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Araflt›rmalar/Researches

G‹R‹fi

S›n›r kiflilik bozuklu¤u (SKB), duygu-
lan›m, dürtü kontrolü, kendilik
imgesi ve kifliler aras› iliflkilerde

yayg›n bozulma ile karakterize çok bo-
yutlu, heterojen bir durumdur. SKB’nin
genel toplumda %1-2 oran›nda görül-
dü¤ü ve psikiyatri poliklinik hastalar›n›n

%10’unu, yatan hastalar›n %20’sini etki-
ledi¤i tahmin edilmektedir (1-3).
Bozukluk, sosyal ve mesleki alanlarda
belirgin derecede bozulmaya yol açar
(4) ve yaflam boyu intiharla ölüm
prevalans› yaklafl›k %10’a (genel top-
lumdakinden 50 kat yüksek) ulafl›r (5). 

Hastal›¤›n tan›mlay›c› özellikleri
DSM-IV ölçütlerince (6) iyi bir flekilde
belirtilmesine karfl›n, SKB psikopatoloji-
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ÖZET:
S›n›r kiflilik bozuklu¤u hastalar›nda vücut dismorfik
bozuklu¤u, travma ve disosiyasyon: Bir önçal›flma

Amaç: Çal›flman›n amac›, s›n›r kiflilik bozuklu¤u (SKB) hastalar›nda
vücut dismorfik bozuklu¤u (VDB) s›kl›¤›n›n araflt›r›lmas› ve çocukluk ça-
¤› travmatik yaflant›lar› ve disosiyasyon ile iliflkisisin saptanmas›d›r.
Yöntem: Çal›flmaya yafllar› 18-42 aras›nda de¤iflen DSM-IV ölçütleri-
ne göre SKB tan›s› alm›fl ard›fl›k 35 hasta ile cinsiyet ve yafl efllefltiril-
mifl 35 sa¤l›kl› kontrol dahil edilmifltir. Denekler SCID-I, SCID-II, VDB
için gelifltirilmifl SCID benzeri yar›yap›land›r›lm›fl görüflme formu, Dis-
osiyatif Yaflant›lar Ölçe¤i (DES), Somatoform Disosiyasyon Anketi
(SDQ), Travmatik Yaflant›lar Ölçe¤i (TEC) ve Hamilton Depresyon Dere-
celendirme Ölçe¤inden (HAM-D) oluflan kapsaml› bir tan›sal batarya
ile de¤erlendirilmifltir. Bulgular: Çal›flma gurubunda SKB için karfl›la-
nan ortalama DSM-IV ölçütü say›s› 7.7 (SS = 1.4) idi ve %28.5’i çocuk-
luk ça¤› fiziksel tacizi, %28.5’i çocukluk ça¤› cinsel tacizi, %8.5’i duygu-
sal taciz, %60’› ihmal ve %14’ü birden fazla travma bildirmekteydi. SKB
grubunda kontrol grubuna k›yasla DES (t=26.38; p<0.001), SDQ
(t=20.65; p<0.001) ve TEC (t=4.98; p<0.05) puanlar› anlaml› derecede
yüksekti. Ömür boyu VDB prevalans› %80 olarak bulundu. SKB gru-
bunda VDB tan›s› ile çocukluk ça¤› travma öyküsü (r=0.099; p>0.05)
ve disosiyasyon puanlar› (DES r=0.059, p>0.05; DISQ r=0.005,
p>0.05) aras›ndaki ba¤›nt› anlaml› de¤ildi. Sonuç: SKB ve VDB’nin bir-
likte bulundu¤u bireylerdeki patolojinin do¤as› ve derecesi hakk›nda-
ki bilgimiz s›n›rl›d›r. VDB ve SKB’nin baz› özelliklerinin iliflkili olabilece¤i
akla yatk›n bir önermedir. Bizim örneklemimizde SKB hastalar›nda
ömür boyu VDB s›kl›¤›n›n %80 bulunmas› beklenenden oldukça yük-
sek gözükebilir. Ancak SKB ile VDB aras›ndaki pasikopatolojik iliflki ve
bu iki durumun birlikte görülmesi halen aç›klanmay› bekleyen bir ko-
nudur, çünkü beden imgesindeki bozukluk her iki rahats›zl›kta da or-
tak bir tan›sal özelliktir.

