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BĐLĐMSEL PROGRAM
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15 HAZĐRAN 2011, ÇARŞAMBA

10:00 - 11:00

Salon 1
Açılış Töreni

11:00 - 12:00

Salon 1
Konferans
Bilim ve Din Farkı: Epistemolojik ve Hermeneütik Bir Đrdeleme
Oturum Başkanı: Erol Göka
Konuşmacı: Kerem Doksat

12:00 - 13:00

Öğle Yemeği

13:00 - 14:30

Salon 1

Panel 1
Psikiyatride Geçmişten günümüze Đlaç Reçetelemede
Değişiklikler
Oturum Başkanı: Sibel Örsel
Antipsikotik Đlaçların Reçetelenmesindeki Değişim: Türkiye
Örnekleminde Tartışılması - Hasan Karadağ
Klinik Araştırmaların Reçetelemeye Etkisi - Nuray Atasoy
Duygudurum Düzenleyici ve Antidepresif Đlaçların
Reçetelenmesindeki Değişim: Türkiye Örnekleminde
Tartışılması - Akfer Karaoğlan
Salon 2

Panel 2
DSM-5 Duygudurum Bozuklukları Đçin Ne Getiriyor, Ne
Götürüyor?
Oturum Başkanı: Simavi Vahip
DSM-5'te Major Depresif Bozukluk Đçin Neler Değişiyor? - Ömer
Aydemir
Bipolar Bozukluk ve DSM-5: Gelen Tanılar, Giden Kavramlar Fisun Akdeniz
DSM-5'in Duygudurum Bozukluklarına Getirip Götürdüklerinin
Tartışılması - Simavi Vahip
Duygudurum Bozuklukları BÇB Etkinliğidir.
14:30 – 15:00

Kahve Arası

15:00 - 16:30

Salon 1

Panel 3
Geçmişten Geleceğe Psikiyatrik Tedaviler
Oturum Başkanı: Levent Mete
Psikiyatride Đlaç Tedavilerinin Dünü, Bugünü, Yarını - Almıla Erol
Psikiyatride Geçmişten Geleceğe Girişimsel Tedaviler - Demet
Gülpek
Psikoterapilerin Gelişim Süreci - Özge Doğanavşargil
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Salon 2

Panel 4
Bağımlılık Öncesi Alkol Madde Kötüye Kullanımı - Her
Psikiyatristin Derdi
Oturum Başkanı: Kültegin Ögel
DSM-IV' ten DSM-V 'e: Bağımlılık Bunun Neresinde? - Figen
Karadağ
Bağımlılık Gelişmeden: Duygu ve Düşünce Karışıklığı - Fisun
Akdeniz
DEHB'liyim. Bağımlı mı Olacağım? - Devran Tan
Kontrollü Đçmek Bir Efsane mi? - Kültegin Ögel
16:30 - 18:30

Salon 1

Çalışma Grubu 1
Farkındalık (Mindfulness) Terapisi - Kültegin Ögel
Salon 2

Çalışma Grubu 2
Psikodrama Yaşantı Grubu - Yakın Đlişkiler - Arşaluys Kayır
Grup Psikoterapileri BÇB Etkinliğidir.
Salon 3

Çalışma Grubu 3 (A)
Ağır Kişilik Bozukluklarında Terapi ve Terapötik Yaklaşımlar Doğan Şahin
Salon 4

Çalışma Grubu 4
Tedavi Đşbirliği Eğitimi - Haluk Savaş
18:30 - 19:30

Halk Konferansı
Ömer Aydemir
Depresyon Nedir? Ne Değildir?'

20:00

Açılış Kokteyli
Savon Otel
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16 HAZĐRAN 2011, PERŞEMBE
08:30 - 10:00

Salon 1

Panel 5
Travma Sonrası Ruhsal Sorunların Sınıflandırılması - DSM
Yeterli mi?
Oturum Başkanı: Şahika Yüksel
Karmaşık - Travma Sonrası Stres Bozukluğu - Şahika Yüksel
Cinsel Saldırı Mağdurları ve Somotoform Tanılar - Sevda Bıkmaz
Vaka Takdimi: Çocukluktan Erişkinliğe Çoğul Travma Öyküsü Berna Özata
Vaka takdimi: Çocukluk Çağı Travma ve Gelişimsel Travma Arzu Hergüner

Salon 2

Panel 6
DSM V Bağlamında Erişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite
Bozukluğu ve Komorbid Durumlar
Oturum Başkanı: Servet Ebrinç
Erişikin DEHB: DSM-V Ne Getirebilir? - Ozan Pazvantoğlu
Erişkin DEHB ve Kişilik Bozuklukları Komorbiditesi - Ayhan Algül
Erişkin DEHB ve Duygudurum Bozuklukları Komorbiditesi Cengiz Başoğlu
Erişkin DEHB ile Anksiyete Bozuklukları ve Diğer Komorbid
Durumlar - Servet Ebrinç
10:00 – 10:20

Kahve Arası

10:20 - 11:50

Salon 1

Panel 7
Eksik Bir Şey mi Var Hayatımda?
Oturum Başkanı: Arşaluys Kayır
Ruh-suz Psikiyatri: Öncesi ve Ötesiyle DSM - Evren Asena
Gelenekselden Moderne Ressamın Modeli, Psikiyatristin 'Delisi'
- Đlker Özyıldırım
Nesne-siz Psikiyatri: Hastasını Kaybeden Terapist - Yunus Emre
Aydın
Salon 2

Panel 8
Psikoimmünolojide Son Gelişmeler
Oturum Başkanı: Özcan Uzun
Stres ve Đmmünite - Ali Doruk
Psikiyatrik Hastalıklar ve Bağışıklık Sistemi - Murat Erdem
Mikrokimerizmin Psikiyatrik Yansımaları - Erdal Yurt
Salon 3

Çalışma Grubu 3 (B)
Ağır Kişilik Bozukluklarında Terapi ve Terapötik Yaklaşımlar Doğan Şahin
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11:50 – 12:50

Öğle Yemeği & Đlaç Sanayi Destekli Sempozyum (Janssen)
Kronik Ruhsal Hastalıklarda Tedavi Đşbirliği
Şizofreni Tedavisinde Tedavi Đşbirliği - Köksal Alptekin
Bipolar Tedavisinde Tedavi Đşbirliği - Haluk Savaş

13:00 - 14:30

Salon 1

Panel 9
Yedinci Sanatta Ruh Sağlığı, Ruh Sağlığında Yedinci Sanat
Sinemanın Psikiyatri ve Psikolojide Faydalı Olarak Kullanıldığı
Alanlar
Oturum Başkanı: Fuat Ulus
Ortak Çalışmalarda Ruh Sağlığı ve Film Endüstrisi Uzmanlarını
Röportajlar Đle Biraraya Getirme Đşlem ve Đşlevleri - Đlkay
Soykal
Film Endüstrisi ve Ruh Sağlığı Arasında Köprü Kurumunun Her
Đki Yere Faydaları - Hira Selma Kalkan
Filmlerin Ruh Hastalıkları - Grup Terapilerinde Kullanımları Esra Yazıcı
Salon 2

Panel 10
Yeme Bozukluklarının Biyolojik Yönü
Oturum Başkanı: Fulya Maner
Yeme Bozukluklarında
Yeme Bozukluklarında
Annagür
Yeme Bozukluklarında
Yeme Bozukluklarında

Genetik - Yasemin Görgülü
Hormonal Değişimler - Bilge Burçak
Görüntüleme - F. Özlem Orhan
Đlaç Tedavisi - Vesile Altınyazar

Yeme Bozuklukları BÇB Etkinliğidir.
Salon 3

Ödül Oturumu
TÜRKĐYE PSĐKĐYATRĐ DERNEĞĐ
SÖZEL BĐLDĐRĐ ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ OTURUMU
14:30 – 16:00

Salon 1

Panel 11
Kadın Emeği ve Ruh Sağlığı
Oturum Başkanı: Şahika Yüksel
Kadın Emeği, Kadın Đşleri ve Kadın Ruh Sağlığı - Ayşe Devrim
Başterzi
Kadının Görünmeyen Emeği - Ayşegül Yılgör
Kadın Yoksulluğu ve Güvencesiz Çalışma - Bediz Yılmaz
Kadın Yoksulluğu ve Depresyon - Leyla Gülseren
Kadın ve Ruh Sağlığı BÇB Etkinliğidir.
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Salon 2

Ödül Oturumu
TÜRKĐYE PSĐKĐYATRĐ DERNEĞĐ
ARAŞTIRMA PROJESĐ TEŞVĐK ÖDÜLÜ OTURUMU
16:00 – 16:20

Kahve Arası

16:20 - 17:20

Salon 1

Uzmanla Buluşma
Psikiyatride Ek Tanı
Uzmanla Buluşma:
Tunç Alkın - Simavi Vahip
Psikiyatride Güncel Dergisi Etkinliğidir..
Salon 2

Kurs 1 (A)
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda BDT - Cengiz Tuğlu
Salon 3

Kurs 2 (A)
Uygulamalı Temel Hipnoz Kursu - Şeref Özer, Kerem Doksat

17:20 - 18:20

Salon 1

Uzmanla Buluşma
Adli Psikiyatri
Uzmanla Buluşma:
Hüseyin Soysal - Mustafa Sercan
Psikiyatride Güncel Dergisi Etkinliğidir..
Salon 2

Kurs 1 (B)
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda BDT - Cengiz Tuğlu
Salon 3

Kurs 2 (B)
Uygulamalı Temel Hipnoz Kursu - Şeref Özer, Kerem Doksat
18:30 - 19:30

Meclis Kültür Sanat Merkezi

Halk Konferansı
Çocuk Gelişimi ve Bu Gelişimde Anne - Babanın Önemi Abdülkadir Çevik
20:00

Gala Yemeği
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17 HAZĐRAN 2011, CUMA

08:30 - 10:00

Salon 1

Panel 13
Somatoform Bozukluklarında Bilişsel Davranışçı Tedavi
Yaklaşımları
Oturum Başkanı: Asena Akdemir
Somatizasyon Bozukluğunda Bilişsel Davranışçı
TedaviYaklaşımları - Burhanettin Kaya
Konversiyon Bozukluğunda Bilişsel Davranışçı Tedavi
Yaklaşımları - Cengiz Tuğlu
Sağlık Anksiyetesinde Bilişsel Davranışçı Tedavi Yaklaşımları Selçuk Aslan
Salon 2

Panel 14
Psikodramanın Mezuniyet Öncesi ve Sonrası Kullanımı
Oturum Başkanı: Nalan Kalkan Oğuzhanoğlu
Psikodramanın Eğitimde Kullanılmasına Yönelik Dünyadan
Örnekler - Nalan Kalkan Oğuzhanoğlu
Psikodramanın Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminde Kullanılması:
Pamukkale Tıp Fakültesi Örneği - Osman Özdel
Psikodramanın Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitiminde Kullanılması
(Asistanlarla Yapılan Çalışmalar) - Figen Ateşçi
Psikiyatri Eğitimi BÇB Etkinliğidir.

10:00 – 10:20

Kahve Arası

10:20 - 11:50

Salon 1

Panel 15
DSM, Kültür, Đdeoloji
Oturum Başkanı: Erdoğan Özmen
Psikiyatri ve Đdeoloji - Erdoğan Özmen
Kültür ve Đdeoloji - Cemal Dindar
DSM Sisteminin Kültüre Bakışı - Ali Ayas

Salon 2

Panel 16
Şizofreni ve Bipolar Bozuklukta Kardiyovasküler Hastalık Riski
ve Yönetimi
Oturum Başkanı: Erhan Kurt
Bipolar Bozukluk'ta Kardiyovasküler Hastalık Riski - Kürşat
Altınbaş
Kardiyovasküler Hastalıklarda Risk Yönetimi - Đlker Murat Çağlar
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11:50 - 12:50

Öğle Yemeği & Poster Başı Tartışma

13:00 - 14:00

Salon 1

Konferans
Unutkanlık, Yaşlılık, Demans
Oturum Başkanı: Haluk Özbay
Konuşmacı: Đsmet Kırpınar

14:00 - 14:20

Kahve Arası

14:20 - 14:50

Kapanış
Ödül Töreni & Kapanış

15:00 - 18:30

HATAY ŞEHĐR TURU
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KONFERANS ÖZETLERĐ
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KONFERANS 1
Bilim ve Din Farkı: Epistemolojik ve Hermeneütik Bir Đrdeleme
Oturum Başkanı: Erol Göka
Konuşmacı: Kerem Doksat

Dinler -En Eskiler: Animizm, Animalizm, Şamanizm… -Klâsikler: Đbrahimî, Budizm, Taoizm, … Yeniler: Sai Babacılık, Bülent Hanımcılık… -Yeni “eskileré: Feng Shui, NLP…
Felsefeler ve Đdeolojiler -Sophos: Đdeâlizm, Materyalizm, Agnostizm, Mistisizm… Đzmler: Komünizm, Freudizm, Anarşizm, Diyalektik Materyalizm…
Dünyâ Görüşleri -Liberalizm, -Sosyalizm, -Karma Ekonomizm, - Kapitalizm…
Dünyâ görüşü (Almanca weltanschauung) kişinin insanlığa ve kâinata bakışını, kavrayışını tercih
ettiği değerler sistemini ifâde eder.
Genellikle karizmatik bir lider veya mitolojik bir olay tarafından başlatılan, bir gün ulaşılacak mutlak
saadet ve adalet telkin veya vaât eden, bir ilâhî veya kutsal varlığa yâhut gâyeye inanmayı şart
koşan ve memetik yayılma ile sür’atli mutasyona uğrayarak yayılan, kültürel farklılaşmayı da
beraberinde getiren, bu işlevini hâlen de sürdüren, dogmatik vasıflı inançlara dayanan yâni
yanlışlanabilirlik ilkesine ters düşen, sübjektif bilgiye istinaden gelişmiş toplumsal kurumlara din
denir. Hristiyanlık, Đslâm, Yahudilik, Amerikan Yerlilerinin Spiritüalitesi, Neopagan Gelenekler,
Agnostisizm, Ateizm ve Hümanizm de birer dindir.
Bilim, ampirik olgulara dayanan objektif bilgiyle amel eder. Din sübjektif bilgiye dayanır. Bilim
yanlışlanabilirlik ilkesine dayanır. Din, dogmatiktir. Bilim sorulara teorilerle cevap verebilir. Din,
metafizik ve ahlâk alanında kesin hüküm ve prensipler sunar.
Lâtince religio: Tanrı’ya veya tanrılara dâir, kutsallıkla ilgili… Kelimenin kökeni: ligare: bağlanmak
/okumak/dikkatle gözden geçirmek/seçmek + re: tekrardan. Arapça deyn de aynı.
Bilim ve din uzlaşamaz gibi gözükse de, metapsikoloji/metapsikiyatri ve teorik fizik/evrimbilim
çerçevelerinden uzlaşmaya giden yol açılmaktadır. Evrenin aslında açık bir sistem, yâni canlı
olduğu, bizlerin onun “organelleri” olduğumuz şeklinde Panenteist yaklaşım, diğer bütün teorileri de
(Materyalizm dâhil) kapsayabilecektir.

Kaynaklar
Abdullah Topçuoğlu, Erol Göka, Yasin Aktay (1996) Önce Söz Vardı: Yorumsamacılık Üzerine bir
Deneme. Ankara: Vadi Yayınları.
http://www.keremdoksat.com/2006/09/01/milenyuma-girerken-dinlerin-durumu/
Mircea Eliade (2003-2009) Bütün eserleri (Dinler Tarihine Giriş, Dinsel Đnançlar ve Düşünceler
Tarihi 1, 2, 3). Đstanbul: Kabalcı Yayınevi.
Saffet Murat Tura (2011) Madde ve Mana, Rasyonalitenin Kökeni. Đstanbul: Metis Yayıncılık.
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PANEL ÖZETLERĐ
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P-1
Psikiyatride Geçmişten günümüze Đlaç Reçetelemede Değişiklikler
Antipsikotik Đlaçların Reçetelenmesindeki Değişim: Türkiye Örnekleminde Tartışılması
Oturum Başkanı: Sibel Örsel
Konuşmacı: Hasan Karadağ
Bir ilacın reçete edilmesi birçok faktörün yer aldığı etkileşimsel bir süreçtir. 1950’lerde modern
psikofarmakolojinin gelişiminin ardından “klinik psikiyatride psikofarmakolojik devrimin ilaçları”
olarak da adlandırılan ikinci nesil antipsikotikler ve serotonin gerialım engelleyicileri gibi ilaçların
kullanılmasıyla birlikte maliyetlerin artması sonucu sağlık politikalarının, sigorta geri ödemelerinin,
maliyet-yarar çalışmalarının yeniden ele alınmasına neden olmuştur. Bu araştırmaların sonuçları
reçeteleme pratiğinde etkili olmaya başlamıştır. Ayrıca ilaç endüstrisi destekli araştırmalar bu
süreçteki değişken sayısını oldukça artmıştır.
Antipsikotikler; şizofreni, bipolar bozukluk, genel tıbbi duruma ve madde kullanımına bağlı psikotik
bozukluklar, psikotik depresyon, mental retardasyon, borderline kişilik bozukluğu, tourette
sendromu ve yaygın gelişimsel bozukluklar gibi psikotik semptomlarla karekterize çok farklı klinik
tabloların tedavisinde kullanılır.
Bu konuşmada, kliniğimizde uygulanan antipsikotik reçeteleme pratiklerindeki değişimin yanı sıra
2005 ve 2006 yıllarında sosyal güvenlik kurumunun ilaç veri tabanı kullanılarak antipsikotik ilaçların
reçetelendirme eğilimlerini ve reçetelendirilme oranlarını ortaya koymak amacı ile geriye dönük
olarak incelenmiştir.
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P-1
Psikiyatride Geçmişten günümüze Đlaç Reçetelemede Değişiklikler
Klinik Araştırmaların Reçetelemeye Etkisi
Oturum Başkanı: Sibel Örsel
Konuşmacı: Nuray Atasoy

Hekimin reçeteleme kararı verirken etkilendiği pek çok etken vardır. Çalıştığı ortam (birinci
basamak, eğitim kliniği, hizmet hastanesi veya araştırma alanı), geri ödeme sistemleri, ilaçların
pazarlama teknikleri, hekimin bilgi düzeyi ve ilacın marka veya generik olması gibi etkenler
reçeteleme pratiklerini etkilemektedir. Araştırmalar birinci basamak ve uzmanlar arasında
reçeteleme açısından en önemli farkın daha fazla bilgiye sahip olmak ve farklı stratejiler kullanmak
olabileceğini bildirmektedir. Tedaviye karar verirken hangi özelliklere göre seçim yapılacağı,
tedavinin izlemi ve sonuç değerlendirmesi gibi önemli konularda klinik araştırmalar önemli bilgiler
sağlamaktadır. Bu araştırmaların sonuçlarının bazıları tedavi seçimlerini etkilerken bazıları klinik
pratiğe yeterince yansımıyor görünmektedir. Destekleyen yeterince çalışma olmamasına rağmen
pratikte sıkça uygulandığı görülen çoklu ilaç kullanımı gibi tedavi seçimlerininin hangi etkenlerle
arttığının araştırılmaya ihtiyacı vardır. Bunun nedeni araştırma deseninin, klinikte karşılaşılan
hastaları ne kadar temsil ettiği, hekimlerin tedavi düzenlerken karşılaştıkları pratik durumlara
uygun olup olmadıkları ve önerilerin basit ve uygulanabilir öneriler olup olmadığı gibi etkenlerdir.
Çok merkezli ve ilaç sanayi destekli olmayan çalışmalar ve ilaç sanayi destekli çalışmalar
klinisyenlere reçeteleme kararı verirken etkinlik, etkililik ve tolerabilite alanlarında bilgi
sağlamaktadır. STEP-BD (systematic treatment enhancement program), CATIE (The Clinical
Antipsychotic Trials of Intervention Effectiveness), Bolder I ve II gibi bilimsel alanda önemli bilgiler
sağlayan çalışmaların yanında pek çok çalışma reçeteleme pratiklerini etkilemektedir. Özellikle
algoritmaların geliştirilmesinde bu çalışmalar çok önemlidir. Bu araştırmaların faydalı bilgilerinin
pratiğe daha çok yansıması hekimlerin bu algoritmaları daha fazla ve yerinde kullanmalarına
bağlıdır. Klinik çalışmaların pratikte daha faydalı olabilmesi için daha kısa, net, ölçülebilir
değerlendirme ölçütleri saptanmalıdır.
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P-3
Geçmişten Geleceğe Psikiyatrik Tedaviler
Psikiyatride Đlaç Tedavilerinin Dünü, Bugünü, Yarını
Oturum Başkanı: Levent Mete
Konuşmacı: Almıla Erol

Đnsanoğlunun psikotrop maddelerle tanışması antik çağlara dayanır. Örneğin alkol kullanımının
antik Yunan ve Roma’da, afyon kullanımının antik çağ Orta Doğu’sunda yaygın olduğu
bilinmektedir. Modern psikiyatrik ilaçlara giden ilk adımlar ise 19. yüzyılda organik maddeler ve
ilaçlar üzerinde deneylerin başlamasıyla atılmıştır. 19. yüzyılın ikinci yarısında üniversite
hastanelerinde ve akıl hastanelerinde morfin ve kloralhidrat gibi yeni, sentetik alkoloidlerin
kullanımının yaygınlaştığı bilinmektedir. Buna karşın psikofarmakoloji teriminin ilk kez kullanılması
20. yüzyılın başlarını bulur. Nitekim modern psikofarmakolojinin tarihi 1950’de Klorpromazin
senteziyle başlar.
Klorpromazin’in bulunmasını izleyen yıllarda ilaç tedavisi psikiyatrik tedavilerin merkezine
yerleşmiştir. Günümüzde antipsikotik, antidepresan, anksiyolitik, duygudurum dengeleyici, demans
tedavisi amaçlarıyla üretilmiş çok sayıda ilaç modern psikiyatrinin kullanımındadır. Bu ilaçlarla pek
çok hastanın belirtilerinde düzelmeler sağlanmıştır.
21. yüzyılda halen hem psikiyatrik belirtileri düzeltmeye, hem de psikiyatri hastalarının yaşam
kalitesini arttırmaya yönelik yeni ilaç araştırmaları sürdürülmektedir. Bu sunumda psikiyatride ilaç
tedavilerinin tarihçesinin gözden geçirilmesi, bugün nerede olunduğuna bakılması ve gelecekteki
ilaç tedavi hedeflerinin tartışılması amaçlanmıştır.

Kaynaklar
1) Martin E. Pharmaceutical virtue. Culture, Medicine and Psychiatry 2006; 30: 157–174.
2) Domino EF. History of modern psychopharmacology: a personal view with an emphasis on
antidepressants. Psychosomatic Medicine 1999; 61:591–598.
3) Lehmann HE, Ban TA. The history of the psychopharmacology of schizophrenia. Can J Psychiatry
1997; 42:152–162.
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P-3
Geçmişten Geleceğe Psikiyatrik Tedaviler
Psikiyatride Geçmişten Geleceğe Girişimsel Tedaviler
Oturum Başkanı: Levent Mete
Konuşmacı: Demet Gülpek

Biyolojik tedaviler ruhsal hastalıkların tedavisinde uygarlığın ilk yıllarından beri kullanılmaktadır.
Duygulanım alanındaki değişmeler için şifalı bitkiler, iksirler ve başka tedaviler binlerce yıl öncesine
uzanmaktadır. Psikiyatride konvulsif tedavilerin kullanımı, ilk olarak 16. yüzyılda kafur kullanımı ile
başlamıştır. 1938 yılında ilk kez elektro konvulsif tedavi (EKT) psikiyatri pratiğinde yerini almıştır.
Günümüze değin EKT’nin etkinliği ve güvenirliğine dair yapılan çalışmalar, yaygınlaşan farmakolojik
tedavilerle kullanımı azalan EKT’nin, halen major depresyon için en etkili tedavi olduğunu ve
yaşamı tehdit edici psikiyatrik durumların tedavisinde hızlı etkisiyle önemli bir yere sahip olduğunu
göstermektedir.
Psikiyatrik hastalıkların nöroşirürjikal tedavisinin uzun bir tarihçesi vardır. Prefrontal lobotomi gibi
kaba ve ilkel psikoşirürjikal yöntemlerden yola çıkan bu girişimler, günümüzde stereotaktik
metotların iyileştirilmesi ile modern cerrahi yöntemler haline gelmiş ve tedaviye dirençli ağır
psikiyatrik hastalıkların tedavisinde nadiren de uygulanabilen tedavi alternatifi olarak yer
almışlardır.
20. yüzyılda psikiyatrik hastalıkları tedavi etmek için birçok farmakolojik tedavinin yanı sıra, yeni
biyolojik tedaviler de geliştirilmiştir. Transkranial manyetik stimülasyon, vagal sinir uyarımı, derin
beyin stimülasyonu gibi yeni yöntemlerin modern psikiyatride önemli araçlar olup olmayacakları ya
da tarihin karanlığına gömülüp gömülmeyeceklerini zaman gösterecektir.
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P-3
Geçmişten Geleceğe Psikiyatrik Tedaviler
Psikiyatride Geçmişten Geleceğe Girişimsel Tedaviler
Oturum Başkanı: Levent Mete
Konuşmacı: Özge Doğanavşargil

Psikoterapi geniş anlamda, ruhsal yollarla yardım ve iyileştirme demektir. Bu tanım her türlü
yardım yollarını kapsamaktaysa da psikiyatride psikoterapi, belli bir kurama dayalı, belirlenmiş bir
yönteme uygun olarak yapılan psikolojik tedaviler anlamındadır. Đlkel zamanlardaki büyüsel
düşünceden psikanalize dek yolculuk eden psikoterapilere en büyük katkıyı şüphesiz Sigmund
Freud yapmıştır. Temelleri Sigmund Freud (1856-1939) tarafından atılan bir kişilik ve tedavi
teorisine ve bir tedavi uygulamasına toplu olarak psikanaliz adı verilir. Freud’un tıp kökenli
araştırmalarıyla başlayan psikanaliz tarihi zaman içinde çeşitli kollara ayrılarak ve belli uğraklarda
önemli sıçramalar yaşayarak bugüne kadar geldi. Avrupa’da psikanalitik kurumların ortaya çıkışı,
psikanalizin ABD’de tanınması ve halkla ilişkiler ile reklam sektörünü beslemeye başlaması, Lacan’la
birlikte dilbilim ve felsefeye gittikçe yakınlaşması bu sıçrama ve dallanıp budaklanma anlarından
birkaçı olarak sayılabilir. Lacan’ın yanı sıra Jung, Klein, Kohut ve Winnicott isimler psikanalizi farklı
alanlara taşıdılar, geliştirdiler ve dönüştürdüler. Nihayet, bugün artık tek bir psikanalitik kuramdan
söz etmek mümkün değil. 20. yüzyılda, ister en sert şekilde eleştirsinler isterse de psikanalizin
öğrettiklerinden azami ölçüde yararlansınlar, bilim insanları, filozof ve düşünürler psikanalize
kayıtsız kalmadılar. Bu sunumda psikoterapilerin tarihçesinin kısa bir özetinin yapılması
planlanmıştır.
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P-4
Bağımlılık Öncesi Alkol Madde Kötüye Kullanımı - Her Psikiyatristin
Derdi
DSM-IV’ ten DSM-5’e: Bağımlılık Bunun Neresinde?
Oturum Başkanı: Kültegin Ögel
Konuşmacı: Figen Karadağ

DSM-IV te “maddeyle ilgili bozukluklar” DSM-5 te “madde kullanım ve alışkanlık bozuklukları”
olarak değiştirilmiştir. DSM-5 Madde kullanım bozuklukları olarak DSM-IV 7 bağımlılık tanı ölçütüne
3 kötüye kullanım tanı ölçütü eklenmiş ve o “özel maddeyi kullanmak için şiddetli istek duymak”
eklenerek 11 tanı ölçütü teklif edilmektedir. Burada en önemli değişiklik bağımlılık ve kötüye
kullanım kavramlarının bırakılmış olması ve madde kullanım bozukluğunun şiddetini belirlemeye
yönelik bir düzenlemeye gidilmiş olmasıdır. Nitekim 2-3 belirti varsa orta şiddette ve 4 yada daha
fazla belirti varsa şiddetli kullanım bozukluğu olarak değerlendirilmesi istenmektedir. Bu
konuşmada DSM-IV ve 5’ teki madde kullanımı ile ilgili bozukluklar ve önerile diğer değişiklikler
gözden geçirilecektir.
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P-4
Bağımlılık Öncesi Alkol Madde Kötüye Kullanımı - Her Psikiyatristin
Derdi
DEHB'liyim. Bağımlı mı Olacağım?
Oturum Başkanı: Kültegin Ögel
Konuşmacı: Devran Tan

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) yetişkinlerde madde köyüye kullanımı ve
bozukluğu için önemli bir risk faktörüdür. DEHB’na eşlik eden psikiyatrik komorbidite madde
kullanım riskini artırır, tedavi ve prognozu kötüleştirir. Yapılan çalışmalarda devam eden DEHB
semptomları olan kişilerin %50’sinde madde kullanım bozukluğuna rastlanmıştır (1).
Çalışmalarda farmakolojik tedavi almayan DEHB olan kişilerin madde kullanım risklerinin yüksek
olduğu bulunmuştur (2). DEHB madde kullanım bozukluklarında bağımsız bir risk faktörü
olduğundan (1), DEHB’nun tedavisi madde kullanım bozukluğu riskini azaltabilir. Yetişkinlikte
devam eden DEHB ile ilgili çalışmalarda en sık kullanılan madde kannabis bulunmuştur ve bunu
kokain ve stimulanlar izlemiştir (2).

Referanslar
1. Wilens TE (2003) Substance abuse and ADD. Syllabus and Proceedings Summary of the 156th
Annual Meeting of the American Psychiatric Association; San Francisco, 103C: 179.
2. Biederman J, Wilens T, Mick E, Spencer T, Faraone S (1999) Pharmacotherapy of attentiondeficityhyperactivity disorder reduces risk for substance use disorder. Pediatrics, 104: e20.
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P-4
Bağımlılık Öncesi Alkol Madde Kötüye Kullanımı - Her Psikiyatristin
Derdi
"Kontrollü Đçmek" Bir Efsane mi?
Oturum Başkanı: Kültegin Ögel
Konuşmacı: Kültegin Ögel

"Ne kadarı karar, ne kadarı zarar?" Bu sık sorulan sorunun yanıtı bağımlılık tanısı koymak içinde bir
eşik. Ama bir gerçek var ki, o da hastalarımızın büyük çoğunluğu henüz bağımlılık tanısı alacak
düzeyde alkol kullanmıyor. Bu kişilere nasıl yaklaşmak gerekli?
Genel bilimsel kanı bağımlılık tanısı koyduktan sonra alkol kullanıcılarında temel hedef tamamen
temiz kalmalarını ve alkol uzak durmalarını (abstinence) sağlamaktır. Ancak bağımlı olmayanlarda
izlenmesi gereken yaklaşım, kontrollü içki kullanımıdır.
Öte yandan bağımlılık sorunu geliştikten sonra kişinin alkolü kontrollü kullanmayacağı ve hedefin
tam ayıklık olması gerektiği genel bilimsel bir kanı olmakla birlikte, hastalarımız alkolü tamamen
kesmeyi istememektedir. Bu durumda bağımlı olanlar içinde kontrollü içme söz konusu olabilir mi?
Bu panel konuşmasında yukarıda yer alan soruların yanıtları araştırılacaktır.
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P-5
Travma Sonrası Ruhsal Sorunların Sınıflandırılması - DSM Yeterli mi?
Karmaşık - Travma Sonrası Stres Bozukluğu
Oturum Başkanı: Şahika Yüksel
Konuşmacı: Şahika Yüksel

DSM-IV de yer aldığı biçimiyle Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) tanısının özellikle uzun
süreli ve yineleyen travmaların farklı şekilde karşımıza çıkabilen sekellerini kavramada yetersiz
kaldığı ileri sürülmektedir. Travmatik deneyimleri olan kişilerde sadece TSSB değil farklı eş tanıların
da konulması bir istisna değil kaidedir. Đstismar öyküsü olan çocuklar, uzun süreli eş şiddetine
maruz kalmış olan kadınlar, işkenceye maruz kalmış, esir-kontrol altında tutulmuş kişiler TSSB
belirtilerini aşan belirtiler yaşar. “Travma sonrası bozukluk ekseni” kavramına bu konuda deneyimli
farklı klinisyenler dikkati çekmiştir.
1992 de Herman Karmaşık Travma Sonrası Stres Bozukluğu tanısını önerdiğinden bu yana,
karmaşık travmalar yaşamış kişilerin değerlendirme ve tedavisinde ciddi gelişmeler olmuştur. Bu
tür sorunları olan bireyler TSSB, ADHD, BPD, depresyon gibi farklı kategorilerde yer alır. Toplum ve
ruh sağlığı açısından çok önemli olan uzun süreli travmaların etkileri ile ilgili olarak karmaşık
travmatik deneyimleri olan kişilerin deneyimlerine psikiyatri sınıflamalarına resmen yer verilmemesi
bir eksikliktir.
Karmasık travma ve karmasık travmatik stres bozukluğu olan hastaların takip ve tedavilerinden
edinilen bilgileri birikimi bu tablonun özellikleri, değerlendirilmesi ve tedavi protokollari hakkında
önemli bir birikim sağlamıştır. Bu birikim ve onun temelinde tedavi protokolleri dinamik olarak
değişmektedir.
Karmaşık TSSB’nun tanı ölçütleri şu başlıklarda toplanmaktadır;
A- Belirtiler bedenselleştirme, dissosiasyon, duygulanım değişikliği, kendilik algılamasında
değişiklik, faili algılamakta değişiklik, başkalarıyla ilişkide değişiklik, anlam sisteminde değişiklik
gibi geniş bir yelpaze içinde değişmektedir.
B-kişilik alanı etkilenir,
C-Bu kişilerin kendilerinin ve başkalarının yeni zedelenmelere için risklidir.
Travmatik deneyimlere bağlı gelişen hastalıkların tek tür olmadığını ve travma sonrası stres
bozukluğuna sınırlı olmadığını anlayışı Türkiye’deki deneyimlerle ve araştırmaların sonuçlarıyla da
uyumlu olduğunu gördük. Bu oturumda karmaşık travmatik deneyimleri olanlarla standart görüşme
ve tanı koyma ölçütlerinin tedavideki önemi örnek vakalarla tanıtılacaktır.
Herman J 2007 Travma ve Đyileşme
Courteus C, Ford J. 2009 Treating Complex Travumatic Stress Disorders: An Evidance-Based
Guide. Guilford
Van der Kolk B. 2005 Developmental Trauma Disorder Diagnosis Psychiatric Annals 35:5, 401-408:
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P-5
Travma Sonrası Ruhsal Sorunların Sınıflandırılması - DSM Yeterli mi?
Somatik Yakınmalar ve Cinsel Travma
Oturum Başkanı: Şahika Yüksel
Konuşmacı: Sevda Bıkmaz

Somatik belirtiler kültüre ve yaşandığı ortamın sosyoekonomik durumuna da bağlı olarak bir çok
psikiyatrik hastalıkta görülebilmektedir. Bu çalışma cinsel saldırı yaşamış olan kadınların cinsel
saldırıdan sonra yaşadıkları ruhsal bozukluklara eşlik eden somatik yakınmaların önemini belirlemek
amacıyla yapılmıştır.
Cinsel istismar öyküsü olan kadın hastalar sosyodemografik özellikler, birinci eksen tanıları, intihar
girişimleri açısından incelenmiştir. Çalışma kapsamına alınan kadınların %80’i TSSB tanısını ve
%60’ı konversiyon bozukluğu tanısını karşılamaktadır. Cinsel şiddet yaşamış kadınlarda en sık
olarak TSSB, ikinci sıklıkta konversiyon bozukluğu ve major depresyon tanılarına rastlanmıştır.
Şiddete maruz kalan kadınların sağlık kurumlarında tespit edilmediği ve bu kadınların cinsel yaşam
dahil olmak üzere yaşantılarının hemen her yönünde ciddi sorunlar yaşadığı gözlenmiştir.
Cinsel travma öyküsü olan hastaların %12’sinin travmayı düşündüren belirtiler olmaksızın
polikliniğe başvurduğu göz önünde bulundurulursa, bu hastalara yaklaşımda travma öyküsünün
sorgulanmasının önemi görülmektedir. Sonuçlar, psikiyatri kliniğine başvuran kadınların travmatik
yaşantılarından doğrudan sözetmeyebileceğini; bu hastalarda travma öyküsü, cinsel şiddet
yaşantılarının araştırılmasının önemini vurgulamakta; özellikle psikiyatri dışı kliniklere, bedensel
ağırlıklı şikayetlerle başvuran cinsel şiddete maruz kalmış kadınlardan depresyon ve somatik
belirtileri yoğun olan hastaların intihar riski açısından dikkatle ele alınmasının gerekliliğini ortaya
koymaktadır. Türkiye’de cinsel travmanın zor konuşulan ve öğrenildiğinde failin değil mağdurun
sorgulandığı bir konu olduğu gözönüne alınırsa, kendine zarar verme ve intihar davranışının cinsel
istismar için bir sinyal vazifesi görebileceği akılda tutulmalıdır.
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P-5
Travma Sonrası Ruhsal Sorunların Sınıflandırılması - DSM Yeterli mi?
Vaka Bildirimi; Erişkinliğe Çoğul Travma Öyküsü
Oturum Başkanı: Şahika Yüksel
Konuşmacı: Berna Özata

35 yaşında kadın hasta, bekar, 2/2, Almanca öğretmenliği mezunu, 10 ay öncesine kadar üst düzey
yönetici olarak çalışıyor ve yalnız yaşarken halen çalışamıyor ve ailesiyle yaşıyor. Hasta ciddi intihar
düşünceleri ve depresif yakınmalarla başvurdu. Travma öyküsü: altı ay önce biten ve bir yıla süren,
işvereni tarafından uygulanan (psikolojik, fiziksel, cinsel ve ekonomik) çoğul travmatik olaylar var.
Đntihar girişimi sonrası iki kez psikiyatride yatış ve altı aydır Đ.Ü. Psikiyatir AD, Psikososyal Travma
Birimi’nde psikoterapi devam ediyor.
Travmadan önce bir ruhsal sorun tanımlanmıyor. Travmadan sonra başlayan geçirilmiş hipomani,
Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB), Major Depresyon, BTA Somatizasyon Bozukluğu,
Disosiyatif Bozukluk tanıları aldığını görüyoruz. Tedavi sürecinde bu tanılardan Disosiyatif Bozukluk
tanısına neden olan belirtilerin halen remisyonda. Depresif belirtilerinin, TSSB belirtilerinin, somatik
yakınmalarının şiddeti azalmakla birlikte devam ediyor. Hasta sayılan çok yönlü zorlukları ile bir yıla
yakın bir süredir çalışamıyor ve yalnız yaşayamıyor.
Bu vakanın tüm bu DSM tanılarının tek bir tanı başlığı altında – Komplex TSSB- birleştirilebileceğini
düşünüldü. Hastaya uygulanan şiddetli stres için yapılandırılmış görüşmede (SIDES) duygulanım ve
dürtü kontrolünde değişiklikler, dikkat ve anlamada değişiklikler, kendilik algısında değişiklikler, faili
algılamada değişiklikler, diğerleriyle ilişkilerde değişiklikler, somatizasyon, anlamlandırmada
değişiklikler alanları incelenmiştir.

