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ABSTRACT
Obsessive compulsive disorder (OCD) with poor insight is one of the most severe
disorders of OCD spectrum and has a poor prognosis. Compared with other OC
spectrum disorders, it has different prognosis and treatment response. There are
several studies  suggesting augmentation of selective serotonin reuptake inhibitor
(SSRI) treatment and cognitive behavioral therapy (CBT) with atypical 
antipsychotics  due to  poor response to standard OCD treatment in this subgroup.
In this article, we aim to discuss a 15-year-old male adolescent who was 
suspected to have OCD with poor insight and had overvalued ideas and had
responded poorly to SSRI and CBT treatments. After we added aripiprazole to
SSRI, his symptoms totally disappeared and the former functioning was achieved.
Based on this case,we aim to discuss the diagnosis, differential diagnosis and
treatment of OCD with poor insight and to share the data  on the prognosis in our
patient. (Archives of Neuropsychiatry 2011; 48: 215-20)
Key words: OCD with poor insight, aripiprazole, differential diagnosis, 
adolescent, atypical antipsychotics

ÖZET 
“‹ç görüflü k›s›tl›” Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) tan›m›, OKB spektrumunda en
a¤›r gidifl ve sonlan›m ile karakterize, daha karmafl›k bir klinik seyir gösteren, stan-
dart farmakolojik ve biliflsel davran›flç› tedavilere kötü yan›t veren ve daha kötü
prognoz ile iliflkilendirilen bir grup hastay› kapsamaktad›r. Standart OKB tedavisine
yan›t›n bu alt grupta k›s›tl› olmas› nedeniyle SSRI tedavisinin bir atipik antipsikotik
eklenmesini öneren yay›nlar bulunmaktad›r. Bu makalede belirtileri bafllad›ktan 3 y›l
sonra, belirtilerinin a¤›rlaflmas› nedeniyle poliklini¤imize baflvuran “iç görüflü k›s›tl›
OKB” tan›s› düflünülen, afl›r› de¤erlenmifl düflünceleri bulunan 15 yafl›nda bir erkek
ergen, standart BDT ve farmakolojik tedavilerden yan›t al›namamas› üzerine SSRI
tedavisine aripiprazol eklenmesi sonras› belirtilerinin kaybolmas› ve eski ifllevsel-
li¤ine geri dönmesi nedeniyle ele al›nm›flt›r. Olgu temelinde tan›, ay›r›c› tan› ve tedavi
ile ilgili bilgiler de¤erlendirilmifl, olgunun klinik seyrine dair veriler paylafl›lm›flt›r.
(Nöropsikiyatri Arflivi 2011; 48: 215-20)
Anahtar kelimeler: “‹ç görüsü k›s›tl›” OKB, aripiprazol, ay›r›c› tan›, ergen, atipik
antipsikotikler
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Girifl

Obsesif kompulsif bozukluk (OKB), inatç› ve tekrarlayan ob-
sesyon (tekrarlayan, intruziv ve tipik olarak stres yaratan düflün-
celer, fikirler ya da zihinsel görüntüler) ve kompulsiyonlarla (tek-
rarlayan davran›fllar veya kayg› düzeyini azaltmaya, hafifletme-
ye ya da kayg›dan kaç›nmaya yönelik zihinsel davran›fllar) ka-
rakterize bir anksiyete bozuklu¤udur. Ritüelleflen davran›fllar gi-
bi OKB’ye ait belirtiler tipik olarak ifl ve sosyal alanlara ait ifllev-
sellikte belirgin bozulmaya, strese ve zaman kayb›na yol açmak-

tad›r. OKB’nin yetiflkin popülasyonda s›kl›¤› %0.8-2.2 (1), pediat-
rik grupta ise %1.9-4 olarak gösterilmifltir (2), OKB tan›l› eriflkin-
lerde bafllang›ç belirtilerinin çocukluk ve ergenlik döneminde
ortaya ç›kt›¤› düflünülecek olursa, hastal›¤›n pediatrik yafl gru-
bunda tan›nmas› ve uygun flekilde tedavisi önem tafl›maktad›r.
Çocukluk bafllang›çl› OKB eriflkinlik bafllang›çl› OKB ile belirgin
benzerlikler göstermesine ra¤men ayn› zamanda belirgin farl›l›k-
lar gösterir. Çocuk hastalar genellikle obsesyonlar›na iç görü
gelifltiremezler ve tan› koymay› güçlefltirecek flekilde sözel ifa-
deleri s›n›rl›d›r (3). DSM IV-TR gibi standart s›n›flama sistemle-
rinde her ne kadar tek bir bozukluk olarak de¤erlendirilmifl olsa



da, gün geçtikçe artan kan›tlar bu a¤›r ve k›s›tlay›c› durumun, fe-
notipik olarak heterojen bir grup oldu¤u do¤rultusundad›r (4).
OKB’nin klinik olarak anlaml› alt tiplerinin tan›mlanabilmesi ama-
c›yla OKB belirtilerinin bafllang›ç yafl›, özgün belirti profilleri, efl
tan›l›l›k örüntüleri ve klinik gidiflleri gibi pek çok farkl› strateji kul-
lan›lmaya çal›fl›lm›flt›r. 

Her ne kadar OKB için tan› koyma kriterleri aras›nda hasta-
n›n obsesyon ve kompulsiyonlar›n›n afl›r› ve uygunsuz oldu¤u-
nun fark›nda olmas› bulunsa da, hastalar›n düflünce ve davra-
n›fllar›n›n bizar ve fliddetli do¤as›na karfl›n iç görü gelifltirmemifl
olmalar› OKB tan›l› hastalar aras›nda s›kl›kla gözlenebilen bir
durumdur. OKB tan›s› olan çocuk ve ergenlerde ise k›s›tl› iç gö-
rünün düflük entelektüel, biliflsel ve global ifllevsellik düzeyleri,
semptomlar› üzerinde daha az kontrol sahibi olabilme ve daha
yüksek oranda depresif belirti gösterme oranlar› ile iliflkili oldu-
¤u gösterilmifltir (5). 