Anahtar sözcükler: s›n›r kiflilik bozuklu¤u, vücut dismorfik bozuklu¤u,
komorbidite, travma, disosiyasyon
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ABSTRACT:
Body dysmorphic disorder, trauma, and dissociation in
patients with borderline personality disorder: a preliminary
study

Objective: The purpose of this study is to determine the extent of
comorbid body dysmorphic disorder (BDD) in a group of patients with
borderline personality disorder (BPD) and its relation to childhood
traumatic experiences and dissociation. Method: The study included
35 patients (aged 18-42 years) who were consecutively admitted and
had been diagnosed with BPD according to the DSM-IV criteria and 35
age and sex matched healthy controls. The subjects were evaluated
with a comprehensive assessment battery using SCID-I, SCID-II, SCID-
like semi-structured interview for BDD, Dissociative Experiences Scale
(DES), Somatoform Dissociation Questionnaire (SDQ), Traumatic
Experiences Checklist (TEC), and Hamilton Depression Rating Scale
(HDRS). Results: The average number of DSM-IV criteria for BPD was
7.7 (SD = 1.4) in the study group and 28.5% of them reported childhood
physical abuse, 28.5% childhood sexual abuse, 8.5% childhood
emotional abuse, 60% childhood neglect. BPD group had
significantly higher scores 14% more than one trauma. BPD group had
significantly higher scores on the DES (t=26.38; p<0.001), the SDQ
(t=20.65; p<0.001), and the TEC (t=4.98; p<0.05) as compared to
controls. The lifetime prevalence of BDD was 80% in the borderline
sample. For the BPD group, the correlation between BDD diagnosis
and childhood trauma history (r=0.099; p>0.05) and dissociation
scores (DES r=0.059, p>0.05; DISQ r=0.005, p>0.05) was not
significant. Conclusions: We have limited data concerning the nature
or degree of pathology in individuals with comorbid BPD and BDD. It
is conceivable that some features of BDD and BPD may interface. That
the lifetime prevalence of BDD was found 80% in our borderline
sample, may be seen quite greater than expected. But co-occurrence
and pscyhopathological relation between BDD and BPD remains to be
clarified, because disturbed body image is a common
diagnostic feature in both disorders. 

Key words: borderline personality disorder, body dysmorphic
disorder, comorbidity, trauma, dissociation
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sinin di¤er önemli yönleri buraya dahil edilmemifltir.
Birçok SKB hastas›nda komorbit psikiyatrik bozukluk-
lar bulunmaktad›r. SKB hastalar›nda eksen I bozukluk-
lar›n›n oran›n› araflt›ran çeflitli çal›flmalar yay›nlanm›fl-
t›r. Bu çal›flmalara göre SKB hastalar› özellikle duygu-
durum bozukluklar›, anksiyete bozukluklar›, madde
kullan›m bozukluklar› ve yeme bozukluklar› olmak
üzere çeflitli eksen I bozukluklar›n›n DSM ölçütlerini
s›kl›kla karfl›lamaktad›rlar (7).   

Vücut dismorfik bozuklu¤u (VDB) tan›s›n›n esas›, fi-
ziksel görünümdeki hayali ya da hafif bir kusur ile s›-
k›nt›ya yol açacak flekilde afl›r› u¤rafla dayan›r (6). Be-
den imgesindeki bozukluk, VDB’nin bafll›ca özelli¤idir.
Birçok de¤iflik psikolojik belirti ile karakterize olan
SKB’de kimlik kargaflas› en önemli belirtilerinden olup,
kendilik imgesi ve beden imgesi gibi çeflitli alanlarda
görülebilir. Dolay›s›yla beden imgesindeki bozukluk
her iki rahats›zl›kta da temel ortak noktalardan biridir. 

