik nöbetlerde görülür. 

Komut otomatizması: Herhangi bir komutu kendi mantık süzgecinden geçirmeden yerine getirmedir. 

Demans ve şizofreni görülür. 

Stereotipi: Amaçsız tekrarlayıcı davranışlardır. MR, şizofreni ve organik beyin sendromlarında görülür. 

Kompulsiyon: Amaca yönelik ya da yönelikmiş gibi görünen davranışların, dürtüsel ve karşı konulmaz bir 

şekilde tekrar edilmesidir. 

Ekopraksi: Bir başkasının duruş, oturuş ve hareketlerinin hasta tarafından aynen tekrar edilmesidir. MR, 

demans, şizofreni görülebilir. 

Manyerizm: Garip, tuhaf vücut hareketleridir. Şizofreni görülür. 

Grimas: Garip yüz hareketleridir. Şizofreni görülür. 

Distoni: Ağrılı kas spazmıdır. İlaçlara bağlı olarak ortaya çıkar. 

Akatizi: Yoğun husursuzluk ve kas gerginliğinin eşlik ettiği yerinde duramama, sürekli hareket etme 

ihtiyacının hissedildiği durumdur. İlaçlara bağlı olarak ortaya çıkar. 

Tik: İstemsiz, ani ve hızlı, tekrarlayan motor hareketlerdir. 

Kore: İstemsiz, ani ve sıçrayıcı kas hareketleridir. 

Somnanbulizm: Non-REM uykusunda ortaya çıkan, tekrarlayan kompleks davranışlardır. 

Abuli: Eyleme geçme ve düşünce dürtüsünde azalma, eylemin sonuçlarına karşı kayıtsızlık. Nörolojik 

bozukluklar, depresyon ve şizofreni görülür. 

Duygulanım ve duygu durumu ile ilgili belirti ve bulgular: 

Uygunsuz duygulanım, kısıtlı-künt duygulanım, düz duygulanım, labil duygulanım, ötimik duygu durumu, 

öforik duygu durumu, elasyon, ekzaltasyon, ekstazi, depresif duygu durumu, disforik duygu durumu, 

anksiyete, korku, aleksitimi, güzel aldırmazlık. 

Uygunsuz duygulanım: Hastanın düşünce ve konuşması ile buna karşı gösterilen duygusal tepki arasındaki 

uyumsuzluktur. Şizofreni görülür. 

Kısıtlı - künt duygulanım: Duygusal tepkilerin dışa yansıtılmasında ileri düzeyde kısıtlılıktır. Şizofreni 

görülür. 

Düz duygulanım: Duygusal tepkilerin hemen hemen kaybolduğu ve kayıtsız bir yüz ifadesinin izlendiği 

durumdur. 

Labil duygulanım: Duygulanımda anksiyete, depresyon ve öfori arasında ani ve hızlı değişmeler. Mani, 

OBS, Histeride görülür. 

Ötimik duygu durumu: Depresyon ve manik belirtilerin gözlenmediği olağan duygu durumu halidir. 

Öforik duygu durumu: İçinde bulunduğu duruma uymayacak şekilde kendini iyi hissetmesidir. 
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Elasyon: Çoşku, öfori, kendini beğenme, memnuniyet veya iyimserlik hislerini içeren duygudurum. 

Ekzaltasyon: yoğun elasyon ve büyüklük duygularının bulunması 

Disforik duygu durumu: Yaşamdan ve kendinden memnuniyetsizlik, mutsuzluk ve sıkıntı ile duygu 

durumudur. 

Depresif duygu durum: Keder ve elem halinin yoğun hissedildiği duygu durumudur. 

Aleksitimi: Kişinin duygularını, heyecanını, duygusal tepkisini, kısaca duygu durumunu anlatmada güçlük 

yaşamasıdır. Kişilik özelliği olabilir. Ağır stres durumlarında da gözlenir. 

Güzel aldırmazlık: Hastanın içinde bulunduğu durum ile uygun olmayan bir iyilik hali göstermesidir. 

Konversiyon bozukluğunda sık gözlenir. 

Anksiyete: Disfori duygusu ve gerginliğin somatik belirtilerin eşliğinde, gelecekte olabilecek bir talihsizlik 

ve tehlikeyle ilgili olarak endişeli beklentiler içinde olmak. Beklenen tehlike odağı içerden ya da dışarıdan 

olabilir. 

Korku: Bilinçli olarak tanınan ve gerçek bir tehlikenin doğurduğu anksiyete. 

Düşünce yapısında gözlenen belirti ve bulgular: 

Birincil düşünce süreci, majik düşünce, somut düşünce, ambivalan düşünce, paleolojik düşünce, neolojizm, 

teğetsellik, çevresellik, kelime salatası, kondansasyon, klang çağrışım, ekolali, verbijerasyon, perseverasyon, 

fikir uçuşması, enkoherans, raydan çıkma. 

Birincil düşünce süreci: Mantıksal olmayan, büyüsel düşüncedir. Çocukluk döneminin düşünce biçimidir. 

Neden sonuç bağlantısı yoktur. Psikotik bozukluklarda görülen dereistik (gerçek ve mantıkla ilişkisi 

kopmuş), otistik ve illojik (çelişkili ve mantık dışı yorumlar) düşünce biçimidir. 

Majik düşünce: Düşündüğünün olduğuna inanma. 

Somut düşünce: Soyut bir kavramı somut bir biçimde ve de göz önünde olan olaylar ve hemen ilk elde 

edilen deneyimler ile somutlaştırılarak yanıtlanmasıdır. Şizofreni hastalarında görülür. 

Ambivalan düşünce: Belli bir nesne ya da durumla ilgili olarak zıt düşüncelerin bir arada izlenmesidir. 

Şizofreni görülür. 

Paleolojik düşünce: Birbiriyle ilişkisiz benzerlikler ve ayrıntılardan yola çıkarak hastanın benzeştirme ve 

yorum yapmasıdır. Şizofreni görülür. 

Neolojizm: Yeni kelimeler uydurma. Sıklıkla şizofreni görülür. 

Kelime salatası (logore): Denetlenemeyen aşırı anlamsız ve hızlı konuşmadır. Manik hastalarda gözlenir. 

Kondansasyon: Birden fazla kavramın iç içe geçirilerek, birden çok kavramın tek bir sembol halinde ifade 

edilmesidir. 

Klang çağrışım: Anlamları farklı olmakla birlikte, birbirine benzer sözcüklerin artarda kullanılmasıdır. 

Ekolali: Kişinin Karşısındakinin söylediklerini aynen tekrarlamasıdır. Şizofreni, MR, demansda görülür. 
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Verbijerasyon: Belirli bir sözcük ya da cümlenin amaçsız ve tek düze tekrar edilmesidir. Psikotik 

bozukluklarda, nörolojik bozukluklarda, aşırı alkol alımında görülür. 

Perseverasyon: Yeni uyaran verildiği halde aynı sözel ya da motor yanıtın devam etmesidir. 

Fikir uçuşması: Bir düşünceden diğerine hızlı geçiş vardır. Konuşma anlaşılır niteliktedir. 

Enkoherans: Anlaşılması güç, mantık ya da gramer bağlantıları olmayan düşünce biçimidir. Daha çok 

şizofrenide gözlenir. 

Teğetsellik: Konuyla ilgili ancak amaca ulaşmayan düşüncedir. Hasta başlangıç noktasını hatırlamayabilir. 

Kronik alkolizm, korsakoff psikozu, demans ve manide görülebilir. 

Çevresellik: Gereksiz ve anlamsız ayrıntılar nedeniyle yavaşlamış olup, geç olarak amaca ulaşır. 

Konuşmanın amacı kaybedilmez, ancak aşırı ayrıntıcıdır. Şch, obsesif bozukluk, epileptik kişilik bozukluk, 

demans da görülebilir. 

Düşünce içeriğinde gözlenen belirti ve bulgular: 

Hezeyan, aşırı değerlendirilmiş düşünce, referans fikirler, obsesyon, fobi, suisid ve homosid düşünceler. 

Hezeyan: Hastanın zekâ ve kültürel özellikleriyle açıklanamayan, dış gerçekliğin yanlış yorumuna bağlı, her 

türlü mantıklı açıklamaya rağmen değiştirilemeyen yanlış inançlardır. İçeriğine göre hezeyanlar: nihilistik 

hezeyan, paranoid hezeyan, kontrol edilme hezeyanları, düşünce okunması, sokulması hezeyanları, somatik 

hezeyanlar, eretomanik hezeyanlar. 

Aşırı değerlendirilmiş düşünce: Çevredekilere saçma ya da anlamsız gelse de herhangi bir düşünceye aşırı 

duygusal yatırım yapıp, sürekli bunu düşünme ve gündeme getirmedir. Kıskançlık ve hipokondriyak 

düşünceler buna örnek olarak verilebilir. 

Obsesyon: Mantıksız olduğu bilinmesine rağmen, bilinçli çaba ile kovulamayan, bireye yoğun sıkıntı veren 

tekrarlayıcı düşünce, dürtü ve imajlardır. 

—————————————————————— 

Algı ile iligili belirti ve bulgular: Halüsinasyon, illüzyon, psedo halüsinasyon, depersonalizasyon, 

derealizsayon, makropsi, mikropsi, hipnogajik halüsinasyonlar, hipnopompik halüsinasyonlar. 

Halüsinasyon: İşitme, koku, tat, dokunma, görme. Sineztezik halüsinasyon; belli bir duyumun buna 

tamamen farklı bir duyumla algılamasıdır (seslerin kokusunu algılama). 

Dikkat ile ilgili belirti ve bulgular: Distraktibilite (dikkatin çelinebilirliği): dikkatin kolaylıkla önemsiz ve 

uygun olmayan çevresel uyaranlara çevrilebilmesi. Manik hastalarda gözlenir. Seçici dikkatsizlik: anksiyete 

uyaran şeyleri görmezden gelme ve dışlama. Hipervijilans: tüm iç ve dış uyaranlara aşırı odaklanma. 

Paranoid bozukluk ve fobide görülür. Trans: bir noktaya aşırı odaklanması ve bilinç düzeyinde değişiklik 

olması, uykudaymış gibi olunan durum. Hipnoz, dissosiyatif durumlar, bazı ekstazik törenler sırasında 

gözlenir. 

Hafıza ile ilgili bozukluklar: Amnezi: demans, dissosiyatif bozukluk, amnestik bozukluk. Disminezi: 

demans, depresyon, yaşlılık. Hiperminezi: mani, hipomani, nostaljik durumlar. Paramnezi: deja vu 

(önceden gördüm), jamais vu (önceden hiç görmedim). 



Enes Başak                                                                                                                    Psikiyatri/49 

 

Zekâ düzeyinin değerlendirilmesi: Kişinin konuşması, bilgi düzeyi, olayları sıralaması yargılaması ve 

değerlendirilmesi, aileden alınan gelişimsel bilgiler, okul yaşamı ile ilgili veriler. 

Uyku: insomnia, hipersomnia, parasomnia. 