OKB için kan›tlanm›fl birinci seçenek tedaviler biliflsel dav-
ran›flç› terapi (BDT) ve serotonin geri al›m inhibitörlerinin (SSRI)
kullan›ld›¤› tedavilerdir (6). Ancak pek çok çocuk ve genç hasta-
da her iki tedavi yöntemi de belirtileri tam olarak ortadan kald›r-
mada yetersiz kalmaktad›r. Farmakolojik tedavi aç›s›ndan yeter-
siz kal›nd›¤›nda farkl› bir ilaç denenmesi, SSRI dozunun artt›r›l-
mas› ve bir baflka ajan ile birlikte kullan›m› gibi yöntemler denen-
mektedir (6). OKB hasta popülasyonunda, haloperidol ve risperi-
don, olanzapin ve ketiapin gibi atipik antipsikotiklerin SSRI’a ek
olarak kullan›ld›¤› ve etkinli¤inin gösterildi¤i pek çok çal›flman›n
yan› s›ra (7,8), risperidon, olanzapin ve ketiapin için olumsuz so-
nuçlar›n elde edildi¤i çal›flmalar da bulunmaktad›r (9-11). Thom-
sen ve arkadafllar›n›n 2004 y›l›nda yay›mlad›¤› düflük doz risperi-
don (en yüksek doz 2mg/g) ile SSRI kombine edilerek tedavisi
düzenlenen, fliddetli obsesif ve kompulsif belirtileri olan 17 erge-
nin kat›ld›¤› çal›flmada, bafllang›ç puanlar›yla karfl›laflt›r›ld›¤›nda
YBOCS puanlar›nda belirgin oranda düflme (24.2+/-2.6’dan
19.9+/-2.9’a) gösterilmifltir (12). Haloperidol ve risperidonun OKB
agumentasyon tedavisinde etkili oldu¤unun gösterildi¤i yeterli
say›da çal›flma bulunurken, ketiapin ve olanzapin kullan›m› ha-
len tart›flmal›d›r (6). Aripiprazol ise son dönemde kullan›lmaya
bafllanan bir di¤er atipik antipsikotiktir. Aripiprazol, dopamin D2
ve D3 reseptörlerine oldu¤u kadar 5-HT1A, 5-HT2A ve 5-HT2B
serotonin reseptörlerine de yüksek afinite gösteren bir kinolinon
türevidir. Farmakolojik profili aç›s›ndan D2 ve 5-HT1A reseptör-
lerine parsiyel agonist, 5-HT2A reseptörleri için ise antagonist
etkilidir (13). Dopaminerjik ve serotonerjik sistemler üzerine bu
karmafl›k ve kendine özgü etkileri aç›s›ndan OKB hastalar›nda
tek bafl›na ya da SSRI’larla birlikte kullan›labilece¤i düflünül-
mektedir (14-17). Da Rocha ve Correa (2007), klomipiramin teda-
visine dirençli ve olanzapin ve risperidon ile birlikte kullan›ld›¤›n-
da yine yan›t vermeyen bir OKB hastas›nda aripiprazol (7,5 mg/g)
ile klomipraminin baflar›l› oldu¤u bir olgudan bahsetmektedir
(18). Sarkar ve arkadafllar›n›n, essitalopram ile tedavi edilen bir
hastaya 20 mg/g aripiprazol eklendi¤inde olumlu yan›t elde et-
mifller (18)., Storch ve arkadafllar›n›n ise kombine BDT ve sertra-
lin tedavisine yan›t vermeyen bir ergenin tedavisine 5 mg/g ari-
piprazol ekleyerek yan›t sa¤lam›fllard›r (20). 2009 y›l›nda yay›m-
lanan SSRI tedavisine dirençli eriflkinlerde SSRI tedavisine 5 ila

20 mg/g dozlar›nda aripiprazolün eklendi¤i 12 hafta süren aç›k
etiketli bir baflka çal›flmada da obsesif ve kompulsif belirtilerde
anlaml› oranda iyileflme gösterilmifltir (21). 

Bu yaz›nda erken dönemde obsesif kompulsif yak›nmalar›
bafllayan ancak poliklini¤imize baflvurdu¤una afl›r› de¤erlenmifl
düflünceleri ortaya ç›km›fl olan, do¤um öyküsü, ailesel yüklülü-
¤ü, tan›s›, yan etkilere duyarl›l›¤› ve tedaviye direnci aç›s›ndan
zorlay›c› özellikteki olguyu tart›flmay› ve bozuklukta tan›, ay›r›c›
tan› ve tedavi bilgilerini, literatür bilgileri eflli¤inde gözden geçir-
meyi hedefledik.