SKB ile VDB’nin birlikte görüldü¤ü bireylerdeki pa-
tolojinin derecesi ve do¤as› hakk›nda yeterli bilgi bu-
lunmamaktad›r. Bugüne dek SKB hastalar›nda VDB ora-
n›n› araflt›ran bir çal›flmaya literatür taramalar›nda
rastlanmam›flt›r. SKB ve VDB’nin baz› özelliklerinin ba¤-
lant›l› olabilece¤i akla yatk›n bir önermedir. Üstelik
mevcut rahats›zl›¤a ait klinik tablonun, di¤erinin üzeri-
ne binmesi sonucu a¤›rlaflabilmesi, tan›sal kar›fl›kl›kla-
r›n ortaya ç›kmas›, tedavide direnç görülmesi de müm-
kündür.  

Bu çal›flmada SKB hastalar›nda VDB s›kl›¤› ile çocuk-
luk ça¤› travma öyküsü ve disosiyasyon ile iliflkisinin
araflt›r›lmas› amaçlanm›flt›r. 

YÖNTEM

Denekler ve uygulama 
Çal›flmaya GATA Haydarpafla E¤itim Hastanesi Psiki-

yatri Servisine ard›fl›k olarak baflvuran ve DSM-IV tan›
ölçütleri do¤rultusunda SKB tan›s› alm›fl 18-42 yafllar›
aras›nda 35 hasta ile yafl ve cinsiyet efllefltirilmifl 35
sa¤l›kl› kontrol al›nd›. Çal›flma yöntemiyle ilgili ayr›nt›l›
bir aç›klamadan sonra, tüm deneklerden bilgilendiril-
mifl onam al›nd›. 

Eksen II kiflilik bozukluklar› için Yap›land›r›lm›fl Kli-
nik Görüflme formunun (SCID-II) DSM-IV uyarlamas›na
göre SKB tan› ölçütlerinin 6 ya da daha fazlas›n› karfl›-
layan bireyler çal›flmaya al›nd›lar. Deneklerin zeka bö-

lümleri en az 80 ve üzerindeydi, geçmifl ya da haliha-
z›r flizofreni, flizoafektif bozukluk, bipolar I bozukluk
veya psikiyatrik belirtilere yol açan herhangi bir orga-
nik bozukluk öyküsü bulunmamaktayd›. On sekiz ya-
fl›n alt›ndakiler, DSM-IV ölçütlerine göre baflka bir ek-
sen II bozuklu¤unun ölçütlerini karfl›layanlar veya cid-
di biliflsel bozuklu¤u ve a¤›r fiziksel hastal›¤› olanlar ça-
l›flmadan d›flland›lar. Bununla birlikte, geçmifl ya da ha-
lihaz›r majör depresif bozuklu¤u ve madde kullan›m
bozuklu¤u öyküsü bulunanlar çal›flmadan ç›kar›lmad›,
çünkü bu tip bozukluklar s›kl›kla SKB ile birlikte bulun-
maktad›r. 

Kontrol grubu hastane personeli aras›ndan seçildi.
‹ntihar giriflimi, psikiyatrik hastal›k ve psikotrop ilaç
kullan›m öyküsü olanlar kontrol grubuna al›nmad›. Her
iki hasta grubunun da %83 (n=29)’ü erkek, %17 (n=6)’si
kad›nd›. Yafllar› 18-42 aras›nda de¤iflmekteydi. Yafl
ortalamalar› aç›s›ndan SKB (23.17±5.31) ve kontrol
(22.28±4) gruplar› aras›nda anlaml› bir farkl›l›k yoktu
(t=1.71, p>0.05).

