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Obezitede Dürtüsellik ve Emosyonel Faktörler: Bir Ön Çalışma
Impulsivity and Emotional Factors in Obesity: A Preliminary Study
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ABS TRACT

O b jec ti ve: The aim of this study was to investigate the relationship of obesity with
impulsivity and emotional factors. 

Met hods: Forty-eight obese participants included in the study were compared
with 48 normal-weight controls. The Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis
I Disorders (SCID-I), Eating Attitudes Test (EAT), Beck Depression Scale (BDS), and
the Barrat Impulsiveness Scale-11 (BIS-11) were administered to all participants. 

Re sults: Forty-eight obese participants were split into two groups: with regard to
presence of binge eating disorder - binge eating group  (22 subjects -  19 females
and 3 males) and non-binge eating group (26 subjects - 25 females and 1 males).
No difference was detected between the groups in terms of impulsivity scores
(p>0.05). Twenty-five of the 48 subjects with obesity were  diagnosed with
depressive disorder according to the DSM-IV criteria. Eight of the 48 control
subjects had depressive disorder. Eating Attitudes Test and Beck Depression Scale
scores were statistically significantly higher in the obese group than in the control
group (p<0.05). We also compared the impulsivity scores between the depression
and non-depression groups where impulsivity scores were found to be
significantly higher in the depression group than in the non-depression group
(p<0.05). Similarly, in the obese group, impulsivity scores of subjects with more
elevated depression scores were significantly higher than those with lower
depression scores (p<0.05).  

C onc lu si on: The foremost finding of this study was determination of a stronger
relationship between obesity and emotional traits than the relationship between
obesity and impulsivity traits. In the current study, we also observed high
impulsivity scores in the depression group. This result was associated more with
the relationship between depression and impulsivity than with the relationship
between obesity and impulsivity. Further studies with larger samples are required.
(Arc hi ves of Neu ropsy chi atry 2012; 49: 14-9)
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ÖZET 

Am aç: Bu çalışmanın amacı dürtüsellik ve emosyonel faktörlerin obezite ile olan
ilişkisini incelemektir.    

Yön tem  ler: Çalışmaya dâhil edilen toplam 48 obez birey, 48 bireyden oluşan
sağlıklı kiloya sahip kontrol grubuyla kıyaslanmıştır. Katılımcılara DSM-IV
ölçeklerine göre yapılandırılmış klinik görüşme formu (SCID-I), Yeme Yutumu testi
(YTT), Beck depresyon ölçeği (BDÖ), Barrat dürtüsellik ölçeği-11 (BİS-11) uygulandı. 

Bul gu lar: Çalışmaya dâhil edilen 48 obez birey tıkınırcasına yeme bozukluğu olanlar
ve olmayanlar olarak iki alt gruba ayrıldı.  Tıkınırcasına yeme bozukluğu olan 22 kişi
(19 kadın, 3 erkek), tıkınırcasına yeme bozukluğu olmayan 26 kişiydi (25 kadın 1
erkek). Dürtüsellik puanlarında gruplar arasında bir fark saptanamadı (p>0,05). Obez
olan 48 kişinin 25’ine DSM-IV tanı ölçütlerine göre depresif bozukluk tanısı kondu.
Kontrol grubundaki 48 kişiden 8’ine depresif bozukluk tanısı kondu. Yeme tutum testi
ve Beck depresyon ölçek puanları obez grupta kontrol grubuna göre istatistiksel
olarak anlamlı oranda yüksekti (p<0,05). Depresyonu olan ve olmayan gruplarda
dürtüsellik puanları karşılaştırıldı. Depresyon olan grupta dürtüsellik puanları
depresyonu olmayanlara göre anlamlı oranda yüksek bulundu (p<0,05).  Benzer
şekilde obez bireylerin olduğu grup da depresyon varlığına göre ayrıldığında
depresyonu olanların dürtüsellik puanları diğer gruba göre anlamlı olarak yüksek
saptandı (p<0,05). 