Kaynaklar
1. Development of a criteria set and a structured interview for disorders of extreme stress
(SIDES).J. Trauma Stress 1997 Jan;10(1):3-16.
2. Disorders of Extreme Stress: The Empirical Foundation of a Complex Adaptation to Trauma
Journal of Traumatic Stress, Vol. 18, No. 5, October 2005,
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P-5
Travma Sonrası Ruhsal Sorunların Sınıflandırılması - DSM Yeterli mi?
Vaka Takdimi: Çocukluk Çağı Travma ve Gelişimsel Travma
Oturum Başkanı: Şahika Yüksel
Konuşmacı: Arzu Hergüner

Çocukluk çağı travmalarının kompleks duygusal, davranışsal ve nörobiyolojik etkilerinin en iyi nasıl
kategorize edilebileceği klinisyenlerin uzun yıllardır üzerinde durduğu konulardan birisi olmuştur.
DSM–IV TSSB ölçütleri kritik gelişim dönemlerinde yaşanılan travmalar için yetersiz kalmaktadır.
Çocukluk ve ergenlik döneminde kazanılan duygulanımı düzenleme, bağlanma biçemleri, otonomi
kazanma ve kendine güvenme becerileri bu dönemde yaşanılan travmalar ve yetersiz destek
sistemleri nedeniyle sekteye uğramaktadır. Bu gelişimsel dönemde ortaya çıkan problem yaşamın
ileriki dönemlerinde de devam etmektedir.
VAKA: Çocukluk ve ergenlik çağında cinsel istismar eden bir baba ve yetersiz anne ile çoğul travma
ve ihmal yaşayan ve yaşadığı zorluklara karşın destek alabileceği kaynağı olmayan ve gelişim
dönemlerinde aksamalarının erişkinlik dönemine ciddi yansımaları olan bir vaka tartışılacaktır.
TSSB, Major Depresif Bozukluk, Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu gibi tanıların bu vakada
psikoterapide yetersiz kaldığı görülmüştür. Çok yönlü zorluğu olan bu vaka farklı araştırmacılar
tarafından geliştirilen Gelişimsel Travma Bozukluğu (GTB) tanı ölçütleri uygunluğu açısından
tartışılmıştır.
TEDAVĐ: 35 yaşında kadın, ilk kez tedaviye başvuran hasta üç yıl OKB tanısını karşılayan
zorluklarını bildirmiş ve ilaçla tedavi edilmiştir. Kardeşinin zorlaması ile yaşadığı travmaları
tedavinin üçüncü yılında aktarabilen hastaya travma öyküsü ile psikoterapi başlanmıştır. Beş ay
süren psikoterapisinde yavaşça kurduğu güven ilişkisi, hayatında ve tedavide güven sağlamada
yaşadığı zorlukları ve ilişki kurabildikten sonra yaşadığı sıkıntıları tanımlayabilme ve diğer yakınları
ile yüzleşme süreci aktarılacaktır. Çevreye ve kendine güveninde artma, sosyalleşme becerisinde
artma, istismarcıya karşı durabilme ve hislerini tanımlama gibi tedavi sürecinde kazanılan beceriler
ve bunlara gelişimsel aksamaların GTB tanı ölçütleri ile tanımlanmasının, terapistiyle kurduğu
güven ilişkisinin sağladığı katkılar üzerinden vaka tartışılacaktır.

Kaynaklar
1) Van der Kolk B. 2005 Developmental Trauma Disorder Psychiatric Annals 35:5, 401-408
2) Cloitre M, Stolbach BCA. 2009 Developmental approach to complex PTSD: childhood and adult
cumulative trauma as predictors of symptom complexity J Trauma Stress. 22:5, 399-408
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P-6
DSM V Bağlamında Erişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve
Komorbid Durumlar
Erişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu: DSM-V ne getirebilir?
Oturum Başkanı: Servet Ebrinç
Konuşmacı: Ozan Pazvantoğlu

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) çocukluk döneminin en yaygın psikiyatrik hastalığı
olmasının yanı sıra, belirtileri, bireylerin önemli bir oranında (%15-65) erişkin dönemde de süren
bir hastalıktır(1). Uzunlamasına çalışmalardaki oranlara ait aralığın bu kadar geniş olması,
çalışmalarda kullanılan “hastalığın erişkinlikte devam etmesi (persistans)” tanımına ait tutarsızlığa
bağlıdır. Bunun başlıca sebebi mevcut tanı sistemlerinde (DSM-IV, ICD-10) DEHB tanı kriterlerinin
gelişime duyarsız olarak belirlenmiş ve erişkin dönemle ilgili bazı kısıtlılıklara sahip olmasıdır.
Bunlar; belirtilerin başlangıç yaşı, tanı için gerekli en az belirti sayısı, semptom karakteristikleri, alt
tip belirlemesi, hastalığa bağlı sorun ortaya çıkan yaşam alanları gibi kriterlerle ilgili zorluklardır(2).
Özellikle son 10 yılda yapılan çalışmalar bu sorunların aşılması açısından DSM-V’e zemin
oluşturmaktadır(3,4,5,6). Nitekim DSM-V taslağında bazı dikkat çekici değişiklikler önerilmiştir. Bu
önerilerin, erişkin dönem DEHB için DSM tanı kriterlerini, daha gelişime duyarlı, eşik altı durumları
kapsayıcı ve erişkin dönemle ilgili işlevsellik alanlarına daha uygun hale getirdiği
görülmektedir(7).Öte yandan, bir taraftan bu önerilerin daha fazla geliştirilmesi gerekirken diğer
taraftan aşırı tanılama durumlarına zemin hazırlamaktan kaçınılması gerekliliği açıktır.
Bu sunumda, DEHB’nun erişkin dönem tanısının konmasıyla ilgili DSM-IV’e ait zorlukların ve DSMV’in neler getirebileceğinin literatür eşliğinde sunulması ve tartışılması amaçlanmıştır.

Kaynaklar
1-Faraone SV,Biederman J,Mick E.The age-dependent decline of attention deficit hyperactivity
disorder: a meta-analysis of follow-up studies.Psychol Med.2006;36:159-165.
2-Barkley RA,BrownTE.Unrecognized attention-deficit/hyperactivity disorder in adults presenting
with other psychiatric disorders.CNS Spect.2008:13;977-984
3-Faraone SV.Biederman J,Spencer T et.al.Diagnosing adult attention deficit hyperactivity disorder:
Are late onset and subthreshold diagnoses valid?Am J Psychiatry 2006;163:172-1729.
4-Karam RG,Bau CHD,Salgado DAI et.al.Late-onset ADHD in adults:Milder, but stil dysfunctional.
Journal of Psychiatric Research2009;43:697-701.
5-McGough JJ,Barkley RA.Diagnostic controversies in adult attention deficit hyperactivity
disorder.Am J Psychiatry 2004;161:1948-1956.
6-McGough JJ,McCracken JT.Adult attention deficit hyperactivity disorder: Moving beyond DSMIV.Am J Psychiatry;163:1673-1675.
7-Bell AS.A critical review of ADHD diagnostic criteria:What to address in the DSM-V. Journal of
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P-6
DSM V Bağlamında Erişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve
Komorbid Durumlar
Erişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Kişilik Bozuklukları Komorbiditesi
Oturum Başkanı: Servet Ebrinç
Konuşmacı: Ayhan Algül

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) çocukların %3-7’sinde görülen, başlıca belirtileri
dikkat eksikliği, hiperaktivite ve impulsivite olan nörogelişimsel bir bozukluktur. DEHB, olguların
%50-80’inde ergenlik döneminde, %30-50’sinde yetişkinlik döneminde de sürmektedir (Weiss ve
ark. 1985)
Kişilik bozuklukları yaygınlığı, neden olduğu yetersizlikler ve tedavi maliyeti bakımından önemli bir
ruh sağlığı sorunudur. Kişilik bozuklukları, belirgin sıkıntı veya yetersizliğe neden olan, kökleşmiş,
uyumu bozan, katı ve esnek olmayan kişilik özellikleri ile karakterize edilen bozukluklardır. DSMIV’ün çok eksenli tanısal şemasında eksen-2’de kaydedilerek diğer bozukluklardan ayrı ele
alınmışlardır.
Yetişkin DEHB olanların %80’inde en az bir komorbid ruhsal bozukluk bulunduğu bildirilmiştir. Diğer
taraftan özellikle sınır kişilik bozukluğu (SKB) ve antisosyal kişilik bozukluğu (AKB) olanlarda
komorbid DEHB oranı oldukça yüksektir (Semiz ve ark. 2008). DEHB’deki temel sorunlardan olan
davranışları ve duyguları kontrol etmede yetersizlik ile kriminal davranış arasında güçlü bir ilişki
olduğu ve cezaevindeki yetişkinlerin %13-45’inin DEHB tanısını karşıladığı bildirilmiştir (Gudjonsson
ve ark., 2009). Özellikle dürtüselliğin SKB ve AKB’ nun temel belirtilerinden olduğu düşünülünce,
bu yüksek komorbidite oranları çok da şaşırtıcı değildir.
DEHB’nin hem çocuklarda ve hem de yetişkinlerde kişilik dezorganizasyonuna kadar giden uyumsuz
işlevsel kapasite ile bağlantılı olması nedeniyle, bu hastaların tedavisinde asıl hedef olarak uyumsuz
işlevlerin düzeltilmesine odaklanılması gerektiği düşünülmektedir.

Kaynaklar
Weiss G ve ark. (1985). Psychiatric status of hyperactives as adults: a controlled prospective 15year follow-up of 63 hyperactive children. J. Am. Acad. Child Psych. 24, 211 –220.
Semiz UB, Basoglu C, Oner O, Munir KM, Ates A, Algul A, Ebrinc S, Cetin M (2008). Effects of
Diagnostic Comorbidity and Dimensional Symptoms of Attention Deficit Hyperactivity Disorder in
Males with Antisocial Personality Disorder. Aust N Z J Psychiatry 42: 405-413.
Gudjonsson GH ve ark. (2009). Attention deficit hyperactivity disorder: How do ADHD symptoms
relate to personality among prisoners? Personality and Individual Differences, 47, 64-68.
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DSM V Bağlamında Erişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve
Komorbid Durumlar
Eriskin DEHB ve Duygudurum Bozuklukları Komorbiditesi
Oturum Başkanı: Servet Ebrinç
Konuşmacı: Cengiz Başoğlu

Erişkin Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu’nun (DEHB) birçok psikiyatrik bozuklukla
birlikteliği görülmektedir. Major depresif bozukluk, genelleşmiş anksiyete bozukluğu, alkol ve/veya
madde kötüye kullanım bozukluğu, bipolar bozukluk (BB) ve çeşitli davranış bozuklukları en sık
birlikteliği olan bozukluklardır. Bipolar bozukluk I için yaşam boyu yaygınlık %1, bipolar bozukluk
spektrum göz önüne alındığında % 5’e kadar çıkmaktadır. DEHB için hayat boyu yaygınlık % 5,
erişkinlikte yarısından fazlasında etkilenme devam etmektedir. DEHB ve BP bozukluk birlikteliğinde
daha şiddetli seyir, daha ağır duygudurumu semptomları ve daha düşük işlevsellik görülmektedir.
DEHB ve BP birlikteliği ile ilgili epidemiyolojik, nöro görüntüleme ve aile çalışmaları yapılmasına
rağmen aralarındaki ilişki tam aydınlatılamamıştır.
BB bifazik (manik/hipomanik ve depresif) doğada bir bozukluktur. Manik dönem affektif labilite ile
karakterize olup aynı zamanda konuşmada artma, distraktibilite, aktivitede artma, fiziksel
huzursuzluk ve normal sosyal inhibisyon kaybı gibi semptomlar görülmektedir. Bu semptomlar
DEHB semptomlarıyla benzer özelliktedir. Bununla birlikte BB hastalarında, DEHB hastalarının
karakteristik özelliği olmayan uykuya ihtiyaç duymama, psikotik semptomlar, halüsinasyonlar ve
abartılı kendine güven semptomları görülmektedir.
DEHB ve BB yüksek oranda birlikteliğini açıklamaya çalışan çeşitli hipotezler ileri sürülmektedir. Bu
birliktelik; tesadüf, üst süste binen kriterlerin artefaktı, ortak bir diyateze bağlı olarak ayrı
hastalıklara yatkınlık oluşturma veya DEHB semptomları BB oluşumuna öncülük ettiği ve
prepubertal dönemde tam bir affektif epizodun gelişmesini hazırladığı gibi hipotezlerle
açıklanılmaya çalışılmaktadır.
Đki ayrı bozukluk olması ve aralarında benzer semptomları ve tanı kriterleri olması ve bu
bozuklukların birlikteliği karmaşık bir ilişkiyi ortaya çıkarmaktadır. Bununla birlikte tanı güçlükleri,
tedavi düzenlemedeki öncelikler, zorluklar ve hastalığın seyri hakkında yorum yapmak, klinisyen
için ciddi güçlükleri yaşamasına neden olmaktadır.

Kaynaklar
1.Larry J. Klassen, Martin A. Katzman, Pratap Chokka. Adult ADHD and its comorbidities, with a
focus on bipolar disorder. Journal of Affective Disorders 2010; 124 1–8.
2.Stein, M.A. The complexity of ADHD: diagnosis and treatment of theadult patient with
comorbidities. CNS Spectr. 2007,;12(8 Suppl 12),1–16.
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DSM V Bağlamında Erişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve
Komorbid Durumlar
Erişkin DEHB ile Anksiyete Bozuklukları ve Diğer Komorbid Durumlar
Oturum Başkanı: Servet Ebrinç
Konuşmacı: Servet Ebrinç

Yapılan çalışmalarda Erişkin Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu(eDEHB)’na Antisosyal kişilik
bozukluğu(AKB) ve madde kötüye kullanım bozukluğu(KKB) komorbiditeleri büyük ölçüde
uyumluluk gösterirken; depresyon ve anksiyete bozuklukları(AB) komorbiditelerinde büyük farklılık
görülmektedir. Çalışmalarda hastaların %88’inde en az bir eştanının olduğu ve eDEHB’ye panik
bozukluğun(PB) %11, genelleşmiş anksiyete bozukluğunun(GAB) %12, obsesif kompulsif
bozukluğun(OKB) %7 oranında eşlik ettiği bildirilmiştir(1).
Bazı kontrollü çalışmalarda eDEHB oranları yüksek bildirilirken; bazılarında anlamlı farklılık
saptanmamıştır. Bir çalışmada PB’a eDEHB komorbiditesi %15 bildirmiştir. Prospektif bir çalışmada
DEHB olan ve olmayan erişkinlerdeki AB oranları (%18’e %8) anlamlı farklılık göstermemiştir(2).
Ülkemizde yapılan bir çalışmada eDEHB grubunda kontrollere (%8.8) göre GAB sıklığı (%46.3)
anlamlı düzeyde daha yüksekti; PB ve OKB sıklıkları farklılık göstermiyordu(3).
Wood ve ark.(1980) 27 alkol bağımlısının %33’ünde rezidüel DEHB saptamışlardır. Kontrollü
çalışmalar alkol/madde KKB sıklıkları eDEHB olgularında(%20-40) sağlıklı kontrollere(%5-10) göre
anlamlı düzeyde daha yüksek bildirmiştir. Kontrolsüz klinik çalışmalarda eDEHB olgularının
1/3’ünde alkol KKB/bağımlılığı,1/5 ile 1/3’ünde madde KKB/bağımlılığı bildirilmiştir. Çocuk
DEHB’lilerle yapılan prospektif bir çalışmada madde KKB sıklığı, eDEHB olgularında normal
kontrollerden anlamlı olarak daha yüksekti(%53’e %29); alkol KKB/bağımlılığı sıklıkları (her iki
grup için %29) anlamlı farklılıklar göstermiyordu(2).
Yapılan bir alan çalışmasında eDEHB’li grupta sağlıklı kontrollere göre AB (%47’ye 19), madde
kullanım bozuklukları (%15’e 6), aralıklı patlayıcı bozukluk (%29’a 6) sıklıkları anlamlı düzeyde
yüksek bulunmuştur(4).

Kaynaklar
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W&Klein RG(eds): Attention-Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) in Adults. Key Issues in Mental
Health. Basel, Karger, 2010, vol 176, pp126–143
3. Sevinç ve ark. Psikiyatri Polikliniğinde Erişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tanısı
Konan Hastalarda Eştanı. Nöropsikiyatri Arşivi Dergisi 2010;47:139-143
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Psikoimmünolojide Son Gelişmeler
Stres ve Đmmünite
Oturum Başkanı: Özcan Uzun
Konuşmacı: Ali Doruk

Stresin bir çok hastalığın etyopatogenezinde rol oynadığı uzun zamandır bilinmektedir. Genellikle,
stresin immünosupresif, dolayısıyla da zararlı özelliği üzerinde durulmaktadır. Klinikte
antiinflamatuvar olarak kullanılan ve stres hormonu olarak bilinen glukokortikoitler immünosüpresif
mekanizmada önemlidir. Buna karşın, akut stres yanıtının koruyucu rol oynadığı ifade edilmektedir.
Stres hormonu ve nörotransmitterlerle birlikte kaç ya da dövüş yanıtında olası risklere karşı vücut
hazırlanmaktadır. Stres ve glukokortikoitlerin immün işlevleri desteklemesi veya baskılaması bazı
etkenlere bağlı olarak değişmektedir. Bu etkenler şunlardır:
1) Stresörün süresi (akut ya da kronik olması): Kısa süreli veya akut stres doğal ve adaptif immün
yanıtı artırmaktadır. Kronik veya uzun süreli stres ise; immüniteden sorumlu hücrelerin sayısını ve
işlevini azaltarak ve/veya immünosupresif mekanizmaların aktivasyonunu artırarak immüniteyi
baskılamaktadır.
2) Lökosit dağılımında meydana gelen değişiklikler: Akut stres esnasında vücut kompartımanlarına
lökosit göçüne bağlı olarak o bölümlerde immünite artmaktadır. 3) Glukokortikoitlerle karşılaşma
şekli (endojen ya da ekzojen alım), süresi (akut ya da kronik) ve yoğunluğu: Fizyolojik
konsantrasyonlardaki endojen hormonlar immnüniteyi artırırken, sentetik hormonlar veya
farmakolojik dozlardaki endojen hormonlar immüniteyi baskılamaktadır. 4) Stres ya da stres
hormonunun immün yanıtla karşılaşma zamanı (erken ya da geç dönemde): Akut stresin erken
dönemlerinde immünite artarken geç dönemlerinde baskılanmaktadır.
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Psikoimmünolojide Son Gelişmeler
Psikiyatrik Hastalıklar ve Bağışıklık Sistemi
Oturum Başkanı: Özcan Uzun
Konuşmacı: Murat Erdem

Psikiyatrik hastalığı bulunan olgularda ve normal bireylerde santral sinir sistemi ile bağışıklık
sistemi arasında karmaşık ve dinamik bir ilişki vardır. Bağışıklık sistemi santral sinir sistemindeki
infeksiyöz ajanlar, malignite gibi durumlarda aktive olurken, santral sinir sistemi de bağışıklık
sistemi fonksiyonlarını hipotalamopituiter eksen gibi nöroendokrin yolaklar ve vagal uyaranlar
aracılığıyla düzenler. Sitokinlerin merkezi ve periferik uygulanması ateş uyku, yeme davranışı,
hareket ve duygudurum üstüne etki eder. Bağışıklık sisteminin etkinleşmesi ve interlökin-1,
interlökin-6, tümör nekroz faktör-alfa gibi proinflamatuar sitokinlerin aşırı salınması ile
depresyonun etyolojisi arasında nedensel bir ilişki olduğuna ilişkin kanıtlar mevcuttur. Kronik
inflamatuar yanıtla karakterize ciddi tıbbi hastalıklar (romatoid artrit vb.) sıklıkla depresyon
komorbiditesi gösterirler. Ek olarak kanser ya da hepatit C tedavisinde proinflamatuar sitokinlerin
uygulanması depresif semptomatoloji ile sonuçlanabilmektedir. Sitokinlerin santral etkisi depresyon
olgularında sıklıkla görülen HPA ekseninde hiperaktiviteye neden olmaktadır. Proinflamatuar
sitokinler aynı zamanda serotonin öncülü olan triptofanın IDO (indolamin 2-3 dioksijenaz)
aracılığıyla yıkımını artırmakta ve böylece triptofandan serotonin sentezinde azalmaya yol
açmaktadır. Şizofreninin oluşumunda mikroglial hücrelerin aşırı aktive olmasının etkili olduğu öne
sürülmektedir. Bu aktivasyon proinflamatuar sitokinlerin düzeyinde artışa yol açmakta ve aynı
zamanda serbest oksijen radikalleri artmaktadır. Sonuç olarak nörogenezde azalma,
nörodejenerasyon ve beyaz cevher anormallikleri ortaya çıkmaktadır.
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Psikoimmünolojide Son Gelişmeler
Mikrokimerizm Psikiyatri Araştırmalarında Kendine Yer Bulabilir mi?
Oturum Başkanı: Özcan Uzun
Konuşmacı: Erdal Yurt

Mikrokimerizm (MK) bir bireye ait az sayıda hücre veya DNA’nın başka bir bireyde bulunmasıdır. En
sık sebebi gebeliktir. Gebelik süresince anne ve fetus arasında karşılıklı bir hücre trafiğinden
bahsedilmektedir. Kimerik hücrelerin geçiş yönüne göre iki farklı durum söz konusu olmaktadır.
Fetal hücre ya da fetusa ait DNA’nın anne kanı ve dokularında tespit edilmesi durumunda fetal
MK’den, tersi söz konusu olduğunda ise maternal MK’den bahsedilir. Đnsanlarda bu karşılıklı hücre
geçişi gebeliğin 4. haftası gibi erken bir dönemden itibaren tespit edilebilmektedir.(1) Kimerik
hücrelerin beyin dokusu dahil olmak üzere konakçıda bir çok organda tespit edildiği yönünde
yayınlar bulunmaktadır.(2) Çift yönlü bu trafik sonrası geçiş yapan hücrelerin konakta ne gibi
fizyolojik ya da patolojik süreçler içinde yer aldığı tam olarak bilinmemektedir. Bianchi ve
arkadaşları 1996 yılında flow sitometri yöntemi ile doğumdan sonra fetüse ait hücrelerin anne
dolaşımında 27 yıla kadar yaşayabildiklerini rapor etmişlerdir.(3) Mikrokimerik hücrelerin
devamlılığını, farklışlaşmasını ve son kaderini belirlemek üzere, genetik, çevresel ve
tanımlanamamış başka birçok faktör bir araya gelmektedir.(4) MK ve otoimmün hastalıklar
arasında özellikle son on yıl içinde güçlü bir ilişki bulunduğuna vurgu yapan ciddi yayınlar
bulunmaktadır. Bu sunumda otoimmün hastalıklar ve psikotik hastalıkların benzer yönleri ve
psikotik hastalıkların etyolojisinde mikrokimerizmin bir rolü olabilir mi? sorusu tartışmaya
çalışılacaktır.
1. Gamıll SH Nelson JL. Naturally acquired microchimerism Int J Dev Biol. 2010; 54(2-3): 531–543
2.Gotherstom C. at all. Identificantion of maternal hematopoietic cells in a 2nd-trimester fetus.
Fetal Diagn Ther 2005;20:355–358
3.Bianchi DW,Zickwolf GK, Weil Gj,Sylvester S, De-Maria Ma. Male fetal progenitor sellspersist in
maternal bloodfor as long as 27 years postpartum.Proc Natl Acad sci USA 1996;93:705-8
4.Sarkar K, Miller FW. Possible roles and determinants of microchimerism in
autoimmune and other disorders. Autoimmun Rev. 2004; 3(6):454-63
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P-9
Yedinci Sanatta Ruh Sağlığı, Ruh Sağlığında Yedinci Sanat Sinemanın
Psikiyatri ve Psikolojide Faydalı Olarak Kullanıldığı Alanlar
Sinema-Ruh Sağlığı Alanı Arasındaki Etkileşim, Đletişim
Oturum Başkanı: Fuat Ulus
Konuşmacı: Đlkay Soykal

Sinemanın ruh sağlığı alanı ile etkileşimi ve ortaklığı çeşitli biçimlerde olmaktadır. Senaryo yazım
sürecinde ruh sağlığı uzmanı karakterin yaratımı, renklerin kullanımı, ışık vs. konularda danışmanlık
verebilmektedir. Karakterin gelişim aşamaları, çıkmazları, diğer karakterlerle etkileşimleri ruh
sağlığı uzmanının teorik ve uygulamalı bilgileriyle senaristle yönetmenle paylaşılır ve ortaya zengin
bir sentez çıkar. Bunun yanında sinema okullarında, sinema öğrencilerine ruh sağlığı alanına giriş
dersleri verilebilir. Onların sinema alanında işlerine yarayacak biçimde oyunculuk psikolojisi,
karakter analizi, sosyal psikolojisi, gelişim psikolojisi, renk algısı gibi dersler verilebilir ve bu
konularda atölye çalışmaları yapılabilir. Dizilerde ve sinema filmlerinde, ruh sağlığı uzmanından ve
alanından pek fazla yararlanılmamaktadır, ortak çalışılan bazı yapımlar vardır fakat bu batıdaki gibi
yerleşmemiştir. O nedenle de sinemada ve dizilerde karakter yerine daha çok tipler görülmektedir.
Bu da karakter adına derinlikli çalışılmadığını göstermektedir. Dolayısı ile oyunculukta da daha çok
doğaçlama yapılmaktadır ve “O karakter ne yapar, hisseder, düşünür?” üzerinden değil de “Ben ne
yaparım, düşünürüm, hissederim?” üzerinden roller yansıtılmaktadır. Đki alan arasındaki çalışmada
dizinin-sinemanın tüm aşamaları masa başında netleşmelidir ve sonrasında görev tamamen
yönetmenin elinde olmalıdır. Bu mesleki sınırlar açısından da önemlidir. Dizilerde ve sinema
filmlerinde işlenen konular, yaratılan karakterler değerlendirildiğinde ruh sağlığı uzmanlarının
danışmanlığının ve ortak çalışmanın oldukça yararlı olduğu görülmektedir. Ayrıca oyunculukta
yansıtılan karakterin içinden çıkamama durumları da vardır ve burada ruh sağlığı uzmanının
danışmanlık görevi oyuncu için çok önemlidir. Dizilerin aylık periyotlarda olması da verimlilik
bakımından denenebilir.

Taslak
Sinema okullarında ruh sağlığı dersleri
Senaryo yazımında; film çekiminde ortak çalışma
Sinemada renk skalası için psikolojik danışmanlık alınması
Karakter yaratımı-Tipoloji
Dizilerde-sinemada ruh sağlığı danışmanına yer verilmesi-verilmemesi
Dizi karakterlerinden örnekler-hastaların özdeşimleri
Oyunculuk eğitiminde pedogojik formasyon
Üç ayak: Yönetmen, senarist ve ruh sağlığı çalışanı
Hasta bilgilerinden yararlanıp hastalık hakkında kısa-belgesel filmler çekmek
Sinema sektörünün tüm çalışanları-örgüt psikolojisi
Aylık dizilerin olması
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Yedinci Sanatta Ruh Sağlığı, Ruh Sağlığında Yedinci Sanat Sinemanın
Psikiyatri ve Psikolojide Faydalı Olarak Kullanıldığı Alanlar
Sinema ve Psikiyatri Arasında Köprü Kurmak
Oturum Başkanı: Fuat Ulus
Konuşmacı: Hira Selma Kalkan

“Sanat gerçeği anlamamızı sağlayan bir yalandır “
Picasso
Sinema insan davranışlarını estetik biçimiyle perdeye yansıtmaya çalışırken, psikiyatri insan
davranışlarının doğasını ve bozukluklarını anlama ve giderme gayretindedir.Her ikisinin de
metodları ve sonuçta ortaya çıkarılan ürünler birbirlerinden farklı olsa da,senarist, oyuncu veya
yönetmenin kendi subjektif incelemeleri ile bilimin objektif incelemelerinin ortak bir noktaya
gelebilmesi mümkündür. Çünkü her ikisi de insan hayatına odaklanırlar, gördüklerini kendilerine
has yöntemlerle taklit etmeye çalışırlar. Ne yazılan bir bilimsel eser ne de çekilen bir film, gerçeğin
kendisidir. Gerçeğin kendisi, dünya üzerinde yaşanan hayattır.
Belgesel ve komedi filmlerinde son yıllara kadar daha az sözkonusu olsa da, psikiyatri sinemada
oldukça ilgi çeken bir alandır. Sinema filmlerinin, psikolojik bozuklukları, tamamıyla psikiyatrinin
ortaya koyduğu şekliyle ele aldıklarını söyleyemeyiz. Kimi filmde akıl hastaları ve bu konuda çalışan
profesyoneller sempatik bir biçimde konu edilse de kimilerinde böyle değildir. Çoğunlukla akıl
hastaları saldırgan, tehlikeli yaratıklar şeklinde, psikiyatristler de ahmak ve sürekli söylenen tipler
olarak canlandırılmaktadır. Belki teknik nedenler, belki de izlenme arzusu ve ticari kaygılar
nedeniyle psikiyatrik bilgiyi zaman zaman tahrif etmiştir. Filmlerin olumsuz etkilerinin hem
tedavilere hem de psikiyatrik hastalıkların ve hastaların haksız yere damgalanmasına neden olduğu
olmuştur.Ancak sinemadan da psikiyatrinin gerçeklerini beklemek durumunda değiliz,sinemanın
kendi gerçeği kendi zamanı vardır.
Deliliğin bilinmeyen dünyası bir çok anlatım için avantajlıdır. Deli, sadece insanların kendisine
güldügü, yırtık elbiselerle dolasan bir tip degildir. Sinemada, bazen gerçegin kendisi, bazen
gerçegin ortaya çıkmasına yardımcı olan kisi olarak yer almaktadır. Delilik kavramı, insanları
korkutup içinden çıkılmaz bir duruma sürüklemesine karşın,insanlara kendi gerçegini
hatırlatmaktadır. Deli, söylenmemesi gereken sözleri, söylenmemesi gereken yerde söyleyerek
küstahlara, yalancılara haddini bildiren, toplumsal eleştiriyi yapan, zaman zaman kahramanlaşan
kişi olarak karşımıza çıkabilir.
Đzleyici görüntü ve sesle kuşatılır, filmdeki oyuncuların yaşantılarını duyumsar, film kahramanıyla
özdeşleşir. Kahramanın yaşadığı sıkıntılarla kendi yaşadıkları arasında benzerlik kurarak yalnız
olmadığını hisseder. Kendi başına sıkıntılı bir haldeyken aklına gelmeyen çözüm yolları film izlerken
gerçekleşen özdeşim sırasında bulunabilir. Ayna nöronlar konusundan biliyoruz ki bir eylemi
yaparken çakıyan nöronal bölgemiz eylemi yapmadan izlerken de çakıyor. Görme duyusu hem
heyecanlandırıp hem de bilgiyi güçlü şekilde aktarırken gözetleyicilik, göstermecilik dürtülerini de
giderir. Film rüyalar gibi subjektif alanları objektif olarak ifade etmeye çalışır.
Senaryolar ve oyunculuk becerileri insan psikolojisi alanında geliştirilmiş teorilerden faydalanabilme
şansına sahiptir. Kollektif bilinçdışımız, tüm insanlık tarafından paylaşılan ve arketip denilen ortak
imajlardan oluşur. Bu imajların arkasındaki sembolizm yardımı ile birbirimizle iletişimimiz kolaylaşır.
Bunu sinemada görmek mümkündür. Film üreticileri bu teorilerden faydalansalar da senaryoyu
veya oyunculuğu bilinçli bir şekilde ne derece psikolojik teorilere dayandırdıkları tartışmalıdır.
Sinema sayesinde hiç gidemediğimiz yerleri görme, hiç tanımadığımız insanları tanıma,
bilmediğimiz yaşantıların içine girme, benzer durum ve karakterlerle yüz yüze gelme, bu sayede
kendi yaşantımıza ve kendi iç dünyamıza da dışarıdan, güvenli bir mesafeden bakabilme şansımız
vardır.
Psikiyatri profesyonelleri filmin bir kısmı ve ya tümünü ele alarak insan davranışlarını,ilişkileri,
bozuklukları ve bunlara yaklaşımı affektif ve estetik bir pencereden görme şansı bulabilir. Filmleri
hem psikiyatri eğitiminde hem de danışanların sağaltımında kullanabilir.
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Yedinci Sanatta Ruh Sağlığı, Ruh Sağlığında Yedinci Sanat Sinemanın
Psikiyatri ve Psikolojide Faydalı Olarak Kullanıldığı Alanlar
Filmlerle Grup Terapi Çalışmaları
Oturum Başkanı: Fuat Ulus
Konuşmacı: Esra Yazıcı

Derince Eğitim Araştırma Hastanesi; Kocaeli Derince ilçesinde 27 yatak kapasiteli kapalı psikiyatri
kliniği olan bünyesinde 6-8 psikiyatr, 3 psikolog ve 7 hemşire ve yardımcı personeller ile Ruh
Sağlığı hizmeti veren bir hastanedir.
2010 Haziran-2011 Nisan arasında; yatan hasta gruplarına film izletme ve sonra film üzerine
tartışma, karakter analizi ve filmin kendi dünyamıza izdüşümlerinin yorumlandığı grup terapisi
çalışmaları yapılmıştır. Bu süreçte ulaşılan hasta sayısı 500’ün üzerinde olup bunların rastgele 72
tanesi seçilerek tarafımızdan hazırlanan sosyodemografik veri anketi ve film terapi anketi
doldurmuş ve sonuçları SPSS 13.00 ile değerlendirilmiştir.
Buna göre 37 kadın 35 erkek hasta çalışmaya katılmıştır. Bunlardan filmin tümünü ve yarınsından
fazlasını izleyenler Filmi izleyen grup (n: 23), filmi hiç izlemeyen ve filmi çok kısa bir süre izleyenler
ise Filmi izlemeyen grup (n: 44) olarak adlandırılmıştır. Bu gruplar birlikte grup terapisine alınmış
ve gruptan gördükleri fayda değerlendirilmiştir.
Filmi izleyen grupta gruptan yararlanın %100 olarak hesaplanırken, Filmi izlemeyen grupta bu
rakam %77.3,’tür ve aradaki fark istatistiki olarak anlamlıdır (p < 0.05).
Bu çalışma Film izleme, Film kliplerinden yaralanmanın terapide katalizör rol oynayabileceği,
filmlerin birden fazla duyu kanalı ile bilinçdışına ulaşmada rol alabileceği böylece terapinin
etkinliğini artırabileceği görüşünü destekleyen önemli bir çalışmadır.
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Yeme Bozukluklarının Biyolojik Yönü
Yeme Bozukluklarında Genetik
Oturum Başkanı: Fulya Maner
Konuşmacı: Yasemin Görgülü

Yeme bozuklukları yeme davranışı, beden imajı algısı ve vücut ağırlığını düzenlemedeki
değişikliklerden oluşur. Diğer psikiyatrik hastalıklar gibi fenotipin oluşmasında poligenik kalıtım,
psikolojik ve çevresel faktörlerin etkileşiminin rol oynadığı düşünülen kompleks hastalıklardandır.
Kompleks bir fenotipin moleküler genetik araştırmasında temel olarak iki yaklaşım mevcuttur.
1.asosiasyon çalışmaları ve 2.aile temelli linkaj çalışmalarıdır. Her iki yaklaşımda yeme bozukluğu
için kullanılmaktadır. Aday gen yaklaşımları analiz edilen fenotipteki spesifik genin tutulumunu
tanımlamada genetik, fizyolojik, biyokimyasal veya farmakolojik kanıtlara dayanır. Moleküler
genetik araştırmalar yeme bozukluğu altında yatan genetik temelin poligenik olduğunu söyler.
Asosiasyon çalışmalarında gösterilen anoreksiya nervoza (AN) ve bulimiya nervoza (BN) için aday
genler: COMT, DRD2, DRD4, SRT, 5-HTT, SLC6A4, 5HT1Bres, 5HT2Ares, 5HTR3Bres, NET, SLC6A2,
agouti protein, OMC, BDNF, NTRK3, CNR1. Asosiyasyon çalışmaları sporadik olarak anlamlı bulgular
elde etmiş ancak bunların bir kısmı replike edilememiştir. Hastalığın doğal seyrine, sonuçlarına ve
prognozuna etkisi olabilecek yeme bozukluğu özelliklerinin düzenleyicisi olarak nörotrofik faktörlerin
rolü de değerlendirilmiş. CNTF, CNTFR ve NTRK2 deki varyantlar erken başlangıç yaşı ile ilişkili
bulunmuş. Yeme bozukluğunda NGF yüksek afiniteli reseptörü NTRK1 ile VKĐ arasında ilişki
bulunmuştur. Đkiz ve aile çalışmaları AN ve BN da önemli bir genetik etki göstermektedir. Aday gen
çalışmaları serotonerjik ve diğer merkezi nörotransmitter sistemlerine ve vücut ağırlığını
düzenleyen genlere odaklanmıştır. Bu çalışmalarda elde edilen çoğu pozitif bulgular metaanalizlerde
net bir biçimde konfirme edilmektedir. En az iki üyesi yeme bozukluğu (AN BN) olan ailelerde
yapılan sistematik genom boyu linkaj taramaları kromozom 1, 3, 4 (AN) ve 10p (BN) de başlangıç
linkaj bölgeleri meydana çıkmıştır. Kromozom 1 linkaj bölgesindeki aday genlerin analizi henüz
konfirme edilmemiş olmakla birlikte AN ile ilişkili kesin varyantların tanımlanmasına yol açmıştır.
Genom boyu asosiasyon çalışmaları devam etmekte olup yeme bozukluğundaki genleri ve yolakları
tanımlamada muhtemelen yardımcı olacaktır. Yeme bozukluklarının altında yatan moleküler
mekanizmaların açıklanması terapötik yaklaşımları iyileştirebilir.

37 | S a y f a

P - 10
Yeme Bozukluklarının Biyolojik Yönü
Yeme Bozukluklarında Hormonal Değişimler
Oturum Başkanı: Fulya Maner
Konuşmacı: Bilge Burçak Annagür

Yeme bozukluklarının oluş nedenleri bilinmemektedir. Etyolojide biyolojik ve psikososyal nedenlerin
birlikte rol oynadığı sanılmaktadır. Yeme bozukluklarında hormanlarla ilgili yapılan çalışmalar daha
çok Anoreksiya nervozaya (AN) odaklanmıştır. AN görülen endokrinolojik değişikliklerin birincil bir
endokrin bozukluk olmadığı, ileri derecede aç kalmaya ve kilo kaybına bağlı olduğu görüşü kabul
edilmektedir. AN, uzun süren açlık ve kilo kaybının getirdiği metabolik etkilerin tehlikeli boyutlara
ulaşabilmesi bakımından mortalite oranı yüksek (%5-6) bir hastalıktır.
AN’da uzayan beslenme azlığına adaptif cevap olarak stres steroidleri artış gösterir.
Hipotalamusdan CRH salınımında artışa bağlı olarak, plazma kortizol, serbest kortizol ve 24 saatlik
kortizol düzeylerinde yükselme olduğu gösterilmiştir.
AN kronik starvasyona bağlı olarak hipotalamo-pitüiter- tiroidal fonksiyonlarda bozulma ile birlikte
serum triiyodotironin (T3) düzeyi düşer.
Anoreksiya nevroza’da büyüme hormonu (GH) yükselir. Đnsülin benzeri growth faktör-I (IGF-I)
düzeyi azalır. Düşük IGF-1 kemik matriks yapımını etkileyeceği için hastaların %50’sinden
fazlasında osteoporoz görülmektedir. Osteoporoza katkıda bulunan diğer etkenler ise
hipogonadizm, hiperkortizolizm, beslenme yetersizliği, yetersiz kalsiyum ve D vitamini alımı ve aşırı
egzersizdir.
Kızlarda menarjın başlaması için bireyin kritik vücut ağırlığına ulaşması gereklidir. Menarjla birlikte
yağlanmada artış olmakta ve 16-18 yaşlarında üreme matürasyonu sağlanmaktadır. Yapılan
çalışmalarda AN’da vücuttaki yağ yüzdesi ile amenore arsındaki ilişki saptanmıştır. Bu bozulan
üreme yeteneği hipotalamik disfonksiyon ile, hipotalamik disfonksiyon ise kilo kaybı ve aşırı
zayıflıkla ile ilişkilidir.
Leptinin vücuttaki rolü beyin üzerinde gıda alımı ve enerji metabolizmasını negatif feedback ile
düzenlemek ve obezite gelişimini engellemektir. Leptinin etki mekanizması bir çok hipofiz
hormonunun regülasyonunda görev alan ve asıl etkisi iştahı arttırmak olan nöropeptid-Y’nin arkuat
nükleus’dan salınımı ve ekspresyonunu inhibe etmektir. Obezlerde serum leptin düzeyi yüksektir ve
kilo verme ile düzeyi azalmaktadır.
Ghrelin gastrointestinal sistem tarafından üretilen ve santral etki ile yeme davranışı ve vücut
ağırlığı düzenlenmesinde görev alan bir hormondur. Yapılan çalışmalarda ghrelin, AN’da artarken
obezitede azaldığı gösterilmiştir. Ghrelinin bu hastalıklardaki düzeyleri adaptif olarak gelişmiş
cevaplardır.
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Yeme Bozukluklarının Biyolojik Yönü
Yeme Bozukluklarında Görüntüleme
Oturum Başkanı: Fulya Maner
Konuşmacı: F. Özlem Orhan

Son 20 yılda yapısal görüntüleme yöntemleriyle birlikte işlevsel beyin görüntüleme yöntemlerinde
kaydedilen ilerlemelerle, yeme bozukluklarının biyolojik temellerinin anlaşılmasında önemli katkılar
sağlamaktadır. DSM-IV'de yeme bozuklukları anoreksiya nervoza (AN), bulimiya nervoza (BN) ve
başka türlü adlandırılamayan yeme bozuklukları (BTA-YB) şeklinde sınıflandırılmaktadır (1). AN ve
BN’daki görüntüleme çalışmalarını aşağıdaki şekilde birkaç kategoriye ayırabiliriz:
Yapısal Görüntüleme Çalışmaları
Bilgisayarlı Tomografi (BT) ve Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG):
BT ve MR görüntüleme çalışmaları yapısal anormallikler hakkında bilgi sağlamaktadır, ancak toplam
hasta sayılarının azlığı (özellikle BN için) ve çalışmalardaki yapısal anormalliklerin özgül olmaması
şeklinde eksiklikler gözlenmektedir. AN hastalarının sulkusları ve ventrikülleri genişlemiş ve beyin
hacimleri azalmıştır. Hastalık dönemindeki bu değişikliklerin gri, beyaz cevher veya ekstraselüler
alan değişiklikleriyle mi ilgili olduğu net değildir.
Đşlevsel Çalışmalar
MR spektroskopi (MRS) çalışmaları:
Talamusta, parietooksipital lobta ve frontal lob alanlarında beyaz cevherde metabolik değişiklikler
bildirilmiştir. Bazı araştırmacılar nöronal dejenerasyona ait bir kanıt bulamazken diğerleri frontal,
oksipital gri cevherde ve serebellumda anormal metabolit düzeyleri bildirmişlerdir.
PET ve SPECT çalışmaları:
AN’da frontal ve parietal kortekslerde hipometabolizma tutarlı bir bulgu olarak görülmektedir. PET
ve SPECT ile yapılan birçok görevle etkinleştirme çalışmalarının bazılarında, anoreksik hasta ve
kontroller arasında işlevsel farklılıklar bulunmazken, diğerlerinde kortikal ve subkortikal değişiklikler
saptanmıştır. Bölgesel özgüllük net olmasa da, anoreksik hastalarda yiyecek uyaranı, beyin kan
akımı artışının güçlü bir nedenidir.
Reseptör görüntüleme çalışmaları:
AN ve BN, 5-HT yolaklarındaki bir bozukluğun hastalık gelişiminde rol oynadığına ilişkin kanıtlar
vardır ve 5-HT üzerinden etki eden tedaviler bu hastalarda etkilidir (2). Çeşitli çalışmalarda AN'li
kadınlarda 5-HT2A reseptör bağlanması değerlendirilmiş ve sol frontal, bilateral pariyetal ve
oksipital kortekste azalmış bağlanma gösterilmiştir.