Olgu 

Baflvurusundan 4 ay kadar önce belirgin hale gelen tak›nt›-
lar› ve endifleleri nedeniyle ifllevselli¤inde bozulmay› takiben po-
liklini¤imize baflvuran 15 yafl›ndaki erkek olgunun son dönemde
emin olamama (yapt›¤› iflleri tekrar tekrar yaparak emin olma is-
te¤i), ailesinin bafl›na bir fley gelebilece¤i ve kendilerine araba
çarpabilece¤ine dair endifleleri, baflkalar›yla konuflurken kendi
bilgilerini ve ailesine ait bilgileri baflkas›na aktarabilece¤ine da-
ir düflünceler, okulunun yan›ndaki do¤umhaneden cinsel orga-
n›na mikrop bulaflabilece¤i düflünceleri, otobüsteki insanlara
dokundu¤unda kendisine bir fleyler bulaflabilece¤i endifleleri
mevcuttur. Son 1-2 haftad›r ise yak›nmalar›na ocak ve kap›lar›
aç›k b›rakm›fl olabilece¤ine dair endifleleri ve bu sebeple tekrar
tekrar ocak ve kap›lar› kontrol etme eklenmifltir. Kontrol, onay-
latma-onay alma ve yapt›¤› iflleri belirli say›larda tekrarlama
kompulsiyonlar› ilk görüflmede not edilmifltir. Ailesine özellikle
sa¤l›¤›yla ilgili fleyler sorma ve herhangi bir sorun olmad›¤›na
dair annesinden onay alma ihtiyac› tarif edilmektedir. Yaflad›kla-
r› flehir olan Ayd›n’da 3 kez gittikleri bir eriflkin psikiyatristi tara-
f›ndan bafllanan sertralin 50 mg/g ve hidroksizin 25 mg/g‘yi bafl-
vuru öncesi son 3 ayd›r düzenli olarak kullanmaktad›r. Görüflme-
ler devam ettikçe bahsetti¤i yak›nmalar›na “minibüse binersem
saçlar›m kopar m›?”, “yan›m›zdan geçen tankerler genlerimi içi-
ne al›r m›?”, “benim çocu¤um olursa genlerimle oynanm›fl ola-
bilece¤i için do¤an çocuk asl›nda benim olmayabilir mi?”, “çöp
tenekelerinin yan›ndan geçerken mikrop kapar m›y›m?” gibi afl›-
r› de¤erlenmifl düflünceler eklenmifltir. Bu dönemde bir kez çöp
kar›flt›rma davran›fl› ve çöpleri yemifl gibi hissetme düflünceleri
de olmufltur. Özellikle s›nav zamanlar›nda ve ailesi taraf›ndan
ders çal›flmas› istendi¤inde bahsedilen düflüncelerinde art›fl ta-
rif edilmektedir. Süreçte ailesine ya da kendisine zarar gelebile-
ce¤ine dair düflünceler ortaya ç›km›flt›r. ‹nternette yaz›flt›¤› s›ra-
da a¤abeyinin bilgilerinin arkadafllar› taraf›ndan ö¤renilebilece-
¤i, a¤abeyine ait bilgileri kendisinin baflkalar›na verebilece¤ine
dair endifleleri yo¤un olarak tarif edilmektedir. 

Özgeçmiflinde; anne ve baban›n evliliklerinin 8. y›l›nda planl›
ve çok istenen, cinsiyet beklentisiz sa¤l›kl› bir gebelik sürecin-
den miad›nda normal spontan vajinal yolla, 3100 gr a¤›rl›¤›nda
do¤du¤u ö¤renilmifltir. A¤abeyine lösemi tan›s› konmas› sonra-
s›, kök hücre ilik nakli gerekebilir kayg›s› ile anne ve babas›n›n
planlad›¤› bir gebelik sonucu dünyaya gelen hastan›n postnatal
herhangi bir sorunu tan›mlanmamaktad›r. Yürüme zaman› 12 ay,
konuflma zaman› 18 ay olan hastan›n, tuvalet e¤itimi de tüm ge-
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liflim basamaklar› gibi zaman›nda yaklafl›k 2 yafl civar›nda ta-
mamlad›¤› bilgisi aileden al›nm›flt›r. Befl ay kadar anne sütü alan
hasta, uyku ve ifltah sorunu olmayan, yürümeye bafllar bafllamaz
hareketli bir çocuk olarak tarif edilmektedir.. Hasta 6 ayl›kken
meydana gelen Erzincan’da yaflad›klar› büyük depremin ard›n-
dan aile Konya’ya tafl›nm›flt›r. ‹lk bebeklik döneminde yaflad›¤›
ortamda annenin ayr›nt›c›, kuralc›, mükemmeliyetçi tutumlar›
olan, kat›, inatç› ve afl›r› titiz olarak tarif edilen özelliklerinin ol-
mas› ve ortam›n steril bir ortam olarak tarif edilmesi dikkat çeki-
ci olmufltur.  Anne, hastan›n yaflam›n›n ilk 10 y›l›nda hastadan
çok a¤abeyi ile ilgilendi¤i ve bu dönemde hastaya as›l bak›m ve-
renin baba oldu¤u yönünde bilgi vermifltir. Okul öncesi dönem-
de krefl ya da anas›n›f›na gitmeyen hastan›n, akran iliflkileri iyi
olan, babas› ile oyun oynamay› tercih eden, d›fla dönük ancak
çok girgin olmayan bir çocuk oldu¤u ö¤renilmifltir. ‹lkokul döne-
minde çok baflar›l›, uyumlu, sakin, sorumluluklar›n› yerine eksik-
siz getiren, ö¤retmen ya da arkadafllar›yla hiç sorun yaflamayan
bir çocuk oldu¤u ö¤renilmifltir. Ergenlik döneminde özellikle 8.s›-
n›fta OKS’ye haz›rland›¤› s›rada dikkat sorunlar›n›n bafllad›¤› ö¤-
renilen olgunun, olgu ve ailenin tarif etti¤i s›nav korkusu ve s›-
navda baflar›l› olamayaca¤›na dair kayg›lar›n yo¤un olarak bu-
lundu¤u bilgisi edinilmifltir. Bu dönemde giderek arkadafllar›n-
dan uzaklaflmaya bafllad›¤› ve süreçte arkadafl say›s›n›n giderek
azald›¤› anneden edinilen bilgiler aras›ndad›r. 

