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ABSTRACT
Objective: The aim of this study was to determine the prevalence rates of 
impulse control disorders among patients with major depression and evaluate
the effect of comorbidity on the onset and the clinical course of depression. 
Methods: The study included 150 consecutive depressive psychiatric patients
who have presented to our outpatient clinics within a one-year period. A 
demographic data form has been completed along with a structural clinical 
interview (SCID-I) to evaluate axis I psychiatric disorders according to the 
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-IV (DSM-IV). To 
determine the impulse control disorders and depression, the Minnesota 
Impulse Control Disorders Interview and the Hamilton Depression Rating Scale
have been applied to all patients. Besides, all patients completed the Symptom
Check List-90, the Beck Depression Inventory, the Zuckerman’s Sensation 
Seeking Scale Form-V, the Barratt Impulsiveness Scale-11 and the Mood 
Disorders Questionnaire to help us find out the levels of  psychopathology. 
Results: In a one-year period, 34.7% of depressive outpatients in our clinics had at
least one comorbid impulse control disorder. The inclusion of patients with a 
diagnosis of impulse control disorders not otherwise specified increased the rate
of comorbid impulse control disorders to 56.7%. The most common impulse 
control disorder in our sample was intermittent explosive disorder (31.3%) 
followed by skin picking (28%) and compulsive buying (14%). Depressive patients
with a comorbid impulse control disorder had an earlier age of onset of the 
disorder than patients without any impulse control disorder.  There were no 
differences between the groups in terms of gender, marital status, education 
level and number of hospitalizations. Pathological gambling was more common in
male patients, whereas compulsive buying was more frequently seen in female
patients. Lifetime suicide attempt rates were two times more common in d
epressive patients with comorbid impulse control disorder than in patients 
without it, but this difference did not reach statistical significance. Though there
was not any statistically significant difference between these two groups, 
levels of general psychopathology, impulsivity scores and mood disorder 
questionnaire scores were significantly higher in patients with comorbid impulse
control disorder. 
Conclusion: The results of this study show that one third of depressive patients
who presented to our outpatient clinics within a one-year period were 
diagnosed with  at least one lifetime comorbid impulse control disorder 
according to DSM-IV. Since impulse control disorders are frequently seen, in
order to avoid eventual complications in the course of comorbid depression
and establish proper treatment plans,   close evaluation and recognition of impulse
control disorders are necessary. (Archives of Neuropsychiatry 2011; 48: 22-30)
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ÖZET 
Amaç: Depresyon hastalar›nda Dürtü Kontrol Bozukluklar› efl tan›lar›n› ve dür-
tüselli¤in depresyon bafllang›c› ve klini¤i üzerindeki etkilerini de¤erlendirmeyi
amaçlam›flt›r.  
Yöntemler: Poliklini¤imize bir y›ll›k süre boyunca ayaktan baflvuran 150 depres-
yon hastas› çal›flmaya al›nm›flt›r. Sosyodemografik Veri Formu, DSM-IV Eksen I
Bozukluklar› ‹çin Yap›land›r›lm›fl Klinik Görüflme Ölçe¤i, dürtü kontrol bozukluk-
lar›n› saptamak için Minnesota Dürtü Kontrol Bozuklu¤u Görüflme Ölçe¤i, Ruh-
sal Belirti Tarama Listesi, Beck Depresyon Ölçe¤i, Hamilton Depresyon Ölçe¤i,
Zuckerman Heyecan arama Ölçe¤i, Barratt Dürtüsellik Ölçe¤i-11 ve Duygudu-
rum Bozukluklar› Ölçe¤i kullan›lm›flt›r. 
Bulgular: Bir y›ll›k bir süreçte poliklini¤imize ayaktan baflvuran depresyon has-
talar›n›n %34.7’sinde en az bir dürtü kontrol bozuklu¤u efl tan›s› saptanm›flt›r.
Baflka Türlü Adland›r›lamayan dürtü kontrol bozukluklar› dâhil edildi¤inde has-
talar›n %56.7’sinde dürtü kontrol bozuklu¤u efl tan›s› saptanm›flt›r. En s›k sapta-
nan Aral›kl› Patlay›c› Bozukluk (%31.3), ikinci s›rada Deri Yolma (%28), üçüncü
s›rada Kompülsif Sat›n Alma (%14)’d›r. Dürtü kontrol bozuklu¤u efl tan›s› konan
ve konmayan hastalar aras›nda yafl aç›s›ndan dürtü kontrol bozuklu¤u sapta-
nan grupta anlaml› farkl›l›k olup bu hastalar›n ilk depresyon atak yafllar› da da-
ha küçüktür. Cinsiyet, medeni durum, e¤itim durumu ve hastaneye yat›fl aç›s›n-
dan anlaml› bir farkl›l›k saptanmam›flt›r. Patolojik kumar oynama erkeklerde,
kompülsif sat›n alma kad›nlarda daha fazlad›r. Yaflam boyu özk›y›m giriflimi ista-
tistiksel olarak anlaml› farkl›l›k göstermese de dürtü kontrol bozuklu¤u saptanan
grupta iki kat daha fazlad›r. Öyküsünde dikkat eksikli¤i hiperaktivite bozuklu¤u
olan olgular›n hepsi yaflam boyu en az bir dürtü kontrol bozuklu¤u tan›s› da al-
m›fllard›r. Depresyon ölçek puanlar›nda iki grup aras›nda anlaml› bir farkl›l›k ol-
mamakla birlikte belirti tarama listesi puanlar›, heyecan arama ölçe¤i puanlar›,
dürtüsellik puanlar› ve duygudurum bozukluklar› ölçek puanlar› dürtü kontrol
bozuklu¤u saptanan grupta anlaml› olarak yüksek ç›km›flt›r.
Sonuç: Bu çal›flma sonuçlar› bir y›ll›k süreçte poliklini¤imize baflvuran depres-
yon hastalar›n›n ortalama üçte birinde DSM-IV’e göre en az bir dürtü kontrol bo-
zuklu¤u efl tan›s› ald›klar›n› göstermektedir. Dürtü kontrol bozukluklar›n›n olduk-
ça s›k oranda görülmesi ve buna ba¤l› olarak depresyonun seyri s›ras›nda orta-
ya ç›kabilecek komplikasyonlardan kaç›nabilmek ve tedavinin flekillenmesi aç›-
s›ndan bu bozukluklar tan›nmal›d›r. (Nöropsikiyatri Arflivi 2011; 48: 22-30)
Anahtar kelimeler: Depresyon, dürtü kontrol bozukluklar›, efl tan› 
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Girifl

Dürtüsellik normal bir davran›fl örüntüsü olabilece¤i gibi 
birçok ruhsal hastal›¤›n psikopatolojik bir parças› da olabilir
(örn. y›k›c› davran›m bozuklu¤u, bipolar bozukluk, alkol madde
ba¤›ml›l›¤›, kiflilik bozuklu¤u). Dürtü kontrol bozukluklar› (DKB)
genel olarak zararl› eylemleri gerçeklefltirme isteklerine karfl›
koyamama ile belirli bir ruhsal hastal›k grubu olarak tan›mlan-
maktad›r ve ana belirti tekrarlayan dürtüsel davran›fllar fleklin-
de ortaya ç›kar. DKB olan hastalar üç temel özelli¤e sahiptir: 
1- Kendilerine ya da baflkalar›na zarar verebilecek baz› eylem-
leri gerçeklefltirme arzular›na ya da dürtülerine karfl› koymay›
baflaramazlar. 2- Eylem öncesinde artan bir gerginlik ve 
uyar›lma vard›r. 3- Eylem gerçeklefltirilirken haz, doyum ve ra-
hatlama sa¤lan›r. Bu temel ö¤eler d›fl›nda yap›lan eylemler
benlikle uyumludur, yani hastan›n birdenbire ortaya ç›kan bi-
linçli arzular›na uygundur. Eylemin gerçeklefltirilmesinden son-
ra hastalar yo¤un suçluluk ya da piflmanl›k duyabilirler (1).
DSM-IV-TR s›n›fland›rma sisteminde alt› DKB tan›mlanm›flt›r (5).
Bu hastal›klar; 1- Aral›kl› Patlay›c› bozukluk (APB), 2- Kleptoma-
ni,  3- Patolojik kumar oynama (PKO), 4- Piromani, 5- Trikotillo-
mani, 6- Baflka türlü Adland›r›lmayan (BTA) DKB’dir.