Hastalar klinik deneyimi olan e¤itimli klinisyenlerce
DSM-III-R için düzenlenmifl SCID-I ve DSM-IV kiflilik bo-
zukluklar› için yap›land›r›lm›fl SCID-II ile ayr›nt›l› bir fle-
kilde gözden geçirildiler. DSM-III-R için düzenlenmifl
SCID-I’de VDB bulunmad›¤›ndan, VDB DSM-IV ölçütleri-
ne uygun yar› yap›land›r›lm›fl SCID benzeri kendi gelifl-
tirdi¤imiz bir tan›sal modül ile de¤erlendirildi. Disosi-
yasyon, Disosiyatif Yaflant›lar Ölçe¤i (DES) ve Somato-
form Disosiyasyon Anketi (SDQ) ile ölçüldü. Ruhsal trav-
ma öyküsü, Travmatik Yaflant›lar Ölçe¤i (TEC) kullan›la-
rak incelendi. Ayr›ca, tüm hastalar 21 maddelik Hamil-
ton Depresyon Derecelendirme Ölçe¤i (HAM-D) ile de-
¤erlendirildiler. 

Kontrol grubu da ayn› tan›sal araçlarla de¤erlendi-
rildi ve herhangi bir eksen II bozuklu¤u olanlar da ça-
l›flmadan d›flland›. SKB ve kontrol grubundaki tüm de-
nekler en az iki hafta boyunca herhangi bir ilaç ya da
psikotrop madde almam›fllard›.

Araçlar

1. DSM-III-R için Yap›land›r›lm›fl Klinik Görüflme
(SCID-I), Spitzer ve ark. (8) taraf›ndan gelifltirilmifl

olan yar›yap›land›r›lm›fl bir görüflmedir. Yayg›n ola-
rak kullan›lan bu test eksen I psikiyatrik bozukluk-
lar›n teflhisi için kullan›lmaktad›r.
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2. DSM-IV Eksen II Kiflilik Bozukluklar› için Yap›lan-
d›r›lm›fl Klinik Görüflme (SCID-II), First ve ark. (9) ta-

raf›ndan gelifltirilmifl ve on adet kiflilik bozuklu¤u-
nun her birinin boyutsal puanlar›n› ve kategorik ta-
n›lar›n› ölçerek teflhis koymak için oluflturulmufl
108 soruluk yar›yap›land›r›lm›fl bir görüflmedir. 

3. Somatoform Disosiyasyon Anketi (SDQ), somato-

form disoasiyasyonun fliddetini de¤erlendiren 20
soruluk bir özbildirim ölçe¤idir. Nijenhuis ve ark.
(10) taraf›ndan gelifltirilmifltir. Ölçe¤in Türkçe uyar-
lamas›n›n bir ayl›k test-retest korelasyonu 0,95 tir.
Disosiyatif bozukluk tan›s› alm›fl Türk örneklemde
kesim noktas› olan 35 puan›n duyarl›l›¤› 0,84, özgül-
lü¤ü 0,87 bulunmufltur (11).

4. Disosiyatif Yaflant›lar Ölçe¤i (DES), Bernstein ve

Putnam (12) taraf›ndan gelifltirilmifltir. DES, hasta ta-
raf›ndan 10 dakikada tamamlan›p 5 dakikadan k›sa
sürede de¤erlendirilebilen 28 soruluk bir özbildirim
ölçe¤idir. Genel DES puan›, 28 sorunun toplan›p bu-
nun 28’e bölünmesiyle elde edilir ve 0 ile 100 ara-
s›nda de¤iflir. Ölçek, ço¤u normal yaflant›lar olan çe-
flitli disosiyatif yaflant›lar› içermektedir. DES’in ge-
çerlilik ve güvenirli¤i oldukça iyidir ve genel psiko-
metrik özellikleri olumludur. Testin Türkçe uyarla-
mas›n›n (13) geçerlilik ve güvenirli¤i en az orijinal
formu kadard›r.