So nuç: Bu çalışmada öne çıkan bulgu obezitenin emosyonel özelliklerle ilişkisinin
dürtüsel özelliklerle ilişkisinden daha güçlü olduğudur. Çalışmada ayrıca
depresyonu olanların dürtüsellik puanları da yüksek olarak saptanmıştır. Bu sonuç
obezite ve dürtüsellik ilişkisinden çok depresyon ve dürtüsellik ilişkisine
bağlanmıştır. Daha geniş örneklemlerin olduğu çalışmalara ihtiyaç vardır.  (Nö rop si -
ki yat ri Ar fli vi 2012; 49: 14-9)
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Gi riş

Obezite batı toplumlarında yüksek oranlarda görülen,
karmaşık etyolojisi olan; diabetes mellitus, iskemik kalp
hastalığı, safra kesesi hastalığı, uyku apne sendromu ve belli
karsinom türlerinin riskinde artışla toplum sağlığını tehdit eden;
yaşam kalitesini ve süresini azaltan bir hastalık olarak karşımıza
çıkmaktadır (1). 

Obezite DSM-IV’de yeme bozuklukları (YB) içerisinde
sınıflandırılmamıştır (2). Obezite güncel klinik tanı beden kitle
indeksi’ne (BKI) dayanarak konmaktadır. BKI; kilonun boy
uzunluğunun metrekaresine bölümü ile elde edilmektedir
(kg/m2). 

Her ne kadar obezite yeme bozuklukları içerisinde yer
almasa da YB’larında yaygın olarak görülen psikolojik özellikleri
taşır. Bunlar; dürtüsellik, düşük özdeğerlilik, vücut şeklinden
hoşnut olmama, mükemmeliyetçi tutum ve disinhibisyon (3-5).
Bazı yazarlar vücut kilosunda yükselme ile sınır kişilik belirtileri
arasında birliktelik olduğunu yazmışlardır (6). Kadınlar üzerinde
yapılan bir çalışmada stres faktörü oluşturarak yeme
davranışları ile aleksitimi ve dürtüsellik özellikleri
karşılaştırılmıştır. Çalışmaya katılanlara toplumsal bir ortamda
konuşma yapmaları istenmiş ve beklenti anksiyetesi
oluşturulmuş. Stres faktörü ile gıda alımları değerlendirilmiş ve
gıda alımı ile aleksitimi ve dürtüsel özellikler karşılaştırılmış.
Sonuçta emosyonel yeme ile aleksitiminin ılımlı ilişkisi
saptanırken emosyonel yeme ve dürtüsellik arasında ilişki
saptanamamıştır (7). 

Obezite gelişiminde, genetik eğilimin yanında sosyal,
kültürel, emosyonel ve diyete bağlı faktörler birlikte rol
oynamaktadırlar. Bazı çevresel faktörlerin obeziteyi uyardığı
açıktır. Obez kişiler bu konuda çalışma yapan kişilerce iki alt
gruba ayrılmaktadır; tıkınırcasına yeme bozukluğu olan obezler
ve tıkınırcasına yeme bozukluğu olmayan obezler (8,9).
Tıkınırcasına yeme bozukluğu (TYB), DSM-IV’de başka yerde
sınıflandırılamayan yeme bozukluklarına dâhil edilmektedir.
Tekrarlayıcı tıkınırcasına yeme ataklarının olması, bu ataklar
sırasında yeme kontrolünü kaybetme gibi bulguları ile bulumia
nervozaya (BN) oldukça benzer. Bulimiadaki kilo alımından
sakınmak amacıyla yapılan laksatif kullanımı, aşırı egzersiz
yapma, kusma gibi uygunsuz dengeleyici mekanizmalar TYB’da
bulunmaz. Ayrıca normalden hızlı yeme, fiziksel açlık olmaksızın
yeme, rahatsızlık duyana kadar yemek yeme özellikleri bulunur.
Yeme atakları haftada en az iki kez gerçekleşir (2). Tıkınırcasına
yeme bozukluğu olan obezlerin kiloları fazla yemeleri ile
ilişkilidir ve diğer gruba göre psikopatolojileri de fazladır (10).
Tıkınırcasına yemesi olanlarda özellikle de depresyon
oranlarının yüksek olduğu gösterilmiştir (11). Yine de
psikopatolojinin nedenini anlamak güç olup aşırı yemenin
nedeni mi sonucu mu tam olarak ayırt edilemez (12).   