Depresyon psikiyatrik hastal›klar aras›nda en s›k görülen-
lerden biridir. Her yaflta görülebilen ancak orta yafllarda ve
özellikle de 25-44 yafllar› aras›nda daha s›k görülen bir hastal›k-
t›r (2,3). Kad›nlarda erkeklere göre iki kat fazla oranda rastlan›r.
Yaflam boyu geliflme olas›l›¤› kad›nlarda %10-25, erkeklerde
%5-12 aras›nda de¤iflmektedir. Ola¤an etkinliklerden ve daha
önce kifliye zevk veren durumlardan art›k eskisi gibi zevk ala-
mama ve bunlara karfl› ilginin kaybolmas›yla kendini gösterir.
Çökkünlük, karamsarl›k yan›nda keder ve elem duygular›yla gi-
den depresif bir duyguduruma, gerek ruhsal gerekse fiziksel
alanda enerji azl›¤› ile kendini gösteren psikomotor yavafllama,
düflünce içeri¤i k›s›tl›l›¤› ile belirgin biliflsel yavafllama, kiflinin
ifllevselli¤inde azalma efllik eder. 

Di¤er ruhsal bozukluklarda oldu¤u gibi DKB’de de psikiyat-
rik bozukluklarla bir arada bulunmas› hastalarda tan› konmas›-
n› güçlefltirir ve uygulanacak tedaviyi, hastal›¤›n gidiflini olum-
suz etkiler. Bu bozukluklar› genel psikiyatrik muayenede ve ya-
r› yap›land›r›lm›fl görüflmelerde sorgulanmas›nda fayda vard›r.
Birliktelik durumlar›n›n belirlenmesi daha uygun ve daha özgün
bir tedaviye olanak sa¤lamaktad›r.   

Depresyonu olan hastalarda baflta anksiyete bozukluklar›,
alkol ve madde ba¤›ml›l›¤›, kiflilik bozukluklar›, davran›m bozuk-
lu¤u olmak üzere psikiyatrik hastal›k efl tan› oran›n›n genel top-
luma göre yüksek oldu¤u bilinmektedir. Birliktelik gösteren di-
¤er bir hastal›k grubu da dürtü kontrol bozukluklar›d›r. Bu konu-
da özgül tan›l› hastalarda yap›lm›fl iki Frans›z çal›flmas› ve iki
farkl› hastanede eriflkin yatan psikiyatri hasta grubunda DKB
s›kl›¤›n› araflt›ran bir Kuzey Amerika çal›flmas› vard›r (4,6,7).
Türkçe literatür tarand›¤›nda bu konuda Tamam ve arkadafllar›
taraf›ndan psikiyatri klini¤inde yatan hastalarda DKB s›kl›¤›n›
araflt›ran bir çal›flma bulunmaktad›r (8). Bu konu üzerindeki ça-
l›flmalar›n azl›¤› dürtü kontrol bozukluklar›n›n depresyonla olan
iliflkisinin do¤as› konusunda kesin bir yarg›ya varmam›z› güç-
lefltirmektedir. Bu iliflkiyi ayd›nlatmaya katk›da bulunmak üzere
oluflturulan mevcut çal›flmada depresyon hastalar›nda DKB efl
tan›lar› ve dürtüselli¤in depresyon bafllang›c› ve klini¤i üzerin-
deki etkilerinin de¤erlendirilmesi amaçlanm›flt›r.

Yöntem

Çal›flmaya Ocak 2007-Aral›k 2007 tarihleri aras›nda Çukuro-
va Üniversitesi T›p Fakültesi Psikiyatri poliklini¤ine ayaktan
baflvuran, yafllar› 18-65 aras› olan, DSM-IV tan› ölçütlerine gö-
re majör depresyon tan›s› konan ilk ya da yineleyen ataklar›
olan hastalar al›nd›. Çal›flmaya al›nan gruba en son ata¤› dep-
resyon olan bipolar (II) bozukluk hastalar› da dâhil edildi. Psiko-
zu olanlar, demans tan›s› alanlar, alkol ve madde ba¤›ml›s› olan-
lar, biliflsel yetilerinde belirgin bozuklu¤u olanlar, mental retar-
dasyonu olanlar, Parkinson hastal›¤›, dejeneratif hastal›klar,
multipl skleroz gibi nörolojik hastal›¤› olanlar çal›flmaya dâhil
edilmedi. Çal›flmaya kat›lma koflullar›n› karfl›layan 178 hasta gö-
rüflmeye al›nd›. Görüflmeye al›nanlar aras›ndan 28 hasta testle-
ri eksik doldurdu¤u veya çal›flmaya kat›lmak istemedi¤i için ça-
l›flma d›fl› b›rak›ld›. Çal›flmaya al›nan 150 hastan›n 100’ü kad›n,
50’si erkek hastayd›. Hastalara çal›flma hakk›nda bilgi verilerek
yaz›l› onaylar› al›nd›. 

Çal›flmaya kat›lan hastalara ilk görüflmenin ilk aflamas›nda
psikiyatrik görüflme yap›lm›flt›r. Yaklafl›k 1-1,5 saat süren bu gö-
rüflmede DSM-IV eksen I bozukluklar› için yap›land›r›lm›fl klinik
görüflme (SCID-I) uygulanarak eksen I psikiyatrik tan›lar› kon-
mufl, elde edilen bilgiler ›fl›¤›nda çal›flmada kullan›lan Sosyo-
demografik veri formu doldurulmufltur.  Yine bu görüflme s›ra-
s›nda yaflam boyu dürtü kontrol bozukluklar›n› saptamak için
Minnesota Dürtü Kontrol Bozuklu¤u Görüflme’sinin (Minnesota
Impulsive Disorders Interview-MIDI) Türkçe versiyonu uygu-
lanm›flt›r. Bu ölçekte her bir DKB için ayr›nt›l› sorular bulunmak-
tad›r böylelikle olas› bir DKB tan›s› atlanmamaya çal›fl›lm›flt›r.
Depresif düzeylerin nesnel aç›dan tespiti için Hamilton depres-
yon ölçe¤i (HAM-D) uygulanm›flt›r. Bu ölçek görüflmeci taraf›n-
dan uygulanmaktad›r. Ayr›ca hastan›n kendi öz bildirimine da-
yanan bir depresyon ölçe¤i olan Beck depresyon ölçe¤i (BDÖ)
kullan›larak da klinik tan›n›n daha nesnel de¤erlendirilmesi he-
deflenmifltir. Görüflmeden sonra hastalar yaklafl›k 2 saatlik sü-
rede genel ruhsal durumlar›n›n, depresif belirtilerinin düzeyi,
dürtüsellik ve heyecan arama düzeylerini de¤erlendirilebilmesi
için ruhsal belirti tarama listesi (SCL-90), Zuckerman heyecan
arama ölçe¤i (ZHÖ), Barratt dürtüsellik ölçe¤i-11 (BDÖ-11) öz
bildirim ölçeklerini doldurmufllard›r. Dürtüsellik ve duygudurum
bozukluklar› aras›ndaki iliflkiyi araflt›rmak amac›yla da tüm has-
talara duygudurum bozukluklar› ölçe¤i (Mood Disorders Ques-
tionnaire-MDQ) uygulanm›flt›r.

DKB’lerden, aral›kl› patlay›c› bozukluk, kleptomani, patolojik
kumar oynama, piromani, trikotillomani ve baflka türlü adland›r›-
lamayan DKB tan›lar› DSM-IV ölçütlerine göre konmufltur. Baflka
türlü adland›r›lamayan DKB olan kompülsif sat›n alma (KSA) ise
McElroy ve arkadafllar›n›n ölçütlerine göre konmufltur (9). Deri
yolma, kompülsif cinsel davran›fl ve egzersiz ba¤›ml›l›¤› için he-
nüz belirlenmifl net ölçütler yoktur. Bu nedenle tan›lar› daha ön-
ceden yay›nlanm›fl makaleler temel al›narak konmufltur. Kompül-
sif internet kullan›m› ise çal›flmaya dâhil edilmemifltir. 