Referans
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2-Kaye EH, Bailer UF, Frank GK ve ark. Brain imaging of serotonin after recovery from anorexia
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Yeme Bozukluklarının Biyolojik Yönü
Yeme Bozukluklarında Đlaç Tedavisi
Oturum Başkanı: Fulya Maner
Konuşmacı: Vesile Altınyazar

Yeme bozuklukları sık görülen ve başlıca adolesan ve genç kadınları etkileyen, önemli fiziksel sağlık
problemlerine yol açmalarının yanı sıra, yüksek morbidite ile birlikte artmış ölüm riski taşıyan
ruhsal bozukluklardır. Son 30 yıldır yeme bozukluklarını anlama ve tedavisindeki tüm ilerlemelere
rağmen, tedavileri komplekstir ve bazı hastalar eldeki tüm tedavilere rezistandır (Dalle Grave
2011). Bu konuşmanın amacı yeme bozukluğu olan yetişkinlerde farmakoterapinin etkinliği ve
güvenilirliğine ilişkin bilimsel kanıtları gözden geçirmektir. Literatürde ilaç tedavisi ile yapılmış
randomize çift kör karşılaştırmalı çalışmalar (RKÇ) yeme bozukluklarında oldukça sınırlı sayıdadır ve
gözden geçirme çalışmaları başlıca açık çalışmalar ve vaka serilerine dayanmaktadır. Anoreksiya
nerozada seçici serotonin gerialım inhibitörleri(SSGĐ), atipik antipsikotikler ve çinko preparatları ile
yapılmış RKÇ’lar bulunmaktadır. RKÇ’ların yaklaşık yarısı olanzapin ve fluoksetinin anoreksiya
nervozada etkinliğini göstermektedir. Bulumia nervozada SSGĐ’ler, diğer antidepresanlar ve
duygudurum dengeleyicileri ile yapılan kontrollü çalışmaların büyük çoğunluğu sadece orta
derecede bir etkinlik göstermektedir. Başka türlü adlandırılamayan yeme bozukluğunda (BYB) ise
SSGĐ’leri, serotonin-norepinefrin geri alım inhibitörleri, duygudurum dengeleyiciler ve anti-obezite
tedavileri ile yapılan RKÇ’ların sonuçları tedavi etkinliğinin istatistiksel olarak anlamlı olmakla
birlikte sınırlı olduğunu göstermektedir (Jackson ve ark.2010). Genel olarak yeme bozukluklarında
farmakoterapinin etkinliği meta-analizlerde gösterilmekle birlikte iyileşme oranları düşüktür,
farmakoterapinin uzun süreli etkinliği ile ilgili çalışmalarsa oldukça azdır (Flament ve ark.2011).
Yeme bozukluklarında farmakoterapi ile psikoterapinin kombinasyonu her ikisinin tek başına
etkinliğinden daha büyüktür. Yeme bozukluklarında daha potent farmakoterapilerin geliştirilmesine
ve kanıta dayalı tedavilere ihtiyaç vardır (Dalle Grave 2011).
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Kadın Emeği ve Ruh Sağlığı
Kadın emeği, Kadın Đşleri ve Kadın Ruh Sağlığı
Oturum Başkanı: Şahika Yüksel
Konuşmacı: Ayşe Devrim Başterzi

Kadınların ruh sağlığının genel olarak daha kötü olması yalnızca erkeklerle kadınlar arasındaki
biyolojik farklılıklar, bunun yanında bireysel ya da yaşam tarzı ile ilişkili faktörler ile açıklanamaz.
Geniş bir yelpazeden bakarsak ekonomik, yasal ve çevresel faktörlerin, erkeklerle kadınlar
arasındaki güç ilişkisinin kadın yaşamını belirgin biçimde etkilediği, bunun sonucu olarak ruhsal
hastalıkların sıklığını arttırdığı görülmektedir. Sosyal faktörler farklı ülkelerde, hatta ülke içinde
cinsiyet rollerinin gelişmesi ya da geri kalması yönünde etkiler gösterebilir. Günümüzde en zengin
metropolden en yoksul köye kadar dünyanın her yerinde kadınları etkileyen sosyal faktörler,
kadınların ruh sağlığı üzerine yıkıcı rollerini sürdürmektedirler.
Kadın ruh sağlığını etkileyen en temel iki sosyal faktör şiddete maruz kalma ve yoksulluktur.
Günümüzde en ilkel toplumlardan en gelişmiş toplumlara kadar bütün kadınlar geleneksel
kavramların da etkisiyle fiziksel, cinsel, ekonomik, psikolojik şiddete maruz kalmaktadır. Yoksulluk,
eşitsizlik ve sosyal adaletsizlik dünyada kadınları erkeklerden daha çok etkilemektedir. Halen tüm
toplumlarda kadınlar daha az eğitim almakta, okuma yazma öğrenmeleri engellenmekte,
yoksulluğa mahkum kılınmakta, aynı işi yaptıkları halde daha az para kazanmaya devam
etmektedirler. Görünmeyen ev içi emekleri karşılıksız ve sosyal güvencesiz kalmaktadır. Dünya
üzerinde yaşayan kadınların çok küçük bir kısmı resmi kurumlarda ve sosyal güvenceli olarak
çalışmaktadırlar. Kadınlar tarım, ev işleri, gündelik yevmiyeli işler gibi alanlarda erkeklerden çok
daha uzun saatler boyunca hiç durmadan çalışsalar da emeklerinin hak ettiği maddi karşılığı ve
sosyal güvenceyi alamamaktadırlar.
Ruhsal hastalıkların yaygınlığı, seyri ve yol açtığı sorunlar tüm bu nedenlerden dolayı cinsiyetler
arasında belirgin farklılıklar göstermektedir. Panik bozukluğu, travma sonrası stres bozukluğu ve
fobiler başta olmak üzere anksiyete bozuklukları ve depresyon gibi toplumda sık görülen bazı ruhsal
hastalıklar kadınlarda erkeklerden daha sık görülmektedir. Kadınların ruh sağlığını derinden
etkileyen sosyal faktörlerin belirlenmesi ve uygun girişimler ve politikalarla değiştirilmesinin bazı
ruhsal hastalıkların görülme sıklığının azalttığı gösterilmiştir. Bu oturumda bu faktörler ve ruh
sağlığına etkileri üzerinde durulacaktır.
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Kadın Emeği ve Ruh Sağlığı
Görünmeyen Emeğin Görünürlüğü Üzerine Bir Tartışma
Oturum Başkanı: Şahika Yüksel
Konuşmacı: Ayşe Gül Yılgör

Gerek dünyada, gerek Türkiye’de kadınların işgücü piyasalarına ya da üretim süreçlerine katılım
düzeylerinin düşük olduğu, kadınların daha niteliksiz ve daha düşük ücretli işlerde yoğunlaştıkları
bilinmektedir. Ancak tüm kadınların istihdam edildiği bir alan vardır. Bir kısmının tam zamanlı, bir
kısmının yarı zamanlı, bir kısmının esnek çalışma koşullarına uygun olarak ”istihdam edildiği” bu
alan evin içidir.
Kadınların ev içinde yaptıkları ev işleri, çocuk büyütme ve yetiştirme çabaları, hasta ve yaşlıların
bakımı gibi işler, kadın olmanın, anne olmanın doğal gereklilikleri olarak algılanır, aile bireyleri ve
toplum tarafından çok da değerli bulunmaz, karşılığı çoğu kez yaşamı sürdürmek ve belirli bir
yaşam standardını sağlayabilmektir. Belki de biraz daha fazla kabul görmek ve sevilmektir. Ancak
iktisadi bir karşılığı yoktur, bir değer olup-olmadığı, bir üretim olarak kabul edilip-edilemeyeceği
bile tartışmalıdır.
Feminist literatürün tanımlamasıyla görünmeyen emek;
-Üretim sürecinin yeniden üretilmesi, işgücü piyasalarında erkek ve kadın işgücünün ne şekilde ve
hangi düzeyde var olacaklarının dizaynı açılarından iktisadın;
-Ekonomik ve toplumsal gücü elde bulundurma ya da bundan mahrum olma, buna bağlı olarak da
kadın ve erkek arasında güç ilişkisinin, hiyerarşinin ve iktidarın oluşumunu sağlaması ile sosyoloji
ve kadın ruh sağlığının,
- Aile yapısının temelini oluşturarak, toplumsal organizasyonunun şekillenmesini sağlamakta ve bu
çerçevede sosyoloji ve kadın ruh sağlığının ilgi alanına girmektedir.
Tüm bunları bütünleştirerek söyleyecek olursak kadının görünmeyen emeği, politik bir tartışma
alanıdır.
Bu çalışmada kadının görünmeyen emeğinin kendine özgü niteliklerinin ele alınması, görünmeyen
emeğin görünür kılınması için önerilen çeşitli araç ve mekanizmaların tartışılması amaçlanmaktadır.
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Kadın Emeği ve Ruh Sağlığı
Kadın Yoksulluğu ve Güvencesiz Çalışma
Oturum Başkanı: Şahika Yüksel
Konuşmacı: Bediz Yılmaz Bayraktar

Bu bildiride, göç sürecinin kat be kat ağırlaştırdığı yoksulluk ve bu yoksulluğun en fazla yükünü
sırtlanan kadınların yaşama ve çalışma şartlarını ele alacağız. Öncelikle, 1990larda Mersin’e yönelen
zorunlu göç sürecinin kadınlar tarafından nasıl deneyimlendiği, sosyo-ekonomik ve mekânsal
boyutlarıyla irdelenecek. Bir başka deyişle, “kadın yoksulluğu” tartışılacak. Daha sonra, kadın
yoksulluğunu ortaya çıkaran koşulların sosyal devletin küçülmesiyle kendini gösteren neoliberal
dönemle ilişkisi ele alınarak, bu yoksulluğun bertaraf edilmesinde kullanılan araçlar tartışmaya
açılacak. Burada, sosyal politika literatüründe önemli bir yer tutan ve “metalaştırmanın azaltılması”
şeklinde de ifade edilen “dekomodifikasyon” kavramı etrafında bir tartışma yürütmeye çalışacağız.
Neoliberal dönemle birlikte sosyal devlet uygulamalarının tedricen yerini piyasaya terk ettiğine şahit
olduk, halen de olmaktayız. Daha önce kamusal olarak sunulan hizmetlerin yerini piyasaya
bırakması, yani metalaşması, gelir düzeyi düşük olan kesimleri daha büyük bir yoksulluğa itmiş,
haneler buna karşı kendi enformel çözüm mekanizmalarını değişen oranlarda hayata sokmuştur.
Bildirimizde, iki başlık altında dekomodifikasyonun imkânları üzerine düşünmeye çalışacağız
1. Yoksulluğun kadının üzerindeki ekstra yüklerinin azaltılmasında kamusallığın yeniden tesisi nasıl
mümkün olabilir?
2. Yoksul hanelerin bazı mal ve hizmetleri piyasa mekanizması dışında ve temel olarak kolektif bir
biçimde temin etmesi mümkün olabilir mi?

Kaynakça
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Households: The Case of Sweden, Critical Social Policy, 22, 72-95.
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Kadın Yoksulluğu ve Depresyon
Oturum Başkanı: Şahika Yüksel
Konuşmacı: Leyla Gülseren

1995’te 4. Dünya Kadın Konferansı Eylem Planı’nda “yoksulluğun kadınlaşması” ifadesi yer almıştır.
Bu kavram, yalnız yaşayan kadınların ya da tek ebeveynli ailelerin daha yoksul olduğuna ilişkin
ampirik çalışmaların sonucunda geliştirilmiştir 1. Türkiye’de kadın yoksulluğunu istatistiksel olarak
ortaya koyan çalışma sayısı azdır. Yoksulluk, etnik azınlık grubunda olmak depresyon için önemli
sosyal risk faktörleridir. Yoksulluk ve bununla bağlantılı olarak sosyal güvencenin olmayışı,
kadınların tedavi için başvurma, uygun biçimde tedavi alabilme şanslarını da azaltmaktadır 2.
Kadınlardaki depresyon aile üyelerinin tümünü olumsuz etkiler. Annenin depresyonu çocuklarda
ciddi ruhsal ve davranışlar sorunlara yol açabilir 3. Az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde
depresyonun yaygın görülmesi, yoksullukla yakından ilişkili olması, kaynak eksikliği gibi nedenler
bu ülkelerde yoksul kadınlarda depresyonun tedavisiyle ilgili olarak adeta nihilistik bir bakış açısı
geliştirilmesine neden olmuştur. Ancak son dönemlerde yapılan çalışmalar, bu kadınlara tedavi
olanağı sağlanmasının depresif belirti ve bulguları önemli ölçüde düzelterek söz konusu bakış açısını
sorgulanır hale getirmiştir 4. Bu konuşmada, kadın yoksulluğuyla depresyonun ilişkisi ve çözüm
yolları tartışılacaktır.

Kaynaklar
1. Şener Ü (2009)Kadın yoksulluğu. TEPAV Değerlendirme Notu.
2. Grate NK, Zuckoff A, Swartz H ve ark (2007) Engaging women who are depressed and
economically disadvantaged in mental health treatment. Soc Work, 52(4):295-308.
3. Riley AW, Coiro MJ, Broitman M ve ark (2009) Mental health of children of low-income depressed
mothers: influences of parenting, family environment, and raters. Psychiatric Services, 60(3): 329336.
4. Araya R, Flynn T, Rojas G ve ark (2006) Cost-effectiveness of a primary care treatment program
for depression in low-income women in Santiago, Chile. Am J Psychiatry, 163:1379-1387.
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Somatoform Bozukluklarında Bilişsel Davranışçı Tedavi Yaklaşımları
Somatizasyon Bozukluğunda Bilişsel Davranışçı Tedavi Yaklaşımları
Oturum Başkanı: Asena Akdemir
Konuşmacı: Burhanettin Kaya

Somatizasyon bozukluğu, uzun yıllar süren, yeterli tıbbi açıklamanın getirilemediği süreğen fiziksel
yakınmalarla giden bir ruhsal bozukluk olarak tanımlamaktadır. DSM-IV yakınmaların 30 yaşından
önce başlamış olması ve yakınmaların çeşitli beden bölgelerinde farklı düzeylerde görülmesine
gerekliliğine vurgu yaparken, ICD 10 tanı için yakınmaların en az iki yıl sürmesi gerektiğinin altını
çizer. Somatizasyon bozukluğu ektanı, eştanı oranlarının yüksekliği nedeniyle de tedavi sürecinde
güçlükler yaşanan, tedaviye daha dirençli ruhsal bozukluklardan biridir. Sınırlı sayıda da olsa
yapılan araştırmalar bu bozukluğun tedavisinde bilişsel davranışçı tedavinin önemli bir yeri
olduğunu göstermiştir. Bu bozukluk hem hasta hem de terapistte yılgınlık yaratabilen, bu bağlamda
terapotik ilişkinin önem kazandığı ruhsal bozuklukların başında gelmektedir. Bireyin yaşamını
etkileyen yaygın bedensel yakınmalardan sağlığına ilişkin endişe duymaya varan bir yelpaze de
görülen somatizasyon süreci bilişsel davranışçı tedavinin ilgisinin en çok arttığı alanlardan bir
olmaya başlamıştır. Bu sunumda somatizasyon bozukluğunun tedavisinde kullnılan bilişsel
davranışçı yaklaşımlar var olan kaynaklar çerçevesinde gözden geçirilerek tedavinin temel
ilkelerinde söz edilecek, tedavinin etkinliği, uygulanma biçimi, süreci ve sonuçları üzerine bir
tartışma yürütülecektir.
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Somatoform Bozukluklarında Bilişsel Davranışçı Tedavi Yaklaşımları
Konversiyon Bozukluğunda Bilişsel Davranışçı Tedavi Yaklaşımları
Oturum Başkanı: Asena Akdemir
Konuşmacı: Cengiz Tuğlu

Konversiyon Bozukluğu psikiyatri acil ve polikliniklerinde sık karşılaşılan bir ruhsal rahatsızlıktır.
Konversiyonun kelime anlamı döndürmedir. Çeşitli ruhsal sıkıntıların bedensel sorunlara (sıklıkla
bayılma, felç vb) dönüşmesi anlamına gelir. Yapılan tüm tetkik ve incelemelere rağmen bu
belirtilere neden olabilecek bir bedensel hastalık saptanmaz. Kadınlarda erkeklere oranla 2-3 kat
fazla görülmektedir. Çocuklarda nadir görülmekle birlikte her yaşta görülebilir. Sıklıkla ergenlik ve
gençlik döneminde ortaya çıkmaktadır.
Konversiyon bozukluğunu tek bir tanısal durum olarak görmek yerine, diğer ruhsal bozukluklarla
birlikte seyreden duygulanımsal ve fiziksel belirtiler olarak görmek yerinde olacaktır. Anksiyete
bileşeninin çok yoğun olduğu alt tipinde aşırı yoğunlaşan kaygı ve duygulanımları izleyerek bayılma
dönemleri ortaya çıkabilmektedir.
Bedensel olarak iyice incelenen ve bir rahatsızlık saptanmayan hastalarda psikiyatrik değerlendirme
sonucunda konversiyon bozukluğu tanısı konulduktan sonra tedavi başlanır. Bedensel bir hastalık
bulunmadığından tedavisi acil değildir.
Kronik olgularda tedavide iki nokta üzerinde durulur ilki hastada zorlanma yaratan sorunların
çözümü ve ikinci olarak da sorunlar karşısında konversiyon tepkisi yerine daha olgun tepkiler
geliştirmenin sağlanması. Bu bazen uzun süren ve kişilikte kısmi değişiklikleri hedefleyen
psikoterapilerle olanaklıdır. Bilişsel Davranışçı Terapiler ise bu durumu bir konversiyon yani içe
bastırılan bir dürtünün dönüştürülmesinden çok bedensel duyumlar, dikkat alanı, odaklanma ve
belirtileri yorumlama ile ilişkilendirir. Bu bakış açısı bayılma ile giden bir konversiyon olgusunu ele
alırken öncesinde yoğunlaşan duyguyu saptayıp, bilişsel müdahalelerle duygu yükünü azaltmayı ve
sorunlar karşısında bayılma dışındaki alternatif çözümleri ele almayı hedefler.
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Sağlık Kaygısında (Hipokondriyazis) Bilişsel Davranışçı Yaklaşım
Oturum Başkanı: Asena Akdemir
Konuşmacı: Selçuk Aslan

Günümüzde Hipokondriazis terimi çoğunlukla etiketleyici bir terim olarak algılanmakta, Hastalığın
içeriğini “sağlık kaygısı” daha iyi açıklamaktadır.
Sağlık Kaygısında temel sorun, Hastalığa yakalanma korkusu ya da Bir hastalığın var olduğuna
ilişkin inanç ve aşırı uğraşıdır. Hastanın bedensel duyumlarını yanlış yorumlanması uğraşı uygun ve
yeterli tıbbi muayeneler ve tetkiklere karşın devam eder. Sağlık konuları ile uğraşı belirgin sıkıntı ve
yetersizliğe yol açar (1).
DSM-IV’e göre, Hastalığa yakalanma korkusu ya da Bir hastalığın var olduğuna ilişkin inanç ve aşırı
uğraşıdır. Sık görülen örnekler arasında, AIDS oldum, Kanserim, Bir beyin hastalığım var, Kalbim
iyi çalışmıyor, Ölümcül bir hastalığım var ve henüz doktorlar bunu tespit edemediler inançları
sayılabilir. Sağlık kaygısı için geliştirilmiş sağlık kaygısı anketi ile tanı ve izlemde daha iyi bir
degerlendirme yapılabilir (2). Hipokondriazis olguları, Sık panik nöbetler, Somatoform belirtiler,
Obsesif uğraşlar, Depresyon dönemleri, Hezeyan düzeyinde belirti varlığı, Zaman içinde ana
yakınma değişimi, Açısından incelenmelidir.
Sağlık kaygısı hastalarında izlenen temel özellikler arasında
Gerçek değil algılanan sağlık tehdidinden kaynaklanan kaygıdır.
Bedensel belirtinin anlamını yanlış yorumlanır.
Tıbbi bilgilerin anlamı yanlış yorumlanır.
Sağlık çalışanlarından sık teminler arar.
Bir çok doktora başvuru ve gereksiz incelemeler yaptırma davranışı,
Çevreden belirsiz ve fark edilmeyen teminleri sürekli alması izlenir.
Sağlık kaygısında tedavi ilkeleri:
Tedavide destekleyici olmak esastır, aile doktoru branş klinisyeni hastanın tıbbi olarak sağlıklı
olduğunu bildirmeli ancak düzenli tıbbi kontrolleri planlanmalıdır.
Hasta gerçekten belirtiler ve sıkıntı yaşamaktadır. Belirtiler reddedilmemelidir.
Amaç hastanın hasta olduğuna inanmasına yol açan kanıtları daha uygun bir biçimde
yorumlamasını sağlamaktır.
Đnanç değil buna yol açan kanıtlar tartışılır.
Hiçbir zaman tartışmacı değil inceleyici olunmalıdır. (3)
Tedavi sürecinde
Hastalar terapi seansındaki açıklamaları da yanlış anlama eğiliminde olabilir.
Her seans sonunda bu seansta neler öğrenerek; hangi bilgilerle ayrıldığını sormamız yararlıdır
Ses kaydı yaparak her seans öncesinde dinleyerek gelmesi önerilebilir.
Eğer hasta tartışılmış olan konuyu yine yanlış anlamışsa bu bir terapi malzemesi yapılabilir.

Kaynaklar
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Psikodramanın Mezuniyet Öncesi ve Sonrası Kullanımı
Psikodramanın Eğitimde Kullanılmasına Yönelik Dünyadan Örnekler
Oturum Başkanı: Nalan Kalkan Oğuzhanoğlu
Konuşmacı: Nalan Kalkan Oğuzhanoğlu

Psikodrama bir grup terapisi yöntemi olmasına karşın teknikleri, tıp ve ruh sağlığı hemşireliği
eğitiminde kullanılmaktadır. Örneğin canlı simulasyon bir rol performansıdır. Mesleki gelişiminin bir
parçası olan tutum ve duyguları incelemeye teşvik eder (karşılaşmaya cesaretlendirir). Gerçek
klinik durumlar yeniden canlandırılır ve öğrenciler mesleki ve kişisel davranışları, değerleri ve
tutumları, göreceli olarak güvenli problem çözümü gibi keşfetmeyi (karşılaşmayı) öğrenirler. Rol
oynamada, öğretmenler önünde hazırlık yapmadan kendilerinden tamamen farklı biri olarak
istenileni yaparlar. Gerçek bir hastanın yaşantısından yaşantılanan güçlü duyguların öğrencide
empati, şefkat, saygı ve pozitif bir bakış gelişimi için çok önemli olduğu düşünülür. Rol oynama,
eşleme, rol değiştirme gibi tekniklerin eğitim sırasında kullanımıyla davranışların nedenleri
hakkında bilgi sahibi olunur (içgörü), birçok davranışın olumlu ve olumsuz yönleri görülür,
işlevselliğin farkına varılır. Rol eğitimi ile meslek hakkında bilgilenme (beden dili, ses tonu…),
mesleğin icra edilme tarzı öğrenilir, içgörünün artmasıyla, yeni ve daha çözüme yönelik davranışlar
kullanılır. Canlandırmalarda öğrenci, kişisel davranışları, değerleri ve tutumları, güvenli problem
çözümü ile karşılaşmayı öğrenir, mesleki rolde pratik klinik becerileri ve klinik bilgisini uygulayabilir.
Gerçek bir hastanın rolünde yaşanan güçlü duygular, öğrencide empati, şefkat, saygı ve pozitif bir
bakış gelişimi sağlar. Đnteraktif olması geri bildirimlerden beslenmesi de akılda kalıcılığı arttırır
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Psikodramanın Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminde Kullanılması: Pamukkale Tıp Fakültesi
Örneği
Oturum Başkanı: Nalan Kalkan Oğuzhanoğlu
Konuşmacı: Osman Özdel

Bilgi, problem çözme, iletişim becerileri ve fizik muayene iyi klinik uygulamaları oluşturan
yeterliklerin dört temel bileşeni olup, iletişim becerileri olmaksızın diğer bileşenlerdeki yeterlikler de
önemli ölçüde anlamlarını yitirirler. Đletişim becerisi bir kişilik özelliği değil öğrenilen beceriler
dizgesidir. Bu nedenle tıp eğitiminde iletişim becerilerinin öğretilmesi isteğe bağlı bir uygulama
olarak görülemez, fizik muayene ve diğer mesleksel beceriler gibi titizlikle öğretilmesi gerekir.
Yapılan çalışmalarda bir hekimin meslek hayatı boyunca 200.000 hasta görüşmesi yaptığı, hastahekim iletişiminde ciddi problemlerin yaşandığı ve iletişim becerilerinde sağlanan iyileştirmenin
sağlık hizmetlerinde önemli farklılıklar yarattığı ortaya konmuştur(1,2).
Dünya’da son 25 yılda, birçok tıp fakültesi ve enstitü bu öneriler doğrultusunda eğitim
programlarına yapılandırılmış iletişim eğitimi kurslarını eklemektedir. Hasta-hekim görüşmesi ya da
iletişim becerilerine yönelik çalışmalar yapmak üzere vakıf ve enstitüler kurulmaktadır (Bayer
Institute for Health Care Communication, American Academy on Physician and Patient, Case-Macy
Instıtute). Türkiye’de iletişim becerileri eğitimi bildiğimiz kadarıyla çok sınırlı sayıda tıp fakültesinde
yapılandırılmış olarak verilmektedir (Dokuz Eylül, Pamukkale, Hacettepe, Ankara, Ege, Adnan
Menderes, Marmara gibi.).
Hastalarla doktorlar arasında kişilerarası ilişkilerin niteliğinin klinik sonuçların yeterliliği için önemli
olduğu dile getirilmektedir (3). Daha açık bir anlatımla görüşme sırasında, hastanın hekimin
kendisini anladığını düşünmesi ya da hissetmesi onun rahatlamasını sağlar ve hastanın sorununu
daha kolayca ve açıkça anlatabilmesi mümkün olur. Bu doğal olarak doğru tanı koymayı ve uygun
tedaviye karar vermede hastanın katılımını sağlamayı kolaylaştırır. Bu anlayışın ilk örneklerinden
Hollanda’nın Maastricht Üniversitesi, bu yöndeki program değişikliğini 1980’lerde gerçekleştirmiştir.
Bu üniversitede davranış bilimciler, aile hekimleri ve diğer klinik dal hekimlerinden oluşan çalışma
grubu dört yıl boyunca öğrencilere iletişim becerileri eğitimi vermiş ve programın sonuçlarını
bildirmişlerdir Đletişim becerileri derslerini neyin etkilediğini incelemiş ve programın içeriğinin
öğrenme etkisini en çok açıklayan faktör olduğu bulunmuştur(4,5). Dünya’da son 25 yılda, birçok
tıp fakültesi ve enstitü bu öneriler doğrultusunda eğitim programlarına yapılandırılmış iletişim
eğitimi kurslarını eklemektedir. Hasta-hekim görüşmesi ya da iletişim becerilerine yönelik
çalışmalar yapmak üzere vakıf ve enstitüler kurulmaktadır (Bayer Institute for Health Care
Communication, American Academy on Physician and Patient, Case-Macy Instıtute). Türkiye’de
iletişim becerileri eğitimi bildiğimiz kadarıyla çok sınırlı sayıda tıp fakültesinde yapılandırılmış olarak
verilmektedir (Dokuz Eylül, Pamukkale, Hacettepe, Ankara, Ege, Adnan Menderes, Marmara gibi.).
Đletişim becerileri eğitimi ile ilgili araştırmalar, bu eğitimin içerdiği konular, zamanlama, öğretim
yöntemi ve değerlendirme teknikleri konusunda farklı tıp fakültelerinde değişik uygulamalar
olduğunu göstermektedir (6,7). Pamukkale Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ile birlikte 2000
yılından bu yana “Probleme Dayalı Eğitim Sistemi” ile eğitim-öğretimini yürütmektedir. Pamukkale
Üniversitesi’nde Đletişim Becerileri Eğitimi 2000 yılından bu yana halen 1 ile 3. sınıflar arasında
verilmekte, öğrencilerin hastayı ve yakınlarını anlama, eşduyum yapabilme ve süreci yönetebilme
tutumları, psikodrama eğitimini tamamlamış psikiyatri öğretim üyesi olan eğitmenlerce psikodrama
teknikleri kullanılarak geliştirilmeye çalışılmaktadır.
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Dönem 1 de temel iletişim becerilerinin tanımlanması ve kavramların aktarılması sağlanmakta,
ardından ruhsal yapının tanıtılması (bilinç, bilinçdışı, id, ego, süperego), dinleme (dinleme türleri,
bunların iletişime etkisi), sözlü ve sözsüz iletişim (beden dili ve sözsüz iletileri tanımak), eşduyum
yapabilme becerilerinin geliştirilmesi ile tamamlanmaktadır. Dönem 2’de hasta hekim ilişkisinde,
hastanın sorununu anlama ve uyum sürecini hızlandırmaya yönelik etkili iletişim becerilerini
geliştirme amaçlanmış olup, bu amaca uygun olarak, işlenen modülün hedefleri ile uyumlu olacak
şekilde hasta ve hasta yakınlarını bilgilendirme ve iletişim, travmalı hastayla iletişim,
komada hastaya yaklaşım ve ölümü konuşma, yeti yitimi olan hastaya ve yakınlarına yaklaşım ve
kronik hastalığa tepki ve bu grup hastalarla eşduyum konuları çalışılmaktadır. Dönem 3’de ise,
hastalıkların algılanışı, hasta yakınları ve sağlık personeliyle etkili iletişim becerilerini geliştirme
amaçlanmış olup, bu amaca uygun olarak, acil servise gelen ve acil fiziksel yakınması olan hastaya
ve yakınlarına yaklaşım, organ kaybı olan hastaya yaklaşım, panik bozukluğu olan hastaya
yaklaşım, infertil çiftlere yaklaşım ve akut psikotik hastayla iletişim yine psikodrama yöntemleriyle
çalışılmaktadır.

Kaynaklar
1. S. Kurtz, J. Silverman and J. Draper, Teaching and Learning Communication Skills
Đn Medicine, Radcliffe Medical Press, 1998.
2. S. Kurtz, J. Silverman and J. Draper, Skills for Communicating with Patients,
Radcliffe Medical Press, 1999.
3. Hojat M, Gonnella JS, Mangione S ve ark. Empathy in medical students as related to academic
performance, clinical competence and gender. Med Educ, 36, 522-7, 2002.
4. Van Dalen J, Bartholomeus P, Kerkhofs E, ve ark. Teaching and Assessing communication skills
in Maastricht: The first twenty years. Medical Teacher, 23, 245-251, 2001.
5. Makoul G Communication skills education in medical school and beyond. JAMA 289, 293, 2003.
6. Sayek Đ, Kılıç B. MÖTER: Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Raporu, Türk Tabipleri Birliği, 2000.
7. Dereboy ĐF, Gürel M, Erpek S, Savk Ö. Tıp Eğitiminde Tam Entegrasyona Doğru: Menderes
Deneyimi. Toplum ve Hekim,16,194-204, 2001.
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P - 14
Psikodramanın Mezuniyet Öncesi ve Sonrası Kullanımı
Mezuniyet Sonrası Eğitimde Psikodrama Yöntemiyle Hasta-Hekim Đlişkilerinde Đletişim ve
Empati Becerilerinin Geliştirilmesi
Oturum Başkanı: Nalan Kalkan Oğuzhanoğlu
Konuşmacı: Figen Ateşçi

Hasta hekim ilişkisi yalnız hastadan hastalığın öyküsü ile ilgili bilgi alma süreci değildir. Bu ilişki
bilgi alma yanında, iki insan arası ilişkidir. Konuşma, dinleme, etkilenme, duygulanma,
duygulandırma bu ilişkiyi oluşturan öğelerdir. Bedensel sorunlarla uğraşan hekimler zaman içinde
karşısındaki bireyi genellikle bir nesne gibi görmekte ve kişinin psikolojik boyutunu göz ardı
edebilmektedir. Hekimler ve hastalar arasındaki iletişim sorunları sadece hasta tatminsizliğine
değil, aynı zamanda hekim için daha düşük mesleki doyuma ve kendine saygıda azalmaya yol
açmaktadır. Bu sorunların çözümü için tıp eğitiminde bazı değişikliklere gidilmiştir. Dünyada son
yıllarda, hekimlerin iletişim becerileri konusunda eğitilmesi ve değerlendirilmesiyle ilgili bağlayıcı
kararlar alınmakta, tıp eğitimi içinde de öğrencilere iletişim becerileri dersi verilmektedir (1).
Đletişim becerilerinin en temel bileşeni empati olduğundan bu konuyla ilgili uygulamalar da eğitimde
yer almaktadır (2). Mezuniyet sonrasında da eğitim süreci devam etmekte, özellikle iletişim ve
empati becerileri acısından eğitim sürecinin devam etmesi hekimler için önemli olmaktadır.
Grup terapilerinin hastalar dışı kullanımı çoğunlukla sosyal-psikolojik eğitim ve öğrenme amaçlıdır.
Grup çalışmalarında farklı teknikler kullanılabilmektedir. Hasta hekim ilişkisinin ele alındığı bir grup
çalışmasında roller açısından bakılırsa psikodrama tekniklerinin kullanılması oldukça önemli
görülmektedir. Bu amaç doğrultusunda psikodrama teknikleri kullanılarak, asistanların fiziksel
hastalıklarda oluşan emosyonal tepkiler konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi, empati
becerilerinin sağlanması, hastalarla ilişkilerdeki sorun alanlarının saptanarak uygun başa çıkma
becerilerinin kazandırılması yapılabilecek uygulamalardan biri olarak görünmektedir.

Kaynaklar
1. Kurtz S, Silverman J, Draper J. Teaching and learning communication skills in medicine.
Radcliffe Medical Press, 1998.
2. Van Dalen J, Bartholomeus P, Kerkhofs E ve ark.(2001) Teaching and Assessing communication
skills in Maastricht: The first twenty years. Medical Teacher, 23.245–251.
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P - 15
DSM, Kültür, Đdeoloji
DSM Sisteminin Kültüre Bakışı
Oturum Başkanı: Erdoğan Özmen
Konuşmacı: Ali Ayas

‘’Aynadaki Psikiyatrist Sırrın Arkasındaki Đnsan ‘’
Bu sunumda DSM sistemlerinin kültürle olan ilişkisi eleştirel bakışla tartışılacaktır.
Bu tartışmanın ana başlıkları:
-

DSM sistemlerinin kültürel açıdan başlangıçtan günümüze öyküsü
Đdeolojik bakış açısıyla DSM’de kültür
Çok eksenli tanı ve kültürün eksen arayışı
DSM içinde çözüm, DSM dışında çözüm mümkün mü?
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P - 16
Şizofreni ve Bipolar Bozuklukta Kardiyovasküler Hastalık Riski ve
Yönetimi
Bipolar Bozukluk'ta Kardiyovasküler Hastalık Riski
Oturum Başkanı: Erhan Kurt
Konuşmacı: Kürşat Altınbaş

Son yıllarda yeni kuşak antipsikotik ilaçların yaygın biçimde kullanılmaya başlanmasıyla bipolar
bozukluk ve şizofreni gibi kronik seyirli psikiyatrik hastalıkların tedavisinde önemli ilerlemeler
sağlanmıştır. Ancak, bu ilaçların uzun süreli kullanımı sırasında ortaya çıkabilen kilo artışı,
dislipidemi, hiperglisemi ve diyabet gibi metabolik yan etkiler klinisyenleri daha önce
karşılaşmadıkları bir sorun alanıyla baş başa bırakmıştır. Ülkemizde Bipolar bozukluk hastalarında
metabolik sendrom (MetS) oranlarını değerlendiren ilk araştırmada bu oran %32 olarak
bulunmuştur(1). Uluslararsı literatürde de, bipolar bozukluk hastalarının kardiyovasküler mortalite
ve morbiditeyi arttıran metabolik sendrom açısından yüksek risk grubunda olduğu bildirilmiştir(2).
Öte yandan, bipolar bozukluk nedeniyle tedavi görmekte olan hastalarda metabolik sendrom ilişkili
kardiyovasküler hastalık riskinin genel toplumdan daha yüksek olduğu da iyi bilinmektedir(3).
Kardiyovasküler hastalıklar özkıyımla birlikte bipolar bozukluk hastaları için önlenebilir ölüm
nedenlerinin başında gelmesi konunun önemini daha da arttırmaktadır (3). Bu nedenle, panelde
bipolar bozukluk hastalarının MetS ve kardiyovasküler hastalık riski tartışmaya açılacak ve bipolar
bozukluk hastalarının kardiyovasküler hastalık riskinin değerlendirildiği, Bakırköy Ruh ve Sinir
Hastalıkları Raşit Tahsin Duygudurum ve Psikotik Bozukluklar Merkezi’nde yürütülmüş araştırma
verileri paylaşılacaktır.