İştah: Anoreksiya: iştahın azalması ya da yok olması. Hiperfaji: iştahın artması ve çok yemek yeme. 
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 10 - Psikiyatrik Görüşme 

Sosyodemografik özellikler: Hastanın adı, cinsiyeti, yaşı, ırkı, medeni durumu,, meslek, dil, eğer ilgili ise 

benzer veya başka bir nedenden ötürü önceki hastaneye yatışları ve hastanın beraber yaşadığı insanlar 

belirtilmelidir. 

Ana yakınma: Hastanın kendi kelimeleriyle ana yakınması. Ya da görüşmeci tarafından gözlenen bozulmuş 

işlevlerinin belirtileri. Eğer bilgi hastadan alınamıyorsa kimin bu bilgiyi sağladığı not edilmeli. 

Bilgi kaynakları: Bütün bilgi veren kişilerin listesi, güvenirlikleri ve kooperasyon dereceleri, hatta 

mümkünse önceki hastane kayıtları. 

Hastaneye başvuru veya konsültasyon nedeni: Yönlendiren kaynak, hastaneye yatırma durumunda hastanın 

yasal durumu (gönüllü veya gönülsüz) ve neden hastaneye yatmanın en güvenli ve tedavi için en az 

kısıtlayıcı çevre olduğu. 

Mevcut hastalığın öyküsü: Bütün mevcut psikiyatrik hastalıkların önceki ortaya çıkışları ve şimdiki 

alevlenmesi (eksen I-II), önceki tanıların ve uygulanan tedavilerin gözden geçirilmesi. 

Tıbbi öykü: Önceki ve şimdiki bütün tıbbi hastalıklar, tedavileri ve santral sinir sistemini ilgilendiren 

çocukluk çağı hastalıkları, psikomotik bozukluklar, kadınlar için hamilelik durumu özellikle psikotrop ilaç 

kullanma ya da kullanacak olma ve gebelik önlemleri ve eşlik eden farmakolojik tedaviler. 

Öz geçmiş ve hastalık öncesi kişilik: Hastanın işlevselliğinin en iyi seviyesi için dayanak olarak hastalık 

öncesi kişiliğin tanımlanması. Eksen I ve II bozukluklarının hastanın yaşamı üzerindeki etkisi. Hastanın, 

psikiyatrik hastalığı yatkınlığını arttıran, hastalığını hızlandıran, hastalığının sürmesine neden olan ve hasta 

için koruyucu olan psiko sosyal ve çevresel durumlar. Mevcut destek sistemi. 

1-İlk çocukluk dönemi (ilk 3 yaş): Doğum öncesi dönem: annenin hamileliği ve doğum, hamileliğin süresi, 

doğumun şekli,doğum travması, doğumun planlanıp planlanmaması ve istenip istenmemesi, doğum 

kusurları. Beslenme alışkanlıkları: anne sütü veya biberon ile beslenme, yeme sorunları. Erken gelişim: 

anne yoksunluğu, dil gelişimi, motor gelişimi, karşılanmayan ihtiyaçların bulguları, uyku düzeni, nesne 

tutarlılığı, yabancı anksiyetesi, ayrılma anksiyetesi. Tuvalet eğitimi: yaş, ebeveynlerin tutum, konuyla ilgili 

duygular. Davranış bozukluğu belirtileri: parmak emme, kabuslar, tikler, başvurma, sallanma, gece terörü, 

korkular, tırnak yeme, mastürbasyon. Çocuklukta kişilik ve mizaç: utangaç, huzursuz, fazla hareketli, 

çekingen, çalışkan, dışadönük, cesaretsiz, atletik, arkadaşça, oyundaki tutum, kardeşlere tepkiler 

2-Orta çocukluk dönemi (3 - 11 yaş): Erken okul öyküsü, okula gidişle ilgili duygular, erken uyum, cinsiyet 

benimseme, vicdan gelişimi, cezalandırma, kardeşlerle ve oyun arkadaşlarıyla sosyal ilişkiler ve tavırlar. 

3-Geç çocukluk (puberte öncesinden ergenliğe): Akran ilişkileri: arkadaş sayısı ve yakınlığı, lider veya 

takipçi oluş, toplumsal popülarite, grup veya çete etkinliklerinde yer alması, ideal görülen figürler, 

saldırganlık kalıpları, pasiflik, anksiyete, anti sosyal davranış. Okul öyküsü:hastanın okula ne kadar devam 

ettiği, okula uyum, öğretmenlerle ilişkiler, öğretmen kuzusu veya asi, en sevilen dersler veya ilgi alanları, 

belirli yetenekler ve nitelikler, boş zaman etkinlikleri, spor, hobiler, semptomlar veya problemlerin herhangi 

bir okul dönemi ile ilişkileri. Bilişsel ve motor gelişim: okumayı öğrenme ve diğer zeka ve motor becerileri, 

minimal beyin işlev bozukluğu, öğrenme bozuklukları yönetimi ve çocuğun üzerindeki etkileri. Ergenliğin 

özel duygusal veya fiziksel sorunları: kabuslar, fobiler, yatak ıslatma, evden kaçma, suça yatkınlık, sigara 

içme, uyuşturucu veya alkol kullanımı, kilo problemleri, aşağılık duygusu. Psikoseksüel öykü: cinsel 

bilgilerin kazanılması, ebeveynlerin cinselliğe yönelik tutumu, cinsel kötüye kullanım.Ergenliğin başlangıcı, 

hakkındaki duygular, hazırlanma, şekli, menstürasyon hakkında duygular, ikincil cinsel özelliklerin gelişimi. 

Hemcinslere ve karşı cinse tavır: cesaretsiz, çekinen, agresif, etkileme ihtiyacı. Cinsel deneyimler, cinsel 
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sorunlar, homoseksüel ve heteroseksüel deneyimler, parafili, gelişigüzel cinsel ilişki. Dinsel altyapı: katı, 

liberal, karışık (olası çatışmalar), altyapının mevcut dini uygulamalarla ilişkisi. 

4-Yetişkinlik: Mesleki geçmiş: meslek seçimi, eğitim, hırslar ve çatışmalar; otorite, iş arkaşları ve 

çalışanlarla ilişkiler; iş sayısı ve süresi; mesleki konumunda değişiklikler; mevcut iş ve iş hakkındaki 

duygular. Sosyal etkinlik: hastanın arkadaşlarının olup olmadığı; çekinik veya sosyal oluşu; sosyal, 

entellektüel ve fiziksel ilgi alanları; hemcinslerle ve karşı cinsle ilişkisi; insan ilişkilerinin derinliği, süresi ve 

kalitesi. Yetişkin cinselliği: A-Evlilik öncesi cinsel ilişkiler. B-Medeni durum: yasal evlilik, diğer evlilikler, 

evlilik yaşı, aile planlaması ve doğum kontrolü, çocukların cinsi ve yaşları, çocuk büyütmeye yönelik 

tavırlar,aile üyelerinin sorunları, aile yaşamı ile ilgili güçlükler, eğer evlilikte önemliyse cinsel uyum, evlilik 

dışı ilişkiler, anlaşma sağlanan ve anlaşılamayan alanlar, paranın idaresi, ailelerin rolü. C-Cinsel işlev 

bozuklukları: anorgazmi, empotans, erektil bozukluk, erken boşalma, isteksizlik. D-Hamileliğe ve çocuk 

sahibi olmaya yönelik tutum; gebelik önleyici deneyimler ve bunlarla ilgili duygular. Askerlik öyküsü: 

genel uyum, savaş-çatışmaya girme, sakatlıklar, psikiyatriste sevk, terhis şekli, gazilik veya emeklilik 

durumu. Diğer: çocukların bir yük veya keyif olarak görülmesi; çalışmanın bir angarya, kaçınılabilir bir 

rutin veya bir fırsat olarak görülmesi, din hakkındaki mevcut tutumlar. 

Soy geçmiş: Anne-baba, kardeşler tanımları, kişilik özellikleri ve ilgileri, beraber yaşanan diğer ev 

sakinlerinin tarifi, hasta ile aile üyeleri arısındaki ilişkinin şu anki durumu, ailede ve akrabalarda psikiyatrik 

hastalık öyküsü, hastalığın ailedeki rolü sorgulanır. Hastanın yaşadığı yer-mahalle ve hastanın yerleşim yeri, 

evin kalabalıklığı, aile üyelerinin birbirinden veya başka ailelerden gizlilik derecesi sorgulanır. Aile gelirinin 

kaynakları ve kazanmada yaşanan zorluklar, varsa kamu yardımı ve yardımla ilgili tutumlar, hastanın 

hastanede kalmasının işini veya evini kaybetmesine yol açıp açmayacağı, hastanın çocuklarıyla ilgilenen 

insanların olup olmadığı sorgulanır. 

Ruhsal muayene: Bilinç, oryantasyon, bellek, algı, düşünce, konuşma, duygulanım ve duygudurum, 

davranış, soyut düşünce, zeka, iç görü. 

Çok eksenli psikiyatrik tanı: Eksen 1: klinik sendromlar burada listelenir. Ruhsal bozukluğu buraya yazın, 

örneğin şizofreni ve iki uçlu I bozukluk) klinik dikkat gerektirebilecek diğer durumlar da (sınırda entelektüel 

işlevsellik hariç) eksen I de belirtilir. Bunlar psikiyatrik bir tanıyı gerektirecek kadar ciddi olmayan 

problemlerdir (örn ilişki problemleri ve yas). Eksen 2: burada kişilik bozuklukları ve zekâ geriliği listelenir. 

Savunma mekanizmeları ve kişilik özelliklerine burada yer verilebilir. Eksen I ve Eksen II de aynı anda tanı 

olabilir. Hastayı psikiyatriste veya hastaneye getiren eksen I ve eksen II durumlarına temel veya ana tanı 

denir. Eksen 3: fiziksel bozukluklar veya durumlar listelenir. Eğer hastanın fiziksel bir bozukluğu varsa (örn 

siroz) buraya yazılır. Eksen 4: psikososyal ve çevresel problemler listelenir. Hastanın yaşamındaki mevcut 

stresi anlatılır (örn. boşanma, yaralanma veya sevilen birini kaybı). Eksen 5: Hastanın GAF ölçeğine göre en 

yüksek sosyal, mesleki ve psikolojik işlevsellik oranı belirtilir. 1-100 arasında puanlama yapılır. 
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11 - Psikofarmakoloji 

Psikofarmakolojik tedavilerin uygulanmasında temel ilkeler: 

1-Psikiyatrik hastalıkların tedavisinde biyolojik olmayan tedaviler farmakoterapi kadar etkili ise öncelikle 

onlar denenmelidir. Kriz önleme, destek olma, danışma, davranış tedavileri gibi. 2-Psikotropik ilaçları doğru 

olarak kullanmanın ilk kuralı doğru bir tanı koymaktır. 3-Klinisyen, tedavide en az yan etkili, en fazla klinik 

etkinliği belirlenmiş ilacı seçip uygulamalıdır. Bir kez ilaç seçilip tedaviye karar verildiğinde ise gerekli tam 

doz ilacı belirlenen süre içinde kullanmaktan kaçınmamalıdır. 4-Kullanılan ilacın farmakokinetik etkisi 

hakkında bilgi sahibi olmak (emilim, dağılım, metabolizma ve atılım) ilaçların etkisini anlamamızı 

kolaylaştırır. 5-İlaç uyumunu artırma ve ilaçların birikimine bağlı toksisiteyi önleme açısından an basit ve 

kolay uygulanır tedavi rejimi seçilmelidir. İyileşmenin beklendiği süre ve tedaviden neler amaçlandığı 

hastaya ve ailesine anlatılmalıdır. 6-İlaçların görülebilecek yan etkileri hakkında hastaları önceden uyarıp 

bilgilendirmek gerekir. 7-Alkol ve madde bağımlılığı tedaviyi karıştırıp olumsuz yönde etkileyeceğinden 

böyle bir durum varsa önce onun tedavisi yapılmalıdır. 8-Karmaşık durumlarda klinisyen, hastaların intihar 

ve çevreye zararlı olma tehlikesi ve antipsikotik ilaçlara bağlı tardiv diskinezi olasılığı konularında uyarıcı 

olmalıdır. 