Kullan›lan Ölçek ve Formlar
Çal›flmada taraf›m›zdan haz›rlanan iki bölümden oluflan veri

formu kullan›ld›. ‹lk bölüm sosyo-demografik veri toplama for-
muydu. Bu form kullan›larak hastalar›n yafl, cinsiyet, e¤itim,
sosyokültürel düzeyleri, fiziksel hastal›k, çal›flma durumu, ya-
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flam biçimi gibi sosyo-demografik veriler hastalar›n verdi¤i bil-
gilerden elde edilmifltir. ‹kinci bölüm klinik veri toplama formu
idi. Hastal›¤›n alt tipi, süresi, bafllang›ç yafl›, hastaneye yat›fl,
düzelmenin flekli, alkol madde kullan›m›, özgeçmifl, soygeçmifl,
varsa özk›y›m giriflimleri bu form kullan›larak sorgulanm›flt›r.
‹kinci bölüm hastan›n verdi¤i bilgiler do¤rultusunda görüflmeci
taraf›ndan doldurulmufltur.

DSM-IV Eksen I Bozukluklar› ‹çin Yap›land›r›lm›fl Klinik Gö-
rüflme Ölçe¤i (SCID-I) Eksen-I psikiyatrik bozukluk tan›lar›n›
araflt›rmak amac›yla görüflmeci taraf›ndan uygulanan yap›lan-
d›r›lm›fl klinik görüflme çizelgesidir. Alt› modülden oluflmaktad›r.
Toplam 38 tane birinci eksen bozuklu¤unun tan› ölçütleri ile ve
10 tane birinci eksen bozuklu¤unu tan› ölçütleri olmadan arafl-
t›rmaktad›r. ‹ki modül duygudurum epizotlar› ve duygudurum
bozukluklar›, iki modül psikotik semptomlar ve psikotik bozuk-
luklar için ayr›l›rken madde kullan›m bozukluklar› ve anksiyete
bozukluklar› ve di¤er bozukluklar birer modülde yer almaktad›r.
Bilgi kaynaklar› hasta, hastan›n ailesi ve yak›nlar›, klinik ortam-
daki gözlemler ve t›bbi kaynaklard›r. Uygulama ortalama 30-60
dakika sürmektedir. First ve ark. taraf›ndan 1997 y›l›nda geliflti-
rilmifltir. Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çal›flmas› DSM-IV Ek-
sen-I bozukluklar› için yap›land›r›lm›fl klinik görüflme ad› ile Öz-
kürkçügil ve ark. taraf›ndan yap›lm›flt›r (10). 

Minnesota Dürtü Kontrol Bozuklu¤u Görüflmesi’nin (Minne-
sota Impulsive Disorders Interview-MIDI) Türkçe uyarlamas›
yaflam boyu DKB’nin varl›¤›n› de¤erlendirmek için kullan›lm›flt›r.
Ölçek 36 maddeden oluflan yar› yap›land›r›lm›fl görüflme formu-
dur. Ayr›lm›fl modüllerde DSM-IV ölçütlerine göre Dürtü Kontrol
Bozukluklar›n› (APB, PKO, Kleptomani, Trikotillomani, Piromani,
KSA, deri koparma, kompülsif seksüel davran›fl, kompülsif eg-
zersiz yapma) araflt›rmaktad›r. 

Ruhsal Belirti Tarama Listesi (SCL-90-R), Derogatis ve arka-
dafllar› taraf›ndan gelifltirilen, 5 dereceli Likert tipi yan›tlanan,
90 maddeden oluflan, psikiyatrik belirtilerle kendini gösteren,
zorlanma düzeyini ölçen kendini de¤erlendirme türü bir belirti
tarama ölçe¤idir. Her maddeye verilen yan›tlara 0 ile 4 aras›nda
puan verilir (11). Somatizasyon, obsesif-kompulsif özellikler, ki-
fliler aras› iliflkilerde duyarl›l›k, depresyon, anksiyete, öfke ve
düflmanl›k (hostilite), fobik anksiyete, paranoid düflünce, psiko-
tizm ve ek skala olmak üzere on ayr› belirti boyutunda de¤erlen-
dirme yapmak üzere yap›land›r›lm›flt›r. Genel semptom indeksi
(GS‹) ise, genel olarak iyilik düzeyini ve ifllevselli¤ini gösterir.
Tüm alt ölçeklerin toplamlar›n›n 90’a bölünmesiyle elde edilir.
Türkçe uyarlamas› Da¤ taraf›ndan yap›lm›flt›r (42).  

Hamilton Depresyon Ölçe¤i (HAM-D) hastada depresyonun
düzeyini ve fliddetini ölçer. Görüflmeci taraf›ndan uygulan›r. 
On yedi maddeden oluflur. Hamilton taraf›ndan 1960 y›l›nda ge-
lifltirilmifltir. Türkçe geçerlilik güvenilirlik çal›flmas› Akdemir ve
arkadafllar› taraf›ndan 1996 y›l›nda yap›lm›flt›r (12).

Beck Depresyon Ölçe¤i (BDÖ) ruh sa¤l›¤› taramalar›nda ve-
ya depresyon ile ilgili araflt›rmalarda en s›k kullan›lan ölçekler-
den biridir. 1961 y›l›nda Beck taraf›ndan gelifltirilmifltir. Hasta ta-
raf›ndan doldurulur. 15’i psikolojik, 6’s› somatik belirtileri içeren
21 maddesi vard›r. Ölçek için Türkiye’de birbirinden ba¤›ms›z iki
uyarlama çal›flmas› yap›lm›flt›r. BDÖ’de her madde 0 ile 3 puan
aras›nda yer al›r. Bu puanlar›n toplanmas›yla depresyon puan›
elde edilir. Al›nabilecek en yüksek puan 63’tür. Toplam puan›n

yüksek oluflu, depresyon düzeyinin ya da fliddetinin yüksek oldu-
¤unu gösterir. Hisli’nin yapm›fl oldu¤u geçerlilik güvenilirlik çal›fl-
mas›nda kesme noktas›n› 17 olarak belirlemifl, 17 ve üstündeki
BDÖ puanlar›n›n sa¤alt›m gerektirecek fliddetteki depresyonu
%90 do¤rulukla ay›rt edebilece¤ini bildirmifltir (13,14).

Zuckerman Heyecan Arama Ölçe¤i Form V (ZHÖ) heyecan
aramay› de¤erlendiren 10’ar maddeden oluflan 4 alt ölçekten
yani 40 sorudan oluflan bir ölçektir (15). Heyecan ve macera
arama (Thrill and Adventure Seeking-TAS) alt ölçe¤indeki mad-
deler, tehlikeli ya da yeni fiziksel aktiviteleri uygulamaya yöne-
lik istek ve arzuyu yans›t›r. Yaflant› aray›fl› (Experience Seeking-
ES) alt ölçe¤i, gezme, müzik ve sanat gibi yeni ve kendili¤inden
geliflen yaflant› aray›fl›n› gösteren maddelerdir. Disinhibisyon
alt ölçe¤i (disinhibition-DIS) alkol kullan›m› ile birlikte ya da al-
kol kullan›m› olmaks›z›n bask›lanmam›fl sosyal aktiviteler girifl-
me gereksinimini yan›tsan maddeleri içerir. S›k›lmaya yatk›nl›k
(Boredom Susceptibility-BS) tekrarlardan, rutinlerden ve öngö-
rülebilirlikten hofllanmamay› yans›tan maddeleri kapsar. Heye-
can aramay› de¤erlendiren her maddeye bir puan verilmekte-
dir. Ölçe¤in Türkçe’ye adaptasyon çal›flmas› Öngen taraf›ndan
yap›lm›flt›r. Ölçe¤in ve alt ölçe¤in iç tutarl›l›klar› de¤erlendirildi-
¤inde; tüm ölçe¤in, TAS ve Dis alt ölçeklerinin iç tutarl›l›klar›n›n
yeterli oldu¤u (0.82; 0.75; 0.75 s›ras›yla), ES ve BS alt ölçekleri-
nin iç tutarl›l›¤›n›n ise düflük oldu¤u (0.55 ve 0.56 s›ras›yla) sap-
tanm›flt›r. Genel olarak ölçe¤in Türkçe uyarlamas›n›n güvenilir
oldu¤u bildirilmifltir (16).

