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Hastanede yatan flizofreni hastalar›nda obsessif kompulsif belirtiler: bir ön çal›flma

Araflt›rmalar/Researches

G‹R‹fi

Primer flizofrenisi olan hastalarda
obsesyon ve kompulsiyon belirti-
leri ve obsesif kompulsif bozuk-

luk tan›mlayan çok say›da olgu bildirimi
ve çal›flma vard›r (1-12). Obsesif kom-
pulsif (OK) belirtilerin psikotik dekom-

pansasyona karfl› bir savunma ve iyi
prognoz için bir belirleyici olabilece¤i
düflünülmüfltür. Ancak daha sonraki ça-
l›flmalarda, OK belirtileri olan flizofreni
hastalar›n›n klinik olarak daha fliddetli,
sosyal olarak daha izole ve tedaviye da-
ha dirençli olduklar› görülmüfltür (2,3,4).
Yap›lan çal›flmalarda, flizofreni hastala-

Hastanede Yatan fiizofreni Hastalar›nda Obsessif Kompulsif
Belirtiler: Bir ön çal›flma

Ahmet Türkcan1, Hülya Yanbay2, Nevzat Satm›fl1, M. Emin Ceylan3

1Uzm. Dr., 2Asist. Dr., 3Doç. Dr., 4. Psikiyatri
Servisi, Bak›rköy Ruh Sa¤l›¤› ve Sinir
Hastal›klar› E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi,
‹stanbul-Türkiye

Yaz›flma Adresi / Address reprint requests to:
Ahmet Türkcan, Bak›rköy Ruh Sa¤l›¤› ve Sinir
Hastal›klar› E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi,
4. Psikiyatri Servisi, Bak›rköy, ‹stanbul-Türkiye

Telefon / Phone: +90-212-543-6565/561 08 44

Elektronik posta adresi / E-mail address:
askturkcan@hotmail.com

Kabul tarihi / Date of acceptance:
4 fiubat 2007 / February 4, 2007

ÖZET:
Hastanede yatan flizofreni hastalar›nda obsessif
kompulsif belirtiler: bir ön çal›flma

Amaç: Obsesif kompulsif belirtiler, flizofreni tan›s› alm›fl hastalar›n
önemli bir bölümünde görülmüfltür. Bu ön çal›flman›n amac›, flizofreni
tan›s› alm›fl yatan hastalarda obsesif kompulsif belirtilerin s›kl›¤›n›
saptamakt›r. Bunun yan›s›ra, obsesif kompulsif belirtileri olan ve
olmayan hastalarda, hastal›¤›n seyri ve sosyodemografik özellikleri
karfl›laflt›rmay› amaçlad›k. 
Yöntem: Çal›flma grubu Bak›rköy Ruh Sa¤l›¤› ve Sinir Hastal›klar›
E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi’ndeki bir Psikotik Bozukluklar
servisinden al›nd›. Tümü 2005 y›l› Eylül ay›ndan Ekim ay›na kadar
psikotik bulgular› için hastaneye yatan ve DSM-IV flizofreni ölçütlerini
karfl›layan ve ard›fl›k kabul edilen hastalard›. Elli erkek hasta Yale-
Brown Obsesyon Kompulsiyon Ölçe¤i kullan›larak de¤erlendirildi.
Obsesif kompulsif belirtileri olan ve olmayan flizofreni tan›s› alm›fl
hastalar demografik de¤iflkenler ve klinik özellikler aç›s›ndan
karfl›laflt›r›ld›.
Bulgular: fiizofreni tan›s› alm›fl hastalar›n %16’s› belirgin obsesif
kompulsif belirtiler gösterdi. Obsesif kompulsif belirtileri olan ve
olmayan flizofreni tan›s› alm›fl hastalar yafl, e¤itim, hastal›k süresi
veya hastanede yat›fl say›s› aç›s›ndan farkl› de¤ildi. Obsesif kompulsif
belirtileri olan flizofreni tan›s› alm›fl hastalarda hastal›¤›n bafllang›c›
belirgin olarak daha erkendi ve daha az s›kl›kta evliydiler. Tüm obsesif
kompulsif belirtileri olan hastalar›n Yale-Brown ölçe¤i Obsesif
Kompulsif toplam puanlar› obsesif kompulsif bozukluk çal›flmalar›nda
standart kabul edilen 16’n›n üzerindeydi. Ortalama Yale-Brown
Obsesyon Kompulsiyon Ölçe¤i toplam puan› 8 hasta için 22.7 idi.
Obsesif kompulsif belirtiler, sald›rganl›k, kirlenme ve cinsel
obsesyonlar ile temizleme kompulsiyonlar› ve tekrarlay›c› törensel
davran›fllar› içermekteydi.
Sonuç: Rahats›zl›klar›n›n daha erken bafllamas› ve daha az s›kl›kta
evlilikleri nedeniyle obsesif kompulsif belirtileri olan flizofreni tan›s›
alm›fl hastalarda prognozun, bu belirtileri olmayanlara göre daha
kötü olaca¤› beklenmelidir. Bununla birlikte bu görüfl uzunlamas›na
çal›flmalarla kan›tlanmal›d›r.