9-Polifarmasi (aynı amaçla birden fazla ilacı birlikte kullanma) uygulamasından mümkün olduğunca 

kaçınılmalıdır. Bununla birlikte bazı durumlarda tedavinin etkisini güçlendirmek amacıyla ilaç 

kombinasyonları yapılır. Bu özel durumları şöyle sıralayabiliriz. a)Antidepresan ilaçların tek başına etkili 

olmadığı durumlarda sinerjik etkili ilaçlar birarada verilebilir: Antipsikotikler, tiroid hormonları, lityum, 

benzodiazepinler ve meltilfenidat eklenmesi antidepresanların etkinliğini artırabilir. b)Hastalık tanısının özel 

bir kombinasyonu gerekli kıldığı durumlar: Psikotik depresyonda antidepresan ilaçlara antipsikotiklerin 

eklenmesi gibi. c)Psikotrop ilaçların yol açtığı yan etkilerin düzeltilmesi amacıyla: Antipsikotik ilaçların yol 

açtığı ekstrapiramidal belirtilere karşı antiparkinsoniyen ilaçlar kullanılabilir. d)Akut tedaviden sürdürüm 

tedavisine geçerken geçici olarak iki ilaç bir süre birlikte kullanılabilir. Şizofrenide oral antipsikotiklerin 

yanı sıra depo-antipsikotiklerin verilmesi ya da akut mani tedavisinde lityumun yanı sıra semptomlar 

düzelene kadar haloperidol eklenmesi bunun örnekleridir. e)Hastada değişik belirtilerin tedavisinde tek bir 

ilaç etkili olmuyorsa geçici olarak başka bir grup ilaç eklenebilir. Depresyonda sürekli bir uykusuzluk 

durumu hastayı rahatsız ediyorsa asıl tedaviyle birlikte benzodiazepin grubu bir hipnotik verilebilir. 

11-Klinisyen, hastası için aynı etkiyi sağlayan en ucuz ilacı seçmelidir. Kural olarak terapötik etki sağlayan 

en düşük doz kullanılmalıdır. 12-Hastaya ve hekime düşen tedavi sorumlulukları tartışılıp karşılıklı güven ve 

terapötik işbirliği sağlanmalıdır. Özellikle dağınık ve dezorganize hastalarda ise aile çevresi ve 

yakınlarından yardım istenip tedavi süresince hastanın kontrolü ve tedaviye uyumunun artırılması daha da 

önem kazanır. 

13-Her ilaç tedavisinde etkinliği belirlemek amacıyla yeterli dozda ilacın uygun sürelerle kullanımı gerekir. 

Bu süre antidepresan ve antipsikotik tedavi uygulamalarında ortalama 3-6 hafta arasında değişir. Bu sürenin 

sonucunda; olumlu bir klinik düzelme, tolore edilemeyen yan etkiler, yeterli doz ve sürede ilaç 

kullanılmasına kaşılık iyileşme olmayışı gibi sonuçlar ortaya çıkabilir. Bu durumda sonuçlar gözden 

geçirilip yeni bir tedavi planı ve stratejisi geliştirilmelidir. Ortaya çıkan duruma göre sürdürüm tedavisi, yan 

etkileri önleyici ilaçlar, ilaç değiştirme ya da (EKT gibi) diğer somatik tedaviler önerilebilir. 14-Tedavide 

unutulmaması gereken en önemli nokta ilaçların farmakolojik etkisinin yanı sıra hasta-hekim arasındaki 

güven ilişkisinin sağlanmasıdır. 15-Mediko-legal yönden ilaçların olası yakın ve uzak yan etkileri 

konusunda hastaların uyarılıp gerekirse yazılı bir onayı alınmalıdır. Pek çok Batılı ülkede zorunlu olan 

uygulamanın belki hastayı korkutup tedaviye uyumu azaltabileceği akla gelebilir. Ancak bunu yapmak 

hekim açısından etik ve legal bir sorumluluk konusudur. 16-Hastaların tanılarını ve uygulanacak tedavi 

planını önceden bilmeleri ve tedavi sonucundaki beklentinin ne olduğunu anlamaları gerekir. Uygulanan 

tedavi başarısız olursa diğer tedavi yaklaşımlarının neler olacağı belirtilmelidir. Bazı hastalar psikotrop ilaç 

kullanınca bunu çok hasta olduklarının kanıtlanması, ilaç bağımlısı olacakları ya da yaşamlarını kontrol 

edemeyecekleri şeklinde yanlış değerlendirebilirler. Böyle durumlarda en basit yaklaşım ve açıklama pek 
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çok psikiyatrik bozukluğun diyabet ya da hipertansiyon gibi kronik bir fiziksel hastalıktan çok farklı 

olmadığını söylemektir. 

————————————————— 

Antianksiyete ilaçlar: Benzodiyazepinler, benzodiyazepin dışı anksiyolitikler (buspiron, antihistaminikler, 

antidepresanlar). 

Benzodiyazepinlerin endikasyonları: Anksiyete, gerginlik ve ajitasyonla belirli psikonörotik durumlar, akut 

ve kronik alkol yoksunluğu sendromları, konvülsiyonlar (status epileptikus, petit mal, infantil spazmlar), 

insomnia ve belirli birtakım uyku bozuklukları, kas spazmaları, distoni, husursuz bacaklar sendromu. Diğer; 

kardiyoversiyon, endoskopi ve bronkoskopi, doğum eylemi ve doğum sırasında analjezinin artırılması için, 

preoperatif sedasyon. Nöroleptik ilaçlara bağlı akatizi; tardiv diskineziye eşlik eden anormal hareketleri 

azaltabilirler. İV; ileri derecede ajitasyonda sedasyon (EKT sonrası midazolam gibi). Manide ajitasyonu 

kontrol altına almak için nöroleptik ya da lityumla eşzamanlı olarak kullanılırlar; nöroleptiklerin etkilerini 

artırabilirler. Mani ve bipolar bozukluğun profilaksisi (klonazepam). Şizofrenide ajitasyonu kontrol altına 

almak için nöroleptikle birlikte kullanılırlar; nöroleptiklerin etkilerini artırabilirler. Panik, agorafobi, sosyal 

fobi (alprazolam, klonazepam), katatoni (parenteral lorazepam, diazepam, klonazepam), antidepresanların 

neden olduğu miyoklonus (klonazepam). 

Yan etkiler: sedasyon, konfüzyon, konsantrasyon 

azalması, ataksi, atoni, amnezi (rutin dozda az), 

irritabilite (paradoks %1), bağımlılık. Gebelikte, 

süt verende, bebekte letarji olabilir. Yüksek dozda 

ölüm çok nadirdir. Benzodiazepin bırakma 

belirtileri, hastalığın rebound‟u sanılabilir: ses ve 

ışığa aşırı duyarlılık, ağrı ve depersonalizasyon 

gibi algısal değişimler, genellikle bırakma 

belirtileridir. 

Benzodiazepin dışı anksiyolitikler: Buspiron (buspon): pre-post sinaptik 5-HT-1A reseptor blokörü. Santral 

serotonerjik işlevi azltır. Antikonvülzan, kas gevşetici, bağımlılık yapıcı özelliği yoktur. 1-10 saat yarı 

ömürlü. Doz 15-30 mg/gün. Yavaş çalışır. Alkol kullanımını azaltabilir, alkolle etkileşmez. OKB, sosyal 

fobi ve depresyonda da yararlıdır. 

Diğer azapironlar: Gepiron, ipsapiron. 

Antihistaminikler: Hidroksizin HCL (atarax), hidroksizin pamoat (vistaril), benadryl . Olumlu etkileri 4 

aydan sonra devam etmez. 

Beta blokerler: Propranolol, atenolol 

Antidepresanlar: Laroxyl, tofranil, desyrel, tolvon. Düşük dozlarda kullanılır. 

Antipsikotikler: 

İkinci kuşak AP‟le TD, EPS ve PRL artışı (risperidon hariç) daha seyrek görülürken; sedasyon ve kilo alma 

daha yaygın bir sorundur. Kilo alma diyabetik hastalarda ilave bir risk oluşturur. Hiperlipidemi ve 

kolesterolemi de sorun oluşturmaktadır. Klasik AP‟ler EPS ve depresyona daha sık yol açabilir. 

Antikolinerjikler bilişsel kusurları daha da artırabilir. Şizofrenlerde sigara içme oranı da %50-75tir. 

Klozapin tedaviye dirençli hastalar için hala yegâne ilaçtır. İlaçların etkinliği ve yan etkileri hakkında doğru 

ve gerçekçi hasta eğitimi önemlidir. 
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Şizofrenide relaps oranı yüksektir: İlk yıl ilaç 

alanlarda %15-30. İlaç tedavisi relaps önlemenin 

başlıca yoludur. İlaç dışı önlemler de önemli rol 

oynar. Depo ve yeni antipsikotiklerin önemli 

payı vardır. İkinci kuşak AP‟lerin bilişsel 

semptomların düzeltilmesinde daha avantajlı 

olduğu söylenebilir. 

Yan etkiler: Akut ekstrapiramidal yan etkiler: 

distoni, tremor, akinezi, bradikinezi, rigidite, 

akatizi. Tardiv diskinezi: en az 3 ay nöroleptik 

alımına bağlı, istemsiz, dil, çene, gövde ya da 

ekstremite hareketleri. Koreiform (hızlı, jerk 

türü, tekrarlı) / atetoid (yavaş, yılankavi, sürekli) 

/ ritmik olabilir. %10 her üç tip. Stres ve 

dalgınlıkla artar, uykuda kaybolur. Ortalama 1 

yıllık insidans %3-5. Büyük çoğunluğu hafif-

kozmetik sorun yapar. Yaşlılık en önemli risktir. Tedavi: doz azaltma, L-dopa/bromokriptin/kolin-

lesitin/BDZ/E vitamini, lityum, tegretol, klozapine. Nöroleptik malign sendrom: % 0.7. Ateş, diyaforez, 

rigidite, lökositoz, CPK artışı, inkontinens, bilinç bulanıklığı, oynak kan basıncı görülür. Tedavi: ilacı kes + 

destekleyici + dantrolen + bromokriptin, L-dopa, amantadin. Nöroendokrin: hiperprolaktinemi, galaktore, 

kadın ve erkeklerde, libido azalması, anorgazmi, erkeklerde testesteron azalması-impotens görülür. Diğer: 

kalp-damar (ortostatik hipotansiyon), fotosensitivite, retinal pigmentasyon (Melleril) görülür.—Gebelikte 

malformasyon delili yok. Epilepsi eşiğini düşürürler. 