Barratt ‹mpulsivite Ölçe¤i-11 (B‹S-11) dürtüselli¤i de¤erlen-
dirmede kullan›lan hastan›n doldurdu¤u bir ölçektir (17). Otuz
maddeden oluflur ve kendi içinde üç alt ölçe¤i vard›r; dikkat
(dikkatsizlik ve biliflsel düzensizlik), motor (motor dürtüsellik, sa-
b›rs›zl›k) ve plan yapmama (kontrolünü sa¤layamama, biliflsel
kar›fl›kl›¤a tahammülsüzlük). BIS-11 de¤erlendirilirken 4 farkl›
alt puan elde edilir; toplam puan, plan yapmama, dikkat ve mo-
tor dürtüsellik puanlar›d›r. Toplam BIS-11 puan› ne kadar yük-
sekse hastan›n dürtüsellik düzeyi o kadar yüksektir. BIS-11’in
Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çal›flmas› Güleç ve arkadafllar›
taraf›ndan yap›lm›flt›r. Bu çal›flmada, madde yükü düflük mad-
delerin ç›kar›lmas› aflamas›ndan önce çeviri iflleminin devam›-
n›n ve Türk örneklemine özgü ifadelerin kullan›lmas›n›n uygun
olaca¤› belirtilerek, daha çok çal›flmaya ihtiyaç oldu¤u vurgu-
lanm›flt›r. Bu nedenle bu çal›flmam›zda ölçe¤in de¤erlendiril-
mesi için Patton ve arkadafllar›n›n önerdi¤i puan anahtarlar›
kullan›lm›flt›r (18).

Duygudurum Bozukluklar› Ölçe¤i-The Mood Disorder Ques-
tionnaire (MDQ),  bipolar bozukluklar› taramaya ve saptamaya
yarayan orijinal geçerlilik ve güvenilirli¤i Hirschfeld ve arkadafl-
lar› taraf›ndan 2000 y›l›nda çal›fl›lm›fl bir ölçektir. 73 duyarl›l›k ve
0,90 özgüllük özellikleri gösterilmifltir. Farkl› ülkelerde geçerlilik
çal›flmalar› yap›lm›fl olup kullan›labilir psikometrik özellikler
sergiledi¤i gösterilmifltir. Ölçek evet ve hay›r cevaplar›n› içeren,
kökenini DSM-IV’den alan öz-bildirim ölçe¤idir. Ölçek üç soru-
dan oluflmaktad›r. On üç alt maddeden oluflan birinci soru ya-
flam boyu manik ya da hipomanik belirtilerin öyküsü, yükselmifl
duygudurum, irritabilite, giriflkenlik, uyku, libido, düflünce, dik-
kat, enerji ve davran›fl gibi göze çarpan öznel de¤ifliklikleri irde-
ler. Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çal›flmas› Konuk ve arka-
dafllar› taraf›ndan 2007 y›l›nda yap›lm›flt›r (19). Kesme puan› 5
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al›nd›¤›nda duyarl›l›¤› %81 seçicili¤i %53; kesme puan› 6 olarak
al›nd›¤›nda duyarl›l›¤› %75 seçicili¤i %63; kesme puan› 7 al›nd›-
¤›nda duyarl›l›¤› %64 seçicili¤i %77 olarak bulunmufltur.

‹statiksel ‹fllemler 
Tüm istatistiksel de¤erlendirmeler SPSS for Windows 15.0

paket program› yard›m›yla yap›ld›. Kategorik de¤iflkenlerin, s›k-
l›klar›n ve oranlar›n karfl›laflt›r›lmas›nda ki-kare, gerekli yerler-
de Fisher kesin ki-kare testi kullan›lm›flt›r. ‹ki grubun sürekli de-
¤iflkenlerin ortalamalar›n›n karfl›laflt›r›lmas›nda t-testi kullan›l-
m›flt›r. Ayr›ca ölçeklerin korelasyonlar›na bak›lm›flt›r.

Bulgular

Çal›flmaya kat›lan majör depresyon tan›s› alm›fl 150 hastan›n
(100 kad›n, 50 erkek) 85’inde (%56.7) yaflam boyu en az bir DKB
efl tan›s› bulundu¤u belirlenmifltir. Baflka türlü adland›r›lama-
yan (BTA) DKB (kompülsif sat›n alma, deri yolma, kompülsif cin-
sel davran›fl ve kompülsif egzersiz yapma) dâhil edilmeden ya-
p›lan de¤erlendirmede yaflam boyu DKB s›kl›¤› (BTA hariç)
%34.7 (n=52) olarak bulunmufltur. Bu hasta grubunda saptanan
yaflam boyu ve flu anki DKB efl tan› s›kl›klar› Tablo 1’de sunul-
mufltur.  

Çal›flmaya kat›lan tüm hastalar›n sosyo-demografik özellik-
leri ele al›nd›¤›nda grubun ço¤unlu¤unun kad›n (%67), evli
(%60), orta ve üst düzeyde e¤itim ald›¤› (%79), orta düzeyde
sosyoekonomik düzeye sahip olduklar› (%95), çal›flmad›¤› veya
düzenli iflinin olmad›¤› (%64) saptanm›flt›r. Hastalar yaflam boyu
DKB tan›s› al›p almamalar›na göre DKB (+) ve DKB (-) olarak iki
gruba ayr›lm›fl ve demografik özellikleri Tablo 2’de karfl›laflt›r›l-
m›flt›r. Çal›flmam›zda DKB olan ve olmayan hasta gruplar› ara-
s›nda sosyo-demografik özelliklerden sadece yafl aç›s›ndan is-
tatistiksel olarak anlaml› bir fark saptanm›flt›r. DKB olanlar di-
¤er gruba k›yasla daha genç yafltayd›lar. DKB (+) olanlarda or-
talama yafl 31.3 y›l iken, DKB (-) olanlarda 35.9 y›l olarak saptan-
m›flt›r (p<0.005). Cinsiyet, medeni hal, e¤itim, ekonomik durum
ve çal›flma durumunda anlaml› bir farkl›l›k saptanmam›flt›r. 

Yaflam boyu DKB varl›¤› (BTA hariç) kad›nlarda %31 (n=31),
erkeklerde %42 (n=21) olarak saptanm›flt›r. BTA dahil edildi¤in-
de bu oranlar kad›nlarda %55 (n=55), erkeklerde %60 (n=30) ola-

rak saptanm›flt›r. Bu bozukluklar›n farkl›l›klar› cinsiyete göre is-
tatistiksel olarak anlaml› bir fark bulunamam›flt›r (s›ras›yla
p=0.182, p=0.560). Cinsiyetler aras›nda yayg›nl›k fark› saptanan
bozukluklar, PKO ve KSA’d›r. Çal›flmaya kat›lan kad›nlar›n hiçbi-
rinde PKO’ya rastlanmam›flken erkeklerin %8 (n=4) inde PKO ta-
n›s› konmufltur (p=0.011). KSA kad›nlarda %19 (n=19), erkekler-
de %4 (n=2) oran›nda saptanm›flt›r (p= 0,013). Kad›n ve erkekler-
de en s›k görülen DKB, APB (kad›nda %27, erkekte %40) idi. Her
iki cinsiyette de bunu deri yolma izlemektedir (kad›nda %30, er-
kekte %24). Cinsiyete göre DKB efl tan› da¤›l›m ve s›kl›¤› Tablo
3 de gösterilmifltir.

DKB (+) ve DKB (-) gruplar›n depresif atak s›kl›¤› ve ilk dep-
resyon ata¤›n›n özelliklerine göre yap›lan karfl›laflt›rma Tablo 4
de sunulmufltur. DKB(+) olan hasta grubunda ilk depresyon ata-
¤› daha erken yaflta (DKB(+) de 27 y, DKB(-) de 31 y] görülmek-
tedir. Bunun d›fl›nda gruplar aras›nda istatistiksel olarak anlam-
l› bir farkl›l›k saptanmam›flt›r.

DKB’leri tek tek ele ald›¤›m›zda Eksen I efl tan› oranlar› %67
ve %100 aras›nda de¤iflmektedir. Kleptomani tan›s› alanlarda
sadece YAB ve uyum bozuklu¤u görülmüfltür. PKO olan hasta-
lar sadece YAB, Piromanisi olanlarda ise TSSB, YAB ve soma-
taform bozukluk saptanm›flt›r. YAB tüm DKB olgular›nda bir efl
tan› olarak saptanm›flt›r. DKB hastalar›nda görülen efl tan›lar
Tablo 5’de sunulmufltur. 