Obezite tedavisinde halen çok kısa mesafeler alındığı
söylenebilir. Tedavi ile bazı kişiler kilo kaybettikleri halde kısa süre
sonra kaybettikleri kiloları tekrar alabilmektedirler (13). Obezite
tedavisinde relapsın muhtemel bir öngörücüsü dürtüselliktir.
Yapılan çalışmalarda obez kişilerin zayıf olanlara göre daha
dürtüsel oldukları gösterilmiştir. Özellikle tıkınırcasına yeme
bozukluğu olanlarda dürtüsel özellikler yüksek bulunmuştur (14).

Dürtüsel kişiler yeme davranışı üzerindeki kontrollerini
sağlayamadıklarını ve lezzetli ve yüksek kalorili besinlere karşı
ilgilerinin fazla olduğunu belirtmişlerdir. Dürtüsellik ayrıca tedaviyi
yarıda bırakma için öngörücü bir faktör olarak da gösterilmiştir
(15). Obezite ve dürtüsellik ilişkisini güçlendiren bir diğer konu da
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) olan çocuklardaki
obezitedir (16). Obezite tedavisi gören çocukların büyük bir
kısmında (%58) DEHB saptanmıştır. Yine DEHB olan çocukların
BKI’lerinin kontrol grubuna kıyaslandığında daha yüksek olduğu
gösterilmiştir (17).  Bu konuda öne sürülen varsayımlara
baktığımızda DEHB patofizyolojisinde dopamin disregülasyonuna
yönelik kuvvetli kanıtlar vardır (18,19). Prefrontal kortekste
dopaminerjik değişiklikler olduğu öne sürülen DEHB’nun bir alt tipi
olan Dikkat Eksikliği Bozukluğu’nda yine obezite riski artmıştır
(20). Ayrıca çalışmalarda DEHB tedavisinde yaygın olarak
kullanılan ve dopamin gerialım inhibisyonu yapan metilfenidatın
özellikle diyette yağ alımını azaltarak enerji alımını azalttığı
bildirilmektedir (21,22). 

Literatürde obezitenin dürtüsellik ve emosyonel faktörlerle
ilişkisinin tek tek bakıldığı çalışmalar olsa da her ikisine birlikte
bakılan çalışmalar kısıtlıdır. Bu çalışmanın amacı dürtüsellik ve
emosyonel faktörlerin obezite ile olan ilişkisini incelemektir. Bu
amaçla obez kişilerde dürtüsel ve emosyonel özellikler obez
olmayan kişilerle kıyaslanmıştır. Ayrıca tıkınırcasına yeme
bozukluğu olan obezlerin tıkınırcasına yeme bozukluğu olmayan
obezlerle karşılaştırılması amaçlanmıştır. 

Yöntem

I. Çalışma Deseni ve Örneklem
Çalışma Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ve Konya

Numune Hastanesi olmak üzere iki merkezli olarak yürütüldü.
Çalışmanın yapılabilmesi için Kahramanmaraş Sütçü İmam
Üniversitesi yerel etik kurulundan etik onay alındı.  Dâhiliye
polikliniğine obezite nedeniyle başvuran ayaktan hastalar
çalışmaya alındı. Çalışmaya katılabilmeleri için kişilerin yazılı
onayları alındı. Yaş arlığı 18- 65, en az ilkokul mezunu olanlar
çalışmaya dâhil edildi. Çalışmayı kabul eden 67 kişiden ölçekleri
dolduramayan veya çalışma sırasında ayrılmak isteyen bireyler
çalışma dışı bırakıldı. Uzman hekim tarafından yapılandırılmış
klinik görüşme yapılan kişilerden belirgin bir organ yetmezliği
olanlar, ciddi endokrinolojik sorunları olanlar, kanser tanısı
konmuş olanlar, psikozu olanlar, bilişsel bozukluğu veya
demansı olanlar çalışmaya dâhil edilmedi. Geriye kalan 48 kişi
ile çalışmaya devam edildi. Her bir merkezden 24’er hasta ile
çalışma sürdürüldü. Katılanların 44’ü kadın 4’ü erkekti. Benzer
sosyodemografik özelliklere sahip hasta yakınları ve hastane
personelinin katıldığı, obezitesi olmayan, gönüllülerden oluşan
48 kişi de kontrol grubu olarak belirlendi. 