Depo nöroleptikler: Genel olarak 15-20 günde 1 ampül uygulanırlar. Flufenazin dekanoat (prolixin ampül.), 

flupentixol (fluanxol ampül), zuklopentixol ( klopixol ampül), haloperidol dekanoat (haldol ampül), 

risperdal. 

Antidepresan ilaçlar: 

Trisiklik ve tetrasiklikler: İmipramin (tofranil), amitriptilin (laroxyl), klomipramin (anafranil), maprotilin 

(ludiomil), doxepin, desipramin, trimipramin, amoksapin. Depresyon dışında kullanım alanları: obsesif 

kompülsif bozukluk, enürezis, panik bozukluğu, diğer (okul fobisi; tofranil %81, librium %77 etkin), 

bulimia, katalepsi/narkolepsi, migren profilaksisi, kronik ağrı, peptik ülser, ürtiker, prüritis. 

Yan etkiler: 1-Kalp-damar: (kinidin benzeri), benign hız artışı, ortostatik hipotansiyon, QRS kompleksini 

genişletme, aritmi, sol ventrikül fonksiyonu bozulması. 2-Antikolinerjik: özellikle yaşlılarda bilişsel 

toksisite. 3-Sedasyon. 4-Kilo alma: 6 ayda ortalama 7 kg, stimülan türlerle (desipramin) daha az. 5-Tüm 

ilaca bağlı ölümlerde 1. sırayı alkol + ilaç kombinasyonu, 2. sırayı eroin, 3. sırayı trisklik AD‟lar alır. 6-

Tianeptin (stablon) serotonin geri alımını artırır. 

Selektif serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI): 

Merkezi 5-HT‟i artırırlar. Trisikliklerle ilgili birçok yan etkilerden arınmışlardır (yeni kuşak). Fluoxetin 

(prozac, fulsac, 20-40 mg/gün), paroksetin (paxil), sitalopram (citol), estilapram, sertralin (50-100, lustral, 

seralin, selectra), fluvoksamin (100-200, faverin). 

Depresyon dışındaki kullanım alanları: Obsesif kompülsif bozukluk, panik bozukluğu, şizofreninin negatif 

belirtileri, bulimia ve anoreksiya nervoza, alkolizm, obezite (reversibl kilo kaybı), suisidaliteyi düzeltme. 

Diğer: saldırganlık, impulsivite, PMS, migren profilaksisi, diyabetik nöropati, kafa travmasının davranışsal 

komplikasyonları. 
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Yan etkiler: Bulantı, sinirlilik, uykusuzluk, tremor, akatizi (fluoksetin), cinsel işlev bozukluğu (anorgazmi), 

başağrısı, serotonin sendromu (+MAOI). MAO inhibitörleri: tiraminle etkileşmeleri kullanımlarını sınırlar. 

Fenelzin, tranilsipromin, izokarboksazid, deprenil, moclobemid (RIMA-aurorix): MAO-A‟yı inhibe eder. 5-

HT, NE, DA yoğunluğunu artırır. Diğer AD’lar: trazodon, nefazodon, venlafaksin, mirtazapin, reboksetin, 

milnacipram. 

Bipolar bozukluk tedavisindeki ilaçlar: 

Lityum, karbamazepin, valproik asit. 

Lityum: Lityumun psikiyatrideki kullanım alanları: akut mani, bipolar bozukluk profilaksisi, bipolar 

depresyon, siklotimi, yineleyici depresyon profilaksisi (özellikle endojen özellikleri egemen), antidepresana 

yanıt alınamamış akut depresyonda etkiyi güçlendirme amacı ile. Yaygın kabul görmemiş, ancak bir 

seçenek olarak düşünülmesi gereken durumlar: impulsif-agresif davranış (mental retardasyon, ergen 

davranım bozukluğu vb), paranoid bozukluk (yineleyici). Denenmiş, ancak etkili olduğuna ilişkin yeterince 

veri bulunmayan durumlar: duygulanım belirtileri bulunmayan şizofreni, alkol kötüye kullanımı / 

bağımlılığı, kokain kötüye kullanımı, obsesif-kompulsif bozukluk (birincil ya da güçlendirici), tardif 

diskinezi. 

Lityum (devam): BP hst.ın süresini ya da nöbet sayısını 7 kat azaltır. İlk yıl hastaların ilacı almaması, %50 

gibi ciddi bir orana ulaşır. Doz: 0.9-1.4 mEq/L kan düzeyi, yaklaşık 1800-2400 mg/gün. Yan etkiler: poliüri-

polidipsi (%60, günlük tek doz, sıvı replasmanı, endol), bulantı (yemeklerle alınması), tiroid hormonu 

salınımını engelleme (18 ayda %5 hipotiroidizm), KVS (t düzleşme, ters dönmesi, u dalgaları, ileti 

gecikmesi), diğer (ödem, kilo alma, tremor, ruhsal; grilik-konsantrasyon-hafıza yakınmaları, cinsel dürtü 

azalması). Gebelik ve emzirenlerde kesilmelidir. Lityum toksisitesinin erken işaretleri: konfüzyon, letarji, 

kaba tremorlar, ataksi, dizartri, kusma, ishal, abdominal kramp. Ağır toksisitede bulgular; hiperrefleksi, kas 

tremorları, fasikülasyon, nöbet, koma, ölüm. 

Karbamazepin: Akut manide lityumdan biraz daha az etkin, profilakside az daha etkin. Mikst/ disforik, hızlı 

döngülü manide, psikotiklerde daha etkin. Lityum başarısız ise, potansiyel alternatif tedavidir. CBZ + 

lityum; CBZ + antipsikotik. 

Valproik asit: Akut manide iyi çalışılmış ve yüksek ölçüde etkin bir alternatif tedavidir. 50 mikro g/ml.kan 

düzeyi. EKT. Klonidin, verapamil, klozapin, BDZ. 

Gebelikte ilaç kullanımı: 

Risk kanıtı yok: siproheptadin, klozapin, maprotilin, bupropion. Yararı zararından önemliyse kullan: 

nöroleptikler (mümkünse potent), lorazepam, hidroksizin, karbamazepin, propranolol, fluoxetin, paroxetin, 

sertralin metilfenidat, anafranil, venlafaxin, trazodon, maprotilin, klonazepam. Mutlak zorunluluksa: 

largactil, diazem, laroxyl, fenobarbital, imipramin, benadryl, lityum, karbamazein, valproik asit,lamotrijin. 

Lityum ve antikonvülzanlar (?) en teratojen iki madde. 

Süt verende lityum kontrendike: Çocuk yakından izlenerek: alprazolam, antideprasan ve antipsikotikler 

bebeğe çok az geçerler ama güvenliklerinden emin olmak mümkün değildir. 

Pisa sendromu: Gövdenin bir yana tonik fleksionu ve hafif rotasyonu ile belirli distoni tablosu. Nöroleptiğe 

bağlı ve nadirdir. 

Meige sendromu: Blefarospazm ve oromandibüler distoni. Kronik antipsikotik kullanımına bağlı. 
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Tavşan (rabbit) sendromu (perioral tremor): Genelde tedavinin ileri dönemlerinde çıkan parkinsonizmin 

atipik ve lokalize bir türü. TD habercisi olabilir. 

Marching sendromu: Hastanın koşma, zıplama, bazen saldırma gibi aşırı psikomotor huzursuzluğu. 

Akatizinin şiddetli formu. 

Serotonin sendromu (hipermetabolik kriz): Serotonerjik ilaçların kombine kullanımı ile oluşur. En sık 

MAOI + SSRI ile. Fluoksetin + L-triptofan; klomipramin + klorjilin. Klinik; diaforez, bulantı, ishal, 

hiperreflexi, karında kramplar, myoklonus, ateş basması, kızarma, kanama, insomnia, psikoz. Tedavi: 

destekleyici + siproheptadin, benadryl, dantrolen, beta bloker. 

Antikolinerjik sendrom: Laroxyl, melleril, largactil, akineton gibi antikolinerjiklerin aşırı uygulanması ile. 

Klinik: taşikardi, ateş, vazodilasyon, pupil genişlemesi, görme bulanıklığı, kuru mukozalar, ılık-kuru deri, 

kabızlık, idrar tutukluğu, ajitasyon, motor huzursuzluk, konfüzyon, deliryum, halüsinasyonlar, dizartri, 

myoklonus, nöbet. Tarifi; pancar gibi kırmızı, kemik gibi kuru, yarasa gibi kör, tavşan kadar sıcak, çılgın. 

Tedavi: fizostigmin. Bu da aşırı verilirse kolinerjik sendrom gelişebilir. 
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12 - Psikosomatik Bozukluklar 

Tanım: Tıbbi bir bozukluğun başlamasında veya seyri üzerinde psikolojik etkenlerin rol oynadığı 

bozukluklardır. 

Tanı ölçütleri: A-Bir genel tıbbi durum olacak. B-Psikolojik etkenler şu yollardan biriyle genel tıbbi durumu 

etkiler; psikolojik etkenlerle GTD‟un başlaması, alevlenme ya da iyilerşmesi arasında zamansal ilişki vardır, 

bu etkenler GTD‟un tedavisini zorlaştırır, bu etkenler ek sağlık sorunlarına yol açar, stresle ilişkili fizyolojik 

tepkiler GTD belirtilerinin ortaya çıkmasına ya da alevlenmesine zemin hazırlamakta. 

GTD‟la ilişkili başlıca psikolojik etkenler: majör depresyon vb eksen I bozuklukları, eksen I olmayan 

depresif ve anksiyete belirtileri, olumsuz kişilik özellikleri (örn. tipA: impulsif, öfkeli, hostil, sabırsız, çabuk 

heyecanlanan, rkabetçi), sosyal stresler, kişilerarası, kültürel diğer etkenler. 

Patogenez: 1-Biyolojik: Strese verilen yanıtlar; nörotransmitter (5HTve NA artışı) endokrin (HPA aktivite 

artışı), immün (sitokin salınımında artış). 2-Psikolojik: içsel ve dışsal strese bağlı anksitetenin vücudun bir 

organ sisteminde toplanarak ilev bozukluğuna yol açması. 

Psikosomatik bozuklukların başlıcaları: 1-GİS: peptik ülser, gatrit, ülseratif kolit, crohn hastalığı, GÖR. 2-

KVS: HT, KKH. 3-Dermatolojik: ürtiker, dermatit, pruritis, psöriazis, Vitiligo. 4-solunum: astım, 

hiperventilasyon sendromu. 5-Endokrin: DM. 6-Nörolojik: gerilim tipi BA, migren. 

Tedavi yaklaşımı: tıbbi ve psikolojik tedavi aynı anda yürütülmeli, klinik düzeyde bir psikiyatrik tablo varsa 

uygun şekilde tedavi yapılmalı. Özellikle tıbbi tedaviyi yürüten hekimler hastaya empatik, sıcak, güven 

verici ve destekleyici yaklaşmalı, zaman ayırmalıdır. Bireysel psikoterapiler, gevşeme teknikleri yararlı 

olabilir. 
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13 - Somatoform Bozukluklar 

Konversiyon bozukluğu, somatizasyon bozukluğu, hipokondriyazis, vücut dismorfik bozukluk, ağrı 

bozukluğu, ayrışmamış tip (nevrasteni, kronik yorgunluk sendromu). 