Dürtüsellikle ilgili ölçek puanlar› her bir DKB için DKB (-)
olan grupla k›yasland›¤›nda BIS-Total puanlar› APB, PKO, Tri-
kotillomani, KSA, DY, kompülsif cinsel davran›flta istatistiksel
olarak anlaml› düzeyde yüksek ç›km›flt›r. BIS-NPA, PKO ve
KSA’da istatistiksel olarak anlaml› yüksek ç›km›flt›r. BIS-motor,
APB, PKO, trikotillomani, KSA, DY ve kompülsif cinsel davran›fl-
ta istatistiksel olarak anlaml› yüksek ç›km›flt›r. BIS-Dikkat, APB,
KSA, DY ve kompülsif cinsel davran›flta istatistiksel olarak an-
laml› yüksek ç›km›flt›r. Kleptomani, piromani ve kompülsif eg-
zersizde BIS alt ölçek puanlar›nda DKB (-) olan grupla k›yaslan-
d›¤›nda istatistiksel olarak anlaml› bir fark saptanmam›flt›r. 

ZHÖ’ne bakt›¤›m›zda toplam puanda kleptomani ve kompül-
sif egzersiz d›fl›nda di¤er DKB’lerde istatistiksel olarak anlaml›
yüksek ç›km›flt›r. ZHÖ-TAS puanlar›, APB ve PKO’da istatistiksel
olarak anlaml› yüksek ç›km›flt›r. ZHÖ-ES puan› sadece trikotillo-
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Tablo 1. Depresyon hastalar›nda dürtü kontrol bozukluklar› (DKB) efl tan›lar›n›n yaflam boyu ve flu anki s›kl›klar›

fiu anda Yaflam boyu
n % % 95 CI (%) n % % 95 CI (%)

DKB varl›¤› (BTA hariç) 50 33.3 26.3-41.2 52 34.7 27.5-42.6
DKB varl›¤› (BTA dâhil) 81 54 46- 61.8 85 56.7 48.7-64.3
Aral›kl› Patlay›c› Bozukluk (APB) 46 30.7 23.8-38.5 47 31.3 24.5-39.2
Kleptomani 3 2 0.7-5.6 4 2.7 1-6.6
Patolojik Kumar oynama 4 2.7 1-6.6 4 2.7 1-6.6
Piromani 1 0.7 0.1-3.6 3 2 0.7-5.6
Trikotillomani 6 4 1.8-8.4 7 4.7 2.3-9.3
En az bir DKB-BTA varl›¤› 61 40.7 33.1-48.6 65 43.3 35.6-51.3
Kompulsif Sat›nalma (KSA) 19 12.7 8.3-19.8 21 14 9.4 -20.4
Deri yolma 41 27.3 20.8-34.9 42 28 21.4-35.7
Kompülsif cinsel davran›fl 6 4 1.8-8.4 7 4.7 2.3-9.3
Kompülsif egzersiz  (KE) 1 0.7 0.1 -3.6 3 2 0.7 - 5.6
DKB: Dürtü kontrol bozukluklar›; BTA: Baflka türlü adland›r›lamayan



manide istatistiksel olarak anlaml› yüksek ç›km›flt›r. ZHÖ-Dis
puanlar› kleptomani ve kompülsif egzersiz d›fl›nda istatistiksel
olarak anlaml› yüksek ç›km›flt›r. ZHÖ-BS puanlar› APB, Klepto-
mani, PKO, piromani ve kompülsif cinsel davran›flta istatistiksel
olarak anlaml› yüksek ç›km›flt›r. Kompülsif egzersiz yapmada
hem BIS, hem de ZHÖ puanlar›nda di¤er DKB’lerden farkl› ola-
rak DKB (-) olan grubun puanlar›na benzemektedir ve istatistik-
sel olarak anlaml› bir fark ç›kmam›flt›r. Kleptomanide de ZHÖ-
BS d›fl›ndaki puanlar DKB (-) olan grubun puanlar›na yak›nd›r ve
istatistiksel olarak fark ç›kmam›flt›r. Tek tek DKB’lerin dürtüsel-
likle ilgili ölçek puanlar› Tablo 6’de gösterilmifltir. 

Tart›flma

Bu çal›flma sonuçlar› 1 y›ll›k bir süreçte poliklini¤imize ayak-
tan baflvuran depresyon hastalar›n›n üçte birinin (%34.7) DSM-
IV ölçütlerine göre en az bir DKB efl tan›s› ald›klar›n› göster-
mektedir. BTA-DKB da dâhil edildi¤inde (KSA, deri yolma, kom-
pülsif cinsel davran›fl ve kompülsif egzersiz yapma) baflvuran
depresyon hastalar›n yaklafl›k yar›s›nda (%56.7) DKB varl›¤›
saptanm›flt›r. Bu bulgular daha önce özgül tan›l› hasta grupla-
r›nda yap›lm›fl iki Frans›z çal›flmas› ve iki farkl› hastanede erifl-
kin yatan psikiyatrik hasta grubunda DKB s›kl›¤›n› araflt›ran bir
Kuzey Amerika çal›flmas›n›n sonuçlar›na benzemektedir (4,6,7).
Lejoyeux ve arkadafllar›n›n yapt›¤› çal›flmada depresyon hasta-
lar›n›n %28.9, alkol ba¤›ml›l›¤› tan›s› alan hastalar›n %38’inde
DKB efl tan›s› saptanm›flt›r (4,7). Bunun yan›nda Grant ve arka-
dafllar› eriflkin psikiyatrik hastalarda yapt›¤› çal›flmada DKB
yayg›nl›¤›n› %30.9 olarak saptam›fllard›r (6).

Çal›flmam›zda en s›k görülen dürtü kontrol bozukluklar›, APB
(%31.3) ve deri yolma (%28)’d›r. Frans›z çal›flmas›nda depres-
yon hastalar›nda benzer flekilde en s›k görülen DKB APB'dur
(%16.8) (4). Ergenlerle yap›lan baflka bir çal›flmada APB %12.7
oran›nda görülmüfltür (20). Kuzey Amerika çal›flmas›nda APB
yayg›nl›¤› %6.9 olarak gösterilmifltir (21). Ad› geçen çal›flmalar-
da olgu say›lar› birbirine yak›n olmakla birlikte çal›fl›lan grupla-
r›n psikiyatrik tan›lar› genifl bir da¤›l›m göstermektedir ve farkl›
kültürlerde yap›lm›fl çal›flmalard›r. Çal›flmam›zda en s›k görülen
ikinci bozukluk %28 oran› ile deri yolma DSM-IV’de BTA-DKB
kategorisinde ele al›nmaktad›r. Deri yolman›n kendi bafl›na bir
bozukluk mu yoksa baflka bozukluklar›n bir semptomu mu oldu-
¤una yönelik fikir birli¤ine var›lamam›flt›r. Deri yolman›n yayg›n-
l›¤› bilinmemekle birlikte bu konuda yap›lan çal›flmalara bakt›¤›-
m›zda dermatolojiye baflvuran hastalarda %2, kolej ö¤rencile-
rinde %4 oldu¤unu gösteren çal›flmalar vard›r (22-24). Literatür
gözden geçirildi¤inde, DKB s›kl›¤›n› araflt›ran çal›flmalarda deri
yolma s›kl›¤›na bak›lmam›flt›r. 

Çal›flmam›zda üçüncü s›rada KSA %14 oran›nda bulunmufl-
tur. KSA, DSM-IV’de BTA-DKB kategorisinde yer al›nmaktad›r.
KSA ayr›ca "obsesif kompülsif spektrum bozukluklar›" ve "afek-
tif spektrum bozukluklar›" içerisinde de de¤erlendirilebilece¤i
öngörülmektedir. Grant ve arkadafllar›n›n yapt›¤› çal›flmada psi-
kiyatri hastalar›nda yaflam boyu yayg›nl›¤› %9.3 bulunmufltur
(6). Black ve arkadafllar›, di¤er psikiyatrik hastal›klarla depres-
yon hastalar› k›yasland›¤›nda, depresyon hastalar›nda KSA’n›n
daha s›k rastland›¤›n› göstermifllerdir (25). KSA ve OKB birlikte-
li¤ine iliflkin literatür verilerine bak›ld›¤›nda Faber ve arkadaflla-
r›n›n yapt›¤› çal›flmada KSA olgular›nda %10 oran›nda OKB efl-
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Tablo 2. Depresyon hastalar›n›n sosyodemografik özellikleri ve yaflam boyu
DKB varl›¤›na göre bu özelliklerin karfl›laflt›r›lmas›    

Tüm grup DKB (+) DKB (-)
(n=150) (n=85) (n=65) P De¤er

Yafl (y›l) 33.3±10.0 31.3 (±9.3) 35.9 (±10.5) T=-2.85 p<0.005
Cinsiyet                    
Kad›n (n%) 100 (67) 55 (65) 45 (69) X=0.339 p=0.560
Erkek  (n %) 50  (33) 30 (35) 20 (31)