Aile öyküsü; anne 49 yafl›nda lise mezunu, emekli bankac›,
baba ise 50 yafl›nda üniversite mezunu fen bilgisi ö¤retmenidir.
Anne ve baba görücü usulü ile tan›flm›fl ve yaklafl›k 6 ay içinde
evlenmifllerdir. Annenin yo¤un ifl yaflant›s› ve baban›n küçük
erkek kardeflinin 6 y›l boyunca aile ile birlikte yaflamas› nede-
niyle evliliklerinin ilk dönemi oldukça s›k›nt›l› olarak tarif edil-
mektedir. Evliliklerinin 1. y›l›nda hastan›n a¤abeyi planl› ve so-
runsuz bir gebelik sonras› dünyaya gelmifltir. A¤abey 5,5 yafl›n-
da iken lösemi tan›s› alm›fl ve sonras›nda ilik nakli gerekebilir
düflüncesi ile annenin hastaya gebe kald›¤› ö¤renilmifltir. O s›-
rada ailenin çok iyi kenetlendi¤i, annenin depresif hali nedeniy-
le baban›n her iki kardefle bakt›¤› bir dönem anlat›lmaktad›r.
A¤abey 23 yafl›nda özel bir üniversitede Amerikan dili ve edebi-
yat› ö¤rencisidir. Yaklafl›k 10 y›l lösemi tan›s› ile izlenen a¤abey
ald›¤› kemoterapi sonras› geliflen nörotoksisite nedeniyle sol
kol ve ayakta geliflen sorunlar için bir dizi operasyon geçirmifl
olup bu konuyla ilgili tedavisine devam edilmektedir. A¤abeyin
de ÖSS öncesinde yo¤un kayg›lar yaflad›¤› ve ifllevselli¤inin bo-
zuldu¤u bir dönemden bahsedilmektedir. Hastan›n a¤abeyi ile
çok yak›n bir iliflkisi oldu¤u, en fazla a¤abeyine güvendi¤i ve
herkesten çok a¤abeyini sevdi¤i kendisinden ö¤renilen bilgiler
aras›ndad›r. Baban›n 2001-2003 y›llar› aras›nda evlilik d›fl› bir
iliflkisi oldu¤u ve bu dönemin ailedeki tüm bireyler için oldukça
travmatik yafland›¤› ö¤renilmifltir. Baban›n o dönem oldukça
ambivalan tav›rlar ve tuhaf davran›fllar sergiledi¤i anne taraf›n-
dan bildirilmifltir. Anne bu dönemde eflinin tuhaf “neredeyse
deli gibi” davrand›¤›n›, her gün eflyalar›n› toplayarak evi terk et-
mek için haz›rland›¤›n› ancak gidemedi¤ini anlatm›flt›r. O dö-
nem baban›n iliflki yaflad›¤› kiflinin her gün hastan›n evini ara-
yarak anne ve hastay› tehdit etti¤i, kayg› dolu bir dönem olarak
anlat›lmaktad›r. Hasta o dönem ve sonras›nda bu konuya iliflkin

üzüntü ve k›zg›nl›k yaflam›fl, ancak annesinden, duygular›n› hiç
belli etmeyerek ifadesiz kald›¤› ö¤renilmifltir.

Yap›lan ilk ruhsal bak›s›nda; yafl›nda gösteren, ince, narin, be-
yaz tenli erkek ergen; giyimi ve hijyeni sosyoekonomik durumu ile
uyumlu ve kendine bak›m› ›l›ml› azalm›fl olarak de¤erlendirilmifltir.
Yafl›yla uyumlu konuflma becerisine sahip oldu¤u ve tak›nt›lar› ve
endifleleri ile ilgili olarak bol ve ayr›nt›l› konufltu¤u dikkat çekmifl-
tir. Hastan›n duygulan›m› ve duygu durumu anksiyöz, biliflsel yeti-
lerinin ola¤an oldu¤u düflünülmüfl; düflünce sürecinde ak›fl h›z›
ola¤an ve ça¤r›fl›mlar› düzenli olarak de¤erlendirilmifltir. Düflün-
ce içeri¤inde çeflitli obsesyonlar ve afl›r› de¤erlenmifl düflünceler
yer almakta, sanr› tarif edilmekteydi.  D›fla vuran davran›fllar›nda;
kontrol kompulsiyonlar›, yapt›klar›n› belli bir say›da yapma ve an-
neye onaylatma kompulsiyonlar› dikkat çekmekteydi. ‹fltah› azal-
m›fl olarak de¤erlendirilmifl, uykuya dalmada ve sürdürmede so-
runlar›n varl›¤› dikkati çekmifltir. Benlik kavram› olumsuz oldu¤u;
hastal›¤› hakk›nda iç görüsünün k›s›tl› oldu¤u düflünülmüfltür. Ön
tan›lar iç görüsü k›s›tl› OKB? flizofreni prodrom dönemi olarak de-
¤erlendirilmifltir. Olgunun fiziksel muayenesinde ve geçmifle yö-
nelik öyküsünde nörolojik aç›dan özellik bulunmamaktayd›. He-
mogram, tiroid fonksiyon testleri, karaci¤er fonksiyon testleri,
böbrek fonksiyon testleri, elektrolitleri ve B12 vitamini düzeyi nor-
mal olarak bulunmufltur.  Yap›lan, MRG, EEG ve nörolojik muaye-
nesi normal olarak de¤erlendirilmifltir. Olgunun soy geçmiflinde
her ne kadar öyküde yaflam›n›n farkl› zamanlar›nda anne, baba ve
a¤abeyine ait psikiyatrik yak›nmalar›n varl›¤› dikkat çekse de ol-
gunun birinci derece akrabalar›nda konulmufl kesin psikiyatrik ta-
n›lar yoktur. Anne ve baban›n ailelerinde bilinen ruhsal hastal›k
olmad›¤› ö¤renilmifltir.

‹lk baflvurusunda olgunun Yale Brown Obsesyonlar ve Kom-
pulsiyonlar Ölçe¤i (YBOCS) skoru 33 (obsesyon alt toplam›:17,
kompulsiyon alt toplam›: 16) olarak bulunmufltur.