Konversiyon bozukluğu: 

Psikolojik etkenlerin neden olduğu, bilinen nörolojik ya da medikal bir hastalıkla açıklanamayan bir ya da 

daha fazla nörolojik belirtinin bir arada bulunduğu bir bozukluktur. Her yaşta başlayabilirse de 20yş altında 

daha sık görülmektedir. 

Epidemiyoloji: Ülkemizde görülme oranı %4.5-32. K/E=2-10/1. Düşük eğitim, sosyoekonomik ve zeka 

düzeyine sahip olanlarda görülme oranı daha fazladır. 

Etyoloji: 1-Psikodinamik etkenler. 2-Biyolojik görüşler: serebral asimetri (konversiyon belirtileri genellikle 

vücudun sol tarafında görülmesi sonucuna dayandırılmaktadır), seçici kortifugal inhibisyon. 3-Öğrenme ve 

sosyokültürel etkenlerin rolü: konversiyon belirtileri bir iletişim biçimi olarak değerlendirilmektedir. Sözel 

iletişimin kısıtlandığı toplumlarda beden dilinin sık kullanıldığı ileri sürülmektedir. 4-Kişilik özellikleri: 

sıklıkla pasif-agresif, pasif-bağımlı, daha az olarak histrionik ve antisosyal kişilik özellikleri olduğu ileri 

sürülmektedir. 

Klinik: 1-Duyusal belirtiler: anestezi, parestezi (eldiven, çorap tarzı), körlük, sağırlık, çift görme. 2-Motor 

belirtiler: yürüyememe (abaza), yürüme bozuklukları, paralizi, büyük ritmik tremorlar, astazi (kas zayıflığı 

varmışcasına ayakta duramama), tikler, tortikolis, blefarospazm, opistotonus, nöbetler, afoni. 3-Visseral 

belirtiler: psikojenik kusma, psikojenik gebelik, globus histerikus, üriner retansiyon, diyare, senkop. 

Ayırıcı tanı: Uzun izlem çalışmalarında KB tanısı alan hastaların %18-64 organik bir hastalık bulunmuştur. 

Nörolojik hastalıklar (beyin tm, MG, MS, epilepsi, polimyozitis, Gullain-Barre sendromu), AIDS, SLE, RA, 

hipo-hipertroidizm, hipo-hiperparatiroidizm, psikiyatrik hastalıklar (şizofreni, depresyon, somatizasyon 

bozukluk, temaruz, yapay bozukluk). 

Prognoz: Başlangıçta belirtiler birkaç gün ya da 1 ayda geçer. %25 tekrarlayıcıdır. Ani başlama, 

tanımlanabilir stres, premorbid uyumun iyi olması, ilave psikiyatrik ve organik hastalığın olmaması iyi 

prognoz kriterleridir. 

Tedavi: İlk önce belirti ortadan kaldırılmalıdır. Tedavi modaliteleri; hipnoz ve telkin yöntemleri, bilişsel-

davranışçı tedavi, aile tedavisi, ilaç tedavisi. 

Somatizasyon bozukluğu: 

Fizik ve labaratuvar muayenelerle açıklanamayan, birden çok tekrarlayıcı somatik şikayetlerle karakterli bir 

hastalıktır. Yaşam boyu görülme oranı %0.1-2, K/E=5/1. 30 yaştan önce başlayan kronik bir hastalıktır. 

Sosyoekonomik düzeyi düşük olan toplumlarda daha fazla görülür 

Etyoloji: 1-Öğrenme ve sosyokültürel etkenler. 2-Psikodinamik etkenler; ödipal döneme ait çatışmalara 

bağlı olduğunu ileri süren çalışmalar yanında, pregenital dönem çatışmalarına bağlayan çalışmalarda vardır. 

3-Kişilik özellikleri: histrionik ve antisosyal kişilik özellikleri. 

Klinik: Ağrı çoğunlukla ilk ortaya çıkan yakınmadır. Sırt, göğüs, karın, baş, kol ve bacak bölgelerinde 

lokalize ya da yaygındır. Adet dönemleri ve cinsel ilişkiyle ilgili ağrı yakınmaları da vardır. Nefes darlığı, 

çarpıntı, baş dönmesi, sersemlik, uykusuzluk, bulantı, kusma, ishal, yutma güçlüğü, kol bacakta uyuşma, 

kuvvet azlığı, bayılma gibi konversif belirtiler, cinsel isteksizlik gibi cinsel sorunlar, isteksizlik neşesizlik 

gibi depresif belirtiler görülür. 
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Tanı: Dört ağrı belirtisi, 2GIS belirtisi,1 cinsel belirti ve1 psödonörolojik belirtinin varlığı ile somatizasyon 

bozukluğu tanısı konur. 

Ayırıcı tanı: Organik hastalıklar: MS, SLE, intermittan porfiri, hiperparatiroidizm, MG, AIDS, kronik 

Enfeksiyonlar. Psikiyatrik hastalıklar: MD, konversiyon bozukluğu, hipokondriyazis, delüzyonel bozukluk, 

yapay bozukluk, temaruz. 

Tedavi: Hastanın tedavisi belli bir hekim tarafından yürütülmelidir. Gereksiz fizik ve laboratuar 

tetkiklerinden, bağımlılık nedeniyle anksiyolitiklerden, istirahat ya da maluliyet raporu düzenlemekten 

kaçınılmalıdır. MD ve panik bozukluk varsa antidepresan verilmeli. Destekleyici ve grup terapisi verilmeli 

Kronik bir hastalıktır, streslerle alevlenmeler gösterir. 

Hipokondriyazis: 

Kişinin açkılanabilen fiziksel bir hastalığı olmadığı halde, bedeniyle ilgili fiziksel bulgu ya da duyumları 

ciddi bir fiziksel hastalık yönünde yorumlayarak, önemli bir bedensel hastalığı olduğu inancıyla uğraşıp 

durmasıdır. Yeterli tıbbi değerlendirme yapılmasına ve güvence verilmesine rağmen kişinin bu düşüncesi 

devam eder, ancak hezeyan yoğunluğunda değildir. 

Etyoloji: Psikodinamik faktörler: saldırganlık ve düşmanlık duyguları fiziksel şikâyetlere döndürülmek 

suretiyle ego anksiyeteden korunmuş olmaktadır. Ego savunucu kuram: benlik saygılarını korumak için 

kendilerini değersiz biri olarak görmektense hasta biri olarak görmektedirler. Sosyokültürel etkenler: ailede 

bedensel hastalığı olanların elde ettikleri yakın ilgi, sempati gibi ikincil kazançlar varsa, o ortamda yetişen 

çocuklarca bu yakınmalar model olarak alınıp pekiştirilir. Bilişsel etkenler: bedensel duyumlar ile 

hastalıkları algılama ve direnme eşiklerinin diğerlerinden düşük olduğu kabul edilmektedir.——-Çeşitli 

çalışmalarda yaygınlığı %3-14 verilmektedir. Her yaşta başlayabilirse de 20-30 yaş civarında başlamaktadır. 

Klinik: Hastalar çoğu zaman bedensel duyumların (hafif bir ağrı, sızı), olağan vücut fonksiyonların (kalp 

atımı, barsak hareketleri) ya da önemsiz somatik anormalliklerin (dışkıda mukus, nazal akıntı) üzerinde aşırı 

durur ve ciddi hastalığı olduğu inancını taşır. Hipokondriyak hastalar semptomlarından ötürü endişeli ve 

kaygılıdır. Doktor, doktor gezer. Birçoğunun OKB, bir kısmının narsisizm önde gelen özellikleridir. 

Ayırıcı tanı: Organik hastalıklar: MS, MG, SLE, malgnensi, tiroid ve paratiroid hastalıkları. Psikiyatrik 

hastalıklar: MD, şizofreni, somatizasyon bozukluğu, sanrısal bozukluk. 

Tedavi: Alevlenmeler ve düzelmelerle seyreden kronik bir hastalıktır. Hastaların %50‟si düzelmektedir. İyi 

bir hasta hekim ilişkisi önemlidir. Gereksiz laboratuar tetkikleri ve ilaç tedavisinden kaçınılmalıdır. 

SSRI‟larla olumlu sonuçlar alınmıştır. Grup tedavisi etkilidir. 

Vücut dismorfik bozukluk: 

Normal görünüşlü bir kişinin gerçekte olmayan bedensel bir kusuru ile sürekli uğraşması, ya da ufak bir 

gerçek fiziki kusuru ile orantısız kaygı duymasıdır. 15-20 yaş civarında başlar. Yaygınlığı kesin olarak 

bilinmemekle beraber, estetik ameliyat olanların %2‟sinin bu tanıyı karşıladığı kabul edilmektedir. 

Serotonin metabolizması disregulasyonu ve vücut görünümünün abartılı şekilde vurgulanması etyolojide rol 

oynamaktadır. 

Klinik: Genellikle yüz ve baş bölgesi olmak üzere vücudun tamamıyla ilgili endişeleri vardır. 

Ayırıcı tanı: Sanrısal bozukluk, şizofreni, anoreksiya nervoza, duygulanım bozuklukları. 

Prognoz: Kroniktir; düzelme ve alevlenmeler gösterir. Gerçek intihar riski vardır. 
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Tedavi: Bilişsel davranışçı teknikler: fotodrama (fotograflarla vücudun yeni yerlerinin keşfi), aynaya 

bakmanın engellenmesi. SSRI %50-70 etkili. 

Ağrı bozukluğu: 

Ağır ve uzun süreli ağrı vardır. Ağrı, ağrının beklenen anatomik yapısına uymaz. Bunu açıklayacak organik 

bir neden bulunmaz. Yaygınlığı kesin olarak bilinmemektedir. Kadınlarda erkeklere göre daha fazla 

görülmektedir. 

Etyoloji: Çocukluk döneminde kötü davranılma, aile içinde fiziksel hastalığı olanlar çoktur, fiziksel hastalık 

nedeniyle ikincil kazançların olması, özdeşimin rolü. 

Klinik: Depresif duygulanım sıktır. İntihar riski yüksektir. Çoğunlukla bir operasyonu takiben başlar. Doktor 

doktor gezerler. Düşünceleri ağrı üzerinde yoğunlaşmıştır. Tüm sorun ve yeti kayıplarını bu ağrı ile 

açıklamaya çalışırlar. Ağrının başlangıcı, şiddeti, alevlenmesi ya da sürmesinde psikolojik etkenlerin rolü 

vardır. 

Ayırıcı tanı: Depresyon, somatizasyon bozukluğu, yapay bozukluk, ağrılı tüm fiziksel hastalıklar. 

Tedavi: Multidisipliner olarak yürütülmelidir. Psikiyatri, nöroloji, dahiliye, anestezi. Davranışçı, 

destekleyici tedavi verilmeli, gevşeme eksersizleri, TCA, SSRI verilmeli. 
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14 - Şizofreni Ve Diğer Psikozlar 

Şizofreni: 

Tanım: Kişinin alışılagelmiş algılama ve yorumlama biçiminden uzaklaşarak kendine özgü bir içe-kapanım 

dünyasına çekildiği; duygu, düşünce, algı ve davranışlarında bozulma ile karakterize, bir ruhsal bozukluktur. 