Medeni Hal
Evli 90 (60) 48 (57) 42 (65) X=1.018 p=0.313
Bekar 60 (40) 37 (43) 23 (35)

E¤itim Durumu
‹lkö¤retim 32 (21) 16 (19) 16 (25) X=0.745  p=0.689
Ortaö¤retim                    62  (41) 36 (42) 26 (40)
Yüksekö¤renim 56 (38) 33 (39) 23 (35)

Ekonomik durum   
Alt 4  (3) 3 (4) 1 (2) X=0.700 p=0.705
Orta 143 (95) 80 (94) 63 (96)
Üst 3 (2) 2 (2) 1 (2)

Meslek    
Çal›flm›yor 75 (50) 42 (49) 33 (50) X=0.363 p=0.958
Düzenli ifl 54 (36) 32  (38) 22 (34)
Düzensiz ifl 11 (7) 6  (7) 5  (8)
Emekli 10 (7) 5  (6) 5  (8)

P de¤eri DKB (+) ile DKB (-) gruplar› aras›ndaki karfl›laflt›rmay› göstermektedir

Tablo 3. Depresyon hastalar›nda dürtü kontrol bozukluklar› (DKB) efl tan›lar›-
n›n yaflam boyu s›kl›klar›n›n cinsiyete göre karfl›laflt›r›lmas›

n (%) Yaflam boyu
Kad›n Erkek p

DKB varl›¤› 31 (31) 21 (42) X=1.781 p=0.182
(BTA hariç)

DKB varl›¤› 55 (55) 30 (60) X=0.339 p=0.560
(BTA dahil)

Aral›kl› Patlay›c› 27 (27) 20 (40) X=2.618, p=0.106
Bozukluk

Kleptomani 1 (1) 3 (6) p=0.108

Patolojik 0 (0) 4 (8) p=0.011
Kumar oynama

Piromani 1 (1) 2 (4) p=0.258

Trikotillomani 6 (6) 1 (2) p=0.425

En az bir 46 (46) 19 (38) X=0.869,  p=0.351
DKB-BTA varl›¤›

Kompulsif Al›flverifl 19 (19) 2 (4) X=6.229,  p=0.013

Deri yolma 30 (30) 12 (24) X=0.595,  p=0.440

Kompülsif 3 (3) 4 (8) p=0.222
cinsel davran›fl

Egzersiz ba¤›ml›l›¤› 1 (1) 2 (4) p=0.258

DKB: Dürtü kontrol bozukluklar›; BTA: Baflka türlü adland›r›lamayan



lik etti¤i gösterilmifltir (26). Çal›flmam›zdaki KSA olgular›n›n da
%10’unda OKB efl tan›s› saptanm›flt›r. KSA’ya efllik eden di¤er
eksen I tan›lardan alkol kullan›m› %10, bulumiya nervoza %5
olarak saptanm›flt›r. 

Çal›flmaya kat›lan hastalar›n sosyodemografik özelliklerine
bakt›¤›m›zda; DKB (+) olanlar›n ortalama yafl›n›n DKB (-) olanla-
ra k›yasla daha küçük oldu¤unu ve hastal›¤›n daha erken yaflta
bafllad›¤›n› görmekteyiz. Bu bulgu bize dürtüsellikte serotonin
düzeylerinin azald›¤›n› ve biyolojik olarak dürtüsellik ve depres-
yon aras›nda iliflkinin oldu¤unu gösteren çal›flmalar› akla getir-
mektedir (27-35). Bu veriden yola ç›karak çocukluk ve ergenlik
döneminde dikkat eksikli¤i hiperaktivite bozuklu¤u (DEHB) ve
davran›m bozuklu¤u olan veya eriflkin dönemde dürtü kontrol
bozuklu¤u olan bireylerin daha erken yafllarda depresyona gi-
rebilecekleri söylenebilir. Lejoyeux ve arkadafllar›n›n yapt›¤›
çal›flmada da DKB olan depresyon hastalar›n›n yafl ortalamala-
r› DKB olmayan gruba göre daha küçüktür (4). Çal›flmam›zda
cinsiyet, medeni hal, e¤itim, ekonomik durum, mesleki çal›flma
durumunda anlaml› bir farkl›l›k saptanmam›flt›r.   

Cinsiyete göre da¤›l›m incelendi¤inde; yaflam boyu DKB
varl›¤› (BTA hariç) kad›nlarda %31 (n=31), erkeklerde %42
(n=21) olarak saptanm›flt›r. BTA dâhil edildi¤inde bu oranlar ka-
d›nlarda %55 (n=55), erkeklerde %60 (n=30) olarak saptanm›flt›r.
Kad›n ve erkek aras›nda genel olarak DKB varl›¤› aç›s›ndan is-
tatistiksel olarak anlaml› bir fark bulunamam›flt›r.  Kad›n ve er-
kek aras›nda istatistiksel olarak anlaml› fark saptanan bozuk-
luklar PKO ve KSA’d›r. Çal›flmaya kat›lan kad›nlar›n hiçbirinde
PKO rastlanmam›flt›r. Erkeklerin %8'inde (n=4) PKO’ya rastlan-
m›flt›r. Çal›flmam›zda PKO’nun yaflam boyu görülme oran› %2.7
dir. Bu sonuç Zimmerman ve arkadafllar›n›n yapt›¤› çal›flmada,
1709 psikiyatrik hastada bulunan %2.3 PKO oran›na çok yak›n-
d›r (36). Lejoyeux ve arkadafllar›n›n yapt›¤› depresyon hastala-
r›nda PKO oran› %2.8 olarak gösterilmifltir. Kayda de¤er baflka
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Tablo 4. Yaflam boyu DKB’si olan ve olmayan hastalar›n genel olarak depres-
yon ataklar›n›n ve ilk depresyon atak özelliklerinin karfl›laflt›r›lmas›

n (%) Tüm Grup DKB (+) DKB (-) p

Toplam depresyon 1.74±1.12 1.73±0.98 1.75±1.28 t=0.132, p=0.895
atak say›s›

Yaflam boyu 36 (24) 25 (39) 11 (17) X=3.15, p=0.076
özk›y›m giriflimi

‹‹llkk  ddeepprreessyyoonn  
aattaa¤¤››nn››nn

Yafl› (y›l) 29.0±9.79 27.4±8.97 31.1±10.5 t=2.29, p=0.023

Stres etkeni 1.27 (85) 72 (85) 55 (85) x=0.0, p=0.988
varl›¤›

Hastaneye 8 (9) 3 (7) 5(12) p=0.471
yat›fl varl›¤›

Özk›y›m giriflimi 28 (19) 20 (24) 8 (12) x=3.18, p=0.075

DDeepprreessyyoonn  flfliiddddeettii

Hafif 14 (9) 5 (6) 9 (14) x=3.42, Sd=2

Orta 109 (73) 66 (78) 43 (66) p=0.180

A¤›r 27 (18) 14 (17) 13 (20)

DDeepprreessyyoonn  aalltt  ttiippii

Postpartum 7 (5) 3 (4) 4 (6) x=3.77, df=6 

Psikotik 4 (3) 3 (5) 1 (1) p=0.707 

Katatonik  1 (1) 0 (0) 1 (2)

Melankolik 7 (5) 4 (5) 3 (5)

Atipik  8 (5) 5 (6) 3 (5)

Mevsimsel 7 (5) 4 (5) 3 (5)

Grupland›r›lamayan 116 (77) 68 (80) 48 (74)

Tablo 5. Tek tek DKB’lerin ektan› özellikleri 

n= (%) APB Klept PKO Piromani Triko DKB KSA DY Komp. Komp.
BTA Seks Egzers.

Ek tan› varl›¤› 35 (75) 3 (75) 3 (75) 2 (67) 5 (71) 49 (75) 18(86) 29(69) 5 (71) 3 (100)
Duygudurum bzk

BPB I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BPB II 1 (2) 0 0 0 0 2 (3) 1 (5) 1 (2) 0 0
Siklotimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Distimi 1 (2) 0 0 0 0 1 (2) 0 1 (2) 0 0

Alkol/madde 9 (19) 0 0 0 2 (29) 9 (14) 2 (10) 6 (33) 2 (29) 1 (33)
kullan›m›
Anksiyete bzk.