Çalışmaya katılanların kilo, boy ölçümü alınarak BKI (kg/m2)
hesaplandı. Katılımcılar, BKI puanlarına göre 18 ve altı zayıf,
18,1-24,9 arası sağlıklı, 25-29,9 arası kilolu, 30-39,9 arası obez, 40
ve üzeri morbid obez olarak ayrıldı (23). Obezite nedeni ile
tedaviye başvuranların BKI çeşitliliği göz önüne alındığında,
obezite aralığına yakın olan fazla kilolulardan ve morbid
obezlerden de çalışmaya alınması planlandı ve BKI 28,5 ve 42,5
arası olanlar çalışmaya alındı. Kontrol grubu olarak BKI 18-24,9
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arası olan bilinen dâhili bir hastalığı olmayan bireyler alındı.
Bozulmuş açlık glukoz değeri Amerikan Diyabet Derneği’nin
belirlediği,  ≥100 mg/dl değerine göre tanımlanmıştır (24).  

Çalışmaya katılabilme koşullarına sahip obezler ve kontrol
grubundaki bireylerle psikiyatri uzmanları görüşme yapmıştır.
Görüşme yapılan kişilere, DSM-IV Eksen I Bozuklukları İçin
Yapılandırılmış Klinik Görüşme Formu (SCID-I) duygudurum ve
yeme bozuklukları modülleri uygulanmıştır. 

II. Değerlendirme Araçları
Sosyodemografik Soru Formu: Yaş, cinsiyet, eğitim, meslek,

gelir düzeyi, medeni durum, psikiyatrik özgeçmiş ve soygeçmiş
vb. bilgilerin araştırıldığı yarı yapılandırılmış bir görüşme
çizelgesidir.

DSM-IV Klinik Görüşme Formu: DSM-IV ölçütlerine göre
yapılandırılmış SCID I (Structured Clinical Interview For DSM-IV
Axis I Disorders Research Version-DSM-IV, Eksen I bozuklukları
için yapılandırılmış klinik görüşme araştırma formu) uygulandı.
SCID I First ve ark. tarafından geliştirilmiş, Özkürkçügil ve ark.
(25) tarafından Türkçeye uyarlanmıştır.

Yeme Tutum Testi (Eating Attitudes Test): Bu çalışmada
kullanılan Yeme Tutum Testi (YTT) 6 dereceli Likert tipi
yanıtlanan 40 maddeden oluşan özbildirime dayalı ölçektir. On
bir yaşından büyük kişilere uygulanabilen, yeme bozukluğu olan
ergenleri belirlemede, tarama amacıyla Garner ve Garfinkel
tarafından geliştirilmiş, Türkiye’de bu ölçeğin geçerlilik-

güvenilirlik çalışması Erol ve Savaşır tarafından yapılmıştır
(26,27). Bu çalışmada kesme puanı kabul edilen 30 puan üstü
Bozulmuş Yeme Davranışı (BYD) olarak değerlendirildi. 

Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ): Ruh sağlığı taramalarında ya
da depresyon ile ilgili araştırmalarda en sık kullanılan
ölçeklerden biridir. 1961 yılında Beck tarafından geliştirilmiştir.
Hasta tarafından doldurulur. 15’i psikolojik, 6’sı somatik
belirtileri içeren 21 maddesi vardır. Ölçek için Türkiye’de
birbirinden bağımsız iki uyarlama çalışması yapılmıştır. BDÖ’de
her madde 0 ile 3 puan arasında yer alır. Bu puanların
toplanmasıyla depresyon puanı elde edilir. Alınabilecek en
yüksek puan 63’tür. Toplam puanın yüksek oluşu, depresyon
düzeyinin ya da şiddetinin yüksek olduğunu gösterir. Hisli’nin
yapmış olduğu geçerlilik güvenilirlik çalışmasında kesme
noktasını 17 olarak belirlemiş, 17 ve üstündeki BDÖ puanlarının
sağaltım gerektirecek şiddetteki depresyonu %90 doğrulukla
ayırt edebileceğini bildirmiştir (28,29).