Yaygınlık: Yaşamboyu %1. 

Risk etkenleri: Genetik, yaş (genelde 45yaş altı), kış-bahar aylarında doğmak, düşük sosyal sınıf, stres verici 

yaşam olayları, gebeliğin 2. trimesterinde enfeksiyonlar, gebelik ve perinatal komplikasyonlar, göçmenlik. 

Kadın ve erkeklerde eşittir. 

Etyopatogenez: Nörotransmitter aktiviteleri: dopamin aktivite artışı (mezolimbik-mezokortikal yolak), 

serotonin artışı, NA artışı, glutamat azalma, GABA erjik nöronlarda azalma. Nörogörüntüleme bulguları: 

lateral ventrikülerde genişleme, azalmış beyin ve frontal lob hacmi, frontal bölgede azalmış kan akımı ve 

metabolizma. 

Klinik bulgular: Genel görünüm: uygunsuz, zevksiz, garip giyiniş, vasat özbakım, duygusal kıstlılık, bazen 

garip el-kol vb hareketleri. Düşünce akışı ve konuşma: yavaşlama, konuşma miktarı veya içeriğinde 

fakirleşme veya blok, çok konuşma, çağrışımlarda kopma, enkoherans, kafiyeli konuşma, perseverasyon, 

ekolali. Düşünce içeriği: hezeyanlar mevcut. Bizar hezeyan; olması mümkün olmayan (uzaylılar beynimi 

çalıp götürdü). Nonbizar hezeyan; olması mümkün olan hezeyanlar (beni MİT-mafya takip ediyor). 

Şizofrenideki hezeyan türleri; perseküsyon, kıskançlık, somatik, büyüklük, referans, kontrol edilme, düşünce 

okunması-çalınması-yayımlanması-sokulması. Algı bozukluğu: en sık işitsel halüsinasyon. Görsel, 

dokunma, koku halüsinasyonu ve illüzyonlar görülebilir. Duygulanım: küntleşme-donuklaşma veya 

uygunsuz duygulanım, zevk alamama. Hezeyanlara ikincil korku ve anksiyete hali de gözlenebilir. 

Davranış: hipoaktivite olabilir. Katatoni belirtileri; motor hareketsizlik, eksitasyon (dış uyaranlardan 

etkilenmeyen aşırı ve amaçsız motor aktivite), negativizm, mutizm, ekolali, ekopraksi, verilen pozisyonu 

uzun süre koruma, tuhaf yüz-göz hareketleri veya stereotipi. Ajitasyon-agresyon, dezorganize davranışlar 

görülebilir. 

Tanı: Klinik olarak konur (DSM-IV ölçütleri). Laboratuvara dayanmaz. Tanı ölçütlerinde ana özellikler; en 

az 1 ay süre ile halüsinasyon, hezeyan, dezorganize veya katatonik davranış, dezorganize konuşma ve 

negatif belirtilerden (affekte küntlük, sosyal çekilme, düşünce yoksulluğu, zevk alamama) en az ikisi olacak. 

Hezeyan bizar ise veya halüsinasyon yorum yapan-kendi aralarında konuşan sesler ise 1 de olabilir. Toplam 

bozukluk süresi en az 6 ay olacak. Sosyal işlevsellik bozulmuş olacak. Başka psikiyatrik veya bedensel 

hastalık-madde kullanımı ile açıklanamaz olacak. 

Şizofreni Tanı Ölçütleri (DSM IV): 

A) Karakteristik semptomlar: Bir aylık dönemin (başarıyla tedavi edilmişse daha kısa bir süre) önemli bir 

bölümünde aşağıdakilerin en az ikisinin bulunmasıyla karakterize aktif faz semptomları: 

1. Hezeyanlar 

2. Halüsinasyonlar 

3. Dezorganize konuşma (sıklıkla enkoherans veya konu dışı konuşmalar) 

4. İleri derecede dezorganize ya da katatonik davranış 
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5. Negatif belirtiler, duygusal küntlük, aloji ya da avolisyon (düşünce içeriğinin yoksullaşması veya istem 

yokluğu) 

Not: Hezeyanlar bizar ise ya da halüsinasyonlar kişinin davranışları veya düşünceleri hakkında sürekli 

yorum yapmakta olan seslerden ya da iki ya da daha fazla sesin bir birbirleriyle konuşmasından oluşuyorsa, 

A tanı ölçütünden sadece bir belirtinin olması yeterlidir. 

B) Toplumsal /mesleki işlev bozukluğu: Mesleki, kişiler arası ilişkiler ya da kendine bakım gibi önemli 

işlevsellik alanlarından bir ya da birden fazlasında işlevselliğin, hastalık öncesi döneme göre belirgin olarak 

bozulması (hastalık çocukluk ya da ergenlik dönemde başlamış ise kişiler arası ilişki, akademik veya 

mesleki alanlarda beklenen düzeye ulaşmakta yetersizlik). 

C) Süre: Bu bozukluğun devam ettiğini gösteren belirtiler en az 6 ay süreyle bulunmaktadır. Bu süre en az 1 

ay süren aktif dönemi (başarıyla tedavi edilmişse daha kısa bir süre) içermelidir. Prodromal ve rezidüel 

dönemler de bu süreye dahil olabilir. 

D) Şizoaffektif bozukluk ve duygudurum bozukluğunun dışlanması: Şizoaffektif bozukluk ve psikotik 

bulgulu duygudurum bozukluğu dışlanmıştır. Bunun nedeni, aktif evre ile birlikte depresif, manik veya 

karma bir dönem ortaya çıkmaması ve aktif evre sırasında duygudurum belirtileri de olmuşsa bunların 

toplam süresi aktif ve rezidüel dönemlerin süresine göre daha kısa sürmesinden dolayıdır. 

E) Madde kullanımı ve genel tıbbi durumun dışlanması: Bu bozukluk bir maddenin doğrudan fizyolojik 

etkilerine (örneğin kötüye kullanılabilen bir ilaca, tedavide kullanılan bir ilaca) ya da genel tıbbi duruma 

bağlı olarak ortaya çıkmamıştır. 

F) Yaygın gelişimsel bir bozuklukla olan ilişki: Otistik bozukluk veya diğer bir yaygın gelişimsel 

bozukluk öyküsü varsa ancak en az bir ay süreyle (başarıyla tedavi edilmişse daha kısa bir süre) belirgin 

sanrı ve varsanılar da mevcutsa şizofreni ek tanısı konulabilir. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Alt tipleri: Paranoid: en sık ve göreceli en iyi prognozlu. Hezeyan-halüsinasyon olacak. Dezorganize 

davranış-konuşma-katatonik davranış olmayacak. Dezorganize: göreceli en kötü prognozlu. Dezorganize 

davranış-konuşma-uygunsuz duygulanım kliniğe hâkim olacak. Ancak katatoni olmayacak. Katatonik tip: 

daha önce sayılan katatonik belirtilerden en az ikisi kliniğe hâkimdir. Rezidüel: önceden aktif bir epizod 

geçirmiş olacak, halen negatif belirtiler olacak. Belirgin halüsinasyon-hezeyan dezorganize davranış-

konuşma, katatonik davranış olmayacak. Ayrışmamış tip. 

Tedavi - Tipik antipsikotikler: esas olarak D2 reseptörlerini bloke ederler. Haloperidol; (norodol 5,10,20 mg 

tb; 10 damla =1 mg damla formu) etkin doz 5-20 mg. Klorpromazin (Largactil tb 100 mg, amp 25 mg) etkin 

doz 200-800. Zuklopentiksol (Clopixol tb 2,10,25mg; 1mg = 1 damla; 200 mg amp depo ve 50 mg amp 

acuphase fromları) etkin doz (oral: 30-75; depo formu 15 günde 1 kez; acuphase formu 3 günde 1 kez). 

Flupentiksol (Fluanxol 3 mg tb, 40 mg depo amp) etkin doz oral 6-18 mg, depo amp 15 günde 1 kez). 

Flufenazin depo (prolixin amp 25 mg) 3-4 haftada 1 kez. 

Tedavi - Atipik antipsikotikler: dopamin yanında serotoni antagonizması da yaparlar, düşü EPS ve 

hiperprolaktinemi yan etkilerine sahiptir, dopaminin nigrostriyatal yolağından (EPS den sorumlu) çok 

mezolimbik yolağı (antipiskotik etkiden sorumlu) etkiler; şizofreninin pozitif belirtilerinin yanında negatif 

belirtilerine de etkilidir. Klozapin (leponex 25-100 mg tb) etkili doz 300-600 mg, %1 agranülositoz riski var, 

kilo alımı, diabet riski, epileptik nöbet riskleri (yüksek dozda) gibi önemli yan etkileri vardır. Olanzapin 

(zyprexa, rexapin, oferta 5-10mg tb; zyprexa flk-velotab 10 mg), etkin doz 10-30 mg, kilo alımı, diabet, 

hiperlipidemi riski vardır. Risperidon (risperdal, 1-2-3-4 mg tb; risperdal consta 25-37.5-50mg depo ampül), 

etkin doz oral 4-8 mg; depo ampül 15 günde 1 kez verilir. Ketiyapin (seroquel, cedrina 100-200-300 mg tb) 
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etkin doz 600-800 mg. Ziprasidon (zeldox 20-40-60-80 mg), etkin doz 40-200. Diğerleri; sülpirid, 

amisülpirid, aripiprazol, sertindol. 

Ekstrapiramidal yan etkiler: Distoni, parkinsonizm, akatizi, nöroleptik malign sendrom. 

Prognoz: Kadın cinsiyet, akut ve geç yaşta başlama, affektif belirtilerin olması, negatif belirtilerin olmaması, 

sosyal destek varlığı, nörolojik bulguların olmaması, aile öyküsünün olmaması iyi prognoz göstergeleri. 

Sanrısal bozukluk: 

Diğer isimleri; paranoid bzoukluk, delüzyonel bozukluk, hezeyanlı bozukluk. Kliniğe nonbizar/tuhaf 

olmayan) nitelikteki hezeyanların hâkim olduğu bir bozukluktur. Sıklığı %0.05-0.1‟dir. En sık 35-55 yaşları 

arasında görülür. 

Klinik özellikler ve tanı: En az 1 ay süre ile nonbizar hezeyanların olması ana belirti ve tanı ölçütüdür. 

Sanrısal düşünce ile ilgili koku ve dokunma varsanıları olabilir. Sanrısal düşünce ile ilgili alan dışında 

işlevsellikte belirgin bir bozulma olmaz. Duygudurum belirtileri de varsa bunun toplam süresi sanrılı 

dönemden daha kısadır. 

Sanrı türleri: Perseküsyon: kötülük görme, mafya beni takip ediyor, benim hakkımı yediler, çocuklarımı 

beni izliyorlar, öldürecekler, zehirleyecekler. Kıskançlık: eş veya sevgilisinin aldattığı-sadakatsizliği ile 

ilgili sanrı (eşim beni aldatıyor). Büyüklük: kendini çok değerli, büyük görme ile ilgili (ben icat yaptım, ben 

Atatürk‟üm, ben bu ülkeyi kurtarmak için görevlendirildi, evliyayım, Peygamberim, bana vahiy geliyor). 