Panik bzk. 2 (4) 0 0 0 0 5 (18) 1 (5) 3 (7) 1 (14) 0
OKB 1 (2) 0 0 0 0 3 (5) 2 (10) 2 (5) 0 0
TSSB 2 (4) 0 0 1 (33) 0 1 (2) 1 (5) 0 0 0
Sosyal fobi 3 (6) 0 0 0 0 5 (8) 0 5 (12) 0 0
Özgül fobi 2 (4) 0 0 0 1 (14) 4 (6) 3 (14) 1 (2) 0 0
YAB 21 (45) 1 (25) 2 (50) 2 (69) 4 (57) 29 (45) 11 (52) 15 (36) 1 (14) 2 (67)

Somatoform bzk 3 (6) 0 0 1 (33) 0 4 (6) 4 (19) 0 0 0
Yeme bzk.

A. Nervoza 1 (2) 0 0 0 0 1 (2) 0 0 0 1 (33)
B. Nervoza 1 (2) 0 0 0 1(14) 1 (2) 1 (5) 1 (2) 1 (14) 0

Uyum bozuklu¤u 2 (4) 1 (25) 0 0 0 7 (11) 1 (5) 4 (10) 1 (14) 2 (66)



bir bulgu da bizim çal›flmam›zdaki PKO saptanan 3 olgunun ya-
flam boyu efl tan›lar›na bakt›¤›m›zda sadece YAB efl tan›lar›n›n
olmas›d›r. Daha önceki çal›flmalarda PKO olgular›n›n baflta al-
kol ve madde kullan›m› olmak üzere di¤er eksen I tan›lar›n s›k-
l›kla efllik etti¤i görülmektedir (7,36). Çal›flmam›za kat›lan PKO
bulunan depresyon hastalar›nda alkol ve madde kullan›m› efl
tan›s›na rastlanmam›flt›r. Bu durum çal›flmaya alkol ve madde
ba¤›ml›lar›n›n dâhil edilmemesi ile aç›klanabilir. Öte yandan ça-
l›flmam›zda KSA kad›nlarda daha fazla saptanm›flt›r. Bu bulgu
McElroy’un ve Lejoyeux’un çal›flmalar›ndaki veriler ile örtüfl-
mektedir (9,37-39). Gözden geçirilen kaynaklardaki cinsiyetler
aras›ndaki farka bak›ld›¤›nda; kleptomani, trikotillomani ve KSA
kad›nlarda daha yüksek, APB, PKO ve piromani erkeklerde da-
ha yüksek olarak gösterilmektedir (40-42). Çal›flmam›zda istatis-
tiksel olarak anlaml› bir fark olmasa da yayg›nl›klara bak›ld›¤›n-
da APB, kleptomani, piromani, kompülsif cinsel davran›fl ve
kompulsif egzersiz yapma erkeklerde yüksek bulunmufltur. Lite-
ratürün aksine kleptomani erkeklerde daha yüksek ç›km›flt›r. Bu
sonuç olgu say›s›n›n azl›¤› ile ilgili olabilir. Trikotillomani ve de-
ri yolma kad›nlarda daha yüksek ç›km›flt›r. 

Hastalar›n özgeçmifl ve soygeçmifl özellikleri de¤erlendiril-
di¤inde; çocukluk dönemine ait psikiyatrik hastal›klardan sade-
ce DEHB için, DKB olan ve olmayan gruplar aras›nda istatistik-
sel olarak anlaml› bir fark saptanm›flt›r. Bu sonuç da dürtüsellik
ve depresyon aras›ndaki iliflkiyi öne süren çocukluk ça¤› ve er-
genlerde yap›lan çal›flmalar ile iliflkili bulunmufltur (28-31). Tüm
grupta öyküsünde DEHB saptananlar›n hepsi yaflam boyu DKB
tan›s› da alm›fllard›. DKB (-) grupta ise hiçbir olgunun öyküsün-
de DEHB saptanmam›flt›r. Fiziksel hastal›k öyküsü ve ailede psi-
kiyatrik hastal›k öyküsü aç›s›ndan DKB (+) ve DKB (-) gruplar
aras›nda istatistiksel olarak anlaml› bir farkl›l›k bulunamam›flt›r. 

Depresyon atak s›kl›¤› ve ilk depresyon ata¤›n›n özellikleri-
ne bak›ld›¤›nda; DKB (+) olan hasta grubunda ilk depresyon ata-
¤›n›n daha genç yaflta (27 y, 31 y) geçirmeleri istatistiksel olarak
anlaml›d›r. Çal›flmam›zda yaflam boyu özk›y›m giriflimi için DKB
(+) ve DKB (-) olan gruplar aras›nda anlaml› bir farkl›l›k saptan-
mam›flt›r. ‹statistiksel olarak anlaml› olmasa da oranlara bak›l-

d›¤›nda yaflam boyu özk›y›m giriflimi DKB (+) olan grupta %39,
DKB (-) olan grupta %17 olarak saptanm›flt›r. ‹lk depresyon ata-
¤›ndaki özk›y›m oranlar› da DK B (+) olan grupta iki kat daha faz-
lad›r. Oysa ki gözden geçirilen çal›flmalarda serotonin düzeyin-
deki düflüklük ile iliflkilendirilen bir özellik olarak depresyon
hastalar›ndaki dürtüselli¤in özk›y›ma olan e¤ilimi art›rd›¤›na yö-
nelik bulgular mevcuttur (32-34). Sadece ayaktan takip edilen
hastalar çal›flmaya al›nd›¤› için özk›y›m giriflimi için saptanan
bu sonuçlar istatistiksel olarak anlaml› ç›kmam›fl olabilir.   

DKB (+) ve DKB (-) gruplar› aras›nda depresyon ölçek puan-
lar› ve depresyon özellikleri aç›s›ndan istatistiksel olarak an-
laml› bir farkl›l›k saptanmam›flt›r. Ruhsal belirti tarama listesi
(SCL) puanlar›na bak›ld›¤›nda genel belirti indeksi, pozitif belirti
indeksi ve genel olarak anksiyete, psikotizm ve hostilite alt öl-
çekleri DKB (+) grupta DKB (-) gruba göre istatistiksel olarak
anlaml› oranda yüksek bulunmufltur. Bu bulgulardan dürtüselli-
¤in efllik etti¤i depresyonlarda hastal›¤›n klini¤inin de farkl›l›klar
gösterebilece¤i, dürtüselli¤i olanlarda daha fazla anksiyete ve
psikotik belirtilerin olabilece¤i sonucuna var›labilir. Bu sonuç-
lar da hastan›n tedavisinin planlanmas›nda oldukça önemlidir.  

BIS-11 incelendi¤inde 3 ana dürtüsellik alt bafll›klar› olan
motor, dikkat ve plan yapmama bulunmaktad›r. Bunlardan mo-
tor dürtüsellik düflünmeden hareket etmeyi, biliflsel/dikkat dür-
tüsellik çabuk karar vermeyi, plan yapmama ya da bekleteme-
meyi tan›mlar. Beklendi¤i gibi, BIS puanlar›na göre total dürtü-
sellik puan›, kognitif ve motor dürtüsellik puanlar› DKB (+) grup-
ta DKB (-) gruba göre yüksekti. Dürtüsellikle ilgili ölçek puanla-
r› tek tek DKB’lerle DKB (-) olan grup k›yasland›¤›nda BIS-Top-
lam puanlar›, motor ve dikkat dürtüsellikte yüksek de¤erler gö-
ze çarpmaktad›r. Benzer sonuçlar Lejoyeux ve arkadafllar›n›n
yapt›¤› çal›flmada da gösterilmifltir (4). 

Yine ZHÖ’nde toplam puan ve ZHÖ-D‹S’de DKB (+) olan
grupta anlaml› olarak yüksek ç›km›flt›r. Bu sonuçlar dürtüsel
olan grupta bekledi¤imiz bir bulgudur. Bu konuda yap›lm›fl ça-
l›flmalar›n sonuçlar›na benzer sonuçlar elde edilmifltir (4,7).
ZHÖ ölçe¤inde toplam puanlarda, ZHÖ-D‹S puan›nda ve ZHÖ-
BS de her bir DKB için yüksek de¤erler saptanm›flt›r.
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Tablo 6. Tek tek DKB’lerin dürtüsellikle ilgili ölçek puanlar›n›n DKB’si olmayan hastalarla karfl›laflt›r›lmas›

DKB (-) APB Klept PKO Piromani Triko DKB KSA DY Komp. Komp.
BTA Seks Egzers.