5. Travmatik Yaflant›lar Ölçe¤i (TEC), 29 tip travmatik

olay› içeren, klinik örneklemde uygun psikometrik
özelli¤e sahip bir özbildirim ölçe¤idir. TEC’in 4 hafta-
l›k test-retest güvenirli¤i (r = 0.91) ve geçerlili¤i ka-
dar iç tutarl›l›¤› da (Cronbach _ test = 0.86, retest =
0.90) oldukça iyidir. TEC, travma tipinin fliddetinin
hesaplanmas›n› flu 4 de¤iflkene göre sa¤lar: (i) trav-
matik olay›n varl›¤›; (ii) bafllang›ç yafl›; (iii) travman›n
süresi; (iv) travmatik olaya öznel yan›t. Olay› yafla-
d›ysa 1 puan, yaflamad›ysa 0 puan verilir. Toplam
TEC puan› muhtemel travmatik yaflant›lar›n say›s›n›
gösterir (Aral›k: 0-29). Ayr›ca, her travma tipi (duy-
gusal ihmal, duygusal taciz, bedensel tehdit, cinsel
taciz, cinsel tecavüz) için detayl› olarak bileflik pu-
anlar hesaplanabilir (toplam travma bileflik puan
aral›¤›: 0-69). Mevcut test formunun iç tutarl›l›¤›, bi-

leflik puan - travman›n varl›¤› ve fliddeti için toplam
puanlar ve travman›n varl›¤› ve fliddeti için test-re-
test güvenirli¤i tatmin edicidir (14). Biz bu çal›flma-
da yaln›zca TEC toplam puanlar›n› kulland›k.

6. VDB Tan›sal Modülü, daha önce baflka bir çal›flma-
da (15) da kulland›¤›m›z iki bölümden oluflan yar›
yap›land›r›lm›fl SCID benzeri bir görüflme formudur.
‹lk bölüm, görünümlerinden memnun olmayan
hastalar›n oran›n› belirlemeye yönelik bir soru içer-
mektedir. Soru “Baz› insanlar d›fl görünüfllerinden
oldukça rahats›zd›rlar. Sizin böyle bir sorununuz var
m›?” fleklindedir. ‹kinci bölümde, VDB’nin DSM-IV öl-
çütleri do¤rultusunda hoflnut olunmayan vücut
bölgelerini, obsesif düflünceleri ve kompulsif davra-
n›fllar› sorgulayan 16 soru bulunmaktad›r. ‹lk bö-
lümdeki soruya “evet” yan›t›n› veren deneklerle
ikinci bölüm yüz yüze ayr›nt›l› olarak görüflülmek-
tedir.

‹statistiksel De¤erlendirme 
Tüm istatistiksel de¤erlendirmeler için ‘SPSS 11.0’

paket program› kullan›ld›. SKB ve kontrol gruplar›na ait
sosyodemografik de¤iflkenler say›sal ve yüzde (%) de-
¤erler ile gösterildi. Gruplar aras›nda yafl, DES, SDQ,
HAM-D, TEC, kayg› duyulan organ say›s› gibi de¤iflken-
ler ‘Ba¤›ms›z Örnekler T testi’ ile de¤erlendirildi. SKB ve
kontrol gruplar›nda VDB komorbiditesini karfl›laflt›rma-
da ‘ki-kare testi’ kullan›ld›.  p< 0.05 de¤erler istatistik-
sel olarak anlaml› kabul edildi.

BULGULAR

Hastalar a¤›rl›kl› olarak düflük ve orta sosyoekono-
mik düzeydeydiler. Ço¤u hiç evlenmemiflti (n=27, %77)
ve üçte biri yaln›z yaflamaktayd›. Yaklafl›k yar›s› (%46)
iflsizdi. SKB için karfl›lanan ortalama DSM-IV ölçütü sa-
y›s› 7.3’tü (SS=1.3). Hastalar›n büyük ço¤unlu¤unda tek-
rarlayan intihar giriflimleri (%85.7) ve en az bir self mu-
tilatif davran›fl öyküsü (%88.5) vard›. Yüzde 54’ünde
madde kötüye kullan›m› mevcuttu (Tablo 1). 

Hastalar›n %28.5’inin çocukluk ça¤› fiziksel tacizi, yi-
ne %28.5’inin çocukluk ça¤› cinsel tacizi, %8.5’inin duy-
gusal taciz, %60’›n›n çocukluk ça¤› ihmali yaflad›¤› tes-
pit edildi (Tablo 1). 
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VDB komorbiditesi SKB grubunda %80 (n=28), kont-
rol grubunda ise %14.3 (n=5) oran›nda bulundu ve ara-
daki fark›n oldukça anlaml› oldu¤u görüldü (ki-kare=
30.328, p<0.001). 