Erotomanik: genellikle daha üstün konumdaki işyeri, ünlü, siyasetçi vb yerdeki birinin kendisine aşık 

olduğuna ilişkin sanrılar. Somatik: bedeninde bir hastalık veya şekil bozukluğu olduğuna dair sanrı (benden 

kötü kokular yayılıyor, beynim çürümüş). Belirlenmemiş tip: diğer tiplere girmeyen sanrılar Örn. referans 

(alınma); önemsiz işaret ve ifadelerle kendisine özel imalarda bulunulduğuna dair (tv de şu haberde aslında 

bana gönderme yapıyorlar). 

Ayırıcı tanı: Şizofreniden farkları: sanrılar nonbizardır. Katatonik-dezorganize davranışlar; dezorganize 

konuşmalar, affekte küntlük-uygunsuzluk olmaz. Varsanılar yoktur veya olsa da sansısal tema ile 

bağlantılıdır ve kliniğe hâkim değildir. Sanrısal alan dışında işlevsellikte bozulma yoktur (örn. zehirleneceği 

sanrısı olanlar zehirleneceğine inandığı kişinin veya yerin yemeğini yemez ancak diğer yer ve kişilerinkini 

yer).———-Vücut dismorfik bozukluk, OKB, hpokondriyazisten farkı sanrının olmasıdır. Bu bozukluklarda 

düşünceler sanrı boyutunda değildir. Paranoid kişilik bozukluğunda da sanrı bulunmaz. 

Tedavi: Sanrıları onaylamayan (sen haklısın) veya yargılamayan (sen yanlış düşünüyorsun), içten 

yaklaşımda tedavide antipsikotikler kullanılır. Başkasına veya kendisine zarar verme düşüncesi veya planı 

varsa yatırılmalıdır. 

Şizoaffektif bozukluk: 

Şizofreninin A tanı ölçütlerini karşılayan belirtilerle birlikte major depreyon, manik veya mikst epizodun 

olduğu bozukluktur. Hastalığın aynı döneminde belirgin duygudurum belirtilerinin olmadığı en az iki hafta 

boyunca hezeyan ya da halüsinasyonların olması gerekir (psikotik özellikli duygudurum bozukluğundan 

farkı). Duygudurum belirtileri bozukluğun toplam süresinin önemli bir kısmında bulunur. Tedavide 

antipsikotikler ve dugudurum düzenleyici ilaçlar verilir. 

Kısa psikotik bozukluk: 

Halüsinasyon, hezeyan, dezorganize konuşma, dezorganize veya katatonik davranışlardan en az birinin 

olması ile karakterizedir. En az bir gün sürmeli, ancak 1 ayı geçmemelidir. En geç 1 ay sonunda eski 
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işlevsellik düzeyine dönülür. Genelde sosyal bir stres sonrası ortaya çıkar ve birkaç gün sürer. Tedavide 

antipsikotikler ve gerekirse benzodiyazepinler verilir. 

Paylaşılmış psikotik bozukluk: 

Yerleşik bir sanrısı olan başka bir kişi ile yakın ilişkide olan bir bireyde benzer içerikli bir sanrı gelişmesidir. 

Her iki hastayı birbirinden ayırmak, yeterli düzelme olmaz ise antipsikotik ilaçlar tedavi yöntemleridir. 
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15 - Uyku Bozuklukları 

Uykunun evreleri: Uyanıklık dönemi: düşük voltaj, gelişigüzel, çok hızlı. Uykululuk dönemi: alfa dalgaları, 

gelişigüzel ve hızlı (8-12 döngü/sn). NREM dönemi: Evre I: hafif yavaşlama, teta dalgaları (3-7 döngü/sn). 

Evre II: daha fazla yavaşlama kompleksleri, uyku iğcikleri. Evre III: yüksek amplitüd, yavaş dalgalar, delta 

dalgaları. Evre IV: EEG‟nin %50‟si delta dalgasıdır. REM dönemi: testere dişi dalgalar. EEG uykululuk 

dönemine benzer 

Uykunun elektrofizyolojisi: REM dönemi: polisomnografik kayıtlar düzensizdir(paradoksal uyku). Hızlı 

göz hareketleri gözlenir. Beynin oksijen kullanımı artmıştır. İskelet kaslarında tamama yakın paralizi 

görülür. Penil tümesans. NREM dönemi: uyanıklığa göre fizyolojik işlevlerde belirgin azalma olur. Hızlı 

göz hareketleri görülmez ya da çok az görülür. Beyine olduğu gibi birçok dokuya kan akımı azalmıştır. 

Epizodik, istemsiz vücut hareketleri gözlenir. 

Uykunun düzenlenmesi: Serotonerjik sistem: beyin sapındaki dorsal raphe çekirdeğinin tahribi ya da 

serotonin sentezinin azalmasıyla uyku azalmaktadır. Noradrenerjik sistem: noradrenerjik aktiviteyi artıran 

ilaçlar REM uykusunu azaltmaktadır. Melatonin. Asetilkolin. 

Uyku bozuklukları: Dissomnialar, parasomnialar, diğer mental hastalıklara bağlı uyku bozuklukları, genel 

tıbbi duruma bağlı uyku bozuklukları. 

Dissomnialar: 

İnsomnialar, hipersomnialar olarak 2‟ye ayrılır. 

İnsomnialar: Uygunsuz uyku hijyeni, psikiyatrik hastalıklara bağlı, genel tıbbi duruma bağlı, primer 

insomnia. 

Primer insomnia: Herhangi bir ruhsal ve fiziksel hastalığa bağlı değildir. Uyku süresi ve kalitesinde 

bozukluk vardır. Sıklıkla uyku ile ilgili olumsuz koşullanma görülür. Daha fazla uyuma çabası, gerginlik ve 

daha zor bir uyku görülür. Tedavi: olumsuz koşullanma ön planda ise, bu olumsuz koşullanmayı çözmeye 

yönelik teknikler, uyku hijyenine dikkat edilir, ilaç tedavisi olarak hipnotikler kullanılır. 

Hipersomnialar: Narkolepsi, solunumla ilişkili uyku bozukluklar, sirkadiyen ritm uyku bozuklukları, primer 

hipersomnia. Primer hipersomnia: başka bir mental ve fiziksel hastalıkla ilgili değildir. Uyku miktarında 

artma, gündüz uykululuğunda artma görülür. Narkolepsi ve solunumla ilişkili uyku bozukluklarında görülür. 

Tedavide amfetamin ve bupropion verilebilir. Narkolepsi: aşırı gündüz uykululuğu ve REM uykusunun 

anormal görünümlerinin ortaya çıkmasıdır. Bu uyku atakları günde 2-6 kez oluşur ve 10-20 dk sürer. Uyku 

atakları yemek yerken, araba kullanırken vb ortaya çıkabilir. Uykunun başlamasından 10 dk içinde REM 

dönemi görülmesi tipiktir. REM uykusu bulguları; hipnogajik ve hipnopompik halusinasyonlar, katapleksi 

ve uyku paralizisi şeklindedir. Narkolepsi ne epilepsinin bir tipi ne de psikojenik bir bozukluktur. REM 

inhibe eden mekanizmaların normalden sapmasıdır. Narkolepsi 30 yaştan önce başlar. Genel toplumda 

görülme oranı %0.02-0.16‟dır. Hastaların %90-100‟de HLA-DR2 lökosit antijeni bulunmuştur. İştah ve 

uyarılmışlığı artıran hipocretin nörotransmitterinde azalma olduğu ileri sürülmektedir. Tedavi: günün 

düzenli bir zamanında kısa uykuların planlanması yararlı olabilir. Modafinil (modiodal tb-200,400mg/gün) 

uyku ataklarını azaltmada, trisiklik ve SSRİ ler katapleksiyi azaltmada kullanılmaktadır. 

Solunumla ilişkili uyku bozuklukları: 2 çeşittir; obstruktif uyku apne sendromu, santral alveolar 

hipoventilasyon. Obstruktif uyku apne sendromunda; burun ya da ağız solunumu durur, karın ve göğüs 

solunumu devam eder. Santral uyku apnesinde hem ağız- burun solunumu hemde solunum eforu (karın ve 

göğüs) durur. Uyku apnesi tehlikeli olabilen bir durumdur, açıklanamayan ölümlerin, yenidoğan ve 

çocukların uykudaki ölümlerinden sorumlu olabilir. Yetişkinlerde kardiyovasküler sistemde değişikliklere 

neden olur. Tanı klinikle konabilir. Orta yaşlı veya yaşlı kişilerde, yorgunluk, gündüz uyanık kalmada 
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güçlük, depresyon şeklinde duygurum değişiklikleri ve gündüz uyku ataklarının görülmesinde uyku apnesi 

düşünülmelidir. Gürültülü, aralıklı horlama ve buna eşlik eden solunum güçlüğü bu tanıyı destekler. Tedavi: 

burundan devamlı pozitif havayolu basıncı obstruktif uyku apnesi için bir tedavi seçeneğidir. Kilo verme, 

burun ameliyatı, uvuloplasti diğer yöntemlerdir. Uyku apnesi saptandığında sedatif ilaçlar ve alkolden 

kaçınılmalıdır. 

Sirkadiyen ritim uyku bozukluğu: Gecikmeli uyku evresi tipi: uyku uyanıklık zamanı istenen zamandan 

sonradır. Olması gereken zamanda uykuya başlamada güçlük vardır. Uykuya daldıktan sonra sürdürme 

güçlüğü yoktur. Uyku evresini ayarlama sürecinde, uykuya geçişi kolaylaştırmak için yarılanma ömrü kısa 

hipnotikler kullanılabilinir. Jet lag tipi: en az iki zaman diliminin geçildiği uçak yolculuklarından sonra 1-2 

gün içinde başlar. Yorgunluk bitkinlik, insomnia ya da aşırı uykululuk görülür. Bireysel farklılık 

göstermekle birlikte 2-7 günde kendiliğinden düzelir. Değişen mesai saatleri tipi: çalışma saatlerinde hızlı 

ve tekrarlayıcı değişiklik yaşayanlar ve genellikle uyku saatlerini değiştiren kişilerde oluşur. İnsomnia ve 

gündüz uykululuk görülür. 

Başka türlü adlandırılamayan insomnialar: Nokturnal miyoklonus: belirli bacak kaslarında oldukça 

stereotipik ani kasılmalardır. Genellikle 65 yaş üzerinde görülür. Sık uyanmalar ve gündüz uykululuk 

görülür. Etkili bir tedavisi olmamakla beraber BZ, levadopa verilebilir. Huzursuz bacak sendromu: bu 

kişiler oturdukları ya da uzandıkları zaman bacaklarında huzursuz edici duyumlar hissederler. Bacaklarını 

hareket ettirmek zorunda kalırlar. Bu yüzden uykudan uyanmalar olur,uykuya başlama güçleşir. Genel 

nüfusun %5‟inde görülür. Tedavide BZ, levadopa, KZ, valproat kullanılır. Kleine-levin sendromu: yılda 

birkaç kez gelen birkaç hafta süren hipersomnia atakları görülür. Bu dönemde uyanmalar olur. Hastalarda 

apati, huzursuzluk, konfüzyon, cinsel inhibisyonun ortadan kalkması, hezeyanlar, oryantasyon, bellek 

bozukluğu, eksitasyon veya depresyon görülür. Nadir görülür. İlk atak 10-21 yaşları arasında başlar. Kendi 

kendini sınırlayan bir bozukluktur. 40 yaşından sonra düzelir. 