‹zleminde 11 kez hasta ile bireysel, 2 kez anne-baba görüfl-
mesi ve bir kez de anne ve a¤abey ile görüflme yap›lm›flt›r. ‹lk
görüflmede sanr› ve varsan›lar›n bulunmamas›, DSM-IV’te flizof-
reni A tan› kriterlerini karfl›layan bir dönem olmamas› nedeniyle,
daha önce ortaya ç›kan belirtilerinin de daha fazla anksiyete bo-
zuklu¤unu düflündürmesi nedeniyle flizofreniform bozukluk ve
flizofreni d›fllanm›flt›r. DSM IV-TR, “flu anki atak s›ras›nda ve za-
man›n büyük bölümünde”, belirtilerinin afl›r› ve uygunsuz oldu-
¤unu düflünmeyen ancak bu düflünce ve davran›fllar›n afl›r› ve
uygunsuz oldu¤u yönünde kendisine sunulan kan›tlara da kay›t-
s›z kalamayan hastalar için iç görüflü k›s›tl› OKB alt tipini tan›m-
lamaktad›r. Olguda içgörünün k›s›tl› oldu¤u ve afl›r› de¤erlenmifl
düflüncelerin bulundu¤u OKB ön tan›s› ile kullan›lmakta olan
sertralin dozu kademeli olarak 100 mg/g’a ç›k›lm›flt›r. Bu tedaviy-
le anksiyete ve afl›r› de¤erlenmifl düflüncelerde art›fl gözlenmifl-
tir (çöpten vücuduna a¤›rl›k girdi¤i, a¤›rl›ktan kast›n›n genler,
spermler, pislikler oldu¤u, bu durumda çocu¤u olursa onun ço-
cu¤u olmayaca¤›na dair düflünceler). Sertralin kademeli olarak
25 mg/g’a düflülmüfltür. Azalt›ld›ktan sonraki görüflmede afl›r›
de¤erlenmifl düflünce azalm›flt›r. Risperidon bafllanarak yine ka-
demeli olarak 4 mg/g’a kadar ç›k›lm›flt›r. Doldurmufl oldu¤u cüm-
le tamamlama testi ve sonras›nda bu test üzerinden yap›lan gö-
rüflmede gerçe¤i de¤erlendirmesinde sorun gözlenmemifltir.
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Düflüncelerinin mant›k d›fl›l›¤› konusunda daha ikna edilebilir ol-
mufltur (Genifl araçlar kula¤›ma çarpm›fl gibi geliyor, genlerimi
alm›fl olabilirler gibi geliyor). Anne ya da a¤abey böyle bir fley ol-
maz dedi¤inde ikna olmaya, onaylatma kompulsiyonlar›nda azal-
ma meydana gelmeye bafllam›flt›r. Bozulmufl olan okul ifllevsel-
li¤i ve arkadafl iliflkileri düzelmeye bafllam›flt›r.   Ancak ekstrapi-
ramidal sisteme ait yan etkiler belirgin sorun haline gelmifl ve te-
daviye biperiden eklenmifltir. Bununla birlikte a¤abeyinin aflil
tendonundan opere olmas› ile olgunun yak›nmalar›n›n fliddetlen-
di¤i gözlenmifl; olgunun yaflam›nda ortaya ç›kan bu stresör fak-
törün belirtilerinde art›fla neden olmufl olabilece¤i düflünülmüfl-
tür. Elleri titredi¤inde daha önce çöpleri kar›flt›rm›flt›m ondan
olabilir mi gibi endifleler ortaya ç›km›flt›r. Ellerinde ve vücudun-
da titreme nedeniyle tedaviye önce propranolol eklenmifltir. Tit-
reme oldu¤unda arkadafllar›n›n gülece¤ine dair endiflelerinde
artma meydana gelmifl ve performans anksiyetesi belirginlefl-
mifltir. Bu dönemde yaflad›¤› flehirdeki üniversitede bir psikolog
taraf›ndan hastaya BDT uygulanmaya bafllanm›flt›r. ‹zleyen ay-
larda, k›fl döneminde obsesyonlar, kap› ve ocaklar› kontrol etme
kompulsiyonlar› yinelemifltir. ‹çinden tanr›ya küfretmek geldi¤ini
söylemifl ve babas›n› evde görünce huzursuz olmaya, onunla ay-
n› odada kalamamaya bafllam›flt›r. Bu durumun babas› ile ayn›
odada oldu¤unda, kendisinin arkadafllar›na kötü mesaj at›p at-
mayaca¤›ndan emin olamamas› nedeniyle ortaya ç›kt›¤›n› anlat-
m›flt›r. Süreçte sertralin kesilerek tedaviye 5 mg/g sitalopram
eklenmifl ve artan yan etkileri nedeniyle risperidon 2 mg/g’a dü-
flülmüfltür. Bu arada hastada dikkat sorunlar› ortaya ç›km›fl ve
okudu¤unu anlamakta güçlük yaflad›¤›n› belirtmifltir. Bu dönem-
de flüphe obsesyonlar› yeniden ortaya ç›km›fl, kontrol, simetri,
onay alma kompulsiyonlar›nda art›fl gözlenmifltir. Obsesif kom-
pulsif belirtileri risperidon ve sitalopram ile efektif olarak kontrol
alt›na al›namam›fl, sitalopram 10 mg ç›k›l›nca flüphe obsesyonla-
r› ve afl›r› de¤erlenmifl düflünceleri artm›fl ayn› anda risperidon
2 mg’›n üzerine ç›k›l›rsa artan yan etkiler uygulanan tedavilere
ra¤men kontrol edilememifltir. Bu dönemde yap›lan YBOCS pua-
n› 22 (obsesyon alt toplam›:11, kompulsiyon alt toplam›:11) olarak
bulunmufltur. K›smi iyileflme ve ortaya ç›kan yan etkiler nedeniy-
le ilaç de¤iflikli¤ine karar verilmifl ve aripiprazol, risperidon ile
çapraz de¤ifltirilerek kademeli olarak 30 mg/g’a ç›k›lm›flt›r. Sita-
lopram 5 mg/g olarak yeniden düzenlenmifltir. Son dönemde
propranolol ve biperidene yan etkilerin ortadan kalkmas› nede-
niyle ihtiyaç kalmam›flt›r. Belirtilerinde belirgin yat›flma gözle-
nen hastan›n afl›r› de¤erlenmifl ve obsesyonel düflünceleri orta-
dan kalkm›fl, kompulsiyonlar›nda belirgin azalma gözlenmifl, ak-
ran ve okul ifllevselli¤i belirgin olarak düzelmifltir. ‹laç kesilme-
den önce YBOCS puan› 0 olarak de¤erlendirilmifltir. Son dönem-
de yap›lan görüflmelerde babaya yönelik öfkesini ve arkadafl
iliflkilerinde yaflad›¤› zorluklar› konuflabilmeye bafllam›flt›r. Ayr›-
ca bu dönemde olgu ile a¤abeyini kaybetmeye dair yaflad›¤› kor-
kular›, a¤abeyine olan sevgisi ve onu yaflatmak için dünyaya ge-
tirilmifl olmas› nedeniyle hem ailesine hem de a¤abeyine karfl›
duydu¤u ambivalan duygular›n› konuflma f›rsat› bulunabilmifltir.
Yap›lan görüflmelerle olgunun anne ve babas› ile iliflkilerinin ye-
niden düzenlenmesine ve ebeveynlerinin uygun tutumlar gelifl-
tirmesine çal›fl›lm›flt›r.