BIS-Total 68.9±7.07 74.4±8.87* 72.0±5.88 78.7±9.28*** 71.6±10.5 76.0±9.45**** 73.5±9.20*** 75.7±7.8* 73.8±8.72** 75.0±9.23**** 61.6±12.6

BIS-NPA 27.2±4.03 28.2±4.28 26.7±3.77 32.0±4.0**** 27.6±4.04 28.4±5.50 28.2±4.49 29.5±3.65**** 28.3±4.46 27.0±3.82 23.6±7.50

BIS-Motor 21.6±3.49 24.5±4.13* 23.7±4.11 25.2±3.30**** 22.6±4.04 26.0±3.46**** 23.5±4.48*** 24.0±3.38*** 23.6±4.69**** 25.7±5.31*** 19.6±4.04

BIS-Dikkat 20.1±2.22 21.7±2.69** 21.5±2.51 21.5±3.78 21.3±2.51 21.5±2.99 21.8±2.61* 22.1±2.82** 21.9±2.39* 22.2±2.42*** 18.3±1.52

ZHÖ- 9.92 ± 4.35 13.7±7.40** 13.7±9.14 19.2±9.42* 19.6±7.76 * 16.1±7.51 ** 12.9±7.44*** 13.6±7.28*** 12.8±7.71**** 15.0±6.63 *** 13.0±6.24
Toplam

ZHÖ-TAS 3.46±2.42 4.76±2.89*** 4.25±4.64 6.50±3.41**** 6.0±4.58 5.28±3.35 4.46±3.08 **** 4.57±2.67 4.52±3.24 4.0±3.05 6.0±3.46

ZHÖ-ES 2.72±1.62 3.36±2.41 2.0±1.41 3.25±1.89 4.33±2.08 4.28±1.97**** 3.21±2.29 3.42±2.33 3.28±2.51 3.71±1.88 3.66±2.08

ZHÖ-Dis 1.10±1.27 1.95±2.37**** 1.50±2.38 4.0±3.80* 3.66±4.04*** 2.85±2.34*** 2.03±2.22*** 2.38±2.35 *** 1.83±2.18**** 3.0±1.82 ** 1.33±1.52

ZHÖ-BS 2.63±1.43 3.68±2.14 *** 6.0±1.41* 5.50±2.08 * 5.66±2.51 ** 3.71±2.36 3.26±2.12 **** 3.28±2.26 *** 3.19±2.06 4.28±2.42 *** 2.0±1.73

* p<0,0001; **p<0.001; *** p<0.01; **** p<0.05



Çal›flmadaki bir di¤er ilginç bulgu MDQ puanlar›n›n DKB (+)
olan grupta anlaml› olarak yüksek olmas›d›r. Bu durum bize dür-
tüsel olan grubu duygudurum bozuklu¤u aç›s›ndan iyi takip et-
memiz gerekti¤ini veya DKB tan›s›n› koyarken MDQ’nun da kul-
lan›labilece¤inin göstergesi olabilir. Bu konuda baflka çal›flma-
lara ihtiyaç vard›r. 

Yaflamboyu DKB’si olan ve olmayan depresyon hastalar›n›n
di¤er eksen I bozukluklar›n›n s›kl›¤›n› karfl›laflt›rd›¤›m›zda iki
grup aras›nda bir fark saptanmam›flt›r. Tek tek DKB’lerin efl ta-
n›lar›na bakt›¤›m›zda Eksen I efl tan› oranlar› %67 ve %100 ara-
s›nda de¤iflmektedir. APB’da ve KSA’da efl tan› çeflitlidir. Klep-
tomani tan›s› alanlarda sadece YAB ve uyum bozuklu¤u görül-
müfltür. PKO hastalar› sadece YAB, piromanide ise TSSB, YAB
ve somataform bozukluk saptanm›flt›r. YAB tüm DKB olgular›n-
da bir efl tan› olarak saptanm›flt›r. Alkol kullan›m› kleptomani,
PKO ve piromani d›fl›ndaki DKB’lerde saptanm›flt›r. 

Tek tek DKB’lerin ölçek puanlar›n›n DKB (-) olan grupla k›-
yaslad›¤›m›zda HAM-D puanlar›nda anlaml› bir fark bulunama-
m›flt›r. BDÖ için sadece kompülsif egzersiz yapmada istatistik-
sel olarak anlaml› bir fark olup BDÖ toplam puan› düflük bulun-
mufltur. Kompülsif egzersiz yapmada di¤er ölçek puanlar›na
bakt›¤›m›zda hem DKB (-) olan gruba hem de di¤er DKB’lere gö-
re düflük oldu¤unu görmekteyiz. Bu durum egzersiz yapanlarda
depresyon fliddetinin daha az olabilece¤ini akla getirebilir.
APB’da ve DY’da ve KSA’da genel olarak SCL alt ölçek puanla-
r› belirgin olarak yüksek ç›km›flt›r. Çal›flmam›zda her üç grubun
da olgu say›s› fazlad›r. Olgu say›s› az olan di¤er DKB’lerde alt
ölçek puanlar› DKB (-) olan gruba yak›nd›r. Bu nedenle daha
genifl kapsaml› çal›flmalar hastal›klar›n do¤as›n› anlamam›za
yard›mc› olabilecektir.

Çok uzun süredir “dürtü kontrol bozukluklar›” tan›mlanmas›-
na karfl›n, bu hastal›klar›n tek tek ya da bir kategori olarak ge-
çerlili¤ine yönelik kavramsal sorunlar halen sürmektedir. Bu
hastal›klar›n geçerlili¤ini sorgulayan kimi yazarlar, etkilenen bi-
reylerin gerçekten dayan›lmaz dürtüler biçiminde yaflant›lar›n›n
olmad›¤›n› ve davran›fllar› üzerinde istemli bir kontrollerinin bu-
lundu¤unu ileri sürmüfllerdir. Di¤er yazarlar ise dürtüsel davra-
n›fllar›n altta yatan di¤er psikiyatrik bozukluklara ikincil olarak
ortaya ç›kt›¤›n› savunmufllard›r. Bu yorumlara karfl›n, dayan›l-
maz dürtülerin tan›mlanmas›ndaki tutarl›l›k bu belirtilerin özgül
bir psikiyatrik belirti olarak geçerlili¤ini desteklemektedir (4,5).
Depresyonu olan hastalarda anksiyete bozukluklar›, alkol ve
madde ba¤›ml›l›¤› efl tan› oran›n›n genel topluma göre yüksek
oldu¤u bilinmektedir. Benzer flekilde DKB’lar› da yüksek oranda
görülmektedir. Efl tan›l› durumlarda üzerinde durulmas› gereken
bir nokta da depresyona efllik eden bir tak›m belirti ve davran›fl-
lar›n ayr› birer klinik tan› m›, yoksa ana hastal›¤›n klinik görünü-
münde bir semptomu mu oldu¤udur. T›pk› alkol kullan›m›n› has-
tan›n bir tak›m belirtilerini gidermek için devam ettirmesi gibi
baz› dürtüsel davran›fllar da (kumar oynama, sat›n alma, saç
yolma vs) depresyonla bafla ç›kmak için yap›l›yor olabilir. 

Çal›flmam›z›n k›s›tl›l›klar› aras›nda çal›flman›n üçüncü basa-
mak bir sa¤l›k kuruluflu olan bir üniversite hastanesinde yürü-
tülmesi nedeniyle genel topluma ve di¤er hastalara genelleflti-
rilememesi, örneklem grubunun azl›¤›, sadece ayaktan takip
edilen hastalar›n çal›flmaya al›nmas› ve baz› DKB’lar›nda az sa-
y›da olgu bulunmas› gösterilebilir. 

Çal›flman›n güçlü olan yanlar› ise hastalar›n tan›lar›n›n yap›-
land›r›lm›fl klinik görüflmelerle konulmas›, ayn› zamanda tan›la-
r› do¤rulamak amac›yla da hastalar›n kendi bildirimlerinin de
de¤erlendirilmesidir.  

Bu çal›flma sonuçlar› bir y›ll›k süreçte poliklini¤e ayaktan
baflvuran depresyon hastalar›n›n ortalama üçte birinde DSM-
IV’e göre en az bir DKB efl tan›s› ald›klar›n› göstermektedir.
DKB’n›n oldukça s›k oranda görülmesi ve buna ba¤l› olarak
depresyonun seyri s›ras›nda ortaya ç›kabilecek komplikasyon-
lardan kaç›nabilmek ve tedavinin flekillenmesi aç›s›ndan bu bo-
zukluklar tan›nmal›d›r. 
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