Parasomnialar: 

3 çeşittir; kâbus bozukluğu, uyku terörü bozukluğu, uyurgezerlik bozukluğu. 

Kâbus bozukluğu: Kâbuslar uzun, uyanma ile sonuçlanan korkutucu rüyalardır. Kâbuslar gece geç dönemde 

REM döneminde ortaya çıkar. Çocuklarda %10-50 (3-6 yaş) görülür. Yaşla birlikte azalır. Şiddetli vakalarda 

TCA‟lar kullanılır. 

Uyku terörü bozukluğu: Kişinin hatırlamadığı çığlık ya da bağırma ve panik düzeyinde yoğun anksiyete ile 

uyanma vardır. NREM döneminde (dönem 3-4) ortaya çıkar. Çocukların %1-6‟sında görülür. Epilepsi 

yönünden araştırılmalıdır. Tedavide aile bilgilendirilmeli gerekirse yatma zamanı düşük doz diazepam 

yararlı olabilir. 

Uyurgezerlik bozukluğu: Uyurgezerlik NREM döneminde ortaya çıkar. Hastalar ayağa kalkmakta ve bazen 

yürüme, kıyafetlerini giyinme, lavaboya gitme, konuşma, çığlık atma ve hatta araba kullanma gibi motor 

davranışlar gösterir. Hasta genellikle uyurgezerlik dönemini hatırlamadan tekrar uyur. Bazen uyanabilir. 

Kızlarda daha sık olarak 4-8 yş görülür. Ergenlikten sonra kaybolur. Minör nörolojik bir anormallik olabilir. 

Fiziksel yaralanma riski vardır. 

Başka türlü adlandırılamayan parasomnialar: Uykuyla ilişkili bruksizim, uykuda konuşma, uykuyla ilişkili 

kafa sallanması, uyku paralizisi. 
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16 - Yeme Bozuklukları 

Bir tıbbi veya ruhsal bozuklukla açıklanamayan, bireyin yediği besin miktarında beklenenden anormal 

derecede azalma veya aşırı yeme epizodlarının olduğu ve buna bireyin kendini değerlendirmede anormal 

derecede vücudun kilosunun veya biçiminin etkinin eşlik ettiği bozukluklardır. Psikiyatride başlıca yeme 

bozuklukları; anoreksiya nervoza, bulimiya nervoza, başka türlü adlandırılamayan yeme bozukluğu. 

Anoreksiya nervoza: 

Vücudun fiziksel fonksiyonlarını bozacak düzeyde aşırı zayıflama isteği ve vücut imgesinde bozulma ile 

karakterize bozukluktur. 

Epidemiyoloji: Ergen kızlarda %0.5 yaygınlıkta. Sosyokültürel düzeyi yüksek olanlarda daha sık. Kızlarda 

10-20 kat daha sık. %90‟kadarı 10‟lu yaşlar, geri kalanı 20‟li yaşlarda başlar. Manken, balerin vb 

mesleklerde daha sık. 

Etyoloji: Kesin belli değil, biyo-psiko-sosyal. Genetik özellikler. Sosyal özellikler: vücut zayıflığının aşırı 

ilgi çekici ve önemsendiği toplumlar/ortamlarda yaşama/büyüme. Biyolojik: daha çok yememeye bağlı ve 

geriye dönülü olmak üzere FSH, LH, TFT‟lerde düşme, hiperkortizolemi, ventriküllerde genişleme, azalmış 

leptin düzeyleri. Psikoanalitik: aç kalıp zayıflayarak sahip olmadıklarını düşündükleri bağımsızlığı (anne 

vebabadan) kanıtlama çabası, içe alınmış baskıcı, müdaheleci nesnenin (anne) tahrip etmeye yönelik çaba, 

hayatın zorluklarıyla uygun başetme yerine vücut kilosuyla uğraşarak çocukluk çağına gerileme, çevrenin 

ergenlerin sosyal işlevselliğinin artması isteklerine bir tepki. 

Klinik özellikler ve tanı ölçütleri: Yaş-boya göre normal olan en az kiloda olmayı kabul etmeme ve buna yol 

açan bir kilo kaybı, normalden aşağı kiloya rağmen kilo almaktan aşırı korkma, vücut kilo ve biçimini 

algılamada bozukluk (bir deri bir kemik olmasına rağmen büyük kalçalı, şişman biri olarak algılama), 

sekonder amenore, iştah son evreye kadar genelde normaldir, tüm günü kalorisiz, yağsız, az miktarda ve 

sayıda besinlerle geçiştirme, biraz yediğinde rahatsızlık hissi nedeniyle kusma girişimi veya aşırı egzersiz vb 

davranışlarla telafi, sık kilo ölçümü ve ufak oynamalardan aşırı etkilenme. 

Alt tipleri: Kısıtlı tip: tıkınırcasına yeme epizodu veya çıkartma davranışı yoktur. Tıkınırcasına 

yeme/çıkartma tipi: kişi düzenli olarak tıkınırcasına yeme veya çıkartma davranışı (kusma, diüretik-laksatif 

kullanımı vb) sergiler. 

Ayırıcı tanı: en önemli ayıraç özelliği bozulmuş vücut algısı, vücut kilo ve şekli ile yoğun uğraşı ve aşırı 

şekilde kilo alma korkusu, bedensel hastalık dışlanmalı (GİS, CA‟lar, tiroid bozuklukları vb), psikiyatrik 

bozukluklar (depresyon, anksiyete bozuklukları, özellikle OKB, psikozlar). 

Seyir: %10-20 ölüm riski, alevlenme-hafifleme/düzelme ile giden kronik seyir, tedavi ile remisyon %25; 

%50 kadarı kısmi düzelme, erken yaşta başlama daha iyi prognozlu. 

Tedavi: 1-Hastaneye yatış: halen veya kısa sürede gelişebilecek hayati riski olanlar (beslenememeye bağlı 

komplikasyonlar veya depresyona ikincil intihar riski), ayaktan takibi zor olacaklar, ayırıcı tanı yapılması 

gerekenler. 2-İlaç tedavisi: fluoksetin vb SSRI‟lar, amitriptilin, mirtazapin, olanzapin yararlı olabilir. 3-

Psikoterapi: bilişsel davranışçı tedavi. 

Bulimia nervoza: 

Belirli bir zaman diliminde çoğu kişiden daha fazla aşırı yeme nöbetleri, bu nöbetler üzerinde denetim kaybı 

ve vücut kilosunu kontrol için anormal telafi edici davranışlarla karakterize bozukluk. 
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Epidemiyoloji: %25 olguda öncesinde AN vardır, yaygınlık %1-3, AN nin tersine sosyokültürel düzeyle 

ilişkisiz, genellikle geçe ergenlikte gelişir, kızlarda 10-20 kat daha fazla, genelde bir diyeti izleyen bir kaç 

yıl içinde ortaya çıkar. 

Etyoloji: serotonerjik işlev bozukluğu (doyma merkezinde rol oynar), plazma endorfin yüksekliği (özellikle 

kusma sonrası iyilik hali hissetmeden sorumlu olabilir), genetik etkenler çelişkili bilgiler, mükemmeliyetçi, 

dürtüsel, düşük benlik saygısı olanlarda daha sık (AN lara göre dışa dönük ve dürtüseldir), baskıcı, aşırı 

koruyucu, iletişimi zayıf ebeveyn tutumu, bilinç altı ebeveynden bağımsızlaşma çabası. 

Klinik özellikler ve tanı ölçütleri: belirli zaman diliminde çoğu kişiden çok daha fazla yeme epizodları 

(özellikle yüksek kalorili ve sindirimi kolay olanlar), bu epizodlar sırasında yeme üzerinde kontrol kaybı 

hissi, kilo almaktan sakınmak için uygunsuz telafi edici davranışlar (kusma, laksatif-diüretik kullanımı, aşırı 

egzersiz, uzun süre aç kalma, yeme epizodları ve telafi edici davranışlar 3 ay süre ile haftada en az 2 kere 

olmalı, kendilik değerlendirmesinin anormal şekilde vücut biçiminden ve kilosundan etkilenmesi, yemekler 

hızlı, gizli yenir, yumuşak gıdalar tercih edilir, kilo genelde normaldir. Bazen zayıf veya kilolu olabilir. 

Amenore genelde olmaz, dürtü kontrol bozuklukları, madde kullanımı sık komorbidite, yeme epizodları 

sonrası huzursuzluk gözlenebilir, ayırıcı tanıda beyin tm leri, epileptik nöbetler, sınır kb dışlanmalı. 

Alt tipleri: Çıkartma olan tip: düzenli olarak istemli kusma, laksatif, diüretik kullanımı vardır. Çıkartma 

olmayan tip: bu davranışlar yoktur. 

Seyir: kronik-dalgalı seyir, tedaviye %50 yanıt, erken başlangıç daha kötü pronozlu, %25-30 kronik ve kötü 

seyir. 

Tedavi: İlaç tedavisi: SSRI‟lar, topiramat, imipramin, amitriptilin, trazodon, naltrekson. Psikoterapi: bilişsel 

- davranışçı tedavi. 

Başka türlü adlandırılamayan yeme bozukluğu: 

Tanı ölçütleri: AN ve BN yi tam karşılamayan yeme bozukluklar. Örnekler: amenore hariç diğer AN 

ölçütlerini karşılayanlar, aşırı kilo kaybı var ancak o anki kilonun olağan sınırlarda olması, yeme 

epizodlarının haftada iki kezden az olması, tıkınırcasına yeme bozukluğu. 

Tıkınırcasına yeme bozukluğu: düzenli olarak uygunsuz telafi edici davranışlar olmaksızın aşırı yeme 

epizodlarının olması. Genelde kilo fazlalığı vardır; vücut biçimiyle ve kilosuyla aşırı uğraş yoktur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitti 
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Linkler: 

 

www.tipnotlari.wordpress.com 

www.enesbasak.wordpress.com 

 

www.facebook.com/tipnotlari 

www.facebook.com/enesbasak42 

E-mail: enesbasak42@hotmail.com 

 

http://childscience.org/html/jpn/editor.html 

http://www.medikalakademi.com.tr/uyeler/drenes 

http://habercimedya.com 
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Enes Başak‟tan bir şiir… 

 

 

Gönlüme Sevdasın 

Suların mavi kokusu 

En uzun zamanında hayatın 

Nedensiz bir akşamın 

İçinde anlatılan 

„„Seviyorum‟‟ sözcükleri 

Ey mutluluk hasretim bitti 

Vakit gelmiş meğer 

İstisna bir aşka 

Yârime kavuşmaya… 

 

Okunacak şiirler 

Ruhuma dermansın 

Umudum, dualarım 

Mabed-i aşkımsın 

Evvelden kaderime 

Yazılmış tek yazı 

Ey sevdiğim 

Gönlüme sevdasın… 
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