Hastan›n Mart 2009- Aral›k 2009 aras›nda almakta oldu¤u
ilaç tedavisi süreçte azalt›larak kesilmifl ve belirtisiz 4 ayl›k bir
dönemin ard›ndan izlemi sonland›r›lm›flt›r. Hastan›n tedavisi ve
izleminin sonland›r›lmas› sonras›nda yap›lan telefon vizitlerin-
den herhangi bir psikiyatrik belirtisi olmaks›z›n hayat›n› sürdür-
mekte ve ÖSS’ye haz›rlanmakta oldu¤u bilgisi edinilmifltir.

Tart›flma

DSM IV-TR, “flu anki atak s›ras›nda ve zaman›n büyük bölü-
münde”, belirtilerinin afl›r› ve anlams›z oldu¤unu fark etmeyen
iç görüsü k›s›tl› OKB alt tipini tan›mlamaktad›r. Bu tan›mlama
DSM s›n›flamas›nda OKB için bir alt tip olarak 1994 y›l›nda DSM
IV’te kendisine yer bulmufltur (4,22). ‹ç görüsü k›s›tl› tip OKB’nin
görülme oranlar›n›n %15 ile %36 aras›nda de¤iflti¤ini gösteren
pek çok çal›flma bulunmaktad›r (23,24). Zay›f iç görü, OK belirti
fliddetinin daha fazla oldu¤u, istiflemeye ait obsesyon ve kom-
pulsiyonlar›n daha s›k görüldü¤ü ve bafllang›ç yafl›n›n daha er-
ken, hastal›k süresinin ise daha uzun oldu¤u, birinci derece ak-
rabalarda flizofreni ve/veya anksiyete spektrumuna ait hastal›k-
lar›n daha s›k görüldü¤ü, majör depresyon, hipokondriyazis ve
flizotipal kiflilik bozuklu¤u efl tan›lar› baflta olmak üzere komor-
bidite oranlar›n›n yüksek oldu¤u bir grubu tan›mlamaktad›r
(25,26). Obsesyonlar, afl›r› de¤erlenmifl düflünceler ve sanr›lar,
düflünce bozukluklar› olarak de¤erlendirilmektedir. ‹ç görüsü k›-
s›tl› OKB hastalar›nda daha s›k tan›mlanan afl›r› de¤erlenmifl dü-
flünceler, OKB belirtileri içinde bir uçta obsesyonlar›n ve di¤er
uçta sanr›lar›n yer ald›¤› bir spektrumun içinde, obsesyon ve
sanr› semptomatolojisinin ortalar›nda bir alanda yer almakta,
obsesyondan daha s›k›ca ba¤lan›lm›fl ancak sanr›lar kadar ger-
çe¤i de¤erlendirmenin bozulmad›¤› düflünceler olarak de¤er-
lendirilmektedir. Obsesyonlar etkiledikleri kifliler taraf›ndan ga-
rip ve mant›k d›fl› olarak yani egodistonik düflünceler olarak al-
g›lan›rken, afl›r› de¤erlenmifl düflünceler olarak nitelendirilen
grup sanr›lardan fliddeti aç›s›ndan ince bir çizgi ile ayr›lmakta
ve obsesyonlardan farkl› olarak mant›k d›fl› ya da egodistonik
olarak de¤erlendirilmeyerek bu düflüncelere karfl› direnç göste-
rilmemektedir. Bu belirti araflt›rmac›lar taraf›ndan, yaln›zca afl›-
r› de¤erlenmifl düflünceye olan inanc›n derecesi aç›s›ndan de-
¤il, ayn› zamanda çok boyutlu oluflu ve efllik eden güçlü duygu-
lan›m sorunlar› aç›s›ndan da obsesyon ve sanr›lardan farkl› ola-
rak ele al›nm›flt›r (27-29). Afl›r› de¤erlenmifl düflünceler ve/veya
s›k›ca ba¤lan›lm›fl obsesyonel inançlar, zay›f iç görüsü olan
hasta grubunda davran›flç› terapi yöntemlerinin etkinli¤ini azalt-
makta, bu durum ise bu hasta grubunda biliflsel de¤iflikli¤e di-
rencin bir göstergesi olarak göze çarpmaktad›r.  Zay›f iç görü-
nün bireysel ve/veya grup terapisine yan›t için negatif belirleyi-
ci oldu¤una dair yak›n zamanda yay›nlanan çal›flmalar bulun-
maktad›r (30-32).‹ç görünün k›s›tl› olmas› durumunda, iç görü-
nün derecesinin klinik olarak de¤erlendirilmesi konusunda da
güçlükler yaflanmaktad›r Bunun birinci nedeni olarak klinisyen-
lerin OKB tan›s› koyduklar› hastada daha bafllang›çta iç görüyü
de¤erlendiren bir ölçek uygulamamalar› gösterilirken, ikinci ve
en önemli neden bu grup hastan›n, de¤erlendirmenin bafllang›-
c›nda, inançlar›na her ne kadar s›k› s›k›ya ba¤l› olsalar da, ken-
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dileri d›fl›ndakilerin bu inançlar› mant›k d›fl› olarak de¤erlendire-
bileceklerine dair fark›ndal›klar›n›n olabilmesi olarak de¤erlen-