Kaynaklar
1. Yumru M, Savas HA, Kurt E, Kaya MC, Selek S, Savas E, Oral ET, Atagun I. Atypical
antipsychotics related metabolic syndrome in bipolar patients. J Affect Disord. 2007;98(3):247-52.
2.Suvisaari J, Perälä J, Saarni SI, Kattainen A, Lönnqvist J, Reunanen A. Coronary heart disease
and cardiac conduction abnormalities in persons with psychotic disorders in a general population.
Psychiatry Res. 2010;30;175(1-2):126-32.
3. Klumpers UM, Boom K, Janssen FM, Tulen JH, Loonen AJ. Cardiovascular risk factors in
outpatients with bipolar disorder. Pharmacopsychiatry. 2004;37(5):211-216.
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P - 16
Şizofreni ve Bipolar Bozuklukta Kardiyovasküler Hastalık Riski ve
Yönetimi
Kardiyovasküler Risk Faktörleri Yönetimi
Oturum Başkanı: Erhan Kurt
Konuşmacı: Đlker Murat Çağlar

GĐRĐŞ
Kardiyovasküler hastalıklar gelişen dünyanın en sık ölüm nedenidir. ABD’de yıllık 1.5 milyon
ölümün sebebidir. Bu ölümlerin %50’si koroner arter hastalığı kaynaklı, %20’si inme kaynaklıdır.
Ateroskleroz konusunda mevcut bilgilerimiz uzun yıllar öncesine dayanmakta olsa da
kardiyovasküler risk faktörleri tanımının gelişmesi 1960’lı yılları bulmaktadır. 1960 yılında başlayan
‘’Framingham Heart Study’’ ile uzun yıllar medikal açıdan takip edilen insanların yaşadığı
kardiyovasküler olaylar bugün bildiğimiz risk faktörlerinin gelişiminin temelini oluşturmuştur.
Kardiyovasküler risk faktörleri klinisyen açısından ikiye ayrılabilir: 1.modifiye edilemeyen risk
faktörleri ki bunlar yaş, erkek cinsiyet ve aile hikayesidir. 2. Modifiye edilebilen risk faktörleri;
bunlar diyabet, hipertansiyon, sigara, hiperlipidemi, sedanter yaşam, obezite, mental stres ve
depresyondur.
Sigara içiciliği tek başına önlenebilir ölüm nedenlerinin başında gelmektedir. ABD’de yıllık 200.000
ölüm sigara kaynaklı iskemik kalp hastalıkları nedeniyledir. Günlük 20 adet ve üzeri sigara içimi
koroner arter hastalığı riskini 3 kat arttırmaktadır. Sigaranın bırakılması ilk 2 yıl içinde
kardiyovasküler olay sıklığını %50 oranında azaltır. Bu risk azalması farmakolojik tedavide verilen
asprin, statin ve anti-hipertansif ilaçların etkilerine eşittir.
Framingham çalışmasına göre hipertansiyon kardiyovasküler hastalık riskini 2 kat arttırmaktadır.
Hipertansiyon bulunan bireylerin ancak üçte biri bundan haberdardır ve dörtte biri etkin tedaviyle
kontrol altındadır. Hipertansiyondaki 5mmHg’lık bir düşüş kardiyovasküler olay sıklığında %9’luk bir
düşüşe neden olur.
Kardiyovasküler hastalık temelini oluşturan aterosklerotik plağın temel yapıtaşı kolesteroldür.
Özellikle düşük molekül ağırlıklı lipoprotein (LDL) oksidasyon sonrası vasküler endotelin yapısını
bozan en önemli kolesterol türevidir. LDL düzeyindeki %10’luk bir artış koroner arter hastalığı
riskinde %20-30’luk bir artışa neden olur.
Tip 1 ve tip 2 diyabet, koroner arter hastalığı (KAH) için bağımsız ve güçlü risk faktörleridir ve
normal populasyona göre 2-8 kat risk artışını ifade eder. Özellikle obeziteyle tip 2 diyabet ve
metabolik sendrom birlikteliği insulin rezistansı açısından önemlidir.
Sonuç olarak kardiyovasküler risk faktörlerinin yönetimi hastanın sağlığı açısından olduğu kadar
sağlık ekonomisi için de vazgeçilmez bir öneme sahiptir.
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ÇALIŞMA GRUBU ÖZETLERĐ
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ÇG - 1
Farkındalık (Mindfulness) Terapisi
Eğitici: Kültegin Ögel

Son yıllarda yaygınlaşan ve etkinliği üstüne birçok çalışma yapılan bu terapi yöntemi ülkemizde
henüz çok fazla tanınmamaktadır. Farkındalık Terapisi kökenini aldığını disiplinlerden günümüzde
oldukça uzaklaşmış, kanıta dayalı bilimsel bir psikoterapi yöntemi haline gelmiştir. Psikiyatrik
bozukluklarda geleneksel tedavilere ek olarak uygulanması, özellikle relapsları engellemektedir. Bu
kursta Farkındalık Terapisi ile ilgili yaptığımız klinik uygulamalar ve araştırmalar paylaşılacak,
psikiyatrideki uygulama alanları üzerinde tartışılacaktır.

Okuma Önerisi
Bir Terapi Yöntemi Olarak Farkındalık. PD Çatak, K Ögel. NöroPsikiyatri Arşivi 2010; 47(1):69-73
Farkındalık Temelli Terapiler ve Terapötik Süreçler. Pelin Devrim Çatak, Kültegin Ögel. Klinik
Psikiyatri Dergisi, Cilt 13, Sayı 2 (2010) 85-91
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ÇG - 2
Psikodrama Yaşantı Grubu - Yakın Đlişkiler
Eğitici: Arşaluys Kayır

Grup psikoterapi deyimini de ilk kullanan kişi olan Viyana’lı psikiyatrist Jacob Moreno, 1921 ‘de
Viyana’da Spontaniete Tiyatrosunu kurduktan sonra 1925 ‘de psikodramayı Amerika’ya sundu.
Doğal ve otomatik süreç olan psikodrama insan yaşantısının en derin duygusal düzeyini verir.
Herkesin bir zaman aklından yürüttüğü bir iç draması olmuştur. Bu gizli sahnelemede psikodrama
oturumunun oyuncusu kendiniz olur ve tüm rolleri oynarsınız Bu monodramada karşılaştığınız kişi
aileden biri, bir işveren, sizi hayal kırıklığına uğratmış birisi, sizi ihmal eden bir sevgili veya sizden
yapabileceğinizden fazlasını bekleyen birisi olabilir.Ötekiler veya psikodramadaki adlarıyla yardımcı
egolar, her zaman bir insan değildir. Bunlar bazı idealler, istenen ama ulaşılamayan birisi veya
tamamlanmamış veya doyurulmamış bir rüya olabilir.
Psikodramatik yaşantı tiyatroda iyi bir oyun seyretmeye benzer.Ancak tiyatroda karekterlerin ve
akışın önceden kestirilebilir olması önemli bir farktır..Oysa ki,iki psikodrama oturumu esas itibariyle
biribirinin aynı değildir. Psikodramanın hedefi sadece terapi veya sorun çözme değildir. Đyi bir
psikodrama oturumu sadece bilgi vermeyle kalmaz, kişinin yaşam felsefesini, bakış açısını
genişletir. Psikodrama, zaman,yer, rol, sembol, imaj, veya felsefi anlamlara kilitlenmeyen bir
yöntemdir.
Bu çalışmada grup üyelerinin grup terapi ve psikodramayı yaşayarak tanımaları amaçlanmıştır.

Kaynaklar
Moreno J.L.(1946) Psychodrama.Beacon, N.Y.:Beacon House,
Yablonsky L. (1976) Psychodrama – Resolving Emotional Problems Through Role-Playing.Basic
Books.NY
*Prof.Dr.Psikolog, Đstanbul Üniversitesi Đstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri AD
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KURS ÖZETLERĐ
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K-1
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda Bilişsel Davranışçı Terapi
Eğitici: Cengiz Tuğlu

Yaşam boyu devam eden dikkatsizlik, dürtüsellik ya da hiperaktivite yakınmaları olan tüm
erişkinlerde DEHB tanısı akla gelmelidir. Erişkin dönemde neredeyse bir kural olan psikiyatrik eş
tanı ve erişkin yaşamın karmaşıklığı çocuklardan farklı olarak erişkin DEHB tedavisinde daha
kapsamlı tedavi yaklaşımlarını gerekli kılıyor. Farmakolojik uygulamalar bütüncül tedavi
yaklaşımının temelini oluşturmaktadır. Đlaçların erişkinde tıbbi ve ruhsal eş tanıları gözeterek
planlanması gereklidir. Bundan sonra sıra sorun odaklı, yapılandırılmış bilişsel davranışçı
psikoterapileri tedaviye eklemeye gelmektedir.
DEHB ile ilgili güçlükleri çocukluklarından beri yaşayan kişiler; erişkin dönemde de gerek aynı
belirtileri sergilemeleri, gerekse de literatürde tartışıldığı üzere kimi zaman belirtilerinin gerilemesi
durumunda bile çocukluk döneminde almış oldukları hasarların yansımalarını yaşam boyu taşırlar.
Erişkin dönemde DEHB kişinin davranışları, duyguları, ilişkilerini ve kendisini nasıl değerlendirdiğini
kuvvetlice etkiler ve erişkin dönemdeki özsaygı ve utancın birincil belirleyicisi kişinin kendini
çocukluk ve ergenlik döneminde nasıl değerlendirdiğidir.
Erişkinlerin yaşadıkları sorunları açıklayan bilişsel davranışçı modele göre; erişkin DEHB vakaları
çocukluk çağından beri başlamış olan ve etkili başa çıkma becerilerini engelleyen temel
nöropsikiyatrik bozukluklara sahiptirler. Çelinebilirlik, organize olamama, verilen görevleri
sürdürme güçlüğü ve dürtüsellik gibi özgül semptomlar DEHB olan bireylerin etkili başa çıkma
becerileri geliştirmelerini öğrenme ya da kullanmalarını önleyebilir. Etkili başa çıkma becerilerinin
yokluğu nedeniyle bu bozukluğa sahip kişilerin çoğu başarısızlık yaşamıştır ya da yenilgi olarak
adlandırabilecek deneyimleri olmuştur. Bu başarısızlık öyküleri kişinin kendi hakkında olumsuz
düşünceler geliştirmesine yol açar. Bunun yanı sıra üstlendikleri görevler konusunda da işlevsel
olmayan düşünceler geliştirebilirler. Ortaya çıkan bu olumsuz düşünce ve inançlar kaçınma
davranışları ya da çelinebilirliği arttırabilir. Bu düşünce ve inançların sonucu olarak kişiler görev ya
da sorunla karşı karşıya kaldığında dikkatleri daha çok kayabilir ve ilişkili davranışsal semptomlar
daha kötüleşebilir. DEHB’na sahip olanlar önde gelen belirtilere odaklı, yapılandırılmış bilişsel
davranışçı psikoterapilerden önemli yararlar sağlayabilir.
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K-2
Uygulamalı Temel Hipnoz Kursu
Eğiticiler: Şeref Özer, Kerem Doksat

Kanımızca, hipnoz ve hipnoterapi kadar hakkında, değerinin aşırı abartılarak mistik- mucizevi
anlamlar yüklenerek yüceltilme ile hiç bir işe yaramayacağı hatta bir şarlatanlık olduğu şeklindeki
yerin dibine batırılma şekinde uç ön yargıların sürekli konuşulduğu, ancak çok az bilgi sahibi olunan
başka bir tedavi tekniği daha olmasa gerektir.
Hipnoz, 7000 yıldır dini ayin ve törenlerde ve çeşitli hastalıkların tedavilerinde- kullanılagelen bir
“tedavi aracı” ya da “tedavi tekniği”dir. Tıp alanına akademik olarak ilk kez girmesi Franz Anton
Mesmer tarafından 18.yy.da olmuş, özellikle II. Dünya Savaşından sonra hipnotizabilite ölçeklerinin
oluşturulmasını takiben gerçekleştirilen kontrollü çalışmalarla tıp bilimi içinde bilimsel olarak daha
çok yer almaya başlamıştır.
Hipnoz; dikkat, algı, bellek ve duygudurumunda bir çok değişikliklerin oluşturulabildiği, telkin
edilebilirliğin arttığı bir durumdur; psikanalizden-davranış terapisine değin bir çok psikoterapi
çeşidinin uygulanmasında başarıyla kullanılagelmiş bir “tedavi tekniği” ya da “tedavi aracı”dır..
Hipnozun genel tıpda Migren, gerilim tipi başağrısı, kanser gibi hastalıklarda ağrı kontrolünde,
ağrısız doğumda; cerrahi girişimlerde ve diş hekimliğinde lokal ya da genel anestezi sağlamada,
Irrıtabl kolon, astım, esansiyel hipertansiyon, Psoriazis gibi psikofizyolojik hastalıklarda yararlı
olduğuna ilişkin ciddi sayıda bilimsel kanıt mevcuttur.
Psikiyatride ise bir çok terapotik yaklaşıın uygulanabildiği bir tedavi aracı olarak işlev görmektedir.
Özellikle son on yıldır, Bilişssel hipnoterapi özellikle Özgün fobiler, Posttravmatik Stres Bozukluğu
ve Agorafobi gibi anksiyete bozukluklarındaki olumlu sonuçları yüz güldürücüdür. Yanaısıra özellikle
Dissosiyatif bozukluklarda hala en etkin tekniklerden birisi hipnozdur.
Psikiyatrik hastalıklarda hipnoz, etiyolojik materyalin ortaya konulabilmesi ve işlenilmesi,
relaksasyon sağlama ve kaçınılan yer, durum ve nesnelere karşı sistematik duyarsızlaştırma
sağlamada ciddi avantajlar sağlamaktadır.
Bu kursta, önce hipnozun ne olduğu hatta daha çok ne olmadığının literatür eşilğinde anlatılması,
daha sonra da katılımcılarla birlikte örneklerle uygulama tekniklerinin gerçekleştirlmesi
amaçlanmıştır.
Bu kurs Hipnoz ve Hipnoterapi BÇB etkinliğidir.
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PB -1
Tirotoksikoza Bağlı Psikotik Bozukluk; Bir Olgu Sunumu
Anıl Talas, Ayşe Selbes, Ayça Pekdemir, Cem Cerit
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Psikiyatri Kliniği,Đstanbul

GĐRĐŞ
Genel toplum içinde sekonder psikotik bozuklukların insidansı ve prevalansı net olarak
bilinmemektedir.Beyin fonksiyonunu etkileyen her türlü serebral ve sistemik hastalık psikiyatrik
semptomlara yol açabilir. Tiroid hormonlarının aşırı salındığı hipertiroidi de bu durumlardan biridir.
Bu yazıda hipertiroidizmin neden olduğu psikotik bozukluk tanısı alan bir olgu sunularak tanı ve
tedavi gözden geçirilmiştir.

VAKA
G.E., 69 yaşında, kadın, 7 çocuğu var. Ağlama, ölüm korkusu, kendisine ve ailesine zarar verileceği
düşüncesi ve ilaç reddi olması üzerine yakınları tarafından hastanemiz acil birimine getirilmiş. Akut
psikotik atak ve psikotik özellikli depresyon ön tanılarıyla psikiyatri servisine yatırıldı. Hastanın
psikiyatrik muayenesinde; Göz teması kurmuyordu, bilinci açıktı, savunucu tutumu sebebiyle
kooperasyon yetersizdi, kişi oryantasyonu tam, yer ve zaman oryantasyonu bozuktu. Düşünce
içeriğinde perseküsyon hezeyanı mevcuttu. Psikomotor aktivite azalmıştı. Affekt kısıtlıydı. Hastaya
Olanzapin 10 mg/gün tedavisi başlanıldı. Dahiliye konsültasyonu istenildi, sıvı desteği sağlanıldı ve
parenteral nütrisyona geçildi. Kan biyokimyasında TSH=0.01,fT3=20.2,fT4=1.38 olarak tesbit
edildi. Hastanın yatışının 4. gününde genel durumunun kötüleşmesi üzerine tirotoksikoz ön tanısı ile
Dahiliye kliniğine nakil edildi. Tiroid fonksiyon testleri normal sınırlara gelen, oryantasyonu ve
kooperasyonu düzelen oral almaya başlayan hastanın perseküsyon hezeyanlarının devam etmesi
üzerine servisimize tekrar nakil alındı. Olanzapin 15 mg/gün’e çıkılan hastanın takibinin 2.
haftasından itibaren semptomları geriledi. Hastanın yatışının 18. gününde psikiyatrik tablosunun
düzelmesi üzerine tedavisi Olanzapin 5 mg/gün olacak şekilde düzenlenerek taburcu edildi.
Taburculuktan 10 gün sonra kontrole çağrılan hastanın iyilik halinin devam ettiği görüldü.

TARTIŞMA
Öncesinde psikiyatrik hastalık öyküsü olmayan psikiyatrik belirtiler ve tirotoksikoz tablosuyla
başlayan olguda mental bozukluğun oluşmasında tiroid hormon bozukluğunun tetikleyici bir etken
olabileceği düşünülmektedir. Hipertiroidiye eşlik eden mental bileşenler muhtemelen artmış T4
düzeyinin doğrudan etkisiyle olmaktadır. Literatür bilgileri gözden geçirildiğinde genel olarak
hastanın ötiroid hale gelmesiyle psikiyatrik belirtilerin gerilediği bildirilmiştir. Geç yaşta, ani
başlayan psikotik tablolar saptanması halinde tiroid fonksiyon testlerinin rutin olarak yapılması
erken tanı ve tedavi açısından klinisyene önemli bir yol gösterici olabilir.

Anahtar Kelimeler: tirotoksikoz, hipertroidi, psikoz
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PB -2
Psikotik Depresyon Görünümünde Seyreden Bir Creutzfeld-Jakob
Olgusu
Arzu Bayrak, Çetin Turan, Özgür Süner, Sermin Kesebir
Erenköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Đstanbul

GĐRĐŞ: Creutzfeld Jakob Hastalığı (CJH); hızlı ilerleyen, orta yaşta veya yaşlılarda görülen bir
yavaş virüs infeksiyonudur (1).Eşlik eden psikiyatrik bulgular değişkendir.Emosyonel labilite,
anksiyete, depresyon, delüzyon, halüsinasyon, kişilik değişiklikleri görülebilir (2).Hastalığın ilk
dönemlerinde hastaların yaklaşık üçte birinde yorgunluk, isteksizlik, içe kapanma, uyku ve iştah
bozukluğu gibi depresyon belirtileri görülür (3).

AMAÇ: Bu olguyu sunmadaki amacımız; geçmiş psikiyatrik öykünün yokluğunda, ani başlangıçlı ve
hızlı ilerleyici depresyon belirtileriyle başvuran vakalarda; kognitif bozulma, kişilik ve davranış
değişiklikleri gözleniyorsa, CJH tanısına yönelik değerlendirmenin gerekliliğini vurgulamaktır.
OLGU: A.K., 55 yaşında, erkek, lise mezunu.Dalgınlık, az konuşma, isteksizlik, çökkünlük, hayal
görme, sorulara geç cevap verme, tekrarlayıcı amaçsız davranışlar yakınmalarıyla
başvurdu.Öncesinde psikiyatrik hastalık öyküsü yokken, 1,5 ay once başlayan yakınmalarının,
uygulanan antidepresan tedaviye rağmen artarak devam ettiği, psikotik özellikli depresyon
öntanısıyla kliniğimize yatırıldığı anlaşıldı.Konuşmayı devam ettirmede güçlük, sorulara amaca
uygun yanıt verememe, uygunsuz şekilde ilk cevabını tekrar etme, yazılı iletişim kurulmaya
çalışıldığında ilk soruya verdiği cevabı, tekrarlayarak yazdığı görülmekteydi.Đdrar tetkiki
istendiğinde gaitasını idrar kabına yapma, çorbayı çatalla içmeye çalışma gibi davranış bozuklukları
izlendi.Bilinç açık, nonkoopereydi.Affekt kısıtlıydı.Psikomotor aktivite azalmıştı.Đkili emirlerde
takılıyor, ilk söyleneni tekrarlayıcı biçimde yapmaya çalışıyordu.Agrafi ve agramatik motor afazi
mevcuttu.Ketiyapin 25 mg/gün başlanarak tetkikler planlandı.

SONUÇ: EEG’de bilateral frontal bölgede yavaş dalga formasyonu (1 hafta önceki EEG normal),
KRANYAL MR’da bilateral serebral hemisferlerde mikroenfarktlar gözlendi.BOS’ta 14.3.3 proteini
pozitif bulundu.Olası CJH düşünüldü.

TARTIŞMA: Öncesinde psikiyatrik hastalık öyküsü yokken ani başlangıç, depresyon belirtileriyle
birlikte davranış değişiklikleri, hızlı ilerleyici seyir, fokal nörolojik bulgular mevcutsa CJH akla
getirilmelidir.Benzer öykü ve semptomatolojiyle, psikiyatri kliniklerine psikotik depresyon tanısıyla
yatan hastalarda CJH ile ilgili değerlendirme eksikliği olabileceği düşünülmüştür.Bu bağlamda,
görüntüleme tetkikleri hastalık seyrinde tekrarlanmalı, multidisipliner yaklaşım sağlanmalıdır.
1.Johnson RT. Prion diseases. Lancet Neurol 2005; 4:635-642.
2.Dervaux A, Laine H. The psychiatric forms of Creutzfeldt-Jakob disease. Presse Med 2003;
32:1466-1468.
3.Johnson RT, Gibbs CJ. Creutzfeldt-Jacob disease and related transmissable spongiform
encephalopathies. NEJM 1998; 31:1994-2004.

Anahtar Kelimeler: Creutzfeld-Jakob Hastalığı, depresyon, davranış değişikliği
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PB -3
Yeme bozuklukları, Borderline Kişilik Bozukluğu, Travma ve Çoğul
Kişilik Bozukluklarının Masterson Yaklaşımlı Psikanalitik
Psikoterapisinin Bir Olgu Üzerinden Değerlendirilmesi
Tahir Özakkaş
Psikoterapi Enstitüsü, Serbest, Đstanbul

Borderline kişilik bozukluklarının bölünmüş nesne ilişkileri birimini göstermektedir. Bunların her biri
iki ayrı tarafta iki daireden kurulduğunu fark edeceksiniz. Bu bölünmüş nesne ilişkileri birimi, iki
parça birimden oluşur. En alttaki kendilik temsili ile en üstteki nesne temsili duygulanımla bağlıdır.
Tam pasif çocuk varlığının kendilik temsili ve gerileyici, yapışmacı davranış için onaylama veren
nesne temsili mevcuttur. Duygulanım ikisini birbirine bağlar ve onu tanımlamak için kullanılan
perspektife dayanır: Đyi hissetme, varlığını sürdürebilme, âşık olma, beslenme ya da yeniden
birleşme için istekleri karşılama. Bu parça birim borderline kişilik bozukluğunun başlıca iki psişik
düzeyinden birisidir.
Geri Çekilen ya da Saldırgan Parça Birim
Maternal parça nesne geri çekilir, ayrılma-bireyleşme boyunca öfkelidir ve çabaları beğenmez. Bu
parça birimde parça kendilik temsili yetersiz, kötü, çirkin bir durumdadır ve geri çekilmeye neden
olur. Bu geri çekilen birimin en önemli kısmı, iki temsili birbirine bağlayan duygulanımdır ki bunu da
terk edilme depresyonu olarak adlandırmaktayım.
Terk Edilme Depresyonu
Duygulanımı, orta yaş depresyonundan daha kuvvetlidir. Gelişimsel duraklamanın meydana geldiği
anda çocuk, kendilik parçasının bir kaybı olarak annelik desteğinin eksikliğini hisseder. Bu nedenle
hasta, hayati bazı şeylerin eksikliği şeklinde bunu ifade edecektir: Kan, oksijen ya da hayati vücut
parçalarının eksikliği. Bu kritik terk edilme depresyonu, tek bir duygulanım değildir. Altı
duygulanımın bileşimidir: Cinai öfke, intihar depresyonu, panik çaresizlik ve umutsuzluk, boşluk,
faydasızlık ve suçluluk.
Bölünmüş Savunma
Diğer parça birim, geri çekilmeci ya da saldırgan parça bi-rim biçiminde adlandırılır. Bu iki parça
birim, savunma mekanizmasının bölünmesiyle ayrılır. Bu mekanizma, birbirinden ayrılan
duygulanım durumlarını karşılıklı çelişki içersinde tutar. Bilinçli kalırlar fakat diğerine etki etmezler.
Bu düzeylerle ilgili kendilik ve nesne temsili ayrı kalır.
Borderline Kişilik Bozuklukları Đçin Borderline Teşhis Kriterleri TĐK-IV
Kişiler arası ilişki, kendilik imgesi ve duygulanım istikrarsızlığının yaygın biçimi, erken erişkinlikle
başlayan belirgin tepisellik, çeşitli bağlamlarda ortaya çıkma ve aşağıdakilerin beşinin (ya da daha
fazlasının) görülmesi:

Anahtar Kelimeler: Yeme bozukluğu, Borderline kişilik bozukluğu, travma, çoğul kişilik,
J.F.Masterson, Psikanalitik psikoterapi, anoreksiya, bulimiya, obezite
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PB -4
"Red Bull Kanatlandırır":Enerji Đçeceği Đle Đndüklenen Mani
Meltem Gündoğan, Bülent Kenan Kocatürk, Çınar Yenilmez
ESOGÜ Tıp Fakültesi,Psikiyatri Ana Bilim Dalı,Eskişehir

Red Bull ilk kez 1987 yılında Avusturya'da tanıtıldığından bu yana enerji içeceği pazarı giderek
büyümüştür.Enerji içeceklerinin çeşitli içerikleri potansiyel olarak maniyi başlatabilir.Glukoz ve
kafein enerji içecekleri içindeki ana etken maddelerdir.Kafein miktarı ve konsantrasyonu çeşitli
içeceklerde değişebilir.Burada,Red Bull kullanımı ile oluşan bir mani olgusu sunulmaktadır.

VAKA:
30 yaşında erkek hasta.Yaklaşık bir hafta önce başlayan azalmış uyku ihtiyacı,sinirlilik,kendine
güvende artış,risk alma davranışı,para harcamada artış,paranoid ve grandiyoz hezeyanlar ile ailesi
tarafından getirildi ve servise yatırıldı.
Daha önce psikiyatrik hastalık öyküsü olmayan hastanın 3-4 defa senede 1-2 kez olan uyku
ihtiyacında azalma,kendine güvende ve konuşmasında artmayla giden,4-5 gün süren,ancak
işlevselliğini bozmayan,hastaneye başvurmadığı dönemler vardı.Bipolar bozukluğa dair aile öyküsü
yoktu.
Bir hafta önce uyku ihtiyacını azaltmak amacıyla 2 günde yaklaşık 20 adet enerji içeceği içmişti.
Başvuruda maddenin indüklediği mani ve duygudurum bozukluğu DSM-IV kriterlerini
karşıladı.Young Mani Derecelendirme Ölçeğinden 29 aldı.
Yakınlarının isteğiyle hospitalize edildi.Hastaya 300 mg/gün ketiapin ve 4 mg/gün risperidon
başlandı Hastanın zaman zaman yükselen duygudurumu,taburculuk isteği nedeniyle ve ilaçlarını
sakladığı öğrenildiğinde ketiapin 600mg/gün olarak arttırıldı.Öyküde duygudurumda dalgalanmalar
olduğu da dikkate alınarak duygudurum düzenleyici valproik asit başlandı.

TARTIŞMA:
Enerji içecekleri içinde yüksek miktarlarda bulunabilen kafein farmakolojik olarak aktif bir
maddedir.MSS,solunum ve kas iskelet sitemi üzerine uyarıcı etkileri vardır.Yanısıra taurin ve
inositol redbull içinde bulunabilen psikoaktif maddelerdir. Literatürde enerji içeceğiyle indüklenen
mani olgusu iki tane bulunabildi.

SONUÇ:
Bu vaka akut mani atağı ile başvuran hastaların rutin değerlendirilmesinde madde kullanımının
sorgulanmasının önemini göstermektedir.

Kaynak
1-Safety issues associated with commercially available energy drinks Pharmacy Today.
2008(May);14(5):52–64. Kevin A. Clauson, Kelly M. Shields, Cydney E. McQueen, and Nikki Persad
2-Case Report Red Bull and Mania Reprinted from the German Journal of Psychiatry ·German J
Psychiatry 2010; 13(4): 178-180.
3-Energy Drinks:A New Health Hazard for Adolescents Nicole Pennington, Molly Johnson, Elizabeth
Delaney and Mary Beth Blankenship The Journal of School Nursing 2010 26: 352

Anahtar Kelimeler: enerji içeceği,mani
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PB -5
Acil ve Yoğun Bakım Çalışanlarında Travma Sonrası Stres
Bozukluğu, Stresle Başa Çıkma Tarzları ve Đlişkili Etkenler
Erkan Baysak1, Burhanettin Kaya2, Çisem Utku3
1
Erkan Baysak, Etimesgut Devlet Hastanesi, Ankara
2
Burhanettin Kaya, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Ankara
3
Çisem Utku, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Ankara

Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) kişinin fizik bütünlüğüne yönelik tehdit içeren travmatik
yaşantılar sonucu gelişen özgül belirtileri tanımlamaktadır (1). Travmatik yaşam olaylarına
doğrudan maruz kalan bireylerin dışında mağdurla yakın etkileşimde bulunan yardım çalışanlarında
da TSSB belirtileri gözlenmektedir. Bu çalışmada acil servis ve yoğun bakım çalışanlarında TSSB
yaygınlığı ve ilişkili etkenler araştırılmıştır.
Çalışmaya Ankara’da üniversite ve eğitim hastanelerinin acil ve yoğun bakım birimlerinde çalışan
sağlık çalışanları alınmıştır. Kontrol grubu olarak travmatik deneyimlerle doğrudan karşılaşmayan
tıp dalları ile eczacılık fakültelerinde çalışan yaş ve cinsiyet açısında eşitlenmiş bireyler alınmıştır.
Katılımcılar sosyodemogafik veri formu, Travma sonrası Stres Tanı Ölçeği, Maslach Tükenmişlik
Ölçeği, Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği ve Anksiyete ve Depresyon Ölçeği ile değerlendirilmiştir
(3).

Çalışma sonucunda acil servis ve yoğun bakım çalışanlarında TSSB yaygınlığı kontrol grubuna göre
daha yüksek bulunmuştur. TSSB tanısı konanların pasif başa çıkma tarzları kullandıkları
görülmüştür. Ayrıca TSSB tanısı konan bireylerde depresyon ve anksiyete düzeylerinin, duygusal
tükenme ve duyarsızlaşma düzeylerinin daha yüksek olduğu görülmüştür. Acil ve Yoğun bakım
çalışanlarında TSSB yaygınlığını daha fazla bulunması travmatik olaylara maruz kalan yardın
çalışanlarının ruhsal bozukluklar açısından risk altında olduğunu göstermektedir. Bu risk grubunda
elde edilen stresle başa çıkma tarzları, tükenmişlik ve diğer ruhsal bozukluklara ilişkin bulgular bu
alanda çalışanlara yönelik koruyucu ve tedavi edici yaklaşımların ne denli önemli olduğunu
göstermiştir. Sınırlı sayıda araştırmanın bulunduğu bu alanda bu bulguların desteklenmesi için TSSB
gelişimi ve stresle başa çıkma tarzlarının ilişkisine yönelik açıklayıcı sonuçlara ulaşılmasına katkı
sağlayacak uzunlamasına çalışmalara gereksinim vardır (3).
1. Kaya B, Doğan S. Travma sonrası stres bozukluğunda seyir ve prognoz. Đn. Aker T, Önder ME,
Psikolojik Travma ve sonuçları. 5 US Yayınları, 2003.
2. Foa EB, Cashman L, Jaycox L, PerrKJ. The validation of a self report measure of postraumatic
stres disorder: The posttraumatic diagnostic scale. Psychological Assesment 1997, 445-451.
3. Yılmaz, B. Yardım çalışanlarında travmatik stres. Klinik Psikiyatr 2007, 10: 137-147.

Anahtar Kelimeler: Travma, TSSB, sağlık çalışanı, stres, stresle başa çıkma, tükenmişlik,
anksiyete, depresyon
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PB -6
Psikodrama Yöntemiyle Hasta-Hekim Đlişkilerinde Đletişim ve
Empati Becerilerinin Geliştirilmesi
Figen Ateşci1, Osman Özdel1, Emre Kapkın1
1
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD
2
Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü

AMAÇ: Bu çalışmada öncelikli olarak Konsültasyon-Liyezon Psikiyatrisi bağlamında psikiyatri dışı
servislerde çalışan asistanların hasta-hekim ilişkilerinde iletişim becerilerinin geliştirilmesi
amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda psikodrama teknikleri kullanılarak, asistanların fiziksel
hastalıklarda oluşan emosyonal tepkiler konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi, empati
becerilerinin sağlanması, hastalarla ilişkilerdeki sorun alanlarının saptanarak uygun başa çıkma
becerilerinin kazandırılması hedeflenmiştir. Genel hastane ortamlarında yaşanan hasta hekim
sorunlarıyla ilgili personel destek gruplarının yararları hakkında çok sayıda yayınlanmış raporlar
vardır (1). Đletişim becerilerinin en temel bileşeni empati olduğundan bu konuyla ilgili uygulamalar
da eğitimde yer almaktadır (2). Tıpta tedavinin başarısı hasta-hekim ilişkisinden güç almakta,
empati bu ilişkilerin geliştirilmesinde en önemli unsurlardan biri olmaktadır. Bu çalışmada, hastahekim ilişkisinde iletişim ve empati becerilerinin psikodrama yöntemiyle geliştirilmesi
amaçlanmıştır.

YÖNTEM: Çalışma grubu hasta-hekim ilişkilerinin birebir yaşandığı uzmanlık alanlarında eğitim
gören gönüllü 13 araştırma görevlisinden oluşturulmuştur. Psikodrama yöntemlerinin kullanıldığı
grup çalışması, haftada bir gün olmak üzere toplam 15 oturum olarak yapıldı. Grup üyelerine grup
çalışmasından önce ve sonra Empati Beceri Ölçeği ve Stresle Başa Çıkma Ölçekleri verildi.

BULGULAR: Grup çalışmasının sonunda grup üyelerinin başa çıkma ve empati becerilerinin
anlamlı derecede yükseldiği görülmüştür. Ayrıca hasta-hekim ilişkilerinde kendilerini daha yeterli
hissettiklerini ve duyguları daha rahat anladıklarını ifade etmişlerdir.

SONUÇ: Yaptığımız psikodrama grup çalışması, hasta-hekim ilişkisinde empati yapabilme, stresli
durumlarla başa çıkma ve uygun iletişim becerilerinin geliştirilmesinde etkili olmuştur. Bu sayede
hekimlerin hastalar, hasta yakınları ve meslektaşlarıyla ilişkilerinde verimlilikleri artarak, hizmet
kalitesinin de yükseleceği açıktır. Sonuç olarak psikodrama yöntemlerinin kullanıldığı grup
çalışmalarının, hasta-hekim ilişkisinin gelişmesinde uygun bir yöntem olduğu söylenebilir.
1. Aladjem AD (2007) Konsültasyon-Liyezon Psikiyatrisi. Çev; Kumbasar H, Yıldız A. Kaplan HI,
Sadock BJ (ed). Aydın H, Bozkurt A (çeviri ed). Comprehensive Textbookof Psychiatry. III. Cilt.
Öncü Basımevi. Ankara.
2. Van Dalen J, Bartholomeus P, Kerkhofs E ve ark.(2001) Teaching and Assessing communication
skills in Maastricht: The first twenty years. Medical Teacher, 23.245–251.
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PB -7
Prof. Dr. M. O. Uzman Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hemşirelerinin Hasta ve Ailesinin
Eğitimi Đle Đlgili Görüş ve Uygulamaları
Münevver Akın, Semra Enginkaya
Prof. Dr. M. O. Uzman Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Bakırköy –ĐSTANBUL

Hasta eğitimi,sağlıkla ilgili sorunların giderilip sağlığın geliştirilmesini ve bireyin sağlıklı yaşamını
destekleyecek olan davranış değişikliklerini kazanmasını sağlayan dinamik bir süreçtir. Bu süreçte
hasta, hasta ailesi/yakınları,hemşire ve diğer sağlık ekibi üyeleri yer alır.
Hemşireler,sağlık hizmeti veren kuruluşlarda bireyi biyolojik,psikolojik,sosyal boyutları ve çevresi
ile birlikte ele alan, sağlıklı / hasta bireyle sürekli etkileşim içinde olan tek profesyonel gruptur. Bu
nedenle hemşireler sağlık eğitiminde önemli role sahiptirler (1,2,3).
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi kliniklerinde çalışan hemşirelerin
hasta ve aile eğitimine yönelik uygulamalarını değerlendirmek amacı ile 2009 Kasım-2010 Mart
tarihleri arasında tanımlayıcı araştırma yöntemi doğrultusunda,hemşirelik hizmetleri görevini
yürüten 20-65 yaş aralığında 288 gönüllü hemşirenin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.
Veriler,sosyodemografik veri formu ve 24 sorudan oluşan hasta eğitimini değerlendirme formu ile
oluşturulmuştur, yüzdelik ve ki-kare testi kullanılarak değerlendirilmiştir.
Hemşirelerin %40.6’nın (n=117) Akut Psikiyatri servislerinde çalıştıkları ve %73.6’nın (n=212)
çalışma yılları içinde hasta eğitimi ile ilgili bir eğitim programına katıldığı,% 78.8’nin (n=227) görev
yaptıkları servislerde hasta-aile eğitimi uyguladıklarını, %99.3’nün ( n=286) hasta-aile eğitiminin
gerekli olduğunu ifade ettikleri bulunmuştur.
Hemşirelerin hasta eğitimi uygulama aşamaları,hasta eğitimine yönelik özellikleri ve hastane
yönetiminin hasta eğitimine yönelik etkinliklerinin değerlendirlme bulgularının dağılımları
yapılarak,hastanemizde hasta eğitimine yönelik mevcut durum ortaya konulmuştur.

KAYNAKLAR
1.Avşar,G.:Klinik Hemşirelerinin Uyguladıkları Hasta Eğitiminin Değerlendirilmesi.Atatürk
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Esasları Ana Bilim dalı Yüksek Lisans Tezi.
Erzurum,2006.
2.Kaya,H.:Sağlık Hizmetlerinde Hasta Eğitimi ve Hemşirenin Sorumlulukları, Türkiye Klinikleri
Dergisi, Sayfa: 19-23, Cilt: 1, Sayı: 1, 2009.
3.Taşocak,G.: Hasta Eğitimi.2. Baskı.FNHYO Yayını,No 9. Đstanbul Üniversitesi Basım ve Yayınevi
Müdürlüğü;2007.
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PB -8
Hemodiyaliz Hastası Olan Bir Eşle Yaşamak: Eşlerin
Yaşamlarındaki Gelgitler
Meltem Meriç1, Fahriye Oflaz2
1
Beytepe Asker Hastanesi, Ankara
2
Sarıkamış Asker Hastanesi, Sarıkamış-Kars

AMAÇ: Bu çalışma, eşi hemodiyaliz tedavisi alan kadınların bu süreci nasıl yaşadıklarını, bu
konudaki duygu ve düşüncelerini tanımlamak amacıyla yapılmıştır.

YÖNTEM: Çalışma 10 Şubat 2008- 15 Mayıs 2008 tarihleri arasında bir eğitim hastanesinin
Nefroloji kliniğinde, hemodiyaliz hastalarının eşlerinden çalışmaya katılmayı kabul eden 12 kadın eş
ile yapılmıştır. Çalışma, nitel araştırma tasarımlarından biri olan fenomenolojik yaklaşım
kullanılarak yapılmıştır. Veriler, yüz yüze derinlemesine görüşme yöntemi kullanılarak daha
önceden araştırmacı tarafından oluşturulan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak
toplanmıştır. Katılımcılarla her bir görüşme 45-50 dakika sürmüş, ses kayıt cihazı ile görüşmeler
kaydedilmiştir. Veri analizi yapılırken Colaizzi’nin fenomenolojik yorumlama yöntemi kullanılmıştır.
BULGULAR: Katılımcılar kendi yaşantı ve duygusal durumunu açıklarken çoğunlukla hasta eşin
durumuna ve duygularına göre yaşadıkları gelgitlerden bahsetmişlerdir. Bu nedenle “GELGĐT”
kavramı eşlerin yaşantılarını tanımlayan ana tema olarak belirlenmiş ve neredeyse tamamı tüm
ifadelerinde gelgitler içeren yaşantı, duygu ve düşüncelerden söz etmişlerdir. Eşlerin eşinin
duygusal durumuna göre değişim yaşadıkları, yaşamlarını hasta eşin ihtiyaçlarına göre
değiştirdikleri ayrıca eşe karşı “eş olma” ve “bakıcı olma” arasında farklı düşünceler yaşadıkları
görülmüştür. Diyalizin ümit mi ümitsizlik mi olduğuna ilişkin ve bağımlılık yaratan mı yoksa
bağımsızlaştıran bir süreç mi olduğu konusunda değişken duygu ve ifadelerinin olduğu
saptanmıştır.