Barratt İmpulsivite Ölçeği-11 (BİS-11): Dürtüselliği
değerlendirmede kullanılan hastanın doldurduğu bir ölçektir
(30). Otuz maddeden oluşur ve kendi içinde üç alt ölçeği vardır;
dikkat (dikkatsizlik ve bilişsel düzensizlik), motor (motor
dürtüsellik, sabırsızlık) ve plan yapmama (kontrolünü
sağlayamama, bilişsel karışıklığa tahammülsüzlük). BIS-11
değerlendirilirken 4 farklı alt puan elde edilir; toplam puan, plan
yapmama, dikkat ve motor dürtüsellik puanlarıdır. Toplam BIS-
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Tablo 1 . Sosyodemografik özellikleri bakımından TYB(+), TYB (-) obezler ve kontrol grubunun karşılaştrılması

TY B (+) obezler TY B (-) obezler K ontrol grubu Toplam p

n (%) n (%) n (%) n (%)

Cinsiyet
Kadın 19 (22,4) 25 (29,4) 41 (48,2) 85 (100,) 0,373
Erkek 3 (27,3) 1 (9,1) 7 (63,6) 11 (100,)
Medeni durum
Evli-birlikte yaşıyor 21 (29,6) 20 (28,2) 30 (42,3) 71 (100,) 0,009
Bekar-dul 1 (4,0) 6 (24,0) 18 (72,0) 25 (100,)
Çalışma durumu
Çalışıyor 9 (20,5) 10 (22,7) 25 (56,8) 44 (100,) 0,492
Çalışmıyor 13 (25,0) 16 (30,8) 23 (44,2) 52 (100,)
Sosyo ekonomik durum
Düşük 6 (26,1) 8 (34,8) 9 (39,1) 23 (100,) 0,433
Orta 15 (23,1) 14 (21,5) 36 (55,4) 65 (100,)
Yüksek 1 (14,3) 3 (42,9) 3 (42,9) 7 (100,0)
Kan şekeri regülasyon bozukluğu
Var 4 (30,8) 7 (53,8) 2 (15,4) 13 (100,) 0,018
Yok 18 (21,7) 19 (22,9) 46 (55,4) 83 (100,)
Çocukluk çağı obezite varlığı
Var 6 (40,0) 7 (46,7) 2 (13,3) 15 (100,) 0,009
Yok 16 (19,8) 19 (23,5) 46 (56,8) 81 (100,)
Ergenlik dönemi obezite varlığı
Var 9 (47,4) 8 (42,1) 2 (10,5) 19 (100,) <0,01
Yok 13 (16,9) 18 (23,4) 46 (59,7) 77 (100,)
Daha önce psikiyatrik tedavi 
Var 6 (31,6) 7 (36,8) 6 (31,6) 19 (100,) 0,200
Yok 16 (20,8) 19 (24,7) 42 (54,5) 77 (100,)
Yaşam boyu intihar girişimi
Var 1 (16,7) 3 (50,0) 2 (33,3) 6 (100,0) 0,543
Yok 21 (23,3) 23 (25,6) 46 (51,1) 90 (100,)

Toplam 22 (22,9) 26 (27,1) 48 (50,0) 96 (100,)



11 puanı ne kadar yüksekse hastanın dürtüsellik düzeyi o kadar
yüksektir. BIS-11’in Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışması
Güleç ve arkadaşları tarafından yapılmıştır. Bu çalışmada, çeviri
işleminin devamının ve Türk örneklemine özgü ifadelerin
kullanılmasının uygun olacağı belirtilerek daha çok çalışmaya
ihtiyaç olduğu vurgulanmıştır. Bu nedenle çalışmamızda
ölçeğin değerlendirilmesi için Patton ve arkadaşlarının önerdiği
puan anahtarları kullanılmıştır (31).