dirilmifltir (33). Yine iç görüsü az olan OKB hastalar›n›n SSRI te-
davisine 12. hafta ve 6.ay yan›tlar›n› de¤erlendiren çal›flmada,
yan›tlar›n yetersiz oldu¤u gösterilmifltir (33). Yine son döneme
ait çal›flmalarla iç görüsü k›s›tl› OKB’nin flizotipal kiflilik bozuklu-
¤u ile birlikte; ayr› klinik özellikleri, zay›f tedavi yan›tlar›, kötü
prognozlar› ve flizofreni spektrum hastal›klar› ile yak›ndan iliflki-
leri nedeniyle farkl› bir alt grup olarak de¤erlendirilebilece¤i
gösterilmifltir (34,35). OKB için iç görünün k›s›tl› oldu¤u iki alt ti-
pin varl›¤›ndan söz edilebilece¤i düflünülmektedir. ‹lk grupta yer
alan hastalar›n OKB’nin fliddeti ile orant›l› olarak belirtilerine ait
iç görüyü zaman içinde kaybettikleri düflünülmekle birlikte bu
grubun standart antiobsesyonel tedaviye yan›t› daha yüksektir.
‹kinci alt grubun, kiflilik patolojilerinin de efllik etti¤i flizofreni se-
keli olan hasta grubu olabilece¤i, bu nedenle bu grupta prognoz
ve tedaviye yan›t›n belirgin olarak daha kötü olabilece¤i varsa-
y›lmaktad›r (23). K›s›tl› iç görüye sahip OKB hastalar›n›n iç görü-
sü olan grup ile karfl›laflt›r›ld›¤› nörogörüntüleme çal›flmalar›na
ait bulgular, zay›f iç görüsü olan grubun daha fazla MRI anor-
mallikleri gösterdikleri yönündedir (27). Nöropsikolojik çal›flma-
lar ise, afl›r› de¤erlenmifl düflünceleri ve/veya zay›f iç görüsü
olan grubun flizofreni hastalar›na benzer flekilde özellikle frontal
lob ifllev bozuklu¤una dair biliflsel defisitler gösterdi¤ini bildir-
mektedir. Bu hasta grubunda tedaviye zay›f yan›t, olas›l›kla nö-
rotransmiter yolaklar›ndan serotonerjik yolaktaki de¤il, dopami-
nerjik olan yolakta ortaya ç›kan bir ifllev bozuklu¤uyla aç›klana-
bilir denilmektedir (14,16).  Eflzamanl› olarak flizofreni ve OKB ta-
n›lar› alan hastalar ile OKB ve iç görüsü k›s›tl› OKB hastalar›n›n
nörofizyolojik özelliklerinin karfl›laflt›r›ld›¤› bir baflka çal›flmada
ise nörofizyolojik performanslar› aç›s›ndan iç görüsü k›s›tl› gru-
bun eflzamanl› olarak flizofreni ve OKB tan›lar› alan grup ile bi-
liflsel özellikler aç›s›ndan benzer oldu¤u bildirilmifltir (28). Bizim
olgumuzun, DSM IV’te iç görüsü k›s›tl› OKB için belirtildi¤i flekil-
de, düflünce ve davran›fllar›n›n afl›r› ve uygunsuz oldu¤unu dü-
flünmemesi ancak bu düflünce ve davran›fllar›n afl›r› ve uygun-
suz oldu¤u yönünde kendisine sunulan kan›tlara da kay›ts›z ka-
lamamas›; iç görüsü k›s›tl› OKB hastalar›nda daha s›k tan›mla-
nan afl›r› de¤erlenmifl düflüncelerin varl›¤›, hastan›n sanr›, var-
san› ve dezorganize davran›fllar›n›n bulunmamas› ailesinde fli-
zofreni öyküsünün yer almamas›; bununla birlikte, a¤abeyin yi-
ne üniversiteye haz›rl›k döneminde obsesif kompulsif bozukluk
tan›s›n› karfl›layabilecek bir dönem yaflam›fl olmas›, ancak o dö-
nemde a¤abeyin tan› almam›fl olmas› gibi etkenler, hastan›n iç
görüsü k›s›tl› OKB olarak de¤erlendirilmesini destekleyen özel-
liklerdir. ‹ç görüsü k›s›tl› tip OKB, olgumuzda oldu¤u gibi zay›f iç
görü, OKB belirti fliddetinin daha fazla oldu¤u, bafllang›ç yafl›n›n
daha erken, hastal›k süresinin ise daha uzun oldu¤u bir bozuk-
lu¤u tan›mlamaktad›r (25,26). Afl›r› de¤erlenmifl düflünce ve/ve-
ya obsesyonlar›n›n dünyaya getirilme süreci ve genler ile olan
yak›n iliflkisinin önemli oldu¤u göze çarpmaktad›r. Ayr›ca sanr›
ve varsan›lar›n›n olmay›fl› psikotik bozukluk tan›lar›ndan uzak-
laflt›r›c› olmufltur. ‹ç görüsü k›s›tl› OKB tan›s›n› destekleyen di-
¤er bulgular hastan›n BDT ve SSRI tedavilerinden yeterli dere-
cede yararlanamam›fl olmas›d›r.