SONUÇLAR: Hemodiyaliz süreci tedaviyi alan hastaların yaşamlarını değiştirdiği kadar; hastayla
birlikte bu deneyimi paylaşan eşlerin yaşamlarını da büyük oranda etkilemektedir. Eşler kendi
yaşamlarını “hayat birlikte yaşanıyor” şeklinde belirtmektedir. Eşlerin yaşamlarını kolaylaştıracak
destekleyici yardıma ihtiyaç duydukları düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: hemodiyaliz hastası, eşler, fenomenoloji
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Lityum Tedavisine Bağlı Olduğu Düşünülen Bir Pulmoner
Hipertansiyon Olgusu
Görkem Karakaş Uğurlu1, Sinay Önen1, Naci Özdemir1, Ali Çayköylü2, Telat Keleş3
1
S.B. Ankara Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Ankara
2
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Ankara
3
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Giriş
Bipolar Bozuklukta uzun yıllar kullanılan lityumun, kardiyovasküler yan etkileri çoğunlukla ileti
bozuklukları şeklinde iken, literatürde sadece bir pulmoner hipertansiyon vakası bildirilmiştir (1).

Olgu
10 yıldır bipolar bozukluk tanısıyla takip edilen bayan E'nin, 2006 yılındaki manik epizodu
kliniğimizde lityum 1200 mg/gün ve ketiyapin 800 mg/gün'le tedavi edildi. Beş yıl ortalama 1200
mg/gün lityum, 300-600 mg/gün ketiyapin tedavisine ayaktan devam edilmişti. Takiplerinde
kardiyak patoloji bulunamadı. Aralık 2010’da kardiyoloji muayanesi ve ekokardiografisinde (EKO)
pulmoner yetersizlik ve sPAB (pulmoner arter basıncı):40 mmHg ile pulmoner hipertansiyon (PHT)
tanısı düşünülmüş. Bu durum lityuma bağlanarak polikliniğimizde lityum yerine sodyum valproat
başlandı. Takiplerinde sPAB:30-35 mmHg'ye düştü.

Tartışma
PHT, çoğunlukla genç kadınlarda görülen yavaş ilerleyen tanısı geç konan çoğunlukla pulmoner
basınçta artışla karekterizedir. Genellikle nedeni bulunamazsa da ilaçlar, toksinler, enfeksiyonlar
suçlanır (2).
PHT’luların akciğerlerindeki pleksiform lezyonlarda, vaskülogenez ve anjiyogenezde rolü olan
VEGF'nin endotelyal hücrelerde eksprese oldukları belirtilmektedir (3). Primer PHT oluşumunda
serotoninin mitojenik etkisinin de rolü olduğu iddia edilmektedir (4). Bu bağlamda, uzun süreli
kullanımda, lityumun hem VEGF salınımını arttırarak hem de serotonin üzerinden mitojenik etkide
bulunarak, pulmoner damarlarda aşırı muskülarizasyona ve PHT gelişimine neden olabileceği
speküle edilebilir.

Kaynaklar
1- Young AH, Hammond JM. Lithium in mood disorders: Increasing evidence base,
declining use? Br J Psychiatry 2007;191: 474-476.
2- Karabıyıkoğlu G. Pulmoner arteriyel hipertansiyon. In: Karabıyıkoğlu G. ed. Pulmoner
Hipertansiyon. Ankara, Antıp Basımevi; 2007;112-30.
3- Tuder RM, Chacon M, Alger L, Taraseviciene-Stewart L, Kasahara Y, Cool CD, et al. Expression
of angiogenesis-related molecules in plexiform lesions in severe pulmonary hypertension: evidence
for a process of disordered angiogenesis. J Pathol. 2000;195: 367-374.
4- Lee SL, Wang WW, Lanzillo JJ, Fanburg L. Serotonin produces both hyperplasia and hypertrophy
of bovine pulmonary artery smooth muscle cells in culture. Am Physiol Soc, 1994;1: 46-52.
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PB -10
Major Depresyonda Bupropiyon Tedavisi ile Ani Sigara Bırakma:
Bir Olgu Sunumu
Hatice Alkan Akdağ, Cebrail Kısa, Erol Göka
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Psikiyatri Kliniği, Ankara

Depresyonda çökkün duygudurumu düşük serotonin, noradrenalin ve dopamin düzeyleri ile
ilişkilidir. Đlgi ve istekte azalma mezokortikolimbik yolakta dopamin disfonksiyona bağlı, yorgunluk
ve enerji kaybı da noradrenerjik ve dopaminerjik aktivitede azalmaya bağlı olarak gelişir (1).
Depresyon tedavisinde serotonerjik, noradrenerjik ve dopaminerjik aktiviteyi arttıran
antidepresanlar uzun yıllardır güvenle kullanılmaktadır. Antidepresanların çoğu depresyon
tedavisinde benzer etkinlik göstermesine rağmen, farklı etki profiline sahip antidepresanların
depresyondaki özgül semptomları tedavi etmede daha etkili olduğu bildirilmiştir.
Bupropiyon noradrenalin ve dopamin nöronal geri alımının seçici bir inhibitörüdür. 1989 da Food
and Drug Administration (FDA) tarafından antidepresan olarak kullanılmak üzere onaylanmıştır.
Bupropiyon aynı zamanda 1997 yılında sigara bırakma tedavisi için onaylanan tek nikotin dışı
farmakolojik tedavi ajanıdır (2). Sigara bırakma tedavisinde kullanılmasının nedeni, etki
mekanizmasının noradrenalin ve dopamin geri alım inhibitörü şeklinde olduğunun bilinmesi ve
çalışmalarda yan etki profilinin elverişli olmasıdır. Dopaminin ödüllendirme yolağı üzerinde,
noradrenalinin yoksunluk belirtileri üzerinde etkileri vardır (3). Bupropiyonun kendisi de nikotin
reseptörlerinde blokaj yapmaktadır.
Polikliniğimizde özellikle ilgi istek kaybı gibi depresif yakınmalarla başvuran ve değerlendirme
sonrası major depresyon tanısı konulan bir hastaya klinik özelliklerinden dolayı bupropiyon tedavisi
başlandı. Đlk klinik değerlendirmede sigara kullanımı ile ilgili herhangi bir bilgi alınmadı. Ancak
hasta bir ay sonraki kontrolüne geldiğinde duygudurumu ve ilgi istekte belirgin düzelmenin
olmasının yanı sıra göz ardı edilmiş olan 35 yıldır beş gebeliği de dahil olmak üzere aralıksız günde
2 paket sigara kullanma alışkanlığını tedavinin beşinci gününden itibaren sonlandığı bilgisi alındı.
Bupropiyon sigarayı bırakmakta etkili bir ilaçtır. Hedefimiz dışında, güçlü ve kısa bir sürede
sigaranın bırakılmış olmasının klinik olarak değerli olduğunu düşünmekteyiz. Bu olgu ışığında sigara
kullanımı ve depresyon birlikteliği ve antidepresan tedavi olarak bupropiyonun kullanılmasının
önemi tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: bupropiyon, depresyon, sigara
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Zorunlu Normalleşme Fenomeninin Görüldüğü Bir Epileptik Psikoz
Olgusu
Fatma Fariha Cengiz, Esra Kaymak Koca, Esra Aydın Sünbül, Handan Meteris, Mustafa Bilici
Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi

GĐRĐŞ: Epilepsi, ruhsal bozukluklarla beraber olabilen, hastaların yaşam kalitesini etkileyen
nörolojik bir bozukluktur. Psikiyatrik bozuklukların epilepsi hastalarında daha sık gorüldüğü ve
yaygınlıklarının %37-45.1 arasında değiştiği bildirilmiştir(1). Zorunlu normalleşme fenomeni
psikotik durumun ortaya çıkmasından sonra, önceki EEG bulgularının normalleşmesidir.

AMAÇ: Zorunlu normalleşme epilepsi tanısı ile izlenen hastalarda ortaya çıkan bir fenomendir. Bu
olgu, tanımlama ve sınıflandırma güçlüleri nedeniyle kolayca gözden kaçabilen zorunlu normalleşme
fenomenine uzmanların farkındalığını artırmak amacıyla sunulmaktadır.

OLGU: 31 yaşında, 1 senelik evli, lise mezunu, kadın hasta. Hareketlerinde yavaşlama, yemek
yemede ve konuşmada azalma, uyumama şikayetleriyle geldi. 8 yıldır hastanemize katatonik gelip
1 EKT sonrası psikotik bulgularının düzeldiği öğrenildi. Muayenesinde özbakımı azalmış, PMA artmış,
huzursuz görünümde, duygudurumu ve duygulanımı kısıtlıydı, negativistti, işitsel halusinasyon
tariflemekteydi. Düşünce hızı yavaşlamıştı, perseküsyon ve kontrol edilme sanrıları vardı. Ajitasyon
ve psişik anksiyetesi ön plandaydı. BPRS 40 olarak skorlandı. Olanzapin 20 mg/gün başlandı.
Yatışının 2. Gününden itibaren yemek yemeye, konuşmaya başladı, 3. Gün yaklaşık 1 dakika süren
fokal başlayıp generalize olan kompleks epileptik nöbet geçirdi. Hastanın tedavisi Ketiyapin 300
mg/gün ve karbamazepin 200 mg/gün olarak düzenlendi. EEG de hafif yaygın biyoelektrik aksama
halinin varlığı ve beyin MRda “Solda medial temporal skleroz” görüldü. Hastanın epilepsi nöbetinden
2 gün sonra yapılan psikiyatrik muyenesi duygudurumu ötimik, affekt ötimik,psikotik semptom
tariflemiyor, düşünce içeriği fakir, düşünce içeriği olağan, çağrışımlar normal olarak değerlendirildi.
BPRS: 8 olarak skorlandı.

TARTIŞMA: Zorunlu normalleşme fenomeni,klinisyenlerin gözünden kolaylıkla kaçabilmektedir.
Epilepsi ve psikoz arasında biyolojik bir antagonizmanın olabileceği çeşitli araştırmacılar tarafından
ortaya atılmıştır. Bu tanıyı alan hastalarda prepsikotik belirtiler görüldüğünde antiepileptik ilacın
kesilmesi ya da dozunun azaltılması sonucunda epileptik aktivitenin yeniden ortaya çıkması
sağlanır, psikiyatrik bulguların remisyona girmesi tedavinin esasını oluşturmaktadır.

SONUÇ: Zorunlu normalleşmenin patolojisi, klinik özellikleri ve tedavisi ile ilgili gelecekte
yapılacak araştırmalar, bu fenomenin daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır.
1. Fiordelli E, Beghi E (1993) Epilepsy and psychiatric disturbance:a cross-sectional study. Br J
Psychiatry; 163: 446-450.
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Bir Şizofreni Olgusunda Tekrarlayan Self Mutilasyon
Cem Şengül1, Kamuran Karakülah1, Ali Korkmaz2, Hüseyin Alaçam1, Muharrem Efe1
1
Pamukkale Üniversitei Psikiyatri Kliniği
2
Pamukkale Üniversitei Çocuk Psikiyatrisi Kliniği

GĐRĐŞ: Bu bildiride penis amputasyonu ve karın boşluğuna yabancı cisim (iğne) sokma şeklinde
tekrarlayan self mutilasyon yapan şizofreni tanılı olgu sunularak, kendini yaralama davranışının
tanımlanmasını, etiyolojisini, yaygınlığını, önemini, risk oluşturan grupları tartışma ve tedavisinin
gözden geçirilmesi amaçlandı.

OLGU: Ailesi tarafından insan kafası ve bıçak görme, insanlara zarar vermesini emreden sesler
duyma, halüsinasyonlara bağlı çevreye ve kendine zarar verme davranışları, referans fikirleri,
huzursuzluk, uyumakta güçlük ve garip davranışlarda bulunma şikâyetiyle acil servise getirilen,
hasta “ Şizofreni, Paranoid Tip” tanısıyla yatırıldı. Hastanın şikâyetlerinin 12 yıl önce sıkıntı hissi, içe
kapanma, çığlık sesleri duyma ve ölüm düşünceleri şeklinde başladığı ifade edildi. Hastanın
günümüze kadar şizofreni tanısıyla takip ve tedavisinin yapıldığı, farklı kurumlarda dört kez yatarak
tedavi gördüğü, penisini kesme ve karın içine çok sayıda iğne sokma şeklinde kendine zarar verme
davranışlarının, iki kez yüksekten atlama ve üç kez ilaç içerek intihar girişimlerinin olduğu öğrenildi.
Bireyin yapılan klinik muayenesinde düşünce içeriğinde suisidal ve homisidal düşüncelerin ve
referans fikirlerinin olduğu, görsel işitsel halüsinasyonlarının bulunduğu, yargılaması ve gerçeği
değerlendirmesinin bozulmuş olduğu ve içgörürsünün olmadığı şeklinde değerlendirildi. Çekilen
ayakta direkt batın grafiğinde karın boşluğunda çok sayıda metalik yabancı cisim saptandı. Dört
hafta süre ile ilaç tedavisi ve 8 kür EKT uygulaması sonrasında başvuru zamanına göre davranış
patolojileri azalması üzerine ayaktan takip edilmek üzere taburcu edildi.

TARTIŞMA: Kendini yaralama davranışı, düşük yaşam doyumu, yüksek intihar riski ve yüksek
depresyon oranı ile ilişkili bulunmuştur(1,2). Bu hastaıarın tedavisinde tedavide güvene dayalı bir
ilişki kurulması, psikoterapi ve psikofarmakolojik terapilerin birlikte uygulanması önerilmektedir(3).

Kaynaklar
1) Walsh BW ve ark. Self-mutilation and contagion: an empirical test. Am J Psychiatry. 1985;
142:119-20.
2) Demirel S ve ark. Ankara'daki Beş Eğitim Kurumunda Kendini Yaralama Davranışı Üzerine Bir
Çalışma. Kriz Dergisi 2004; 12: 1-9
3) Dallam SJ ve ark. The identification and management of self-mutilating patients in primary care.
Nurse Pract. 1997; 22:151-3
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Pelvik Muayeneye Gelen Kadınların Durumluluk Kaygı Durumları
Đle Sürekli Kaygı Durumlarının Karşılaştırılması
Özcan Özenç
Balıkesir Üniversitesi Balıkesir Sağlık Yüksekokulu

AMAÇ: Kaygı genellikle gelecekle ilgili insanı üzen ve sıkan bir bekleme hali olarak tanımlanır.
Güvensizlik duygusu ile karışık bir heyecan durumudur(1). Belirli dönemlerde herkesin
geçirebileceği bir yaşantı olan kaygı, Durumluk kaygı ve Sürekli kaygı olarak iki şekilde
incelenmektedir. Durumluk kaygı, tehlikeli olarak adlandırılan durumlar öncesinde veya olaylar
sırasında ortaya çıkar çoğunlukla mantıki sebeplere bağlı, başkalarınca da nedeni anlaşılabilen ve
genellikle her bireyin yaşadığı geçici duruma bağlı bir kaygı biçimidir. Bazı insanlarda da belirli bir
olay ve duruma bağlı olmayan genel ve devamlı kaygılılık hali vardır. Buna da sürekli kaygı denir
(2,3). Bu araştırma Balıkesir Devlet Hastanesi Doğum polikliniğine pelvik muayene için gelen
hastaların sosyodemografik özellikleri, durumluluk kaygı durumları ve sürekli kaygı durumlarının
karşılaştırılması amacıyla yapılmıştır.
GEREÇ-YÖNTEM: Araştırma Ekim 2010-Ocak 2011 tarihleri arasında pelvik muayene için
doğumevi polikliniğine gelen ve araştırmaya katılmayı kabul eden 98 hasta ile yürütülmüştür.
Veriler araştırmacılar tarafından hastalarla yüzyüze görüşülerek sosyodemografik özelliklerini içeren
anket formu ile Spielberg ve arkadaşları tarafından geliştirilen “durumluluk – süreklilik kaygı
envanteri” uygulanarak elde edilmiştir. Toplanan veriler SPSS 11.5 programında değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Araştırmaya katılanların %46.9 ‘u 20-24 yaş arasında % 48.0’ı yüksekokul mezunu
%65.3’ü herhangi bir işte çalışmıyor, %57.1 evli, %43.9’u genel sağlık kontrolü için
geldiğini,hastaların %78.6’sı muayene yapacak kişinin kadın olmasını istemektedir. Araştırmaya
katılan hastaların durumluluk kaygı puanları en düşük 23.00 en yüksek 82.00 ortalama 51.23 puan
aldığı, Sürekli kaygı puanlarına bakıldığında ise en düşük 23.00 en yüksek 62.00 puan ortalama
47.81 puan aldığı saptanmıştır. Araştırmaya katılanların polikliniğe başvurma şikayetleri ile
Durumluluk kaygı arasında istatistiksel olarak anlamlılık saptanırken (p<o.o5). Sürekli kaygı
arasında istatistiksel olarak anlamlılık saptanmamıştır (p>0.05).

SONUÇ: Araştırmaya katılan hastaların durumluluk kaygı durumlarının daha yüksek olduğu
görülmüştür. Hastalara yapılacak işlemler öncesi bilgi verilmesi kaygının giderilmesinde etkili
olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Pelvik Muayene, Durumluluk Kaygı,Sürekli kaygı
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Balıkesir Doğum Ve Çocuk Bakımevinde Çalışan Ebe Ve
Hemşirelerin Depresyon Durumlarının Đncelenmesi
Özcan Özenç1, Semihat Türker1, Esma Kırar2
1
Balıkesir Üniversitesi Balıkesir sağlık Yüksekokulu
2
Balıkesir Sağlık Yüksekokulu Ebelik Öğrencisi

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, Balıkesir Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesi’nde çalışan ebe ve
hemşirelerde depresyon durumunu incelemektir.

YÖNTEM: Tanımlayıcı tipteki bu çalışmada evreni Balıkesir Doğum ve Çocuk Bakımevinde çalışan
ebe ve hemşireler oluşturmuş olup, izin, sağlık raporu ve çalışmaya katılmayı istememe gibi
nedenlerle evrenin %61,1’ine ulaşılmıştır. Veriler, kişisel ve meslekle ilgili soruların yanı sıra Hisli
tarafından geçerliliği ve güvenirliliği kanıtlanmış, beck depresyon ölçeğini (BDÖ) de içeren anket
formunun uygulanması ile toplanmıştır. Veriler, SSPS 11.5 programında istatistik paket
programında aritmetik ortalama, standart sapma, frekans dağılımları alınarak, ki-kare testi ile
değerlendirilmiştir.

BULGULAR: Araştırma kapsamındaki ebe ve hemşirelerin; yaş ortalaması ve standart
sapmasının35,58 ± 7,55 olduğu, hizmet yılı ortalaması ve standart sapmasının 16,14±6,80 olduğu,
%72,7’sinin evli olduğu, %70,9’unun ön lisans mezunu olduğu görüldü.
Meslekle ilgili sorularda ebe ve hemşirelerin; %78,2’si ebe olarak çalıştığını, %87,3’ü mesleğini
sevdiğini, %70,9’u çalıştığı bölümden memnun olduğunu ve %76,4’ü çalışma yaşamında kendini
yıpranmış, yorgun hissettiğini belirtti.
BDÖ ile ilgili değerlendirmede; puan aralığı 2-52, ortalama puanları ve standart sapması 13,49 ±
12,52’dir. Bu verilere göre ebe ve hemşirelerin %54,5’inin ruhsal durumlarındaki iniş ve çıkışların
normal olduğu, %21,8’inin orta derecede duygu durumu bozukluğu olduğu saptanmıştır. Ebe ve
hemşirelerin %23,7’sinin klinik açıdan tedaviye ihtiyacı olduğu bulunmuştur.
Ebe ve hemşirelerin mesleklerini sevme durumları ile çalıştıkları bölümden memnun olma durumları
arasında istatistiksel olarak anlamlı fark gözlenmiştir (Fisher’s Exact test, p<0.05).
Yaş, eğitim durumu, medeni durum, hizmet yılı, çalışılan bölüm, çalışılan bölümden memnun olma,
mesleği sevme durumları ile depresyon arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır.

SONUÇ: Balıkesir Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesinde görev yapan ebe hemşirelerin
yarısından fazlasında depresyon bulunmamakla birlikte, stres ve anksiyeteden kaynaklanan
sorunların mevcut olduğu, yaklaşık ¼’ünde klinik depresyonun olduğu sonucuna varılmıştır. Klinik
depresyonu olan ebe ve hemşirelerin tespit edilerek profesyonel yardım almaları konusunda
yönlendirilmeleri önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Ebe/hemşire,Depresyon,destek alma
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Kanıta Dayalı Uygulama Ve Psikiyatri Hemşireliğinde Kullanımı
Ferda Ulufer Özbaşaran1, Dilek Aydın Avcı2
1
Balıkesir Üniversitesi. Balıkesir Sağlık Yüksekokulu.Balıkesir.
2
Balıkesir Üniversitesi.Bandırma Sağlık Yüksekokulu. Balıkesir.

Tüm sağlık profesyonelleri için uygulamaların en iyi kanıt üzerine temellendirilmesine gereksinim
giderek artmaktadır (1). Günümüzde, psikiyatri hemşirelerinden de bilimsel verilere dayalı olarak,
sistematik yaklaşımı kullanarak bütüncül bakış açısıyla hasta ya da sağlıklı bireylere bakım
vermeleri beklenmektedir (2,3,4,) Ancak psikiyatri hemşireliği randomize kontrollü çalışmaların güç
yapıldığı, tanı ve tedaviye yanıt gibi özelliklerinin bireylerin öznel tutumları ile belirlendiği bir alan
olması nedeniyle kanıtlar açısından biraz daha özel bir durum göstermektedir (3). Bu nedenle
psikiyatri hemşirelerinin bireye müdahale etmeye karar vermeden önce güçlü verilere sahip
olmaları gerekmektedir (2). Hasta ya da sağlıklı bireyin bakımına karar verirken güçlü verilerin elde
edilmesinde ve kullanılmasında kanıta dayalı olarak uygulama yapmak artık kaçınılmaz bir
zorunluluktur (1). Bunu gerçekleştirebilmek için psikiyatri hemşirelerinin kanıtları anlama,
değerlendirme, var olan kanıtları bulup uygulama ve yeni kanıtlar oluşturma konusunda yetenekli
olmaları gerekmektedir (5,6). Ancak kanıta dayalı uygulama yapılabilmesi ile ilgili bir takım
sorunlar bulunmaktadır. Bu sorunlardan birisi bakımda kullanılacak kanıtların elde edilmesi, kanıta
dayalı uygulamanın doğası, nasıl yapılacağı ve sonuçlarının nasıl değerlendirileceğidir. Bu makalede
kanıta dayalı uygulamanın amacı, önemi, stratejileri, kategorileri, kanıtın oluşturulması ile ilgili
bilgilerin verilmesi amaçlanmıştır.

Kaynaklar
1.French P (1999) The development of evidence-based nursing, Journal of Advanced Nursing,
26(1):72-76.
2.Rosswurm MA, Larrabee JH (1999) A model for change to evidence-based practice, Journal of
Nursing Scholarship, 31(4):317-322.
3.Stuart GW (2001) Evidence based psychiatric nursing practice: rhetoric or reality, Journal of
American Psychiatric Nurses Association, 7(4):103-114
4.Zauszniewski JA, Suresky J (2004) Evidence for psychiatric nursing practice: An analysis of three
years of published research, Online Journal of Issues in Nursing, 9(1):180-185
5.Bahtsevani C, Khalaf A, Willman A (2005) Evaluating psychiatric nurses' awareness of evidencebased nursing publications, Worldviews on Evidence-Based Nursing, 2(4):196-207
6.Geanellos R (2004) Nursing based evidence: moving beyond evidence-based practice in mental
health nursing, Journal of Evaluation in Clinical Practice, 10(2):177-186
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Sanat Terapisi Yoluyla Kimlik Sürecine Bakış
Emel Aydın, Osman Özdel
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Denizli

GĐRĐŞ
Genç bireyin bir erişkin olarak yaşama hazır olduğunu duyumsayabilmesi için kimlik duygusunun
yeterince oturmuş olması gerekir. Özellikle gençliklerinin sonuna yaklaşmış bireylerde kimlik
duygusunu yeterince oturtamamış olma bir sorun oluşturur ve kimi zaman uyumlarını bozar (1).
Sanat terapisi; Đngiliz Sanat Terapisi Derneği’nin tanımına göre, bu alanda eğitim almış bir
terapistin nezaretinde, sanat materyali kullanılarak kendini yansıtma ve ifade etme sürecidir (2).
Sanat terapisinin amacı; Naumburg’e göre transferans ilişkisini geliştirerek hastanın içgörü
kazanmasına ve sözel olmayan yanın sözel hale, bilinç dışının bilince gelmesine yardım etmektir (3,
4).
Bu çalışmada kimlik karmaşası yaşayan 21 yaşındaki erkek bir olgu ile psikodinamik yönelimli sanat
terapisi tekniği kullanarak yapılmış tedavi süreci aktarılmıştır.

YÖNTEM
Dinamik yönelimli sanat terapisi tekniklerinden, olgunun daha çok aktif olarak yer alacağı ve
yaratıcı edimle somut ürünler ortaya koyabileceği uygulamalar tercih edilmiştir. Bunlar, edebiyat,
resim, kil ve müzik olarak belirlenmiştir.

BULGULAR
Hastamız, kimlik bunalımı ve özdeşim sorunlarından kaynaklandığı düşünülen yakınmalarla
başvurmuştur. DSM IV tanı ölçütlerine göre, Eksen I tanısı; kimlik sorunları, Eksen II tanısı; B
kümesi kişilik örgütlenmesi şeklindedir. Uygulamalarda somut ürünlerin ortaya konmasının
ardından vakanın ürünler ve yaşantısı arasında bağlantılar kurması istenmiştir.

SONUÇ
Çalışmalarda, çocuksu, benmerkezci ve narsisistik özellikler ile ilgili içgörünün arttığı, paranoid
eğilimlerin, şiddet içeren fantezilerin, eşcinsellik endişelerinin ortadan kalktığı ve yakın duygusal
ilişkiler kurabildiği, aile üyelerine, babasına karşı kızgınlığının azaldığı gözlendi.
Üniversite eğitimine ailesine yakın bir şehirde devam etme kararı aldı.

KAYNAKLAR
1. Dereboy ve ark. Batılılaşma ve Kimlik Direnci-Psikososyal Bir Yaklaşım. Cumhuriyet, Demokrasi
ve Kimlik.Yayına hazırlayan: Nuri Bilgin. Bağlam Yayıncılık. Đstanbul. 1997
2. Güney, M. Sanat Terapileri Türkiye Klinikleri J. Psychiatry Special Topics 2009; 2(2); 84-90
3. Schmoyer E. The Role of the Đmage in Five Projective Assessment Techniques.2008 A literature
Based Study. Master of Arts. Drexel University. August 2008
4. Naumburg M. Arts as Symbolic Speech. Journal of Aesthetics and Art Criticism. 1955; 13(4). pp.
435-450.
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19 Mayıs Üniversitesinde Sınıflar Büyüdükçe Cinselliğe Bakış
Değişiyor Mu?
Emel Aydın1, Gonca Ayşe Ünal2, Osman Özdel2
1
19 Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji AD. Samsun
2
Pamukkale Üniversitesi Psikiyatri AD. Denizli

AMAÇ
Üniversite gençliği, farklı değer yargıları taşıyan gençlerin bir araya gelmesiyle karma bir kültür
oluşturması ve sosyoekonomik değişimlerin etkisini yoğun bir şekilde yaşaması nedeniyle gençlik
içinde özel ve önemli bir yere sahiptir.(1,2) Bu çalışmada üniversite eğitimi almakta olan
öğrencilerde aileden uzaklaşmanın cinsel serbestlik düzeyi üzerine etkileri araştırılmıştır.
YÖNTEM
Bu çalışmada, 19 Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat ve Eğitim Fakültesi’nin I. ve IV. sınıf
öğrencilerinden, üniversite eğitimi için başka bir kente göç eden, randomize olarak seçilmiş 140
öğrenciye, H.J. Eysenck ve G. Wilson tarafından, cinsel davranışları ve tutumları ölçmek amacıyla
geliştirilen 13 maddeden oluşan Cinsel Serbestlik Ölçeği uygulanmıştır (3).

BULGULAR
Araştırma sonuçlarına göre, üniversite VI. sınıftaki öğrencilerin cinsel serbestlik puanı, I. sınıfta
öğrenim gören öğrencilerden anlamlı derecede yüksek bulunmuştur.(p<.001) Cinsel serbestlik
düzeyi annenin eğitim düzeyi ve öğrenci ailesinin ekonomik düzeyi ile anlamlı ilişkili bulundu
(p<.05). Diğer taraftan, öğrencilerin mezun oldukları lisenin özelliği ve öğrencilerin dini tutumları
arasında da anlamlı ilişki bulunmuştur (sırasıyla; p<.05, p<.001). SONUÇ
Çalışmamızda üniversite eğitimi süresince gençlerin cinsel serbestlik düzeyinde yıllar arasında
anlamlı farklılığın olduğu bulunmuştur. Bu farklılığı ortaya koyan özellikler irdelenmiştir. Pek çok
çalışma üniversite eğitiminin, cinselliğe bakışı ve cinsel deneyim sıklığını etkilediğini göstermiştir.
(1,4)

KAYNAKLAR
1.Özan S. ve ark. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Cinsel Tutum ve Davranış
Özellikleri. DEÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 18, Sayı 1, (Nisan) 2004; S: 27-39
2.Ekşi, A. Gençlerimiz ve Sorunları. Đstanbul Üniversitesi Yayınları, Đstanbul, 1982.
3.Eysenck, H. J. ve ark. Kişiliğinizi Tanıyın. Çev: Erduran E., Remzi Kitabevi, Đstanbul, 2000
4.Pınar G. ve ark. Özel Bir Üniversitede Okuyan Öğrencilerin Cinsel Sağlıkla Đlgili Bilgi, Tutum ve
Davranışları. Tıp Araştırmaları Dergisi: 2009: (7):105-113

Anahtar Kelimeler: Cinsel Serberstlik, Üniversite Eğitimi

78 | S a y f a

PB -18
Bir Parkinson Hastalığı Olgusu: Subtalamik Nükleusun
Stimülasyonu Sonrası Manik Atak
Tuğçe Toker Uğurlu1, Filiz Karadağ1, Mustafa Bayraktutan1, Feridun Acar2, Özkan Çeliker2
1
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Ana Bilim Dalı, Denizli
2
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Denizli

Giriş ve Amaç
Subtalamik nükleusun (STN) derin beyin stimülasyonu (DBS) Parkinson hastalığı (PH) tedavisinde
yaygın olarak kullanılmaktadır (1). Biz bu sunumda STN DBS sonrasında manik atak geçiren bir PH
olgusunu sunmayı amaçladık.

Olgu
56 yaşında, 10 yıldır PH tanısı olan; ropinirol 2mg/gün, levodopa 50mg-karbidopa 12,5mgentakapon 200mg 3X1 tedavisi alan kadın hastaya, medikal tedavi komplikasyonları nedeniyle DBS
planlanmaktaydı. Operasyon öncesi psikiyatrik muayenesinde, sitalopram 20mg/gün tedavisinden
yarar gören, remisyon ve alevlenme ile giden depresif dönemlerin olduğu, bir kez özkıyım
girişiminde bulunduğu, 1,5 yıldır antidepresan tedavi almadığı, son 1 ayda artan depresif
duygudurum, uyku bozukluğu, anhedoni, ilgi–istek azlığı tanımlanmaktaydı. Operasyon sonrası
essitalopram 5mg/gün tedavisinin 5. gününde, STN DBS’ndan 1 hafta sonra ortaya çıkan koridorda
koşarak yüksek sesle şarkı söyleme gibi uygunsuz davranışları nedeniyle tekrar değerlendirildi.
Psikiyatrik muayenede konuşma miktarı ve hızında artış, düşünce sürecinde hızlanma,
çağrışımlarda dağılma, öfori, grandiozite, artmış dini uğraşılar, libido ve psikomotor aktivite artışı,
uyku miktarında azalma, gerçeği değerlendirme ve yargılamada bozulma, içgörü kısıtlılığı saptandı.
Manik atak olarak değerlendirilen hastaya olanzapin 10mg/gün başlandı, essitalopram kesildi.
Manik belirtiler takip eden haftalarda azaldı. Bir ay sonraki takipte, aktif manik belirti saptanmayan
hastanın olanzapin dozu azaltılarak izleme alındı.

Tartışma
STN DBS sonrası gözlenen manik belirtiler, STN’un limbik bölgelerle bağlantılı alanlarının da
uyarımı, DBS’nun aşırı ve hızlı dopamin salınımına yol açması, hastanın öyküsünde duygudurum
belirtilerinin olması ile ilişkilendirilmektedir (1-3). Olgumuz duygudurum bozukluğu öyküsü olan
hastaların DBS sonrası duygudurum belirtileri açısından yakın izleminin önemli olduğunu
düşündürmektedir.

Kaynaklar
1.Mandat TS, Hurwitz T, Honey CR. Hypomania As An Adverse Effect Of Subthalamic Nucleus
Stimulation: Report Of Two Cases. Acta Neurochir. 2006;148(8):895-7.
2.Ulla M, Thobois S, Lemaire JJ, et al. Manic Behaviour Đnduced By Deep-Brain Stimulation Đn
Parkinson's Disease: Evidence Of Substantia Nigra Đmplication? J Neurol Neurosurg Psychiatry.
2006;77(12):1363-6.
3.Kulisevsky J, Berthier ML, Gironell A, et al. Mania Following Deep Brain Stimulation For
Parkinson's Disease. Neurology. 2002;59(9):1421-4.
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Depresyon Hastalarında Serum BDNF Düzeyleri ve Hastalık Şiddeti
Đle Đlişkisi
Gülfizar Sözeri Varma1, Yaşar Enli2, Tuğçe Toker Uğurlu1, Hüseyin Alaçam1, Nalan Kalkan
Oğuzhanoğlu1
1
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2
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Ana Bilim Dalı, Denizli

AMAÇ: Bu çalışmada, depresyon hastalarında serum BDNF düzeylerinin sağlıklı kontrol grubu ile
karşılaştırılması; BDNF düzeyleri ile depresyon şiddeti arasındaki ilişkinin araştırılması
amaçlanmıştır.

YÖNTEM: Çalışmaya Ocak-Haziran 2010 tarihleri arasında polikliniğimize başvuran, Depresif
Bozukluk tanısı konulan, son 2 aydır ilaç kullanımı olmayan hastalar alınmıştır. Depresyon
şiddetinin belirlenmesinde Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeği (HAM-D) kullanılmıştır.
Hasta grubu ile benzer yaş ve eğitim düzeyine sahip sağlıklı vakalardan kontrol grubu
oluşturulmuştur. Serum BDNF düzeyleri ELĐSA yöntemi ile belirlenmiştir. Đstatistiksel analizlerde
Independent t testi ve Pearson korelasyon analizi uygulanmıştır.

SONUÇLAR: Çalışmaya 30 depresyon hastası ve 40 sağlıklı kontrol katıldı. Hastaların yaş
ortalaması 39.75±16.26, HAM-D puanları 17.09±4.96 idi. Depresyon hastalarında BDNF
düzeylerinin kontrol grubuna göre düşük olduğu tespit edildi (sırasıyla, 1453.42±144.51 pg/ml,
1632.23±252.93 pg/ml, t=3.467, p=0.001). Hastaların BDNF düzeyleri ile HAM-D puanları
arasında korelasyon saptanmadı (r= 0.79, p=0.677).
TARTIŞMA: Çalışmamız, depresyon hastalarında serum BDNF düzeylerinin düşük olduğunu
göstermektedir. Yapılan birçok çalışmada benzer sonuçlar elde edilmiştir (1,2). Bazı çalışmalarda,
BDNF düzeyleri ile depresyon şiddeti arasında negatif korelasyon olduğu bildirilmektedir (3), ancak
bunu desteklemeyen çalışmalar da mevcuttur (4). Bizim sonuçlarımız BDNF düzeyleri ile depresyon
şiddeti arasında ilişki olmadığını düşündürmektedir.

Kaynaklar
1)Shimizu E, Hashimoto K, Okamura N ve ark. Alterations of serum levels of brain-derived
neurotrophic factor in depressed patients with or without antidepressants, Biol Psychiatry.
2003;54(1): 70-5.
2)Serra-Millàs M, López-Vílchez I, Navarro V ve ark. Changes in plasma and platelet BDNF levels
induced by S-citalopram in major depression, Psychopharmacology 2011.
3) Gonul AS, Akdeniz F, Taneli F ve ark. Effect of treatment on serum brain- derived neurotrophic
factor levels in depressed patients, Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci. 2005;255: 381-6.
4) Molendijk ML, Bus BA, Spinhoven P ve ark. Serum levels of brain-derived neurotrophic factor in
major depressive disorder: state-trait issues, clinical features and pharmacological treatment, Mol
Psychiatry. 2010
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Bir Grup Lise Öğrencisinde Yeme Tutumunun Sosyal Kaygı, Sosyal
Kaçınma ve Depresyon Đle Đlişkisi
Yarkın Özenli1, Elçin Yoldaşcan2
1
Doç Dr. Yarkın Özenli, Adana Numune Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Adana
2
Prof Dr. Elçin Yoldaşcan, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Adana

AMAÇ: Toplumumuzda yeme bozuklukları, özellikle genç erişkin ve geç adölesanlarda, artış
gösteren bir olgu haline gelmiştir. Yeme bozukluklarında genetik, çevresel ve yetiştirilme ile ilgili
etiyolojinin önemi kavranmıştır (1,2). Dahası psiyatrik ek tanılar sık sık yeme bozukluğuna eşlik
ederek prognoz ve tedaviyi etkilemektedir (3). Bu çalışmada amaç bir grup lise öğrencisinde yeme
tutumunun sosyal kaygı, sosyal kaçınma ve depresyonla ilişkisini araştırmaktır.
METOD: Çalışma grubunu 47 bayan lise öğrencisi oluşturmuştur. Çalışmaya katılan öğencilere
Yeme tutumumu testi, Liebowitz sosyal kaygı ölçeği ve Beck depresyon Envanteri uygulanmıştır.
Verilerin doğrusal analizi Pearson korelasyon analizi ile araştırılmıştır.
BULGULAR: Yeme tutumu ile sosyal kaçınma değerleri arası ilişki pozitif olarak bulunmuştur
(0.318, p<005). Yeme tutumu ile sosyal kaygı ve depresyon değerleri arasında istatistiksel ilişki
saptanmamıştır.

SONUÇ: Sosyal kaçınmanın yeme tutumu üzerinde olumsuz etkileri olabileği düşünülmektedir.
Kaynaklar
1.Ağırman A, Maner F. Yeme bozuklukları ve duygusal istismar: Olgu sunumu. Düşünen Adam:
Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 2010;23(2):121-127
2.Moore F, Keek PK (2003). Influence of sexual orientation and age on disordered eating attitudes
and behaviors in women. Int J Eat Dis; 34 (3): 370-394.
3.Herpetz-DahlmanB.Adolescent eating disorder. Definitions, symptomatology and comorbidity.
Child Adolesc Psychiatr Clin 2009; 18:31-47.

Anahtar Kelimeler: Yeme tutumu, depresyon, Sosyal kaçınma, Sosyal Kaygı
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Depresyon Hastalarında Serum BDNF ve Kortizol Düzeylerinin
Bilişsel Đşlevlerle Đlişkisi
Gülfizar Sözeri Varma1, Yaşar Enli2, Emel Aydın1, Tuğçe Toker Uğurlu1, Hüseyin Alaçam1, Nalan
Kalkan Oğuzhanoğlu1
1
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Ana Bilim Dalı, Denizli
2
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Ana Bilim Dalı, Denizli

AMAÇ: Bu çalışmada, depresyon hastalarında serum BDNF ve kortizol düzeylerinin belirlenmesi,
BDNF ve kortizol düzeylerinin bilişsel işlevlerle ilişkisinin araştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM: Çalışmaya Depresif Bozukluk tanısı konulan ve ilaç kullanımı olmayan hastalar
alınmıştır. Depresyon şiddetinin belirlenmesinde Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeği (HAMD) kullanılmıştır. Serum BDNF ve kortizol düzeylerinin ölçümü için kanlar sabah 8.00-10.00 saatleri
arasında alınmıştır. Nöropsikolojik değerlendirmede Sayı Dizileri Testi, Stroop Testi, Sözel Bellek
Süreçleri Testi, Görsel Bellek Testleri uygulanmıştır. Đstatistiksel analizler Pearson korelasyon
analizi ile yapılmıştır.