İstatistiksel Yöntem
Veriler bilgisayar ortamında SPSS 15.0 programına girildi.

Örnek büyüklüğü dikkate alınarak yapılan Kolmogorov-Smirnov
ve Shapiro-Wilk testinde verilerin normal dağılıma uygun
olduğu görüldü (p>0,05). İstatistiksel analizlerde ki kare,
Fisher’s Exact test,  One-Way ANOVA ve student t testi, post
hoc test olarak Bonferroni analizi kullanıldı. Tüm analizlerde
p<0,05 değerleri anlamlı kabul edildi. 

Bulgular

Çalışmaya dâhil edilen 48 obez birey yapılan psikiyatrik
görüşme sonrasında DSM-IV ölçütlerine göre tıkınırcasına
yeme bozukluğu olanlar (TYB (+)) ve olmayanlar (TYB(-)) olarak
iki alt gruba ayrıldı.  Tıkınırcasına yeme bozukluğu olan 22 kişi
(19 kadın, 3 erkek), tıkınırcasına yeme bozukluğu olmayan 26
kişiydi (25 kadın 1 erkek). Obez olan 48 kişinin 25’ine, kontrol
grubundaki 48 kişiden 8’ine DSM-IV tanı ölçütlerine göre
depresif bozukluk tanısı kondu. Sosyodemografik özellikleri
bakımından TYB(+), TYB (-) obezler ve kontrol grubu
karşılaştırıldı (Tablo 1). Yaş, medeni durum, çalışma durumu ve
sosyoekonomik durum açısından TYB olan ve olmayan gruplar
arasında fark yoktu (p>0,05). Obez bireylerin bulunduğu
grubunda yaş ortalaması kontrol grubuna göre daha yüksekti. 

Kan şekeri regülasyon bozukluğu (Açlık kan şekeri ≥100
mg/dl) , çocukluk çağı ve ergenlik döneminde obezite varlığı
bakımından obez bireylerde kontrol grubuna kıyasla istatistiksel
olarak anlamlı oranlarda yüksek değerler saptandı. Önceden
psikiyatrik tedaviye başvurma oranları ve özkıyım girişim
oranlarında tüm gruplar arasında anlamlı bir fark saptanamadı.
Kan şekeri regülasyonu bozukluğu, kilo alma dönemleri ve
önceki psikiyatrik öykü Tablo 1’de gösterilmiştir.

Beden kitle endeksi (BKI) değerleri obez grupta kontrol
grubuna kıyasla anlamlı olarak yüksekti (p<0,05). TYB olan ve
olmayanlar arasında BKI değerlerinde bir fark saptanmadı
(p>0,05). Yeme tutum testi ve Beck depresyon ölçek puanları
obez grupta kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı
oranda yüksekti (p<0,05). Dürtüsellik puanlarında gruplar
arasında bir fark saptanamadı (p>0,05). BKI, YTT, depresyon ve
dürtüsellik puanları Tablo 2’de gösterilmiştir. 

Depresyonu olan ve olmayan grupta dürtüsellik puanları
karşılaştırıldı. Depresyon olan grupta BIS-toplam, BIS-d ve BIS-
m puanları depresyonu olmayanlara göre anlamlı oranda
yüksek bulundu (p<0,05). Benzer şekilde obez olanlar da
depresyon varlığına göre ayrıldığında, depresyonu olanların
BIS-toplam, BIS-d ve BIS-m puanları diğer gruba göre anlamlı
olarak yüksek saptandı (p<0,05). Depresyon varlığına göre
dürtüsellik özellikleri tüm grup için Tablo 3’de, obez grup için
Tablo 4’de gösterilmiştir.

Tartışma

Bu çalışmada tıkınırcasına yeme bozukluğu olan ve olmayan
obez bireylerde dürtüsellik ve emosyonel özellikler
değerlendirilmiş ve obezitesi olmayan kontrol grubuyla
karşılaştırılmıştır. Çalışma; biri ikinci basamak olan bir devlet
hastanesi, diğeri üçüncü basamak olan bir üniversite hastanesi
olmak üzere iki merkezli olarak yürütülmüştür. 