SKB grubunda ortalama DES puan› 41.96 (SS=19.24;
aral›k=7-81), ortalama SDQ puan› 42.85 (SS=12.43; ara-
l›k=24-67) ve ortalama TEC puan› 4.93 (SS=2.23; ara-
l›k=2-9) olarak saptand› (Tablo 2). Kontrollerle karfl›lafl-
t›r›ld›¤›nda SKB grubunda DES (t=26.38; p<0.001), SDQ
(t=20.65; p<0.001), TEC (t=4.98; p<0.05) ve kayg› duyulan
organ say›s› (t=75.53; p<0.001) puan ortalamalar› an-
laml› derecede daha yüksek bulundu. ‹ki grup HAM-D

puanlar› aras›nda anlaml› bir fark yoktu (t=0.47;
p>0.05).

SKB grubunda VDB tan›s› ile çocukluk ça¤› travma
öyküsü s›kl›¤› (r=0.099; p>0.05) ve disosiyasyon puanla-
r› (DES r=0.059, p>0.05; DISQ r=0.005, p>0.05) aras›nda
anlaml› bir iliflki bulunmad›. 

TARTIfiMA

Travmatik yaflant›lar ile disosiyatif belirtiler ve SKB
aras›nda güçlü bir iliflki oldu¤una dair tutarl› ampirik
kan›tlar bulunmaktad›r. Hem somatoform, hem de psi-
koform disosiyasyon çocukluk ça¤› travmatik yaflant›-
lar› ile iliflkilidir (16-18). SKB hastalar›nda çocukluk ça¤›
taciz oranlar›n›n daha fazla ve disosiyasyon düzeyleri-
nin daha yüksek oldu¤u (19) ve s›kl›kla komorbit bir
eksen I bozuklu¤una sahip olduklar› bilinmektedir.
Kendine zarar verme davran›fl› ve s›k intihar giriflimi de
birçok araflt›rmaya göre SKB’nin önemli belirtilerinden-
dir. Bizim çal›flt›¤›m›z SKB gurubunda da çocukluk ça¤›
travmatik olaylar›, disosiyatif yaflant›lar, self mutilatif
davran›fllar ve intihar giriflimleri s›kl›¤› beklendi¤i gibi
kontrollere oranla anlaml› derecede daha yüksek bu-
lunmufltur. 

Çal›flmam›zdaki as›l ilgi çekici nokta SKB hastalar›n-
da VDB komorbiditesinin %80 gibi yüksek oranda sap-
tanm›fl olmas›d›r. VDB genel toplumda %0.7 - 3 aras›n-
da de¤iflen s›kl›kta bildirilmifltir (20-22). VDB psikiyatri
klinikleri d›fl›nda, belki de daha s›kl›kla plastik cerrahi
ve dermatoloji servislerinde görülmektedir. 

VDB hastalar›ndaki eksen II bozukluklar›n› araflt›ran
çeflitli çal›flmalara göre en s›k rastlananlar çekingen,
obsesif kompulsif ve paranoid kiflilik bozukluklar›d›r.
Yak›n zamanda 148 VDB hastas›nda yap›lan bir çal›fl-
mada SKB s›kl›¤› %8 olarak bulunmufltur (23). Plastik
cerrahi servislerinde vücudunun birçok bölgesiyle ilgi-
li estetik operasyon aray›fl›nda olan ve kozmetik giri-
flimlerin sonuçlar›ndan tatmin olmayan hastalarda ya-
p›lan çal›flmalarda, SKB en s›k rastlanan kiflilik kal›b› ol-
mufltur (24,25). Bizim SKB gurubumuzda VDB prevalan-
s›n›n %80 bulunmas›, beklenenden oldukça yüksek
görünebilir. Ancak SKB ile VDB aras›ndaki patofizyolo-
jik iliflki ve bu iki durumun birlikte görülmesi halen
aç›klanmay› bekleyen bir konudur, çünkü beden im-
gesindeki bozukluk her iki rahats›zl›kta da ortak tan›-
sal özelliktir.