SONUÇLAR: Çalışmaya 30 depresyon hastası katıldı. Serum BDNF düzeyleri 1453.42±144.51
pg/ml, cortisol düzeyleri 11.54±4.57 µg/dL olarak belirlendi. Serum BDNF düzeyleri ile kortizol
düzeyleri ve nöropsikolojik test puanları arasında korelasyon saptanmadı. Serum kortizol düzeyleri
ile Stroop testi süre farkı arasında zayıf-orta derecede pozitif korelasyon tespit edildi (p=0.017).
Serum kortizol düzeyleri ile diğer nöropsikolojik test puanları arasında korelasyon saptanmadı.
TARTIŞMA: Çalışmamızda depresyon hastalarında serum BDNF düzeyleri ile kortizol düzeyleri
arasında ilişki olmadığı, serum BDNF düzeylerinin dikkat ve bellek performanslarını etkilemediği
tespit edilmiştir. BDNF dopaminerjik, kolinerjik, serotonerjik nöron işlevlerini etkileyen,
nöroplastisitede önemli rol oynayan bir madde olup öğrenme ve bellek üzerinde etkileri olduğu
bilinmektedir (1). Grassi-Oliveira R ve ark (2) depresyonda serum BDNF düzeylerinin kontrol
grubuna göre düşük olduğunu, BDNF düzeyleri azaldıkça sözel bellek performansının azaldığını
bildirmiştir. Oysa bizim çalışmamız BDNF düzeylerinin dikkat ve bellek işlevlerini etkilemediğini
düşündürmektedir.
Çalışmamızda, yüksek kortizol düzeylerinin dikkati olumsuz yönde etkilediği tespit edilmiştir.
Sonuçlarımız depresyon hastalarında yüksek kortizol düzeylerinin bilişsel işlevlerde bozulmaya yol
açtığını bildiren çalışmaları desteklemektedir (3). Bazı çalışmalarda kortizol düzeyleri ile bellek
işlevleri arasında ilişki olmadığı bildirilmektedir (4). Gomez ve ark (5) ise saat 18.00-01.00
arasındaki kortizol düzeyleri ile sözel bellek ve psikomotor hız performansının düşüklüğü arasında
ilişki olduğunu belirlemiştir. Kortizolün değişen diurnal ritmi ile bilişsel işlevler arasındaki ilişkinin
araştırılmasına yönelik çalışmalara gereksinim bulunmaktadır.

Kaynaklar

1) Figurov A ve ark Regulation of synaptic responses to high-frequency stimulation and LTP by
neurotrophins in the hippocampus. Nature.1996;20:706-9.
2) Grassi-Oliveira R ve ark. Low plasma brain-derived neurotrophic factor and childhood physical
neglect are associated with verbal memory impairment in major depression--a preliminary report.
Biol Psychiatry. 2008;64(4):281-5.
3) Hinkelmann K ve ark. Cognitive impairment in major depression: association with salivary
cortisol. Biol Psychiatry. 2009;66(9):879-85.
4) Vythilingam M ve ark.Hippocampal volume, memory, and cortisol status in major depressive
disorder: effects of treatment. Biol Psychiatry. 2004;56(2):101-12.
5) Gomez RG ve ark. The neuropsychological profile of psychotic major depression and its relation
to cortisol. Biol Psychiatry. 2006;60(5):472-8.

Anahtar Kelimeler: depresyon, BDNF (Brain-Derived Neurotrophic Factor), kortizol, dikkat,
sözel bellek, görsel bellek
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Kronik Psikiyatrik Hasta Yakınlarının Bakımda Yaşadıkları
Güçlükler ve Bilgi Gereksinimleri
Selma Sabancıoğulları, Havva Tel
Cumhuriyet Üniversitesi. Sağlık Bilimleri Fakültesi. Hemşirelik Bölümü. Sivas.

AMAÇ: Psikiyatri kliniğinde yatarak tedavi gören hasta yakınlarının, hastalarının bakımında
yaşadıkları güçlükler ve bilgi gereksinimlerinin belirlenmesidir.

YÖNTEM: Tanımlayıcı nitelikteki araştırmaya bir üniversite hastanesinin psikiyatri kliniğinde yatan
134 hastanın aile üyesi olan yakını alınmıştır. Veriler hasta yakınlarının bireysel özelliklerini,
hastaları ile ilgili yaşadıkları sorunları, hastalarının hastalığının yönetimine ilişkin ihtiyaç duydukları
bilgileri belirlemeye yönelik anket formu ile toplanmıştır (1). Verilerin analizinde yüzdelik dağılım
kullanılmıştır(2).
BULGULAR: Hasta yakınlarının yaş ortalaması 42.74±13.54, %52.2’si kadın, %47’si ilköğretim
mezunudur. Hasta yakınlarının %79.1’i hastasının hastalığı hakkında bilgisi olduğunu, %44.8’i
hastalık hakkındaki bilgiyi doktordan aldığını belirtmiştir (3). Hasta yakınlarının hastalarının
bakımında yaşadıkları güçlükler değerlendirildiğinde; %56.7’si hastalarının öfkeli davranışları ile baş
etmede, %50’si ilaçlarını kullanma konusunda, %44’ü iletişim kurmada güçlük yaşadıklarını
belirtmişlerdir. Hasta yakınlarının %58.2’sinin hastaları öfkelendiğinde ne yapacakları, %47.8’inin
hastasına nasıl düzenli ilaç kullandırabileceği, %44.8’inin ilaçların yan etkileri hakkında,
%43.3’ünün hastaları ile nasıl iletişime girecekleri konusunda bilgiye ihtiyaç duydukları
saptanmıştır. Hastalarının hastalık durumları ile baş etmede ne yaptıkları incelendiğinde; %47.8’si
yakın çevresinden yardım istediğini, %43.3’ü durumu kabullenip bir şey yapmadığını, %40’ı
sorunlara çözüm bulmak için plan yaptığını, %30 ‘u ise ağlayarak baş etmeye çalıştığını
belirtmişlerdir.

SONUÇ: Hasta yakınlarının büyük çoğunluğunun hastasının hastalığı hakkında bilgisi vardır. Hasta
yakınları en çok hastalarının öfkeli davranışlarını kontrol etme, ilaçlarını düzenli kullandırma ve
iletişim sorunlarını çözme konularında sorun yaşamakta ve bu konularda daha çok bilgiye ihtiyaç
duymaktadırlar.

Kaynaklar
1.Gümüş BA. Şizofreni hastalarının ve yakınlarının sağlık eğitimi gereksinimleri Anadolu Psikiyatri
Dergisi 2006;7:33-42.
2.Yıldız M, Yazıcı A, Çetinkaya Ö, Bilici R, Elçim R. Şizofreni hastalarının yakınlarının hastalıkla ilgili
bilgi ve görüşleri. Türk Psikiyatri Dergisi 2010;21(2):105-113.
3.Tel H, Terakye G. Şizofrenik hasta ailelerine yönelik bir psikoeğitimsel yaklaşım uygulaması
denemesi. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2000; 1(3):133-142.

Anahtar Kelimeler: eğitim gereksinimleri, psikiyatrik hasta ailesi
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Psikotik Bozukluk Öntanısı Alan Wernike Afazisi Olgusu
Esra Aydın Sünbül, Gülnihal Şimşek, Fatma Cengiz, Mustafa Bilici
Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Đstanbul

GĐRĐŞ
Wernicke Afazilerinde hasar Wernicke alanı veya yakındaki temporal ve parietal bölge içinde
olabilir. Merkez superior temporal gyrus’un posterior üçte birlik kısmıdır. Wenicke afaziklerinin
özellikleri akıcı,ezgi ve çekimlerin normal kullanıldığı ama anlam işlevli sözcüklerin yokluğundan
dolayı anlamlı olmayan konuşma türüdür (1).

AMAÇ
Psikiyatri acil servislerine başvuran hastalarda konuşma ve anlama bozuklukları değerlendirilirken
hastaların dahili, nörolojik muayeneleri detaylı yapılmalı ve ayırıcı tanıda yelpaze geniş tutulmalı,
organik etioloji araştırılmalı.

OLGU
G. A. 63 yaşında, kadın.Son 6 aydır söylenen şeyleri anlamıyor; yemek yapıyor, ama ocağın altını
yanık unutuyor; kendi kişisel bakımını yapıyor, ama ev işlerine ilgi göstermiyor; sürekli oğlunun
adını sayıklıyor ve eski olaylardan bahsediyormuş. Hasta sorulara anlamsız yanıtlar veriyormuş.
Küfürlü konuşması varmış amaküfür etmediğini iddia ediyormuş.2003te bilinci kapalı yatar halde
bulunan hastaya “Serebrovasküler Đskemik Atak” tanısı konarak 2 ay tedavi uygulanmış.Taburculuk
sonrası kontrollerı yapılmamış.2005 te ailesel problemlerden dolayı hasta evi terketmek istemiş,
camları kırmış, sonrasında bir daha eşi ile konuşmamış. Hasta atipik psikotik bozukluk ön tanısı ve
organisite şüphesi ile yatırıldı.

BULGULAR VE SEYĐR
Hastanın eski beyin MR ları istendi, incelen MR da bilateral pons ve mezensefalonda lakuner
enfarktlar, sol serebellar lakuner enfarkt, sol pca enfarktı, sol lca arka devizyonda enfarkt saptandı.
Hepsinin kronik enfark olduğu ve yoğun periventrikuler iskemi olduğu görüldü. Hastada
serebrovaskuler hastalık doğrulandı.

TARTIŞMA
Olguda oğlunun evi terkedişi sonrası uyum bozukluğuna sekonder bulgular olabileceği; aynı
zamanda geçirdiği SVO öncesi ve sonrasında devam eden anlamsız konuşma ve anlamsız cevap
vermesi bizi wernicke afazisine yönlendirmiş ve bu anlamsız konuşmaların psikotik bozukluk lehine
değil afazinin yol açtığı anlama ve uygun cevap oluşturmadaki bozukluktan kaynaklandığı
anlaşılmıştır. Bu olgudan yola çıkarak yaşlı popülasyonda psikoz tanısından önce organisite
araştırılmalı.

SONUÇ
Kendi kendine konuşma,anlamsız şeyler söyleme şikayetiyle başvuran hastalarda ayırıcı tanı iyi
yapılmalı. Psikotik bulgu olarak değerlendirilen semptomlar organik hastalıkların habercisi olabilir.

KAYNAKLAR
1-Kertesz A. Clinical forms of aphasia. Acta Neurochir Suppl (Wien). 1993;56:52-8.

Anahtar Kelimeler: organisite, psikotik bozukluk, wernike afazisi
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Manik Atakla Ortaya Çıkan Bir Prolaktinoma Olgusu
Alper Ünal, Başak Ünübol, Özgür Süner, Sermin Kesebir
Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Đstanbul

GĐRĐŞ: Bipolar hastalarda hipotalamo-pituiter eksen hiperaktivitesi ve hipofiz glandının büyüklüğü
çeşitli çalışmalarda rapor edilmektedir(1,2).Literatürde hipofiz adenomu mevcut olgularda manik
atak ortaya çıkışıyla ilgili sınırlı sayıda olgu bildirimi mevcuttur(3).

AMAÇ: Hipofiz tümörlerinin farklı psikiyatrik kliniklerle karşımıza çıkabileceğini, psikiyatrik
öykünün yokluğunda ortaya çıkan mani tablolarında hipofiz adenomu ve hiperprolaktineminin
araştırılmasının gerektiğini vurgulamaktır.
OLGU: Đ.S.B., 55 yaşında, erkek, evli, makine mühendisi olarak çalışıyor.Öncesinde psikiyatrik
rahatsızlığı olmayan hasta;10 gün önce başlayan, öfori,para harcama isteğinde artış, uykusuzluk,
önceden kullanmadığı renk ve tarzda giyinme, cinsel istekte, konuşma miktarında artış ve
hareketlilik şikayetleriyle polikliniğimize başvurdu.Psikomotor aktivite artmış, duygudurum eleve,
duygulanım öforik, konuşma basınçlı, düşünce hızı artmış, çağrışımları gevşek, Young Mani Skoru
28 olarak değerlendirildi.Kranial MR sonucunda: Hipofiz glandın sağ ve orta kesimini kaplayan
2.5x2.2x2cm boyutlarında, hipofiz makroadenomuyla uyumlu lezyon bulundu.LH, FSH, kortizol
değerleri normalken, prolaktin 899 ng/mL olarak, yüksek tespit edildi.

SONUÇ: Manik atak tanısıyla valproat 1000mg/gün tedavisi başlandı.Tedavinin 7.gününde
duygudurumu ötimik, afekt hafif eleve, Young Mani Skoru 7 olarak değerlendirildi.Uyku düzeninin
normale döndüğü, cinsel isteğindeki artışın gerilediği, para harcamasının azaldığı öğrenildi.

TARTIŞMA: Đleri yaşta ilk kez manik atak geçiren bu olguda tespit edilen hipofiz adenomu,
hipofiz gland volümündeki değişikliklerin, prolaktin artışının bipolar bozukluk gelişiminde risk
faktörü olabileceğini bildirir çalışmaları desteklemektedir.Hipofiz tümörleri farklı psikiyatrik
kliniklerle karşımıza çıkabileceğinden, psikiyatrik öykünün yokluğunda, ortaya çıkan duygudurum
bozukluklarında hipofiz glandına ait patolojiler akla getirilmelidir.

1.Pituitary volume in patients with bipolar disorder and their first-degree relatives.Takahashi T,
Walterfang M, Wood SJ, Kempton MJ, Jogia J, Lorenzetti V, Soulsby B, Suzuki M, Velakoulis D,
Pantelis C, Frangou S.J Affect Disord.2010 Aug;124(3):256-61.
2.Increased pituitary volume in patients with established bipolar affective disorder.Takahashi T,
Malhi GS, Wood SJ, Walterfang M, Yücel M, Lorenzetti V, Soulsby B, Suzuki M, Velakoulis D,
Pantelis C.Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry.2009 Oct 1;33(7):1245-9.
3.[Mental changes in course of pituitary gland tumour--a case study].Cubała WJ, Afeltowicz Z,
Sowiński P.Psychiatr Pol.2004 Mar-Apr;38(2):311-20.
Anahtar Kelimeler: Prolaktinoma, Manik Atak
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Damar dışı yollarla uyuşturucu madde kullanan kişilerde AntiHIV,Anti-HCV, HbsAg ve VDRL seropozitifliği
Elif Aktan Mutlu1, Ender Altıntoprak2
1
Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği
2
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri A.D

GĐRĐŞ:
Dünyada opiyat, kokain ve amfetamin benzeri maddelerin büyük oranda damar dışı yollarla
kullanıldığı bilinmektedir(1). Damar içi kullanıcılarının bulaşıcı hastalıklara damar içi madde
kullanmayanlara göre daha fazla maruz kaldıkları gözlenmiştir(2).
Ülkemizde damardan madde kullananların bazı enfeksiyonlara maruz kalma oranları araştırılmış,
damar dışı yollarla madde kullananların bu konudaki riskleri araştırılmamıştır (3, 4).

MATERYAL-METOD:
Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi psikiyatri polikliniğine başvurmuş olan madde kullanıcıları içinde
hayatı boyunca hiç damardan madde kullanmamış 55 hasta seçilmiştir.

SONUÇLAR:
Hastaların %98,2’si erkek (n=54), %1,8’i kadındır (n=1).Hastaların 37'si eroin(%67,3),7'si esrar
(%12,7),3'ü alkol (%5,5), kalanı da diğer maddeleri kullanmaktaydı. Anti-HCV 55 hastanın 53’ünde
çalışılmış, bir hastada pozitif bulunmuştur (%1,8). Anti-HIV 55 hastadan 54’ünde çalışılmış,
tamamında negatif bulunmuştur(%98,2). HbsAg tüm hastalarda çalışılmış bir hastada pozitif
bulunmuştur (1,8). VDRL 55 hastadan 45’inde çalışılmış,hepsinde negatif bulunmuştur(%81,8).

TARTIŞMA:
Kan donörlerinin incelendiği, hastanemizde yapılan bir çalışmada HBs taşıyıcılığı, %2.92, HCV
taşıyıcılığı %0.22, HIV seropozitifliği %0.04, VDRL seropozitifliği %0.36 olarak bulunmuştur(5).Bu
değerler toplumda görülen değerlerin altında sonuçlardır. Bizim çalışmamızda da toplum
değerlerinin altında seropozitiflik mevcuttur.
Çalışmamızın kısıtlılıkları arasında hastaların riskli cinsel ilişkilerinin bilinmemesi sayılabilir ancak
riskli ilişkilerin sorgulandığı çalışma sonuçlarından bile daha az seropozitiflik bulunması dikkat
çekicidir. Yöredeki muhafazakar kültürün katkısı olabileceği düşünülebilir.

KAYNAKLAR:
1-Neaigus A, Gyarmathy VA, Zhao M, et al. Sexual and other risks for HBV and HCV
seroconversions among noninjecting heroin users. J Infect Dis 2007;195:1052-61.
2-Camoni L, Regine V, Salfa MC, et al. Continued high prevalence of HIV, HBV and HCV among
injecting and noninjecting drug users in Italy.
3-Mırsal H, Kalyoncu ÖA, Pektaş Ö ve ark. Damar yolundan eroin kullananlarda hepatit B, hepatit C
ve HIV yaygınlığı. Bağımlılık Dergisi. 2003;4(1):10-14.
4-Yenen ŞO, Beyazyürek M, Keskin K ve ark. Damar içi uyuşturucu bağımlılarında HbsAg, Anti-HBc,
Anti-HCV, Anti-HTLV-1,Anti-HIV1/2 araştırması. Klimik Dergisi. 1993;6(1):35-36.
5-Arabacı F, Şahin HA, Şahin Đ ve ark. Kan Donörlerinde HBV, HCV, HIV ve VDRL Seropozitiflği.
Klimik Dergisi.2003;16(1):18-20.
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Kronik Ruhsal Sorunlu Hastaların Primer Bakım Vericilerinde
Tükenmişlik ve Depresyon
Havva Tel1, Şükran Ertekin Pınar2
1
Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Psikiyatri Hemşireliği AD,
Sivas
2
Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, Sivas

AMAÇ: Bu çalışma kronik ruhsal sorunlu hastaların primer bakım vericilerinde tükenmişlik ve
depresyon durumlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır.

YÖNTEM: Tanımlayıcı nitelikteki çalışma 1 Ekim 2009–30 Nisan 2011 tarihleri arasında
yapılmıştır. Araştırmaya bir üniversite hastanesinin psikiyatri servisinde yatan şizofreni ile
duygulanım bozukluğu (bipolar affektif bozukluk, depresyon) tanılı 103 hastanın primer bakım
vericileri alınmıştır. Çalışma verileri kişisel bilgi formu, Maslach Tükenmişlik Ölçeği ve Beck
Depresyon Ölçeği ile toplanmıştır. Araştırma verilerinin değerlendirilmesinde yüzdelik dağılım, t
testi, Pearson korelasyon analizi ve ANOVA testleri kullanılmıştır.

BULGULAR: Çalışmaya katılan primer bakım vericilerinin yaş ortalaması 40.20±11.87’dir. Bakım
vericilerin % 60.2’sinin kadın, % 73.8’inin evli, % 47.6’sının ilkokul mezunu, % 72.8’inin şehir
merkezinde yaşadığı, % 56.3’ünün çalışmadığı, % 42.7’sinin hastanın eşi olduğu saptanmıştır.
Bakım verilen hastaların % 52.4’ünün şizofreni, % 47.6’sının duygulanım bozukluğu tanılı, %
35.9’unun hastalık süresinin 11 yıl ve daha fazla olduğu, % 69.9’unun en son bir yıl önce
hastanede yattığı saptanmıştır. Bakım vericilerde tükenmişlik ve depresyon arasında anlamlı bir
ilişki olduğu (r=. 679, p=.000) tükenmişlik arttıkça depresyonun arttığı, kadın, okur-yazar olmayan
ve eş konumundaki bakım vericilerde depresyonun daha yüksek olduğu, en son 2–5 yıl önce
hastane yatışı olan hastaların bakım vericilerinde tükenmişlik ve depresyonunun daha düşük, 18–
25 yaş grubundaki bakım vericilerde ise tükenmişliğin daha düşük olduğu saptanmıştır.

SONUÇ: Kronik ruhsal sorunlu hastaların primer bakım vericileri tükenmişlik ve depresyon
yaşamaktadır. Tükenmişlik ve depresyon arasında yakın ilişki bulunmaktadır. Primer bakım
vericilerde tükenmişlik arttıkça depresyon da artmaktadır.

KAYNAKLAR:
1. Maslach C, Jackson SE. The measurement of experienced burnout. Journal of Occupational
Behaviour 1981; 2: 99–113.
2. Aydemir Ö, Köroğlu E (Ed.). Psikiyatride Kullanılan Klinik Ölçekler. Ankara, Hekimler Yayın
Birliği, 4.baskı, 2009; s. 147–151.
3. Angermeyer MC, Bull N, Bernert S et. al. Burnout of Caregivers: A Comparison Between Partners
of Psychiatric Patients and Nurses. Archives of Psychiatric Nursing 2006; 20(4): 158–165.
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Bir Üniversite Hastanesi Psikiyatri Servisinde Tedavi Gören
Gebelerin Klinik, Sosyo-Demografik Özellikleri Ve Đzlem Sonuçları
Özge Saraçlı1, Nuray Atasoy1, Vildan Çakır Kardeş1, Elif Karaahmet2, Levent Atik1
1
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Zonguldak
2
Urfa Siverek Devlet Hastanesi, Urfa

AMAÇ: Tedavi edilmeyen ya da yetersiz tedavi edilen maternal psikiyatrik hastalık, doğum öncesi
bakımın kötü olması, yetersiz beslenme, sigara, alkol kullanımı ve doğum komplikasyonlarıyla
sonuçlanabilir. Biz 2003-2011 yılları arasında hastanemizde psikiyatrik tedavi gören gebelerin
klinik, demografik, tedavi ve izlem özelliklerini tartışmayı hedefledik.

YÖNTEM: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi psikiyatri kliniğinde 2003-2011 yılları arasında tedavi
gören 16 gebe hastanın bilgileri toplandı. Hastaların, psikiyatrik tanıları, belirtileri, yatış süreleri,
gebelik haftaları, komorbid tıbbi sorunları, doğum komplikasyonları, bebek ve anneye dair doğum
sonrası komplikasyonları kaydedildi. Psikiyatrik hastalık şiddeti klinik global izlenim şiddet ve
düzelme ölçeği ile ölçüldü.
SONUÇ: Hastaların ortalama yaşı 31.6 (24-41) idi. Hastaların hastaneye başvurularında ortalama
gebelik haftaları 21 haftaydı (5-33). Hastalık belirtileri, gebelik nedeniyle kullandığı ilaç tedavisini
kestiği için alevlenen yedi hasta vardı. Altı hastada gebelik istenmeyen gebelikti. Gebelik
haftalarına göre hastalar en çok ikinci trimesterda başvurmuştu. Doğuma bağlı komplikasyonlara
bakıldığında dört erken doğum, iki preeklampsi, bir hastada oligohidramniyoz tespit edildi. 10
hastada EKT ve sonrasında ilaçla sürdürüm tedavisi, beş hastada ilaç tedavisi uygulanırken bir
hasta psikoterapiyle takip edilmişti. Hastaların 11’i tedaviyle önemli oranda düzelirken (KGĐ<3), üç
hastada hafif düzelme oldu, iki hasta tedaviye cevapsızdı. Tedaviye cevap vermeyen, tedaviyi
reddeden ve ailesinin isteğiyle tedavi tamamlanmadan taburcu edilen bir hasta intihar ederek öldü.

TARTIŞMA: Annenin psikiyatrik hastalığı, hem anne ve hem de gelişmekte olan fetüste sorunlarla
ilişkilidir. Tedavi edilmemiş depresyon ve anksiyete bozuklukları olumsuz gebelik sonuçlarında
artışla ilişkilidir. Gebelikte ağır depresyon, mani ve şizofrenide EKT etkili ve güvenli tedavilerden
birisidir. EKT, tedavi edilmeyen duygudurum ataklarından ve teratojenik etkisi olan ilaç
tedavilerinden daha az risklidir. Đdeal tedavi, gelişen fetus için riski ve gebe kadında psikiyatrik
semptomları en aza indirecek tedavidir. Gebelik ve doğum sonrası dönemde psikiyatrik hastalıklara
yaklaşımla ilgili ortak bir veri tabanı ve tedavi kılavuzları oluşturmanın hastaların etkin tedavisi için
önemli bir adım olacağı düşüncesindeyiz.

Anahtar Kelimeler: doğum komplikasyonları, gebelik, psikiyatrik bozukluk, tedavi
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Bitkisel Đlaçlar ve Mani: Bir Olgu Sunumu
Tuğba Devecioğlu, Umut Mert Aksoy
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları E.A. Hastanesi 1. Psikiyatri
Kliniği, Đstanbul

GĐRĐŞ-AMAÇ: Son yıllarda, psikiyatride bitkisel ilaçların kullanımı artmıştır. En sık kullanım
nedenlerinin başağrısı, uykusuzluk, anksiyete bozuklukları ve depresyon olduğu görülmektedir (1).
Literatürde bitkisel preparatlara bağlı psikotik ve manik ataklar tanımlanmıştır (1,2,3). Bitkisel
ilaçlarla tetiklenmiş olduğu düşünülen manik epizod olgusu aktarılacaktır.

OLGU: 33 yaşında, evli, kadın hastanın psikiyatrik muayenesinde psikomotor aktivite, konuşma
hızı ve miktarında artma, çağrışımlarda hızlanma, duygudurumunda öfke gözlemlenmekteydi.
Varsanı saptanmadı. Perseküsyon fikirleri bulunan hastanın öyküsünde, bir haftadır uykusuzluk,
hareketlilik, öfke, dini uğraşlarda artma, zarar görme düşünceleri tanımlanmaktaydı. Özgeçmişinde
bir psikiyatrik başvuru dışında özellik yoktu, kısa süre düzensiz antidepresan kullanmıştı, hipomanik
veya manik kayma tanımlanmamaktaydı. 3 aydır yorgunluk, anhedoni, mutsuzluk gibi depresif
yakınmalarla St. John’s Wort (hypericum perforatum), oğul otu (melissa officialis), gingko biloba,
kırmızı Kore ginsengi, civan perçemi (achillea millefolium) kullanmaktaydı. Soygeçmişinde özellik
yoktu, madde kullanımı saptanmadı. Hemogram, biyokimya, TFT,seroloji, bilgisayarlı tomografi,
elektroensefalografi normaldi. Özgeçmiş ve psikiyatrik öyküsü değerlendirdildiğinde, manik
epizodun bitkisel ilaçlarla tetiklenmiş olabileceği düşünüldü. Haloperidol 10 mg/gün, biperiden 5
mg/gün başlandı, distoni nedeniyle ketiyapine geçildi, titrasyonla 600 mg/güne çıkıldı. Kısa sürede
tam düzelmesi olan hasta DSM ’ye göre madde kullanımına bağlı duygudurum bozukluğu, manik
özellikleri olan tanısı ile taburcu edildi.

TARTIŞMA: Bitkisel preparatlar hekime danışmadan, denetimsiz kullanılmaktadır ve istenmeyen
etki ve ilaç etkileşimleri görülmektedir(2). Bitkisel ilaçlarla tetiklenen mani Akiskal sınıflandırması
uyarınca Tip III bipolar bozukluk olarak tanımlanabilir ve bipolar spektrumunda değerlendirilmelidir.
Kullanım ve ulaşımının kısıtlanması, hekimlerin bilgi sahibi olması gerekmektedir. Psikiyatrik
muayenede sorgulanması önerilmektedir.

Kaynaklar
1. Joshi KG, Faubion MD. Mania and psychosis associated with St. John’s Wort and ginseng.
Psychiaty 2005; 2(9): 56-61
2. Çelik S, Konkan R, Erkmen H ve ark. Bitkisel ilaçlar ve psikiyatride kullanımı. Düşünen adam
2007; 20(4): 186-195
3. Saatcıoglu O, Ugur Z, Kamberyan K, Yanik M. A psychotic disorder related to use of herbal
preparation: case report. Int J Psychiatry Med 2007; 37(3): 279-82
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Kararda Çelişki Ölçeği’nin Türkçe Geçerlik Güvenirlik Çalışması
Zehra Çalışkan, Umut Yıldız
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Đzmir

AMAÇ: Sağlık alanındaki karar verme süreçlerini değerlendirmek adına O’Conner tarafından 1995
yılında geliştirilen onaltı maddelik Kararda Çelişki Ölçeği (KÇÖ), hastaların sağlıklarıyla ilgili
kararlarını oluştururken yaşadıkları çelişkiyi ölçmektedir (2,3). Bu çalışmada KÇÖ’nin Türkçe
çevirisinin geçerlik ve güvenirliğinin yapılması amaçlanmıştır.

YÖNTEM: Ölçek Türkçe’ye tercüme edilmiş, Türkçe’den tekrar Đngilizce’ye tercümesi yapılıp,
geliştiren merkezden onayı alınmıştır. KÇÖ’nin psikometrik özelliklerine ve güvenirliğine ilişkin
bulguların elde edilmesinde 66 erken ve ileri evre meme kanseri hastasının verileri, geçerliğine
ilişkin bulgular ve diğer istatistiksel analizlerde ise 48 erken evre meme kanseri hastasının verileri
kullanılmıştır. E.Ü.T.F Genel Cerrahi Anabilim Dalı’na meme kanseri ameliyatı için başvuran, on
sekiz yaş üstü, okur-yazar, çalışmaya gönüllü onam veren, yapılan görüşme ve uygulamaları
anlayıp iletişim kurulabilen hastalara ölçek uygulanmıştır.
BULGULAR: Güvenirlik çalışması olarak yarıya bölme yöntemiyle her bireyin tekli ve çiftli madde
toplamları bulunarak, iki yarım güvenirliği hesaplanmıştır. KÇÖ’nin güvenirlik değerleri SpearmanBrown iki yarım güvenirlik katsayısı ile 0.83 olarak saptanmıştır. KÇÖ’nin bütününe ait Cronbach
alpha iç tutarlık katsayısı.92 olarak saptanmıştır.
KÇÖ’nin iç tutarlığı ayrıca madde düzeyinde de incelenmiş, 16 maddesine ait madde/toplam puan
korelasyon katsayılarına göre hiçbir madde toplam korelasyonu olumsuz etkilememiştir. KÇÖ’nin alt
ölçeklerine ait iç tutarlık katsayıları.63 ile.87 arasında değişmiştir.
Ölçeğin geçerliğinin test edilmesi için yapı geçerliği, faktör geçerliği ve ayırt edici geçerliğine
bakılmıştır. KÇÖ alt ölçek puanları arasındaki ilişki Pearson Momentler Çarpımı ile hesaplanmış,
korelasyon katsayıları.34 ile.82 arasında değişmiştir. Elde edilen katsayıların tümü p<.01 ve p<.05
düzeyinde anlamlıdır.

SONUÇ: KÇÖ’nin yapı geçerliği yüksektir. Ölçeğin tüm maddelerinin işlemekte olduğu
görülmüştür. Faktör analizi bulguları ölçeğin orijinali ile benzer boyutlara ayrıldığını
desteklemektedir.
1.Beaver, K. (1996). Treatment Decision Making in Women Newly Diagnosed with Breast Cancer,
Cancer Nurs, 19(1): 8-19
2.Koedoot, N. (2001). The Decisional Conflict Scale: Further Validation in Two Samples of Dutch
Oncology Patients, Patient Educ Couns, 1,45(3): 187-93
3.O'Connor, A.M. (1995). Validation of a Decisional Conflict Scale, Med Decis Making, 15(1): 25-30
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Klozapin kullanımına bağlı Nöroleptik Malign Sendrom: Olgu
Sunumu
Almıla Erol, Gülperi Köybaşı, Engin Sert, Levent Mete
Đzmir Atatürk Eğitim ve Aratırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği

GĐRĐŞ-AMAÇ: Nöroleptik Malign Sendrom (NMS) antipsikotikler ve dopaminerjik sistemi
etkileyen diğer ilaçların kullanımı ile ilişki olarak ortaya çıkan, yaşamı tehdit edici bir durumdur.
Antipsikotik kullananlarda %1 civarında görülmektedir (1). Tipik olarak klasik antipsikotiklerle
görülmekle birlikte, atipik antipsikotiklerle de olgu bildirimleri vardır (2). Bu yazıda Klozapin
kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan bir NMS olgusu bildirilmiştir.

OLGU: 27 yaşında, erkek, bekar, üniversite mezunu, müzisyen. Đlk kez 2006 yılında psikotik
bulgular ortaya çıkmış. Bir psikiyatrist tarafından şizofreni tanısı konarak Clopixol depot başlanmış.
Đkinci dozun ardından genel durumunda bozulma, bilinçte kapanma, vücutta kasılma gelişmesi
sonucunda NMS tanısı ile 56 gün yoğun bakımda yatarak izlenmiş. Hastaneden çıkışından sonra
kısa bir süre olanzapin kullanmış, sonrasında klozapine geçilmiş. Klozapin 150 mg/gün ile psikotik
bulguları remisyonda olan hastanın 3 yıl sonra yataktan çıkmama, yemek yememe, tuvaletini
yatağına yapma yakınmaları başlamış. Hastanemiz acil servisinde kas rijiditesi, ateş yüksekliği,
lökositoz, CK yüksekliği saptanarak NMS tanısı ile Nöroloji yoğun bakıma yatırıldı. Bromokriptin ve
benzodiyazepin ile NMS düzelen hasta psikiyatri servisine nakil alındı. Psikotik alevlenmesi olan
hastaya 10 seans EKT uygulandı. EKT sonrası Ketiapin 25 mg/gün başlanıp çok yavaş doz
artımlarıyla 600 mg/güne çıkıldı. Halen Ketiapin 600 mg/gün kullanan hastanın 1 yıldır aktif
psikotik bulgusu olmadı.

SONUÇ: NMS büyük oranda dopaminerjik reseptör afinitesi yüksek ilaçlarla ortaya çıkmaktadır.
Klozapin NMS gelişimi için en düşük riskli ilaçlar arasında görünmekle birlikte, klinik uygulamalarda
nadir de olsa NMS olasılığı bulunduğu unutulmamalıdır (3).

Kaynaklar
1) Berardi D, Amore M, Keck PE ve ark. Clinical and pharmacologic risk factors for neuroleptic
malignant syndrome: a case-control study, Biological Psychiatry 1998; 44:748–754.
2) P.I. Rosebush, T. Stewart and A.G. Gelenberg, Twenty neuroleptic rechallenges after neuroleptic
malignant syndrome in 15 patients, Journal of Clinical Psychiatry 1989; 50:295–298.
3) E.S. Anderson and P.S. Powers, Neuroleptic malignant syndrome associated with clozapine use,
Journal of Clinical Psychiatry 1991; 52:102–104.
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Yatarak Tedavi Gören Konversiyon Bozukluğu Hastalarında Ek Tanı
Sıklığı ve Tedavi Yaklaşımı
Gülfizar Sözeri Varma, Mustafa Bayraktutan, Çağdaş Atkaya, Osman Özdel
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Ana Bilim Dalı, Denizli

AMAÇ: Bu çalışmada, yatarak tedavi gören Konversiyon Bozukluğu hastalarında psikiyatrik ektanı
sıklığının araştırılması ve ektanılar nedeniyle uygulanan farmakoterapinin gözden geçirilmesi
amaçlanmıştır.

YÖNTEM: Çalışmaya kliniğimizde 2009-2010 yılları arasında yatarak tedavi gören Konversiyon
Bozukluğu hastaları alınmıştır. Belirtilen sürede 27 hasta Konversiyon bozukluğu tanısıyla
izlenmiştir. Hastaların sosyodemografik özellikleri ve klinik verileri dosyaların geriye dönük
incelenmesinden elde edilmiştir.
BULGULAR: Hastaların çoğunluğu kadındı (%77.8). %81.5’inde psikiyatrik bir ek tanı mevcuttu.
Depresif Bozukluk en sık konulan ek tanıydı (%63). Konversiyon bozukluğu alttipleri %37
katılmalar ya da konvulsiyon gösteren, %29.6 karışık görünüm sergileyen, %18.6 motor semptom
gösteren, %14.8 duyu semptomları gösteren olarak belirlendi. Ek tanı alan hastaların
çoğunluğunda SSRI ve atipik antipsikotiklerin birlikte kullanıldığı tespit edildi. En sık kullanılan
antipsikotik ilaç ketiapin idi. (ortalama±SD:156.82±104.93mg/g).

TARTIŞMA: Çalışmamızda en sık görülen ek tanının depresyon, en sık görülen alttipin katılmalar
ya da konvulsiyon gösteren alttip olduğu görülmektedir. Poliklinikten izlenen hastalarda ek tanı
sıklığının %36.6, en sık görülen ek tanının depresyon olduğu bildirilmiştir (1). Bu çalışmada ek tanı
sıklığı bizim çalışmamıza göre düşüktür. Ek tanı varlığının yatış oranlarını arttırdığı düşünülebilir.
Konversiyon bozukluğunda temel tedavi yaklaşımı semptomları ortaya çıkaran içrel çatışmaların
anlaşılıp çözümlenmesi, ego gücünün güçlendirilmesidir. Psikiyatrik ektanı varlığında psikotrop ilaç
kullanılabilmektedir (2). Çalışmamızda hastaların çoğunluğunda antidepresan ve düşük doz
antipsikotik kullanıldığı görülmüştür. Tercih edilen atipik antipsikotik sıklıkla ketiapin olup, yapılan
çalışmalarda ketiapinin depresif belirtileri, anksiyeteyi, uyku sorunlarını, ajitasyonu azalttığı
bildirilmektedir (3,4).

Kaynaklar
1)Deveci A ve ark Bir üniversite hastanesi psikiyatri polikliniğine başvuran konversiyon bozukluklu
hastaların sosyodemografik ve klinik özellikleri Anadolu Psikiyatri Dergisi 2002;3:28-33
2)Çevik A. Konversiyon Bozukluğu Psikiyatri Dünyası 1999;1:11-14
3)Dannlowski U ve ark. Adjunctive antidepressant treatment with quetiapine in agitated
depression: positive effects on symptom reduction, psychopathology and remission rates. Hum
Psychopharmacol. 2008;23:587-93.
4)Rihmer Z. Antidepressive efficacy of quetiapine XR in unipolar major depression--the role of early
onset of action and sleep-improving effect in decreasing suicide risk. Neuropsychopharmacol Hung.
2009;11:211-5.
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Erişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tanısı Alan
Kişilerde Ek-Tanı
Demet Güleç Öyekçin1, Özlem Öztürk Şahin2, Erkan Melih Şahin3, Uğur Zeren4, Cengiz Tuğlu5
1
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Psikiyatri Uzmanı, Uzm.
Dr.
2
Çanakkale Devlet Hastanesi, Psikiyatri Uzmanı, Uzm. Dr.
3
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği
Uzmanı, Doç. Dr.
4
Hakkari Askeri Hastanesi, Psikiyatri Uzmanı, Uzman Dr.
5
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Psikiyatri Uzmanı, Prof. Dr.

Giriş
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) çocukluk çağında başlayan olguların %50-70’inin
genç erişkinlikte de belirtilerinin devam ettiği gösterilen bir nöropsikiyatrik bozukluktur(1).DEHB
ek-tanı oranları hayli yüksektir ve çeşitli çalışmalarda %65-89 arasında oranlar verilmektedir
(2).Çalışmamızın amacı üniversite öğrencilerinde erişkin DEHB yaygınlığını ve ek tanı oranlarını
saptamaktır.

Yöntem
Kesitsel tanımlayıcı desende tasarlanmış ve evrenini Trakya Üniversitesinin Edirne şehir merkezinde
eğitim gören öğrencilerin oluşturduğu araştırmamızda evreni temsil edecek örneklem tabakalı küme
örneklemi ile belirlenmiştir. Öğrencilere Wender Utah Ölçeği ve sosyodemografik bilgi formu
doldurulmuştur.Ölçekten 36 puan üstü alan ve görüşmeyi kabul eden öğrencilerle yüzyüze SCID
görüşmesi yapılmıştır.