OKB baflar›yla tedavisi en güç bozukluklar aras›nda yerini
korumaktad›r (5). OKB tedavisinde standart tedavi yöntemleri
olarak SSRI tedavisi ve BDT yöntemleri önerilmektedir. OKB te-
davisinde hedef SSRI dozlar›; klomipiramin için 100-250 mg/g,
fluvoksamin ve sertralin için 200 mg/g, sitalopram, fluoksetin ve
paroksetin için 40-60 mg/g, essitalopram için 20 mg/g’d›r. Çal›fl-
malarda SSRI tedavisinin plaseboya olan belirgin üstünlü¤ü ka-
n›tlanm›fl olsa da hastalarda rezidüel belirtilerin tedavisinin bu
ajanlarla tam olarak sa¤lanamad›¤› pek çok olgu dikkati çek-
mektedir. Farmakolojik efl zamanl› tedavi stratejileri aras›nda te-
daviye antipsikotik eklenmesi eriflkin hasta grubunda oldu¤u gi-
bi pediatrik grupta da s›k baflvurulan bir yöntemdir (14,15). Erifl-
kin hastalarda antipsikotik eklenmesinin %33 ila 50 aras›nda te-
daviye yan›t› artt›rd›¤›n› gösteren çal›flmalar bulunmaktad›r (16).
Bu stratejinin temelinde yatan görüfl ise antipsikotiklerin pek
çok di¤er anksiyete bozuklu¤u spektrum hastal›¤›nda gösterilen
anksiyolitik etkinlikleridir. Bunun yan› s›ra aripiprazol’ün mono-
terapi olarak kullan›ld›¤› 8 eriflkin OKB hastas›yla yap›lan bir ça-
l›flmada; yaln›z bafl›na aripiprazol’ün kompulsif semptomlara is-
tatistiksel olarak anlaml› etkinli¤i gösterilirken, obsesyonlar üze-
rinde istatistiksel olarak anlaml› denebilecek bir sonuca ulafl›la-
mam›fl, bu durum al›nan örneklem büyüklü¤ünün yeterli olma-
mas› ile aç›klanm›flt›r (16). Yine tedaviye dirençli bir eriflkin has-
tada essitalopram ve aripiprazolün efl zamanl› kullan›m›n›n iyi-
leflme ile sonuçland›¤›n›n gösterildi¤i bir olgu sunumunda iyilefl-
menin, OKB’nin patogenezinde santral serotonerjik yolaklar ka-
dar dopaminerjik yolaklar›n da rol oynamas› ve dopaminerjik ve
serotonerjik yolaklar aras›ndaki dengenin bozulmas› ile  aç›kla-
nabilece¤i düflünülmüfltür. Aripiprazolün dopaminerjik sal›n›m›
inhibe edici etkisi ve essitalopram ile efl zamanl› kullan›m› s›ra-
s›nda essitalopram›n serotenerjik iletim üzerindeki agonistik et-
kisini düzenleyici ve dopamin ile serotonin stabilize edici özellik-
lerinin etkili olabilece¤i düflünülmüfltür (18). Yine tedaviye di-
rençli OKB tan›l› bir ön ergenin, klomipiramine (150 mg/g)  aripip-
razolün (12.5mg/g) eklenmesi fleklinde bir tedavi rejimi ile bafla-
r›yla tedavi edilmesinin ele al›nd›¤› bir baflka olgu sunumunda,
aripiprazol eklenmesinden önce olgunun tedavisinde, uygun sü-
re ve dozlarla klomipiramine eklenen risperidon ve ketiapin gibi
antipsikotiklerin kullan›m›ndan fayda görülmedi¤i, ancak yüksek
doz aripiprazolün agumentasyonu ile belirgin iyileflme gözlendi-
¤i rapor edilmifltir. Bu durum aripiprazolün di¤er atipik antipsiko-
tiklerden farkl›, biricik kimyasal etki mekanizmas› ile aç›klanm›fl-
t›r (17). Bizim olgumuzda ise yan etkiler nedeniyle sitalopram
OKB tedavisi için uygun olabilecek dozlarda kullan›lamam›fl; an-
cak olgunun iyi tolere etmesi nedeniyle yay›nlardaki gibi yüksek
dozda aripiprazol ile tedavi düzenlenmifl ve yak›nmalarda belir-
gin iyileflme elde edilmifltir (19,21).

Olgu özelinde bak›ld›¤›nda ise; hastan›n baflvurusu sonras›
tan›s›n›n konulmas›n› takip eden süreçte, standart tedavi olarak
önerilen, uygun süre ve dozlarla SSRI tedavisi ve efllik eden BDT
seanslar›n›n hastan›n belirtilerini söndürmede yetersiz kald›¤›
gözlenmifltir. Hasta almakta oldu¤u sertralin anksiyete artt›rc›
yan etkileri nedeniyle uygun doz ve sürede kullanamam›fl, ben-
zer bir rahats›zl›k sertralinden sitaloprama geçildi¤inde de orta-
ya ç›karak sitalopram›n OKB için uygun dozlarda kullan›m›na en-
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gel oluflturmufltur. Benzer flekilde kullan›lan ilk antipsikotik ilaç
seçene¤i olan risperidon tedavisi ile etkin doz ve süre tedavi, or-
taya ç›kan ekstrapiramidal yan etkilerin fliddeti nedeniyle kulla-
n›lamam›flt›r. Düflük doz sitalopram tedavisine eklenen aripipra-
zolü tolere edebilen hastan›n tedavi sürecinde aripiprazolü 30
mg/g’a kadar ç›kmak mümkün olmufl ve hastan›n bu tedaviden
belirgin olarak yarar gördü¤ü gözlenmifltir. Aripiprazol tedavisi
esnas›nda önceki antipsikotik ilaçla ortaya ç›kan yan etkiler
gözlenmemifl, kilo art›fl›, nab›z at›m say›s›nda ve tansiyonda yük-
selme gibi di¤er yaflam kalitesini bozan etkiler ortaya ç›kmam›fl-
t›r. Hastan›n kiflilik özellikleri aç›s›ndan flizotipal kiflilik örgütlen-
mesine ait özellikler tafl›m›yor olmas›n›n da tedavi sürecinde iç
görü kazanmaya yönelik uygulanan tedavi ve yap›lan çal›flmala-
ra yan›t vermesini artt›ran bir etken oldu¤unu önceki yaz›nlar›
göz önüne alarak söylemek mümkün olabilir (23-25). Hastan›n
canl›, hareketli, d›fladönük premorbid özelliklerinin ve zekas›n›n
da koruyucu rol oynam›fl olabilece¤i düflünülmüfltür.
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