Tıkınırcasına yeme bozukluğu değişik derecelerde obezite
ile karşımıza çıkar. Sıklıkla kadınlarda (%65 kadın, %35 erkek)
görülür. Obezite nedeni ile tedavi arayışında bulunan kilolu
kadınlarda daha sıktır. Bizim çalışmamızda da tedavi için
başvuran olguların çoğu kadındı (44 kadın, 4 erkek). Çalışmaya
alınan 48 obezin 22 tanesinde tıkınırcasına yeme bozukluğu
saptandı (19 kadın, 3 erkek). 

Çalışmamızda kan şeker regülasyon bozukluğu (Açlık kan
şekeri ≥100 mg/dl) obez olanlarda daha yüksek bulunmuştur. Bu
da obezitenin diyebet riskini arttırdığına ilişkin bilgilerimizi
destekler (32). Ayrıca obez olanların çocukluk ve ergenlik
dönemlerinde de obezite varlığı kontrol grubuyla
kıyaslandığında oldukça yüksek oranlardadır. Bu da obezitenin
çoğunlukla erken yaşlarda başladığını göstermektedir. 

Obezitede eşlik eden psikiyatrik bozukluklar nedeni ile
psikiyatriye başvuruların yüksek olduğuna yönelik çalışmalar
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Tab lo 2 . TYB olan, olmayan ve kontrol grubunun BMI, YTT, depresyon ve
dürtüsellik puanları karşılaştırılması

T Y B(+) T Y B(-) K ontrol p
AO ±SS AO ±SS grubu AO ±SS

BKI 33,5±3,2 34,7±3,6 *22,8±2,0 <0,001
Yeme tutum testi 29,1±10,9 25,1±11,2 *19,0±9,4 <0,001
Beck DÖ puanı 17,1±8,5 16,5±11,0 *8,5±6,6 <0,001
BIS-toplam 67,6±10,3 64,2±10,7 63,1±8,3 0,189
BIS-NP 26,2±4,8 24,3±5,5 24,6±3,9 0,337
BIS-Dikkat 19,9±3,1 18,8±3,7 18,6±2,9 0,285
BIS-motor 21,6±4,8 21,0±4,8 19,9±3,4 0,228
*:Diğer gruplardan farklı

Tab lo 3 . Tüm grupta (n=96), depresyonu olan (n=33) ve olmayanların (n=63)
dürtüsellik puanlarının karşılaştırılması

D epresyon
Var (n=3 3 )  AO ±SS Yok (n=6 3 )AO ±SS p

BIS-np 26,1±4,8 24,3±4,4 0,06
BIS-m 22,8±4,2 19,4±3,7 0,00
BIS-d 20,6±3,3 18,1±2,9 0,00
BIS -toplam 69,4±8,5 61,9±9,1 0,00

Tab lo 4 . Tüm grupta (n=96), depresyonu olan (n=33) ve olmayanların (n=63)
dürtüsellik puanlarının karşılaştırılması

D epresyon
Var (n=2 5 )  AO ±SS Yok (n=2 3 )AO ±SS p

BIS-np 26,0±5,3 24,4±5,2 0,29
BIS-m 22,9±4,7 19,6±4,3 0,02
BIS-d 20,4±3,4 18,1±3,4 0,03
BIS -toplam 69,1±9,4 62,2±10,8 0,02



vardır (3).  Bizim çalışmamızda obez bireylerde önceki
psikiyatrik tedavi başvurusu açısından anlamlı bir değer
saptayamadık.  Yeme bozukluklarında özkıyım girişimlerinin
fazla olduğu, obezitede de özkıyım oranlarının yüksek olduğuna
yönelik literatür verileri mevcuttur (33). Ancak bu çalışmada
katılımcılarda yaşam boyu özkıyım girişimi varlığı az sayıda
saptanmıştır ve kontrol grubuna kıyasla bir fark bulunamamıştır. 