Bulgular
Çalışmaya dahil edilen 2028 kişinin 961’i (%47,4) erkek, 1067’si (%52,6) kadındı.Utah ölçeğinden
36 puan ve üstünde puan alan 369 kişiden 231’i (%62,6’sı) ile yüz yüze görüşülmüştür.Utah puanı
ortalama 48,20±11,27 idi.Görüşme yapılan 231 kişiden 76 kişi (%32,9) DSM-IV’e göre erişkin
dönemde halen tanı ölçütlerini karşıladığı saptanmış ve erişkin DEHB tanısı konmuştur.DEHB sıklığı
%5,9 olarak bulunmuştur.Yapılan SCID sonucunda kişilerin 22’si(%29,0) major depreif
bozukluk,1(%1,3) bta anksiyete bozukluğu,1(%1,3)agorofobi olmadan panik
bozukluğu,6(%7,8)sosyal fobi,22(%29,0) özgül fobi,4(%5,3)farklılaşmamış somatoform
bozukluk,9(%11,9) alkol kötüye kullanımı,1(%1,3) kannabis kötüye kullanımı,1(%1,3)anoreksiya
nevroza,2(%2,6) bulimianevroza, 1(%1,3) travma sonrası stres bozukluğu,1(%1,3)uyum
bozukluğu,1(%1,3)obssif kompulsif bozukluk, 27 (%35,5) ek- tanı almamıştır.

Tartışma
Yaşam boyu herhangi bir psikiyatrik bozukluk ek tanı alma NCS’de duygudurum bozuklukları
%38,anksiyete bozuklukları%47,madde bağımlılığı %15 olarak bulunmuştur(3).Araştırmamız
sonuçları literatür ile uyumludur.Yüksek oranda psikiyatrik ek tanının varlığı erişkin DEHB’nin
tanınması ve tedavi edilmesiyle ilgili zorluklara neden olmaktadır.

Kaynaklar
1.Lara C,Fayyad J,de Graaf R ve ark.Childhood predictors of adult attention deficit/hyperactivity
disorder:results from the World Health Organization World Mental Health Survey Initiative.Biol
Psychiatry. 2009 Jan 1;65(1):46-54.
2. Sobanski E. Psychiatric comorbidity in adults with attention-deficit/hyperactivity
disorder(ADHD).Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 2006;256:26–31.
3. Kessler RC, Adler L, Barkley R ve ark The
Prevalence and Correlates of Adult ADHD in the United States: Results From the National
Comorbidity Survey Replication.Am J Psychiatry 2006;163:716–23

Anahtar Kelimeler: Erişkin dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, ek tanı, sıklık
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PB -33
Annesinde postpartum psikotik özellikli duygudurum bozukluğu
olan bir yenidoğan
Rabia Önem1, Selime Çelik1, Oğuz Karamustafalıoğlu1, Gizem Kara2, Bahadır Bakım1, Birim Sungu
Danışmant3
1
Şişli Etfal E.A.H. Psikiyatri Servisi, Đstanbul
2
Şişli Etfal E.A.H. Çocuk Servisi, Đstanbul
3
NP Đstanbul Hastanesi, Đstanbul

GĐRĐŞ-AMAÇ: Çocuğun psikososyal ve zihinsel gelişiminde annenin ruh sağlığı önemli bir
etkendir. Postpartum dönemde annelerde görülen depresyon bebeğin sosyal, emosyonel ve kognitif
fonksiyonlarının gelişimini engelleyen bir risktir (1). Şizofrenisi olan annelerin, diğer psikiyatrik
hastalığı olan annelerle karşılaştırıldıklarında bebeklerine bakım vermekte daha fazla zorlandıkları
ve daha az duygusal iletişim kurabildikleri belirtilmektedir (2).
Bu olguda; ŞEAH çocuk servisinde gastroenterit tanısıyla yatarak tedavi gören bebeğine refakat
eden, “çocuğunun kayınvalidesi tarafından zehirlendiğini, bu nedenle ishal olduğunu vs ” söyleyen,
hastanede refakatçi kalan diğer anneler ve sağlık çalışanları tarafından “tuhaf davranışları” olması
üzerine psikiyatri konsültasyonu istenen ve postpartum psikotik özellikli duygudurum bozukluğu
tanısı alan bir anne ve bebeğinin yaşadığı zorlukları değinmeyi amaçladık.

OLGU: Anne 21 yaşında, 1 yıllık evli, ilk doğumunu 33 gün önce sezaryenle yapmıştı. Postpartum
dönemde başlayan, uyku ve iştahta azalma yakınması mevcuttu. Sütünün acı geldiği, narkoz aldığı
için sütünün bozuk olduğu gibi bahanelerle bebeğini emzirmediğini ve bebeğinin bakımıyla
yeterince ilgilenmediği öğrenildi. Yatışından sonra yapılan tetkiklerinde BPRS:53, HAM-D:13,
Edinburg Doğum Sonrası Depresyon Ölçeği: 22 olarak saptandı. Risperidon 6 mg/gün, valproat
1000 mg/gün şeklinde tedaviye başlandı. Bu dönemde servis şartları bebeğin annesinin yanında
kalması uygun olmadığı için sınırlı sayı ve zamanda, yanında servis hemşiresi ve yakınıyla birlikte
bebeğini görmesine izin verildi.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Đngiltere’de postpartum psikozu olan anneler ve yenidoğan çocuklarıyla
ilgili anne ve bebek bakım üniteleri oluşturulmuştur. Anne ve bebeğe yaşamsal önemi olan bu kritik
dönemde destek olunması ilerde oluşabilecek psikopatolojileri engelleyebilir. Doğum hızı yüksek
olan ve kadın doğum hastaneleri olan ülkemizde postpartum psikozu/duygudurum bozukluğu olan
anneler ve yenidoğan çocuklarıyla ilgili özel bakım ünitelerine ihtiyaç olduğu söylenebilir.

KAYNAKLAR:
1-Katherine Weinberg and Edward Z. Tronick. Emotional Characteristics of Infants Associated With
Maternal Depression and Anxiety. Pediatrics 1998;102:1298-1304.
2-Ming Wai Wan, Steff Moulton, Kathryn Abel. A rewiev of mother-child relatinal interventions and
their usefulnes for mothers with schizofrenia,; Arch Women Menth Healt 2008, 11:171-179.

Anahtar Kelimeler: bakım üniteleri, postpartum duygu durum bozukluğu, yenidoğan,
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Panik Bozukluğunda Görülebilen Birinci ve Đkinci Eksen
Bozuklukların Cinsiyetler Açısından Karşılaştırılması
Mehtap Arslan, Abdülkadir Tabo, Gazi Alataş, Murat Đlhan Atagün
Prof Dr Mazhar Osman Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Giriş
Anksiyete bozukluklarında eş tanı sık görülmektedir. Ayrıca eksen II bozuklukların birlikte
görülebilme oranları da yüksektir. Komorbid durumlar psikiyatrik hastalıkların klinik seyrini, belirti
şiddetini ve tedavi cevabını önemli ölçüde etkilediği bilinmektedir. Ancak cinsiyetler arasında fark
olup olmadığı hakkında sınırlı bilgi bulunmaktadır. Araştırmamızda panik bozuklukta görülebilen
komorbid durumların cinsiyetler arasında değişkenlik gösterip göstermediğinin incelenmesi
hedeflenmiştir.

Yöntem
Panik bozukluğu olan 31’i kadın, 32’si erkek 63 (ortalama yaş: 33,1±9,18) hasta araştırmamıza
alınmıştır. Hastaların tanıları DSM-IV’e göre yapılandırılmış klinik görüşme formu SCID-I görüşmesi
ile kesinleştirildi, ardından SCID-II, Panik Agorafobi ölçeği verildi. Erkek hastalarla kadın hastalar
arasındaki farklar incelenmiştir.

Sonuçlar
Panik bozukluğun şiddeti açısından iki grup arasında fark bulunmamıştır (p=0.245). Kadın ve erkek
hastalar arasında eksen I psikiyatrik bozukluklar arasında depresyon (p=0.008), sosyal anksiyete
bozukluğu (p=0.011), alkol kötüye kullanımı (p=0.011), hipokondriazis (p=0.04) gibi bozuklukların
görülme sıklıkları arasında istatistiksel olarak anlamlı derecede fark bulunmaktaydı. Eksen II
psikiyatrik bozukluklar arasında ise istatistiksel olarak anlamlı derecede fark bulunmamıştır.

Tartışma
Çalışmamızda her iki grupta da panik bozukluk öncesinde başlayan bozuklukların görülme sıklığı
özellikle depresyon, yaygın anksiyete bozukluğu, sosyal fobi, özgül fobi ve obsesif kompulsif
bozukluk için yüksek oranlarda saptanmıştır. Ancak cinsiyetler arasında anlamlı ölçüde farklı
bulunanlar depresyon, sosyal fobi, özgül fobi ve alkol kötüye kullanımıdır. Bulgular literatür ışığında
tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Panik bozukluğu, komorbidite, cinsiyet farkı
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Yatarak Tedavi Gören Psikiyatri Hastalarında Vitamin B12 ve Folat
Düzeyleri
Hüseyin Çağdaş Atkaya, Ayşe Nur Đnci Kenar, Mustafa Bayraktutan, Gülfizar Sözeri Varma
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD, Denizli

AMAÇ:
Bu çalışmada psikiyatri kliniğinde yatarak tedavi gören hastaların vitamin B12 ve folik asit düzeyleri
ile psikiyatrik hastalıklarının ilişkisi araştırılmıştır.

YÖNTEM:
PAÜTF Psikiyatri kliniğinde Ocak 2010 - Şubat 2011 tarihleri arasında yatarak tedavi gören 215
hasta değerlendirmeye alınmıştır. Hastaların sosyodemografik verileri, psikiyatrik tanıları, vitamin
B12 ve folik asit düzeyleri hasta dosya kayıtları incelenerek elde edilmiştir.

BULGULAR:
Yatarak tedavi gören 215 hastanın %55.3’ü kadın olup hastaların yaş ortalaması 37.58 ± 13.77 idi.
Vitamin B12 düzeyi düşük bulunan hastaların %42.1’i major depresif bozukluk, %15.8’si psikotik
bozukluk, %15.8’si bipolar bozukluk, %13.2’si anksiyete bozukluğu, %7.9’u alkol kötüye kullanımı
ve %5.3’ü somatoform bozukluk hastasıydı. Folik asit düzeyi ise 4 major depresif bozukluk, 4
psikotik bozukluk, 3 alkol kötüye kullanımı, 1 bipolar bozukluk ve 1 anksiyete bozukluğu hastasında
düşük bulundu.

SONUÇ:
Yatarak tedavi gören hastalarda yapılmış çalışmalarda düşük B12 düzeyi prevalansının %5-30 (1),
düşük folat düzeyinin %10-33 olduğu bildirilmiştir (2). Çalışmamızda B12 vitamin eksikliği oranları
literatürle uyumludur. B12 vitamin eksikliğinde depresyon, bipolar bozukluk, psikoz, fobi, kronik
yorgunluk sendromu gibi psikiyatrik bozuklukların gelişebileceği bildirilmektedir (3). Benzer olarak
çalışmamızda B12 eksikliği en fazla depresyon hastalarında saptanmıştır. Folat eksikliğinin de
depresyonda yüksek olduğu bildirilmektedir (4). Çalışmamızda benzer şekilde folat eksikliği en sık
depresyon ve psikoz hastalarında bulunmuştur. Sonuçlarımız psikiyatrik hastalıkların patolojisinde
vitamin eksikliklerinin rol oynayabileceğini düşündürmektedir.

Kaynaklar:
1-Bhat RS ve ark. Beslenme ve geriatrik psikiyatri: ihmal edilmiş bir alan. Current Opinion in
Psychiatry 2005; 18: 609-14.
2-Lerner V ve ark. Vitamin B 12 and folat serum levels in newly admitted psychiatric patients.
Clinical Nutrition 2006; 25: 60-7.
3-Demet D ve ark. B12 vitamini eksikliğine bağlı psikotik bozukluk. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni
2006; 16: 109-13.
4-Bottiglieri T. Homocysteine and folate metabolism in depression. Progress in NeuroPsycopharmocology and Biological Psychiatry 2005; 29: 1103-12.
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Spinal Kord Stimülatörü Takılması Planlanan Kronik Ağrı
Hastalarının Psikiyatrik Değerlendirilmesi: Onbir Vakalık Seri
Burcu Yücetürk, Hayriye Elbi, Özgül Çetin
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Ana Bilim Dalı, Đzmir

Ağrı organik ve psikolojik nedenleri olan çok yönlü bir bozukluktur(1). Başarısız bel cerrahisi
sonrasında veya kompleks bölgesel ağrı sendromunda ağrı kronik bir hal alır. Tedavisinde
psikiyatri, ağrı klinikleri, nöroloji ve nöroşirurji birimleri birlikte çalışmaktadır(2). Kronik ağrının
biyolojik tedavisinde medikal ve girişimsel tekniklerden yararlanılmaktadır(1). Girişimsel
yöntemlerden birisi de spinal kord stimülatörleri(SKS)’dir. SKS uygulanan hastaların yaklaşık
yarısında elektrodlarla veya jeneratörle ilgili teknik komplikasyonlar veya enfeksiyonlar, BOS
sızıntısı ya da girişim yerinde ağrı gibi biyolojik komplikasyonlar gelişebilmektedir(3). Literatürde
ağrı kontrolünde SKS’nin etkinliğini vurgulayan çalışmalar incelediğinde tedavi başarısında en
önemli öngörücü etkenin uygun hastalara SKS takılması olduğu dikkati çeker. Ağrıya neden olan
organik olay öncesinde kişinin bir psikopatolojisinin olması ağrı algısında artışa neden olmaktadır.
Bu da uygulanan girişimsel tedavi başarısını olumsuz yönde etkilemektedir(4). Bu yazıda
kliniğimizde SKS öncesi psikiyatrik açıdan değerlendirilen 11 olgunun sosyodemografik verilerinin,
psikiyatrik tanılarının ve uygulanan tedavilerin sunulması amaçlanmıştır. Kurumumuzda kronik ağrı
hastalarında eşlik eden psikiyatrik hastalıkların belirlenmesi ve uygulanan SKS sonrası etkinliğin
değerlendirilmesini amaçlayan çalışmamızın bu öncül verileri bu konuda bildiğimiz kadarıyla
ülkemizde yapılan ilk bildirim olması açısından önemlidir.

Kaynaklar
1) Kara H, Abay E. Kronik ağrıya psikiyatrik yaklaşım. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2000; 1(2):89-99
2) Turner JA et al. Spinal cord stimulation for failed back surgery syndrome: outcomes in a
workers' compensation setting. Pain. 2010 Jan;148(1):14-25.
3) Turner JA et al. Spinal Cord Stimulation for Chronic Low Back Pain: A Systematic Literature
Synthesis. Neurosurgery Volume 37(6), December 1995, p 1088-1096
4) Dumoulin et al. A Psychoanalytic Investigation to Improve the Success Rate of Spinal Cord
Stimulation as a Treatment for Chronic Failed Back Surgery Syndrome. Clinical Journal of Pain:
March 1996 - Volume 12 - Issue 1 - pp 43-49
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Psikojenik Ses Kısıklığı: Đki Olgunun Klinik Özellikleri ve Sağaltım
Süreci
Arzu Hergüner1, Sabri Hergüner2
1
Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Konya
2
Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı,
Konya

GĐRĐŞ: Psikojenik ses kısıklığı (PSK) ses bozukluğunun yapı ve şiddetini açıklayacak herhangi bir
yapısal veya nörolojik bozukluğun olmadığı ses kaybı olarak tanımlanır. PSK tamamen ses kaybı ile
fısıltı şeklinde konuşma şeklinde de kendini gösterebilir. Bu yazıda ses kısıklığı nedeniyle KBB
kliniğine başvuran, değerlendirme sonucunda herhangi bir organik neden bulunmayan ve
kliniğimize yönlendirilen iki olgu sunulmuştur. Olgu 1: 14 yaşında kadın olgu, 2 ay önce okulda
yaşadığı sorunlardan sonra başlayan ses kısıklığı şikayeti ile kliğimize başvurmuştur. Özgeçmişinde
3 yıldır devam eden fonksiyonel karın ağrısı ve 5 aydır olan baş ağrısı vardı. Yapılan psikiyatrik
değerlendirme sonucunda yaygın anksiyete bozukluğu tanısı kondu. Aile öyküsünde annesinde
yaygın anksiyete bozukluğu mevcuttu. Olguya fluoksetin 20 mg başlanmış ve destekleyici terapi
uygulanmıştır. Üçüncü görüşmede PSK belirtileri tamamen ortadan kalkmıştır. Olgu 2: 15 yaşında
erkek olgu, 2 ay önce başlayan ses kısıklığı şikayeti ile kliniğimize başvurmuştur. Özgeçmişinde 6
yıldır devam eden fonksiyonel karın ağrısı vardı. Yapılan psikiyatrik değerlendirme sonucunda
yaygın anksiyete bozukluğu ve obsesif kompulsif bozukluk tanıları kondu. Aile öyküsünde
babasında yaygın anksiyete bozukluğu; anne, amca ve dayısında obsesif kompulsif bozukluk ve
kuzeninde konversiyon bozukluğu mevcuttu. Olguya fluoksetin 20 mg başlanmış ve bilişsel
davranışçı terapi uygulanmıştır. Đkinci ayda PSK belirtileri tamamen ortadan kalkmıştır.

TARTIŞMA: PSK’nın etiyolojisi tam bilinmemekle birlikte psikolojik faktörlerin önemli olduğu
düşünülmektedir. Ancak genellikle bir konversiyon bozukluğu olarak kabul edilmektedir. PSK
olgularında diğer somatik yakınmaların, anksiyete ve depresif belirtilerin olabileceği
unutulmamalıdır. Tedavide genellikle ses terapisi, davranışçı kognitif terapiler yer almakla birlikte
eşlik eden ek psikiyatrik durumlarda farmakolojik tedaviye gereksinim duyulabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Psikojenik Ses Kısıklığı, somatizasyon, kaygı bozuklukları
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Klozapin Zehirlenmesine Bağlı Bir Deliryum Olgusu
Feride Ezgi Büyükşahin, Hamdi Öztürk, Jülide Güler, Abdülhalik Gülücü, Ertan Tezcan
Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesi

Şizofreni tanısıyla klozapin tedavisi alan 29 yaşındaki erkek hasta ailesi tarafından çalıştığı işyerinde
baygın olarak bulunup bir hastanenin acil polikliniğine götürülmüştür. 2900 mg klozapin içerek
suisid girişiminde bulunduğu öğrenilen hasta iki gün yoğun bakımda tedavi görmüş ve
taburculuğunun ardından Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin Acil Psikiyatri Polikliniği’ne
getirilmiş olup yatışı yapılmıştır. Yatışının ardından yapılan psikiyatrik muayenede yönelimi bozuk
olan ve halüsine izlenimi veren hasta ile güçlükle iletişim kurulabiliyordu. AST:305, ALT:96,
LDH:760, CK:15314 olarak saptanmış; aile hekimi ile konsülte edilerek deliryum tanısı ile yoğun
bakımı olan bir hastaneye sevk edilmiştir.
Klozapin zehirlenmesine bağlı toksik hepatit, miyokardit, konvülsiyonlar ve antikolinerjik deliryum
önemli, ölümcül olabilen ve acil müdahale gerektiren tıbbi durumlardır. Bu nedenle, her ne kadar
klozapinin şizofreni hastalarında suisid riskini azalttığını bildiren çalışmalar olsa da, bu tip
hastalarda hem hastanın hem de ailenin işbirliği ve yakın poliklinik izlemi çok önemlidir.

Anahtar Kelimeler: klozapin, deliryum, doz aşımı
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Bir Hiperseksüalite Olgusunda Çoğul Psikiyatrik Komorbidite
Jülide Güler, Çetin Turan, Feride Ezgi Büyükşahin, Abdülhalik Gülücü, Ahmet Üzer
Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi

Hiperseksüalite DSM V için önerilen yeni tanı kategorilerinden biri olmakla birlikte, özellikle cinsel
işlev bozuklukları alanında çalışan psikiyatristlerin dikkatini yıllardır çekmektedir. Hiperseksüaliteyi
ilginç kılan özelliklerinden biri sıklıkla başka birinci ve ikinci eksen bozuklukları ile birlikte
bulunmasıdır. En sık görülen komorbid psikiyatrik tanılar depresyon, anksiyete bozuklukları
(özellikle obsesif kompulsif bozukluk) ve cinsel işlev bozukluklarıdır.
24 yaşındaki erkek hasta Erenköy Ruh ve SĐnir Hastalıkları Hastanesi psikiyatri polikliniğine
özellikle obsesyon ve kompülsiyonları nedeniyle başvurmuştur. Ancak alınan ayrıntılı anamnezde
hastanın 10 yaşından beri ADHD ve OKB tanılarıyla çeşitli tedaviler gördüğü anlaşılmıştır.
Psikiyatrik muayenesi ve anamnez bilgileri sonucunda hastaya M. Depresyon, OKB ve Prematür
Ejakülasyon tanıları konulmuştur. Hamilton Depresyon Değerlendirme ve Yale Brown Ölçeği de bu
tanıları desteklemiştir. Ayrıca hasta gece hiç uyumadan erotik materyal eşliğinde hazza yönelik
(obsesyon ve kompülsiyonlarından bağımsız) mastürbatif cinsel etkinlik bildirmiştir. Bu nedenle
hastanın hiperseksüalite açısından da değerlendirilmesi gerektiği düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler: hiperseksüalite, cinsel bağımlılık, kompulsif cinsel davranış, cinsel işlev
bozuklukları
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PBÖ - 1
Bir Grup Üniversite Öğrencisinde Sosyal Kaygı Düzeyini Etkileyen
Faktörler
Halime Türe1, Emin Oryal Taşkın2
Bitlis Devlet Hastanesi Psikiyatri, Bitlis
2
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fak. Hastanesi, Manisa
1

Sosyal Fobi, başkaları tarafından değerlendirileceğinden gerekli ve gerçeğe uygun olmayan bir
korku duyma ve bu durumdan kaçınma; utanç duyacağı ve rezil olacağı biçimde
davranabileceğinden korkma olarak tanımlanmıştır.
Çalışmamızda Tıp Fakültesi öğrencilerinde sosyal kaygı düzeyi ve bunu etkileyen faktörlerin
araştırılması hedeflenmiştir.
Bu çalışmada sosyal kaygı düzeyi ile sosyodemografik veriler, suçluluk utanç düzeyleri, ana-baba
algısı ilişkisi incelenmiştir.
Araştırma evreni Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesinde 2008-2009 eğitim-öğretim döneminde
okuyan toplam 545 öğrenciden oluşmuştur. Ölçekleri doğru ve eksiksiz dolduran ve dışlanma
ölçütlerini karşılamayan 398’i çalışmanın örneklemini oluşturmuştur.
Örneklem grubuna Sosyodemografik veri formu, Liebowitz Sosyal Fobi Ölçeği, An-babaya bağlanma
ölçeği, Suçluluk-utanç ölçeği uygulanmıştır.
Çalışmamızdan elde edilen veriler SPSS paket istatistik programı kullanılarak analiz edilmiştir.
Öğrencilerin bu araştırmada uygulanan ölçeklerin altölçeklerinden aldıkları puanlar, ayrı ayrı
hesaplanarak istatistiksel değerlendirmede kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen verilerin
analizinde t testi, one way anova, post-hoc test olarak bonferoni, Kruskal wallis, Mann Whitney U
testleri, pearson korelasyon testi kullanılmıştır.
Örneklemin yaş ortalaması 20,74±2,097’dır. 205’ini (%51,5) kızlar, 193’ünü (%48,5) erkekler
oluşturmuştur. Bazı sosyodemografik verilerle sosyal kaygı düzeyi arasında önemli ilişkiler
mevcuttu. Yaşı küçük olan öğrenciler, LSFÖ’nden daha yüksek puanlar aldılar(r=-0,141 p=0,005).
Sosyal kaygı korku ve kaçınma düzeyi ile en uzun süre köyde yaşamış olma (p<0,0001) (p=0,02),
sosyoekonomik düzey (p=0,003) (p=0,015), başarı algısı, medeni durum, aile ve arkadaşla olan
sosyal ilişkiler, kronik hastalığın mevcudiyeti, alkol alma tarzı ve bazı büyüme özellikleri arasında
ilişkili bulunmuştur. LSFÖ Sosyal fobik korku ve kaçınma düzeyleri ile ABBÖ ilgi/kontrol, koruma ve
toplam puanları arasında negatif korelasyon saptanmıştır. Sosyal fobik korku ve kaçınma düzeyi ile
utanç duygusu, sosyal fobik kaçınma ile suçluluk duygusu arasında ilişki saptanmıştır.
Bu çalışmanın sonuçları; üniversite öğrencilerinde özellikle bazı büyüme özellikleri, algılanan olumlu
olumsuz ana-baba davranışları ve suçluluk-utanç duygularının yoğunluğunun sosyal fobinin
etiyolojisinde etkin rol oynayabileceğine işaret etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ana babaya bağlanma ölçeği, liebowitz, sosyal kaygı, suçluluk, utanç,
Üniversite öğrencileri
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PBÖ – 2
Türkiye’nin Doğusundan Batısına Gönüllü Olarak Göçenlerin
Psikiyatrik Hastalıklarının Karşılaştırmalı Bir Çalışması
Elçin Yoldaşcan1, Yarkın Özenli2, Đbrahim Bilgen3, Nurettin Özdener4, Kenan Topal5
1
Elcin Yoldascan, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim dalı, Adana
2
Yarkın Ozenli, Adana Numune Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Adana
3
Đbrahim Bilgen,Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Adana
4
Nurettin Ozdener, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim dalı, Adana
5
Kenan Topal, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Denizli,

AMAÇ: Zorunlu göçün kişinin ruhsal sağlığını bozduğu bilinmektedir (1,2). Ancak istemli göç
yaşamış kişilerin ruhsal olarak ne yaşadığıyla ilgili az sayıda metadolojik araştırma vardır (3).
Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde yaşamakta olan kişiler çoğunlukla daha iyi yaşam
koşullarına erişmek için, gerek yöre içi (kırdan kente) ve gerekse diğer bölgelere göç etmektedir
(4). Bu çalışmanın amacı; sahada; istemli iç göç yaşamış bir grup kişi ile göç etmemiş kişilerin
psikiyatrik hastalıklar açısından karşılaştırılmasını yapmaktır.

YÖNTEM: Çalışma grubunu Güneydoğu Anadoludan Akdeniz bölgesinin bir ilçe merkezine göç
etmiş 112 göçmen ve kontrol grubu olarak da göç etmemiş fakat benzer sosyodemografik
özelliklere sahip 54 kişi oluşturmuştur. Psikiyatrik tanı için Prime MD ve sosyo-demografik özellikleri
belirlemede yarı yapılandırılmış bir form kullanılmıştır.

BULGULAR: Major depressif bozukluk göçmen grubunda % 32 iken kontrol grubunda % 13
oranında, distimik bozukluk Göçmen grubunda % 25 iken kontrol grubunda % 6.5 bulunmuştur.
Her iki sonuç için fark istatistiksel anlamlıdır. Panik bozukluk göçmen grupta % 11.3 iken kontrol
grubunda % 2.2 olup fark istatistiksel anlamlıdır. Alkol ve somatoform bozukluklar için gruplar arası
istatistiksel farka rastlanmamıştır.
SONUÇ: Đstemli iç göçün depresyon, distimi ve panik bozukluğun gelişiminde önemli bir risk
faktörü olduğu düşünülmüştür.
Kaynaklar
1.Hertz DG. Arrival and departure: Theoretical considerations and clinical observations on migrants
and immigrations. Psychiatry J University Ottowa 1982; 6:234-238.
2.Selten JP, van Os J, Nolen WA. First admissions for mood disorders in immigrants to the
Netherlands. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2003; 38:547-50.
3.Sır A, Bayram Y, Özkan M. A pre-study on PTSD in a group who had experienced an obligatory
domestic immigration. Türk Psikiyatri Dergisi 1998; 9: 173-180.
4.State Institute of Statistics of Turkey 1974-1997. Migration statistics. (In Turkish). Ankara: DIE
Matbaasi; 1999.p. 761-1012.

Anahtar Kelimeler: Đstemli göç, depresyon, anksiyete bozuklukları, distimik bozukluk,
psikiyatrik epidemiyoloji
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PBÖ – 3
Periferik Nöropatik Ağrı Tedavisinde Pregabalin Đle Oluşan Advers
Đlaç Reaksiyonları
Coşkun Usta1, Mert Akbaş2
1
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji anabilim dalı Antalya
2
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji A.D, Algoloji BD, Antalya

AMAÇ: Pregabalin gabapentin gibi epilepsi, nöropatik ağrı, anksiyete ve uyku bozukluklarında
kullanılan ve araştırılan bir ilaçtır. Bu çalışmanın amacı, algoloji polikliniğinde periferik nöropatik
ağrı tedavisi amacıyla pregabalin tedavisi alan hastalardaki ilaca bağlı advers etkileri saptamaktır.
Methodlar: Bu çalışma, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Algoloji polikliniğine başvuran hastalarda
pregabalinin advers etkilerini saptamak amacıyla yapılan gözlemsel bir çalışmadır. Advers etkiler
poliklinikteki doktor tarafından bir form aracılığıyla kayıt altına alınmış ve nedensellik ilişkisi
Naranjo metodu ile değerlendirilmiştir.
BULGULAR: 9 aylık süre boyunca algoloji polikliniğindeki 180 hastadan 29’u kadın, 10’u erkek
olmak üzere 39 hastada toplam 48 advers etki kayıt altına alınmıştır. Pregabalin ile görülen advers
etkiler arasında baş dönmesi, sersemlik, uyku hali, bulanık görme, bulantı kusma, hipotansiyon,
baş ağrısı, halsizlik, halüsinasyon ve ektremitelerde ödem yer almaktadır.

SONUÇLAR: Pregabalin ilk dozlardan başlayan ve uyunç sorunu yaratan advers etkilere neden
olur. Ancak bu etkilerin hiç biri ciddi advers etki olarak değerlendirilmemiştir. Pregabalin tedavisi
öncesinde hastaların, bu ilacı aldıktan sonra özellikle baş dönmesi ve sersemlik yaşayabilecekleri
konusunda uyarılmaları gerekmektedir. Bunun dışında periferik nöropatik ağrıda pregabalin iyi
tolere edilen bir ilaç olarak değerlendirilebilir.

Anahtar Kelimeler: pregabalin; polinöropatiler; advers etkiler
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PBÖ – 4
Hafif Bilişsel Bozukluk ve Demans Hastalığında Bellek ve Dikkat
Süreçleri: Kontrollu Bir Çalışma
Asena Akdemir1, Banu Cangöz2, Bahar Sarı Nargis1, Mehmet Eren1, Şahap Dede1
1
Mustafa Kemal Ünivesitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD Hatay
2
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Ankara

Bu araştırmanın amacı, demans ve Hafif Bilişsel Bozukluk (HBB) tanısı almış hastalar ile sağlıklı
yaşlı katılımcıları bellek ve dikkat süreçleri açısından karşılaştırmaktır.
Polikliniğimize başvuran 48 demans hastası (yaş = 66.25) ve 12 HBB hastası (yaş = 61.42) ile
hasta grubuyla yaş, cinsiyet, eğitim durumu ve el tercihi açısından eşdeğerde 12 sağlıklı yaşlı (yaş
= 64.08) toplam 72 gönüllü katılımcı üzerinde yürütülmüştür. Gruplar arasında yaş açısından fark
yoktur.
Tarama Ölçekleri:
Standardize Mini Mental Test (SMMT).
Đşlevsel Faaliyetler Anketi (ĐFA)..
Geriatrik Depresyon Ölçeği (GDÖ).
Klinik Demans Evreleme Ölçeği (KDÖ).
Arttırılmış Đpucuyla Hatırlama Testi (AĐH).
Đz Sürme Testi (ĐST).
Katılımcılara klinik muayenenin ardından, öncelikle tarama ölçekleri seçkisiz sırada ve tek bir
oturumda uygulanmıştır. Bellek ve dikkat testleri arasında 10’ar dakikalık dinlenme arası
verilmiştir. Ölçeklerin uygulama süresi yaklaşık 40 dakika olmuştur.
Araştırmada incelenen grupların SMMT üzerindeki temel etkisi (F (2, 69) = 23.53, p< 0.001); GDÖ
üzerindeki temel etkisi (F(2, 69) =14.81, p<0.001) ve ĐFA üzerindeki temel etkisi (F(3, 155)=8.12,
p< 0.001) anlamlı bulunmuştur.
Grupların AĐH toplam puanı üzerindeki temel etkisi (F (2, 69) = 8.82, p< 0.001); ĐST (A Süre)
puanı üzerindeki temel etkisi (F(2, 69) =5.04, p < 0.01) ve ĐST (B Süre) puanı üzerindeki temel
etkisi (F(2, 69) =47.22, p<0.001) anlamlı bulunmuştur.
Demans hastalarında SSMT puanının daha düşük olması beklenen bir bulgudur. HBB hastalarında
da kontrollerden düşüktür. Geriatrik depresyon ölçeğinden alınan puan hem demans hem de HBB
hastalarında daha yüksektir. Bu hastalarda depresyon bir ek tanı olabileceği gibi unutkanlığın
hastalarda depresif belirtilere yol açtığı söylenebilir. Đz sürme ve AĐH testlerinin demas grubunu
HBB ve kontrol gruplarından ayırt ettiği görülmüştür. Đz sürme testi zorlaştıkça kontrol grubu ile
HBB’li hastalar arasında fark açılmaktadır. Bu bulgu hastada demansa geçiş için yordayıcı bir faktör
olabilir. Demas tiplerinin ayıredilerek sonuçların değerlendirimemesi araştırmamızın
kısıtlılıklarındandır.

Anahtar Kelimeler: Bellek, Dikkat, Demans, HBB
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Grupların ĐST (A Süre) ve ĐST B Süre Puan Ortalamaları Açısından
Karşılaştırılması

Katılımcıların SMMT, GDÖ ve ĐFA Test/Ölçeklerinden Aldıkları Puanların
Ortalamaları ve Standart Sapmaları

Grup

AĐH

ĐST (A Süre)

Ortalama Std. S Ortalama

ĐST (B Süre)
Std. S Ortalama

Std.S

Demans 37.60

9.13

109.35

67.35 318.90

80.19

HBB

43.83

6.82

69.83

38.39 216.25

105.77

Kontrol

47.58

0.79

62

13.86 77.25

23.14
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PBÖ – 5
Şizofren Hastalarda interlökin-10 (IL-10) ve Tümör Nekroz Faktör
alfa (TNF-α) Gen Polimorfizmleri
Birgül Elbozan Cumurcu1, Ömer Ateş2, Süheyla Ünal1, Zeynep Elyas Kaya3, Bahar Yeşil1
1
Đnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri AD/Malatya
2
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji AD/Tokat
3
Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi, 2. Psikiyatri Kliniği

AMAÇ:
Yapılan çalışmalarda major depresyon, şizofren ve bipolar bozuklukların etyopatogenezinde
sitokinlerin önemli rol oynadığı ileri sürülmektedir(1).
Bugüne kadar, Türk toplumunda şizofren hastalarda tek bir yayında (2) IL-10 genotip analizi
yapıldığı ama TNF-alfa genotip analizi yapılmadığı görülmektedir. Farklı toplumlarda depresyon,
şizofren ve bipolar hastalıklarda ayrı ayrı IL-10 ve TNF-alfa genotiplerinin çalışıldığına dair veriler
olmakla birlikte, Th1/Th2 dengesini etkileyebileceği düşünülen kombine IL-10/TNF-alfa genotipleri
analiz edilmemiştir.

YÖNTEM:
Bu çalışmaya 100 şizofren hasta ile, yaş ve cinsiyeti uygun psikiyatrik açıdan bir rahatsızlığı
olmayan 298 sağlıklı kontrol grubu alındı. Çalışma için yerel etik kurulu kararı ve gerekli onam
formları alınarak EDTA’lı tam kan örneklerinden deoksiribonükleik asit (DNA) izolasyonu standart
metodlarla yapıldı. Allele Özgü Nükleotidlerle Mutasyon Belirleme- Polimeraz Zincir Reaksiyonu
(ARMS-PCR) yöntemi kullanılarak -1082G/A, -819C/T, -592C/A ve TNF-alfa -308 G/A
polimorfizmleri belirlendi.

BULGULAR:
Bu çalışmada şizofreni tanısı ile izlenen hasta ile kontrol grubunda IL-10 geninde -1082G/A, 819C/T, -592C/A ve TNF-alfa geninde -308G/A polimorfizmleri karşılaştırılmıştır (p<=0.05). TNFalfa 308G/A polimorfizmi karşılaştırıldığında, şizofreni grubunda G/A genotipi ve A allel frekansının
kontrol grubuna göre anlamlı oranda yüksek olduğu bulunmuştur. (p<=0.05). Hasta ve kontrol
grubu IL-10 genotipleri açısından karşılaştırıldığında -1082 G/A ve GCC/GCC, GCC/ACC, ATA/ATA
genotipleri açısından anlamlı farklılık bulunduğu gözlendi

SONUÇ:
Yapılan çalışmalar şizofreni patogenezinde inflamatuar sistemin aktifleşmesinin ve sitokinlerin rolü
olabileceğini göstermektedir. Türk popülasyonunda gerçekleştirdiğimiz bu çalışma IL-10 ve TNF alfa
genlerinde bulunan ve bu genlerin ekspresyonunu değiştirdiğine dair çalışmalar bulunan -1082G/A,
-819C/T, -592C/A ve TNF-alfa genetik polimorfizmlerinin şizofreniye yatkınlıkta etkili olabilecek pek
çok genetik faktörden biri olabileceğini düşündürmektedir..

Kaynaklar:
1.Reale M, Patruno A, De Lutiis MA, Pesce M, Felaco M, Di Giannantonio M, Di Nicola M, Grilli
A.Dysregulation of chemo-cytokine production in schizophrenic patients versus healthy
controls.BMC Neurosci. 2011 Jan 25;12:13
2.Ozbey U, Tug E, Namli M. Interleukin-10 gene promoter polymorphism in patients with
schizophrenia in a region of East Turkey. World J Biol Psychiatry. 2009;10:461-8.

Anahtar Kelimeler: Đnterlökin-10, Şizofreni, Tümör NekrozFaktör
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PBÖ – 6
Alkol Bağımlılığı Hastalarında Obsesif Kompulsif Đçme Davranışı ve
Đlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi
Umut Altunöz1, Nehir Kürklü2, Işıl Karaboğa1, Đnci Özgür Đlhan1, Yıldırım Beyatlı Doğan1
1
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Ana Bilim Dalı, Ankara
2
Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı, Çanakkale

Amaç
Alkol bağımlılığı hastalarında aşermenin obsesif kompulsif bir doğası olduğuna ilişkin kanıtlar
bulunmaktadır (1). Aşerme bu hastalarda tedavi sonrası nüksetmeyi yordayan faktörlerden biridir
(2). Çalışmamızda obsesif kompulsif içme davranışı ve bununla ilişkili faktörler değerlendirilmiştir.

Yöntem
2009-2011 yılları arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Bağımlılık Ünitesi’nde alkol bağımlılığı
tanısı ile yatarak tedavi görmüş ve detoksifikasyon sonrası ayrıntılı psikometrik değerlendirmeleri
bulunan 30 erkek hastanın dosyaları taranmış; sosyodemografik özellikleri, psikometrik testleri
(Yale-Brown Obsesif-Kompulsif Đçme Ölçeği (OKĐÖ)(3), MMPI, Beck Depresyon Envanteri(BDE),
Benlik Saygısı Envanteri(BSE)) değerlendirilmiştir.

Bulgular
Hastalarımızın yaş ortalaması 49.2(SD=9.3)’dir. Sekiz hasta ilköğretim, 17’si lise, 5’i üniversite
mezunudur; 17 hasta evli, 4’ü bekar, 9 hasta boşanmıştır.
Hastaların ölçeklerden aldıkları ortalama puanlar BDE 18.3(SD=11), MMPI D(Depresyon)
27.5(SD=5.5), MMPI Si(Sosyal Đçe Dönüklük) 35.2(SD=8.4), BSE 59.2(SD=22.8), OKĐÖ
18.4(SD=6.6)’tür.
Düzenli içtikleri yıl ortalama 23.4(SD=9.4), en uzun bırakma süresi; en kısa 0, en uzun 2555
gündür (ortanca=20).
Depresyon ölçeklerinden alınan puanlar ile obsesif kompulsif içme davranışı arasında anlamlı ve
güçlü bir pozitif ilişki bulunmuştur (BDE-OKĐÖ r=0.666, p<0.0001; MMPI D-OKĐÖ r=0.605,
p<0.0001). Benlik saygısı ölçeğinden alınan puanlar ile obsesif kompulsif içme davranışı arasında
anlamlı ve güçlü bir negatif ilişki bulunmuştur(r=-0.607, p<0.0001).
Düzenli içilen yıl, en uzun bırakma süresi ve sosyal içe dönüklük ile obsesif kompulsif içme
davranışı arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır.