Örneklem özellikleri SKB (n=35) Kontrol (n=35)
n % n %

Medeni durum
Hiç evlenmemifl 27 77 26 74
Evli 6 17 9 26
Ayr›lm›fl 2 6 0 0.0

‹fl durumu
Çal›fl›yor 19 54 33 94
‹flsiz 16 46 2 6

Çocukluk ça¤› travmas›
Fiziksel taciz 10 28.5 3 8.5
Cinsel taciz 10 28.5 0 0.0
Duygusal taciz 3 8.5 2 6
‹hmal 21 60 2 6
Birden fazla travma 5 14 3 8.5

Ciddi ebeveyn disfonksiyonu 25 71.4 5 14
Madde kötüye kullan›m› 16 46 0 0.0
Selfmutilatif davran›fl 31 88.5 0 0.0
Tekrarlayan intihar giriflimleri 30 85.7 0 0.0

Tablo 1: Sosyodemografik özellikler ve hastal›k öyküsü

De¤iflken Gruplar Ortalama SS t P<

DES SKB 41.96 19.24 26.38 0.001
Kontrol 10.33 7.05

SDQ SKB 42.85 12.43 20.65 0.001
Kontrol 27.57 4.56

HAM-D SKB 18.06 4.87 0.47 AD
Kontrol 5.00 3.87

TEC SKB 4.93 2.23 4.98 0.05
Kontrol 1.48 1.44

Kayg› duyulan SKB 3.11 2.36 75.53 0.001
organ say›s› Kontrol 0.14 0.35

t: Ba¤›ms›z örnekler t testi (istatistiksel anlaml›l›k: p<0.05), SS:Standart Sapma, AD:
Anlaml› De¤il 

Tablo 2: Uygulanan ölçeklere göre gruplar›n ald›klar› puanlar
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SKB hastalar›nda s›k görülen çocukluk ça¤› fiziksel
ve ruhsal travmalar›, kiflinin bedeninden defansif ola-
rak uzaklaflmas›na yol açabilirler. Bu reaktif uzaklaflma
bedeni reddetme, bedenden nefret etme, bedensel
ayr›lma (detachment), hislere duyars›zl›k ve ald›rmaz-
l›k, kontrolü kaybetme ve bedensel s›n›rlar›n kaybol-
mas› gibi bedene yönelik çeflitli olumsuz duygular, tu-
tumlar ve davran›fllar haline dönüflebilir ya da olumsuz
bedensel deneyimlere yol açabilir (26). Bu analitik yak-
lafl›m do¤rultusunda ayn› hasta gurubunda hem ço-
cukluk ça¤› travmatik yaflant›lar›n›n, hem SKB ve iliflki-
li özelliklerin (disosiyasyon, self mutilatif davran›fllar,
intihar giriflimleri), hem de VDB’nin yo¤un biçimde bir

arada bulunmas› aç›klanabilir. 
Bu çal›flmadan elde edilen bulgular ›fl›¤›nda VDB’nin

bir travma hastal›¤› oldu¤unu söylemek henüz müm-
kün de¤ildir. Çünkü travmatik yaflant›lar›n yo¤unlu¤u
ile VDB aras›nda anlaml› bir iliflki tespit edilememifltir.
Örneklemin küçüklü¤ü çal›flman›n istatistiksel olarak
en belirgin k›s›tl›l›¤›d›r. Ancak SKB tan›s› konan hasta-
larda s›k görülen di¤er eksen I bozukluklar yan›nda,
SCID gibi standart görüflme formlar›nda yer almayan
VDB’nin de bundan böyle mutlaka sorgulanmas›
gerekti¤i görülmektedir. Konunun ayd›nlat›lmas› için
genifl olgu serilerine ve çok merkezli çal›flmalara ih-
tiyaç vard›r.
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