Önceki çalışmalarda hem yeme bozukluklarında hem de
TYB olanlarda yüksek oranda psikiyatrik eş tanı saptandığı
vurgulanmıştır. Özellikle de yaşam boyu depresif özelliklerin
fazla olduğu gösterilmiştir (34). Ayrıca depresyonun TYB
tedavisi sonrasındaki nükslere de neden olduğu vurgulanmıştır
(35). Bizim çalışmamızda TYB olan ve olmayan tüm obezlerde
depresyon yaygınlığı kontrol grubuna göre daha fazlaydı. Ancak
TYB olan obezlerle TYB olmayan obezler arasında depresyon
puanlarında anlamlı bir fark bulamadık. 

Yapılan çalışmalarda obez kişilerin zayıf olanlara göre daha
dürtüsel oldukları gösterilmiştir. Özellikle tıkınırcasına yeme
bozukluğu olanlarda dürtüsel özellikler yüksek bulunmuştur
(14,15). Öte yandan normal kilolu bireylerde yeme davranışı
üzerinde yapılan bazı çalışmalarda ise strese bağlı artan yeme
davranışı ile dürtüsellik arasında bir ilişki saptanmamıştır (7).
Bizim çalışmamızda obezitesi olanlarda kontrol grubuna kıyasla
dürtüsellik puanlarında anlamlı bir fark saptayamadık. Benzer
şekilde TYB olanlarla TYB olmayanlar arasında da dürtüsellik
değerlerinde anlamlı bir fark bulamadık. 

Çalışmamızda tüm grup için (obez olan ve olmayanlar),
depresyonu olanlarda dürtüsellik puanlarının anlamlı oranda
yüksek olduğunu gördük. Sadece obez grup ele alındığında da
benzer bulgular mevcuttu. Depresyonu olan obezlerin
dürtüsellik puanları daha yüksek değerlerde bulundu.
Depresyon ve dürtüsellik üzerine yapılan araştırmalarda,
depresyon hastalarında dürtü kontrol bozukluklarının sık
oranlarda görüldüğü veya dürtü kontrol bozukluğu olanlarda
depresyonun sıklıkla eşlik ettiği gösterilmiştir (36,37). Yine yeme
bozukluklarında da dürtü kontrol bozukluklarının yüksek oranda
görüldüğüne yönelik çalışmalar mevcuttur (38,39). Serotonin,
norepinefrin ve dopamin düzensizliği ile dürtü kontrol
bozuklukları arasındaki ilişkiyi vurgulayan çok sayıda araştırma
mevcuttur. Özellikle dürtü kontrol bozukluklarında nükleus
accumbens içindeki Serotonin ve Dopamin etkileşiminin önemi
vurgulanmıştır (40). Yeme bozukluklarında da serotoninin rolü
bilinmektedir (41). Tüm bu ortak nörobiyolojik mekanizmalar
depresyon ve dürtüselliğin bir arada görülmesini
açıklayabilmektedir. 

Bu çalışmada öne çıkan bulgu obezitenin emosyonel
özelliklerle ilişkisinin dürtüsel özelliklerle ilişkisinden daha güçlü
olduğudur. Çalışmada ayrıca depresyonu olanların dürtüsellik
puanları da yüksek olarak saptanmıştır. Bu sonuç obezite ve
dürtüsellik ilişkisinden çok depresyon ve dürtüsellik ilişkisine
bağlanmıştır. Obez olanlarda depresyonun sık görüldüğü göz
önüne alınırsa obezite ve dürtüsellik arasında da bir ilişki
beklenebilir. Bizim çalışmamızda bu ilişki saptanamamıştır. Bu
bulgu olgu sayısının azlığı ile açıklanabilir. Daha geniş
örneklemlerin olduğu çalışmalara ihtiyaç vardır. Obezite gelişimi
ve tedavisi üzerine yapılan araştırmalarda psikiyatrik bir yaklaşım
gereklidir. Hastalıkların psikopatolojilerini anlamak daha etkin
tedavilerin uygulanması bakımından önemlidir.  
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