Sonuç
Alkol bağımlılığı bulunan erkeklerde obsesif kompulsif içme davranışı; depresyon ve azalmış benlik
saygısı ile ilişkilidir. Depresyon ve benlik saygısına yönelik psikometrik değerlendirmeler içme
davranışının kompulsif doğasına işaret ederken aynı zamanda nüksün yordanmasında bir araç
olarak kullanılabilir. Motivasyonel görüşme ile nükse karşı bireyin kendini koruması
sağlanabilmektedir. Bu, başlayan başka bir çalışmamızın odağındaki sorudur.

Kaynaklar
1)Anton RF,Obsessive-compulsive aspects of craving:development of the Obsessive Compulsive
Drinking Scale.Addiction;2:211-7,2000.
2)Rohsenow DJ, Monti PM Does urge to drink predict relapse after treatment?Alcohol Res Health
23(3):225-32,1999.
3)Evren C ve ark.Düşünen Adam;Obsesif–kompulsif içme ölçeğinin Türkçe şeklinin yatarak tedavi
gören erkek alkol bağımlılarında geçerlilik ve güvenirlik çalışması,24(1):1-12,2011.

Anahtar Kelimeler: alkol bağımlılığı, aşerme, benlik saygısı, depresyon
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PBÖ – 7
Epileptik ve Psikojenik Nonepileptik Nöbet Birlikteliği: Bir Olgu
Selma Bozkurt Zincir, Abdülhalik Gülücü
Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Đstanbul

GĐRĐŞ:
Psikojenik nonepileptik nöbetler (PNEN), ani ve zaman sınırlı bilinç değişiklikleriyle karakterize
motor, duyu, otonomik, kognitif, emosyonel ve/veya davranışsal işlevlerin kontrolündeki bozuklukla
ilişkili bir rahatsızlıktır (2). Bu nöbetler her tür epileptik nöbeti taklit edebilir ve bu yüzden
generalize tonik-klonik nöbet, absans nöbeti ve basit veya kompleks parsiyel nöbetler ile
karıştırılabilir. Bu yazıda, PNEN ve Epileptik nöbet ilişkisi ve klinik görünümü açısından demonstratif
bir olgu sunulmaktadır.

OLGU:
23 yaşında kadın hasta, bir anda donup kalma, çevresindekilere cevap verememe, sağa sola
bakma, bir şeyler arıyor gibi davranışların öncülük ettiği bayılma nöbetlerinin başlaması ve varolan
epileptik nöbetlerinin sıklaşması nedeniyle hastanemize başvurdu. Hastanın epileptik nöbetleri
medikal tedaviyle kontrol altına alınmış. Ancak ellerini sıcak tava içine sokma, yatak bazası içine
saklanma, kendini soba üzerine atma gibi tuhaf davranış değişikliklerinin eşlik ettiği nöbetlerinin
sıklığı son yedi ay içinde daha da artmış. Epilepsi ve Başka Türlü Adlandırılamayan Disosiyatif
Bozukluk ön tanılarıyla yatırıldı.

TARTIŞMA:
Klinik olarak psikojenik nonepileptik nöbet (PNEN) tanısı epilepsi ve diğer fiziksel hastalıkların
ekartasyonunu gerektirir. Psikojenik nonepileptik nöbetlerin çoğu olguda konversiyon ve
dissosiasyon mekanizmalarını kapsayan bir psikiyatrik nedenden ötürü ortaya çıktığı
düşünülmektedir. Cinsel travma ile PNEN arasındaki ilişkiyi gösteren birçok çalışma bulunmaktadır
(1,3). PNEN’in tanınması ile bu hastaların hem uygun tedavi alması sağlanacak hem de potansiyel
olarak zararlı olabilecek bazı gereksiz ve pahalı tıbbi girişimlere maruziyetleri engellenmiş olacaktır.

KAYNAKLAR:
1) Carton S, Thompson PJ, Duncan JS. Nonepileptic seizures: patients understanding and reaction
to the diagnosis and impact on outcome. Seizure 2003; 12: 287-294.
2) Kuyk J,Swinkels WAM,Spinhoven Ph.Psychopathologies in patients with non-epileptic seizures
with and without comorbid epilepsy: how different are they? Epilepsy Behav 2003; 4(1): 13-18.
3) Lawton G, Baker GA, Brown RJ. Comparison of two types of dissociation in epileptic and
nonepileptic seizures. Epilepsy & Behavior 2008; 13: 333-336.

Anahtar Kelimeler: Psikojenik nonepileptik nöbet, epilepsi, klinik görünüm, dissosiyasyon
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PBÖ – 8
Erişkin Dönem DEHB'de Nörokognitif Zayıflıklar; Belirteç ve
Çekirdek Defisit Olarak Bilişsel Đşlevler
Ozan Pazvantoğlu1, Arzu Alptekin Aker1, Koray Karabekiroğlu2, Gökhan Sarısoy1, Seher Akbaş2,
Saliha Baykal2, Işıl Zabun Korkmaz1, Emel Alkan Pazvantoğlu3, Ömer Böke1, Ahmet Rıfat Şahin1
1
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri AD, Samsun
2
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi AD, Samsun
3
Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi, Ankara

AMAÇ: Erişkin dönem DEHB’de(eDEHB) hangi nörokognitif işlevlerin daha fazla zayıfladığı net
değildir ve bu konudaki çalışma sonuçlarında tutarsızlık göze çarpmaktadır1.Hastalığın genetik
yönünün güçlü olmasından yola çıkarak, DEHB açısından tanı almayan aile bireylerinde kognitif
işlevlerin nasıl olduğu bir diğer önemli sorudur2.Diğer taraftan, bozukluğun,etkilenen bireylerin
%30-50’sinde erişkin dönemde de devam etmesiyle bu bireylerin sahip oldukları nörokognitif
defisitler arasındaki ilişki araştırılmaya değer bir diğer konudur3.Bu çalışmanın 3 amacı
vardır.Birincisi;eDEHB’de etkilenen bilişsel işlevler ve bunları güvenilir şekilde ortaya koyan
nöropsikolojik testleri araştırmak,ikincisi;eDEHB için nöropsikolojik belirteç saptamak,üçüncüsü ise
DEHB’nin çocukluktan erişkinliğe devamında bilişsel işlevlerin rolünü ve bozukluğun çekirdek
defisitlerini ortaya koymaktır.

METOD: DEHB’ye sahip çocukların 103 ebeveyni bu bozukluğun varlığı açısından
değerlendirilmiştir.Tanı alma durumlarına göre 3 gruba(tanı almayan,n=34; çocukluk
çağıDEHB,n=35; eDEHB,n=34)ayrılmış olan bu ebeveynler ve 35 sağlıklı kontrol(SK)grubunun
bilişsel işlevleri geniş bir nöropsikolojik test (NPt) dizisi (WAIS-R,CPT,Stroop test,Đşaretleme
testi,TMT,KSÇT)ile değerlendirilmiştir.
BULGULAR: eDEHB grubu NPt lerin büyük kısmında SK’e göre kötü performans göstermiştir.
Anlamlılık gösteren ölçümlerin çoğu sadece tanının halen varlığı (eDEHB) ile ilişkili iken Stroop
testinin 5. alt testi (ST5) ve Trail Making Test-B genetik yüklülük (DEHB’li çocuk sahibi olma) ile
ilişki göstermişlerdir.Ayrıca ST5 skorları,diğer ölçümlerin tümünün aksine,bozukluğun erişkin
dönemde devam edip etmemesiyle ilişkisiz bulunmuştur.

SONUÇLAR: eDEHB’de dikkat, vigilance, interference control(bozucu etkiye karşı koyabilme) ve
kurulum değiştirme işlevlerinde bozulma vardır ve bunlar özellikle daha kompleks yapıdaki NPt ve
alttestler ile ortaya koyulabilir. Đnterference kontrol ve kurulum değiştirme işlevleriyle ilgili
defisitler(zihinsel esneklik zayıflığı) eDEHB için nöropsikolojik belirteç olabilir.Đnterference kontrolle
ilgili işlev bozukluğu DEHB için yatkınlık yaratıcı ve nedensel etkiye sahip çekirdek bir defisit
olabilir.

Kaynaklar;
1-Seidman LJ.Neuropsychological functioning in people with ADHD across the lifespan Clinical
PsychologyReview2006;26:466–485
2-Doyle AE,Biederman J,Seidman LJ et al.Neuropsychological functioning in relatives of girls with
and without ADHD.Psychol Med.2005;35:1121-32
3-) Halperin JM,Trampush JW,Miller CJ et al.Neuropsychological outcome in adolescents/ young
adults with childhood ADHD:profiles of persisters,remitters and controls Journal of ChildPsychology
and Psychiatry2008;49:958–966

Anahtar Kelimeler: çekirdek defisit, erişkin dönem DEHB, interference control, nöropsikolojik
defisit, nöropsikolojik belirteç
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PBÖ – 9
Diyaliz Hastalarında Yeti Yitimi Ve Uyku Kalitesi Arasındaki Đlişki
Selma Sabancıoğulları1, Gülgün Sevimligül2, Selma Doğan1, Mansur Kayataş2
1
Cumhuriyet Üniversitesi. Sağlık Bilimleri Fakültesi. Hemşirelik Bölümü. Sivas.
2
Cumhuriyet Üniversitesi. Tıp Fakültesi Hastanesi. Nefroloji Ünitesi. Sivas

AMAÇ: diyaliz hastalarında yeti yitimi ile uyku kalitesi arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla
yapılmıştır.
YÖNTEM: çalışma bir üniversite hastanesinde ve 2 özel diyaliz merkezinde diyaliz tedavisi alan
127 hasta ile tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Veriler, Kişisel Bilgi Formu, Kısa Yeti Yitimi Anketi (KYA)
ve Pittsburg Uyku Kalitesi Indeksi (PUKI) ile toplanmıştır(1). KYA: Dünya Sağlık Örgütü tarafından
geliştirilen, bedensel ve sosyal yeti yitimini değerlendiren 11 sorudan oluşan kısa bir ankettir.
Toplam puan 0-22 arasında değişir. Puanın yüksekliği yeti yitiminin arttığını gösterir(2). PUKI: uyku
kalitesini değerlendirmek amacı ile Buysse ve arkadaşları(1989) tarafından geliştirilmiş, geçerliği ve
güvenirliği Ağargün ve arkadaşları (1995) tarafından yapılmıştır. Toplam 19 soru ve 7 bileşenden
oluşmaktadır. Toplam puan 0-21 arasındadır. Puanın yüksek oluşu uyku kalitesinin kötü olduğunu
göstermektedir. Veriler, Kruskall Wallis, Mann Whitney U, t testi ve korelasyon analizi ile
değerlendirilmiştir(3).
BULGULAR: hastaların yeti yitimi puan ortalamaları 11.94±6.09, uyku kalitesi puan ortalamaları
ise 6.59±3.29 dur. Yeti yitimi puanı ile uyku kalitesi arasında pozitif yönde anlamlı ilişki
saptanmıştır(p<0.01). Kadınların, okuryazar olmayanların, dulların, ek fiziksel hastalığı olanların,
aile desteği yetersiz, psikiyatrik destek almaya ihtiyacı olanların yeti yitimi ve uyku kalitesi puan
ortalamaları anlamlı derecede daha yüksektir(p<0.05).

SONUÇ: hastalar orta düzeyde yeti yitimi yaşamakta ve uyku kaliteleri iyi düzeydedir. Hastaların
yeti yitimi arttıkça uyku kaliteleri azalmaktadır.
Kaynaklar:
1. Yıldırım YK, Fadıloğlu Ç, Akyol AD, Ünal B. Diyaliz hastalarında uyku kalitesi ve yaşam kalitesi
arasındaki ilişki. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi 2004;20(1):35-46.
2. Yetişkin Ş. Hemodiyaliz hastalarının yeti yitimi, anksiyete ve depresyon yönünden
değerlendirilmesi. Tıpta Uzmanlık Tezi. T.C. Sağlık Bakanlığı Đstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2008.
3. Ağargün YM, Kara H, Anlar Ö. Pitsburg Uyku Kalitesi Indeksi’nin geçerliliği ve güvenirliği. Türk
Psikiyatri Dergisi 1996;7(2):107-11.

Anahtar Kelimeler: diyaliz hastası, uyku kalitesi, yeti yitimi
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PBÖ – 10
Psikiyatri Hastalarında Đçselleştirilmiş Damgalanma ve Etkileyen
Faktörler
Selma Sabancıoğulları, Selma Doğan
Cumhuriyet Üniversitesi. Sağlık Bilimleri Fakültesi. Hemşirelik Bölümü. Sivas.

AMAÇ: psikiyatri kliniğinde yatarak tedavi gören hastaların içselleştirilmiş damgalanma düzeylerini
ve etkileyen faktörleri incelemektir.
YÖNTEM: Tanımlayıcı tipte olan araştırmaya psikiyatri kliniğinde yatarak tedavi gören, gerçeği
değerlendirme yetisi bozulmamış, en az 5 gündür yatan, açıklama sonrası formları birlikte
doldurmayı kabul eden 391 hasta alınmıştır. Veriler, Kişisel Bilgi Formu, Ruhsal Hastalıkların
Đçselleştirilmiş Damgalanması Ölçeği(RHĐDÖ) ile toplanmıştır. RHĐDÖ: Türkiye’de geçerlik,
güvenirliği Ersoy ve Varan (2007) tarafından yapılan 29 maddeden oluşan, yabancılaşma(6-24),
kalıp yargıların onaylanması(7-28), algılanan ayrımcılık(5-20), sosyal geri çekilme(6-24) ve
damgalanmaya karşı direnç(5-20) alt ölçekleri bulunan bir özbildirim ölçeğidir. Toplam puan 4-91
arasındadır(1,2). Yüksek puanlar, kişinin içselleştirilmiş damgalanmasının şiddetli olduğunu
göstermektedir. Veriler, t testi, One-Way Anova ve Kruskall Wallis testi ile değerlendirilmiştir.
Bulgular; Hastaların yaş ortalaması 38.68±13.03, hastalık yıl ortalaması 8.51±9.55 dir. RHĐDÖ
genel ortalaması 67.84±14.02 olup, yabancılaşma ortalaması 13.99±3.84, kalıp yargıların
onaylanması ortalaması 15.45±4.24, algılanan ayrımcılık ortalaması 11.64±3.33, sosyal geri
çekilme ortalaması 14.28±3.96, damgalanmaya karşı direnç ortalaması ise 12.46±2.78 olarak
saptanmıştır. RHĐDÖ genel ortalaması hastaların tanıları, eğitimi, yaşadıkları yer, hastalığını ve
tedavisini gizleme durumu, çevreden destek görme durumu ve hastaneye yatış sayısı açısından
anlamlı düzeyde farklılık göstermektedir(p<0.05).

Sonuç; Hastalar içselleştirilmiş damgalamayı orta düzeyin üstünde hissetmektedirler. Hastaneye
yatış sayısı artıkça, eğitim düzeyi düştükçe, çevresel destek azaldıkça, yerleşim yeri küçüldükçe,
hastalığının tedavisinin olmadığı inancı artıkça içselleştirilmiş damgalanma daha çok yaşanmaktadır.

Kaynaklar
1.Ritsher JB, Otilingam PG, Grajales M.Internalized stigma of mental illness: psychometric
properties of a new measure. Psychiatry Res 2003;121:31-49.
2.Ersoy MA, Varan A.Ruhsal hastalıklarda içselleştirilmiş damgalanma ölçeği türkçe formu’nun
güvenirlik ve geçerlik çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi 2007;18(2):163-171.
3.Verhaeghe M, Bracke P, Bruynooghe K.Stigmatization in different mental health services: a
comparison of psychiatric and general hospitals. The Journal of Behavioral Health Services &
Research 2007;34(2):186-197.

Anahtar Kelimeler: içselleştirilmiş damgalama, psikiyatri hastası, stigma
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PBÖ – 11
Bipolar I Bozukluğu Olan Olgularda Kişilik Bozukluğu Yaygınlığı ve
Klinik Seyir Üzerine Etkisi
Recep Emre Tan1, Neşe Üstün2, Latif Ruhşat Alpkan2
1
Reyhanlı Devlet Hastanesi
2
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

AMAÇ: Son yıllarda kişilik bozukluklarının, bipolar bozukluk seyrine etkisine dair ilgi artmıştır (1).
Bipolar I bozukluk ile kişilik bozukluğu birlikteliğinin sıkça görüldüğünü belirten çalışmalara rağmen,
bu durumun klinik seyre olan etkisi hala tam olarak yanıtlanamamıştır (2). Bu çalışmanın amacı
bipolar I bozukluğu olan hastalarda kişilik bozukluğu ek tanı sıklığını saptamak ve kişilik bozukluğu
varlığının bipolar I bozukluk klinik seyrine etki edip etmediğini araştırmaktır.

YÖNTEM: Çalışmamıza, Aralık 2009- Mart 2010 tarihleri arasında Raşit Tahsin Duygudurum
Merkezi’nde yapılandırılmış izlem formu ile izlenmekte olan, DSM-IV-TR tanı ölçütlerine göre bipolar
I bozukluğu tanısıyla takip edilen ötimik dönemdeki 99 hasta dahil edilmiştir.Bu hastalar SCID-II,
HAM-D ve Young Mani Derecelendirme Ölçeği ile değerlendirilmiştir.

BULGULAR: Çalışmamızda Kay ve arkadaşlarının 2002 yılında yaptıkları çalışmaya benzer
sonuçla, bipolar I bozukluğu olan hastaların %38,4’ünde en az bir kişilik bozukluğu tespit edildi (3).
Hastalarda saptanan en sık kişilik bozuklukları sırası ile histriyonik, obsesif kompulsif ve borderline
kişilik bozukluklarıydı. Hastalar kişilik bozuklukları için kümesel bazda değerlendirildiğinde B kümesi
%25,3, C kümesi %19,3, A kümesi %14,2 oranında bulundu. Literatürle uyumlu olarak kişilik
bozukluğu olan grubun, kişilik bozukluğu olmayan gruba göre daha fazla depresif atak geçirdiği ve
daha fazla intihar girişiminde bulunduğu saptandı (4). Kişilik bozukluğu olmayan gurubun
hastanede ortalama yatış gün sayısı, kişilik bozukluğu olan guruba göre daha fazlaydı. Herhangi bir
kişilik bozukluğu olmayanların ortalama manik atak sayısı, birden fazla kişilik bozukluğu olanlardan
yüksek bulundu. Depresif atak özelliklerinin gruplar arasında karşılaştırılmasında birden fazla kişilik
bozukluğu olan hastalarda atipik depresyon görülme oranı yüksek bulundu. Ayrıca birden fazla
kişilik bozukluğu olan hastalarda alkol ve madde kullanım oranları, kişilik bozukluğu olmayan
gruptan yüksek bulundu.

SONUÇ: Bipolar I bozukluğu olan hastalarda kişilik bozukluğu ek tanısı yaygındır ve bu birliktelik,
bipolar I bozukluğun klinik seyri açısından önemlidir. Bipolar I bozuklukla kişilik bozukluğu
birlikteliğini daha iyi anlayabilmek için geniş örneklem gruplarının seçildiği, çok merkezli başka
çalışmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: Bipolar I bozukluk, Kişilik bozukluğu
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PBÖ – 12
Transseksüalite ve Psikiyatrik Tanılar
Seven Kaptan1, Şahika Yüksel2, Onur Karabatak3
1
Dr.Selahattin Cizrelioğlu Cizre Devlet Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Cizre, Şırnak
2
Đstanbul Üniversitesi Đstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri Ana Bilim Dalı, Đstanbul
3
Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Elazığ
Bu çalışmada, genel popülasyona kıyasla transseksüel bireylerde sık gözlendiği bilinen ruh sağlığı
sorunları ve intihar girişimleri araştırılmıştır (1-3).

YÖNTEM: Çalışmaya, Đstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Psikonevroz ve Psikoterapi
birimine başvuran, DSM-IV TR’e göre Cinsel Kimlik Bozukluğu tanısı almış, 50 transseksüel birey,
kontrol grubu olarak cinsel kimlik bozukluğu bulunmayan 50 kişi alındı. Katılımcılara DSM-IV TR
Eksen I Bozuklukları için SCID-I ve Đntihar Niyeti Ölçeği uygulandı.

BULGULAR: Çalışmamızda yaşam boyu I. Eksen bozuklukları transseksüel bireylerde yüksek
oranda (% 84) görülmüştür ve kontrol grubu ile yapılan karşılaştırmada gruplar arasında anlamlı
derecede fark bulunmuştur. Çalışmamızda en sık depresyon (% 48), ikinci sıklıkta anksiyete
bozukluğu (% 6) görülmüştür. Üç kişiden birinde çoğul tanı öyküsü tanımlanmıştır. Ancak,
transseksüellerde değerlendirilen mevcut tanılarının düşük (% 18) oranda olduğu görülmüş, kontrol
grubuyla arasında fark bulunmamıştır. Mevcut tanılarda da en sık (% 14) depresyon tanısı
görülmüştür. Çalışmamızda her üç transseksüel kişiden birinde yaşam boyu intihar girişimi olduğu,
bu oranın genel nüfusa göre yüksek ve kontrol grubundan anlamlı derecede farklı olduğu
bulunmuştur.

SONUÇ: Transseksüel bireyler, toplumun genelleştirdiği cinsiyet normlarına uymadıkları için
yaşamlarının tüm evrelerine yayılan farklı ve çoğul ayrımcı tutumlara maruz kalmaktadır. Bu
ayrımcı tutumların yaratacağı travmatik etki bireyin ruh sağlığını da etkilemektedir. Transseksüel
bireylerde yüksek oranda görülen ruh sağlığı sorunları ve intihar girişimleri sıklıkla bireylerin öznel
patolojilerinden değil, toplumsal ayrımcı tutumlardan kaynaklandığı için bu durum yaşamsal bir
halk sağlığı sorunu olarak görülmelidir.

1.Clements-Nolle K, Marx R, Katz M. Attempted suicide among transgender person: The influence
of gender-based discrimination and victimization. Journal of Homosexuality 2006; 51:53–69.
2.Mathy, R. M. Transgender Identity and Suicidality in a Non-clinical Sample: Sexual Orientation,
Psychiatric History and Compulsive Behaviours. Journal of Psychology& Human Sexuality 2002; 14
(4): 47-65.
3.Yüksel S, Aslantaş Ertekin B, Öztürk M, Bıkmaz B, Oğlağu Z. Transgender Bireylerde Klinik
Destek ve Đntihar, 13. Bahar Sempozyumu 2009, Antalya.

Anahtar Kelimeler: Transseksüalite, Psikiyatrik Tanılar, Đntihar
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PBÖ – 13
Hemodiyaliz Hastalarında Yaşam Kalitesiyle Đlişkili Faktörlerin
Belirlenmesi: Kesitsel Çok Merkezli Çalışma
Özgül Çetin1, Özen Önen Sertöz1, Gülay Aşçı2, Hayriye Elbi1, Soner Duman2, Ercan Ok2
1
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı, Đzmir
2
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Đç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, Đzmir

AMAÇ: Bu çalışmada, hemodiyaliz hastalarında yaşam kalitesinin değerlendirilmesi ve yaşam
kalitesiyle ilişkili faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır.

YÖNTEM: Bu çalışma çok merkezli kesitsel gözlemsel bir çalışmadır. Ekim 2006-Aralık 2006
tarihleri arasında Fresenius Medical Care’e bağlı 8 ilde toplam 10 merkez çalışmaya dahil edilmiştir.
Çalışmaya katılmaya gönüllü olarak kabul eden 605 hastanın bazal verileri incelenmiştir. Hastalara
diyaliz gördükleri merkezlerde sosyodemografik bilgi formu, Kısa Form-36 ve Hastane AnksiyeteDepresyon Ölçeği verilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı analizler, Student’s T testi,
ANOVA ve Regresyon analizi kullanılmıştır.

BULGULAR: SF-36 yaşam kalitesi ölçeği iki alt boyutta değerlendirilmiştir. Yaşam kalitesi
ölçeğinin fiziksel boyut ve mental boyut alanı cinsiyet ve medeni durum açısından anlamlı farklılık
göstermiştir (sırasıyla cinsiyet t: 5. 028, p:.000; t: 2.730, p:.007; medeni durum, F:6,972, p:001;
F: 6, 390, p:.002). Yaşam kalitesi ölçeği fiziksel boyut ve mental boyut puanları eğitim durumu
(F:9,460, p<0.001) ve diyabet (sırasıyla t:-4. 268, p<0.001; t:-2. 133, p:.034) varlığından
etkilenmiştir. HAD ölçek kesme puanına göre değerlendirildiğinde, depresyonu ve anksiyetesi olan
hastaların olmayanlara göre hem fiziksel boyut hem de mental boyut puanları daha düşük
bulunmuştur (sırasıyla t:13. 871, p<0.001; t:15. 592, p<0.001; t:11. 823, p<0.001; t:14. 151,
p<0.001). Hemodiyaliz hastalarında yaşam kalitesini öngördüren faktörler içerisinde yaş,
depresyon ve anksiyete puanları yaşam kalitesiyle ilişki bulunmuştur (sırasıyla p<0.001, p<0.001,
p<0.001).

TARTIŞMA ve SONUÇ: Hemodiyaliz hastalarında ileri yaş, kadın cinsiyet, düşük eğitim düzeyi,
depresyon, anksiyete ve diyabet varlığı yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir (1,2, 3).

Kaynaklar:
1. Lopes GB ve ark. Depression as a potential explanation for gender differences in health-related
quality of life among patients on maintenance hemodialysis. Nephron Clin Pract. 2010; 115(1):c3540.
2. Tander B, Durmuş D, Akyol Y, Cantürk, F. Hemodiyaliz hastalarında yaşam kalitesi, ağrı ve
depresyon. Rheumatism. 2008; 23: 72-76.
3. Özçetin A, Bahçebaşı ZB, Bahçebaşı T, Cinemre H, Ataoğlu A. Diyaliz uygulanan hastalarda
yaşam kalitesi ve psikiyatrik belirti dağılımı. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2009; 10:142-150.

Anahtar Kelimeler: hemodiyaliz, yaşam kalitesi, depresyon, anksiyete
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PBÖ – 14
Depresyonda Özkıyım Girişimi Đle Çocukluk Çağı Örselenmeleri
Arasındaki Đlişki
Almıla Erol1, Bilal Ersoy2, Levent Mete1
1
Đzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği
2
Karabük Devlet Hastanesi

AMAÇ: Çocukluk yaşamındaki örselenmeler birçok psikiyatrik bozukluk ve özkıyım davranışı için
risk faktörüdür (1,2). Bu çalışmada çocukluk çağı örselenmeleri ile depresif bozukluktaki özkıyım
davranışı arasındaki ilişki araştırılmıştır.

YÖNTEM: Çalışmaya depresif bozukluk, tam remisyon tanılı, özkıyım girişiminde bulunmamış 30
olgu, depresif bozukluk, tam remisyon tanılı, özkıyım girişiminde bulunmuş 30 olgu ve yaş,
cinsiyet, eğitim açısında eşleştirilmiş 30 sağlıklı kontrol alındı (toplam s=90). Tüm olgularla DSM-IV
eksen I bozuklukları için yapılandırılmış klinik görüşme (SCID-I) kullanılarak görüşüldü. Ardından
tüm olgulara Çocukluk Örselenme Yaşantıları Ölçeği (ÇÖYÖ) uygulandı.

BULGULAR: Özkıyım girişiminde bulunmamış depresyon hastaları ve kontroller arasında
ÇÖYÖ’nin hiçbir alt ölçeğinde anlamlı fark saptanmadı. Özkıyım girişiminde bulunmuş depresyon
hastaları ise ÇÖYÖ’nin duygusal ihmal, fiziksel kötüye kullanım ve cinsel kötüye kullanım alt
ölçeklerinin her üçünden kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde daha yüksek puan aldılar (sırasıyla
p<=0.001, p<=0.001, p=0.02). Ayrıca özkıyım girişiminde bulunmuş hastaların, özkıyım
girişiminde bulunmamış hastalara göre duygusal ihmal, fiziksel kötüye kullanım ve cinsel kötüye
kullanım alt ölçeklerinin üçünden de anlamlı düzeyde daha yüksek puan aldıkları saptandı (sırasıyla
p<=0.001, <=0.001,p=0.05).

SONUÇ: Araştırmamızda, özkıyım girişiminde bulunmuş hastalarda hem sağlıklı kontrollere hem
de özkıyım girişimi olmayan hastalara göre çocuklukta fiziksel ve cinsel kötüye kullanım ve
duygusal ihmal daha yüksek düzeyde bulunmuştur. Çocukluk örselenmelerinin depresyonda
özkıyım girişimi olasılığını artırdığı düşünülebilir (3). Depresyon tanılı hastalarda çocukluk
örselenmelerinin sorgulanması özkıyım riskini öngörmede yardımcı olabilir. Bildiğimiz kadarı ile bu
çalışma remisyondaki depresyon hastaları ile yürütülen ilk çalışmadır.

Kaynaklar:
1. Roy A, Janal M. Family history of suicide, female sex, and childhood trauma: separate or
interacting risk factors for attempts at suicide? Acta Psychiatr Scand 2000; 112(5):367-71.
2. Roy A Childhood trauma and impulsivity. Possible relevance to suicidal behavior. Arch Suicide
Res 2005;9(2):147-51.
3. Brodsky BS, Oquendo M, Ellis SP ve ark. The relationship of childhood abuse to impulsivity and
suicidal behavior in adults with major depression. Am J Psychiatry 2001; 158(11):1871-7.
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PBÖ – 15
Monosemptomatik Hipokondriyazisten Şizofreniye Dönüşüm: Bir
Olgu
Nazlı Alıcıoğlu, Selma Bozkurt Zincir
Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

GĐRĐŞ:
DSM IV ve ICD-10 tanı sınıflandırmalarında sanrısal bozukluğun temel özelliği tuhaf ve şizofrenik
olmayan sanrıların varlığıdır(1). Bir çalışmada başlangıç yaşının, sanrısal bozukluğun tipiyle
değişkenlik gösterdiği, geç başlangıçlıların perseküsyon, erken başlangıçlıların somatik tipinde
olduğu bildirilmiştir(2). Somatik tip sanrılı bozukluğun temeli vücut görünümü veya işleviyle ilgili
olup "Monosemptomatik Hipokondriyak Psikoz" olarak adlandırılmaktadır(3). Bu yazıda iki yıl
boyunca monosemptomatik hipokondriyazis tanısıyla izlenmesinin ardından şizofreni tanısı alan bir
olgu sunulmuştur.

OLGU:
B.D. 30 yaşında, evli kadın hasta. Polikliniğimize çirkinleştiğini, saçlarının beyazladığını düşünme,
üç yıldır evi ve çocuklarıyla ilgilenememe yakınmalarıyla başvurdu. Ruhsal durum muayenesinde
özbakımı azalmıştı, duygulanımı kısıtlıydı, negativistti. Psikomotor aktivitesi azalmıştı, somatik
sanrıları mevcuttu. Beş yıl önce ilk kez bu yakınmalarla psikiyatriste başvuran hastaya Sanrısal
Bozukluk tanısıyla Clozapin tedavisi uygulanmış. Bu tedaviyle yakınmaları kısmen gerileyen ancak
düzenli tedavi almasına rağmen işlevselliği, özbakımı giderek kötüleşen hasta Şizofreni ön tanısıyla
servisimize yatırıldı. Hastaya EKT uygulandı, Clozapin tedavisi başlandı, tedricen doz ayarlaması
yapıldı, sonrasında tedavisine Pimozid eklendi. Sanrıları düzelmeyen hastanın duygulanımında ve
işlevselliğinde kısmi düzelme olması ve içgörü kazanması üzerine taburcu edildi.

TARTIŞMA:
Sanrılı bozuklukta hastanın algılaması açık ve nettir, semptomlar altta yatan fiziksel hastalık ya da
psikiyatrik bozukluktan kaynaklanmaz. Belirtilen olguda, hastalığın başlangıç dönemi bu
şekildeyken, izlemde hastanın algılaması ve işlevselliğinde belirgin bozulma görülmüştür ve
şizofreni tanısı almıştır. Bir araştırmada, sanrısal bozukluk hastaları tanısal açıdan
değerlendirildiğinde, hastaların %57’sinin izlemde tanılarının değiştiği saptanmıstır(3). Bu durum,
Sanrılı bozukluk tanısıyla izlenmekte olan hastaların ilerleyen süreçte şizofreniye dönüşüm
açısından yakından izlenmesi gerektiğini düşündürmektedir.
1. Köroğlu E. (1994) Amerikan Psikiyatri Birliği: Psikiyatrik Bozuklukların tanısal ve Sayımsal El
Kitabı, Dördüncü Basım (DSM-IV), Amerikan Psikiyatri Birliği, Washington DC, Ankara,
Hekimler Yayın Birliği, Çeviri.
2. Grover S, Biswas P, and Avasthı A. Delusional disorder: study from North India. Psyhiatry and
Clinical Neurosciences, 2007;61: 462-470.
3. Munro A. Monosymptomatic hypocondriacal psychosis. Br J Psychiatry, 1988; 153: 37-40.

Anahtar Kelimeler: monosemptomatik hipokondriyazis, sanrılı bozukluk, şizofreni

117 | S a y f a

PBÖ – 16
Hemodiyaliz Tedavisine Uyum Öngördücüleri: Çok Merkezli
Kesitsel Bir Çalışma
Özen Önen Sertöz1, Gülay Aşçı2, Özgül Çetin1, Ercan Ok2, Soner Duman2, Hayriye Elbi1
1
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı, Đzmir
2
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Đç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Đzmir

AMAÇ: Hemodiyaliz hastalarında tedaviye uyumla ilişkili faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır.

YÖNTEM: Bu çalışma çok merkezli kesitsel gözlemsel bir çalışmadır. Ekim 2006-Aralık 2006
tarihleri arasında Fresenius Medical Care’e bağlı 8 ilde toplam 10 merkez çalışmaya dahil edilmiştir.
Çalışmaya katılmaya gönüllü olarak kabul eden 605 hastanın bazal verileri incelenmiştir. Hastalara
diyaliz gördükleri merkezlerde sosyodemografik bilgi formu, Kısa Form-36 ve Hastane AnksiyeteDepresyon Ölçeği ve Mini Mental Test (MMT) verilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı
analizler, Student’s T testi, ANOVA, Korelasyon ve Regresyon analizi kullanılmıştır.

BULGULAR: Sosyodemografik ve tıbbi veriler Tablo 1 ve Tablo 2’de özetlenmiştir. Hemodiyaliz
tedavisine uyum kriteri olarak iki diyaliz arası kilo alımı (ĐDAK) belirlenmiştir (1). Sosyodemografik
ve tıbbi değişkenler ile ĐDAK arasındaki ilişki Spearman ve Pearson Korelasyon analizi ile
bakılmıştır. IDAK ile yaş (p<0.001), MMT (p:0.006), kilo (p:0.014), giriş üre (p:0.001), üre azalma
oranı (p:0.035), çıkış kreatinin (p<0.001), çıkış potasyum (p<0.001), kalsiyum (p:0.007), açlık
kan şekeri (AKŞ) (p:0.04) ve beden kitle indeksi (BMI) (p:0.002) arasında anlamlı bir ilişki
bulunmuştur. Depresyon, anksiyete, yaşam kalitesi, diyaliz süresi ve sosyodemografik özellikler
arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Hemodiyaliz hastalarında tedaviye uyum öngördürücüleri
içerisinde yaş(β:,161, p:0.004) çıkış potasyum düzeyi (β:-,246, p<0.001), BMI (β:,183, p:0.001),
giriş üre düzeyi (β:,173, p:0.002) ve AKŞ (β:,109, p=0.048) yer almıştır.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Hemodiyaliz hastalarında tıbbi etmenlerin kontrol altına alınması
tedaviye uyum açısından önem taşımaktadır. Özellikle genç ve kilolu hastalar tedaviye uyum
açısından riskli grup içerisinde yer almaktadır.

Kaynaklar:
1. Chilcot J, Wellsted D, Farrington K. Illness representations are associated with fluid
nonadherence among hemodialysis patients. J Psychosom Res. 2010; 68(2):203-12.
2. Takaki J et al. Possible variances of blood urea nitrogen, serum potassium and phosphorus levels
and interdialytic weight gain accounted for compliance of hemodialysis patients. J Psychosom Res.
2003; 55(6):525-9.
3. Taskapan H et al. Psyciatric disorders and large interdialytic weight gain in patients on chronic
haemodialysis. Nephrology 2005; 10(1):15-20.
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Örneklem Grubunun Sosyodemografik Özellikleri
Yaş

54.56±13.97

Eğitim yılı ortalaması (yıl) 4.59±3.89
Cinsiyet
Erkek
Kadın

359 (%59.3)
246 (%40.7)

Medeni Durum
Evli
Bekar
Dul

497 (%82.1)
58 (%9.6)
50 (%8.3)

Ekonomik düzey
Đyi
Orta
Kötü

90 (%17.4)
117 (%22.6)
311 (%60)

Örneklem grubunun tıbbi ve psikometrik verileri
Diyaliz süresi (ay) 54.92±42.81
MMT

22.44±4.9

Depresyon

6.63±5.46

Anksiyete

6.13±4.89

BMI

24.07±4.63

Giriş üre

125.54±35.52

Üre azalma oranı

0.75±0.76

Çıkış kreatinin

2.87±1.09

Potasyum çıkış

3.16±0.46

Kalsiyum

8.45±0.71

AKŞ

118.75±67.88

ĐDAK (litre)

2245.25±1108.55

Albumin

3.77±0.32

Total protein

6.98±0.54

Diyabet
Var
Yok

239 (%39.6)
364 (%60.4)

119 | S a y f a

PBÖ – 17
Preterm Bebeklerin Annelerinde Postpartum Depresyon ve Đlişkili
Etmenler
Sabri Hergüner1, Erdinç Çiçek1, Arzu Hergüner1, Ali Annagür2, Rahmi Örs2
1
Meram Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD
2
Meram Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD

AMAÇ: Postpartum depresyon (PPD) sıklığı çeşitli çalışmalarda % 10 – 15 olarak bildirilmiştir. En
güçlü yordayıcıları özgeçmiş ve soygeçmişte depresyon varlığı, sosyal desteğin yetersiz olması ve
stresli yaşam olaylarıdır. Bu çalışmada preterm bebeklerin annelerinde PPD sıklığının ve çeşitli
etmenler ile ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.

YÖNTEM: Araştırma grubunu Meram Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Yenidoğan
Kliniği’nde takip edilen ve altıncı ay kontrolü için kliniğe başvuran bebeklerin anneleri
oluşturmuştur. Çalışmaya 75 preterm (< 37 hafta) bebeğin annesi ve 75 term (>= 38 hafta)
bebeğin annesi alınmıştır. Anneler Erişkin Bağlanma Biçemi Ölçeği (EBBÖ), Edinburg Postpartum
Depresyon Ölçeği (EPDÖ) ve Algılanan Sosyal Destek Ölçeği (ASDÖ) doldurmuşlardır.
SONUÇLAR: Preterm bebeklerin annelerinde EPDÖ puanları daha yüksek (11.2 – 8.4), ASDÖ
puanları ise daha düşük (62.2 – 72.4) bulunmuştur. EPDÖ kesme puanına göre doğum sonrası
depresyonun erken doğan bebeklerin annelerinde daha sık olduğu görülmüştür (% 38.2 - % 7.4).
Đki grup arasında annelerin bağlanma biçemleri açısından bir fark görülmezken EPDÖ > 12
olanlarda güvensiz bağlanma biçemi daha sık görülmüştür. Doğum tartısı, hastanede kalım süresi
ve algılanan sosyal destek ile EPDÖ puanı arasında anlamlı ilişki bulunmuştur.
TARTIŞMA: Bu çalışmanın sonuçları erken doğan bebeklerin annelerinin psikiyatrik
değerlendirmesinin, özellikle doğum sonrası depresyon açısından, yapılması gerektiğini
göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Preterm bebek, Postpartum depresyon, Bağlanma biçemi
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