Anahtar sözcükler: fiizofreni, obsesif-kompulsif belirti, yatan hasta
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ABSTRACT:
Obsessive-compulsive symptoms in inpatients with
schizophrenia: a preliminary study

Objective: Obsessive compulsive symptoms have been observed in a
substantial proportion of patients diagnosed with schizophrenia. The
goals of the preliminary study were to determine the frequency of
obsessive compulsive symptoms among inpatients diagnosed with
schizophrenia. Additionally, we aimed to compare
sociodemographic characteristics and course of illness in the patients
with and without obsessive compulsive symptoms.
Method: The study group was selected from a psychotic disorders
department in Bakirkoy State Research and Training Hospital for
Psychiatry, Neurology, Neurosurgery (Istanbul, Turkey). All
consecutively admitted patients who were hospitalized from
September 2005 to October 2005 for acute psychotic symptoms and
met DSM-IV criteria for schizophrenia were included. Fifty male
patients were evaluated by using Yale-Brown Obsessive-Compulsive
Scale. Inpatients having schizophrenia with and without obsessive
compulsive symptoms were compared with respect to demographic
and clinical characteristics. 
Results: Sixteen percent of the inpatients diagnosed with
schizophrenia presented significant obsessive compulsive symptoms.
Inpatients having schizophrenia with and without obsessive
compulsive symptoms did not differ in age, level of education,
duration of schizophrenia and number of hospitalizations. Inpatients
who have schizophrenia with obsessive compulsive symptoms had
significantly earlier disease onset and were less often married. All
patients with obsessive compulsive symptoms had Yale-Brown
Obsessive-Compulsive Scale scores greater than 16, a standard
criterion for obsessive-compulsive disorder studies. The mean Yale-
Brown Obsessive-Compulsive Scale score for the eight patients was
22.7. The obsessive compulsive symptoms included aggression,
contamination and sexual obsessions as well as cleaning
compulsions and repetitive rituals. 
Conclusion: Depending on the earlier disease onset and decreased
marriage frequency, prognosis for inpatients who have schizophrenia
with obsessive compulsive symptoms must be expected poorer
compared to those without such symptoms. However, this opinion
should be proved with longitudinal studies.

Key words: Schizophrenia, obsessive compulsive symptom, inpatient
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r›nda obsesif ve kompulsif belirtilerin s›kl›¤› %3.5-46.6
gibi genifl bir aral›kta saptanm›flt›r (1-5). Bu genifl aral›-
¤›n nedeni, OK belirtilerin de¤erlendirilmesinde farkl›
yöntemlerin kullan›lm›fl olmas›d›r. Berman ve arkadafl-
lar› (1995), DSM-III-R’ye göre kronik flizofreni tan›s› ko-
nan 102 hastay› de¤erlendirdikleri çal›flmalar›nda, has-
talar›n %25’inde belirgin OK bulgular saptam›flt›r (7).
Tibbo ve arkadafllar›, 52 flizofreni hastas›nda yapt›klar›
çal›flmalar›nda, OKB saptanan hastalarda di¤erlerine
göre daha az negatif bulgu saptand›¤›n›, ”‹fllev Görme-
nin Genel De¤erlendirmesi” ölçe¤inde puanlar›n›n daha
düflük oldu¤unu, daha fazla oranda bazal gangliyon ifl-
lev bozuklu¤u bulundu¤unu ve Parkinson benzeri bul-
gular›n›n daha fazla oldu¤unu bildirmifltir (8).

Bu ön çal›flman›n amac›, hastanede yatan erkek fli-
zofreni hastalar›nda, OK belirtilerin s›kl›¤›n› saptamak
ve bu tür belirtileri olan ve olmayan flizofreni hastala-
r›nda, hastal›¤›n geçmifl seyri ve sosyodemografik özel-
liklerini karfl›laflt›rmakt›r. 

YÖNTEM

Araflt›rmam›z Bak›rköy Ruh Sa¤l›¤› ve Sinir Hastal›k-
lar› Hastanesi E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi’nde bir
Psikotik Bozukluklar servisinde yatan hastalarda yap›l-
d›. Bu servis kapal› bir servis olup sadece erkek hasta-
lar yat›r›lmaktayd›. Bu servise 2005 y›l›n›n Eylül ve
Ekim aylar›nda yatan ard›fl›k ve DSM-IV ölçütlerine gö-
re flizofreni tan›s› alan 50 erkek hastan›n araflt›rma için
ayd›nlat›lm›fl onamlar› al›nd›. 

Araflt›rmaya al›nma ölçütü, DSM-IV’e göre flizofreni
tan›s› konmufl olmas›yd›. Araflt›rmaya al›nmama ölçüt-
leri ise zeka gerili¤i, yayg›n geliflimsel bozukluk, her-
hangi bir duygudurum bozuklu¤u, flizofreniform bo-
zukluk, flizoaffektif bozukluk, baflka türlü adland›r›la-
mayan psikotik bozukluk, organik beyin sendromu,
maddeye ba¤l› psikotik bozukluk, madde kullan›m›na
ba¤l› entoksikasyon veya yoksunluk, genel t›bbi duru-
ma ba¤l› psikotik bozukluk olmas› ve son 6 ay içinde
elektrokonvulzif tedavi yap›lm›fl olmas›yd›. 

Araçlar:
Hasta Bilgi Formu: Sosyodemografik özellikler (yafl,

e¤itim, medeni durum) ile hastal›k öyküsünü (hastal›k
süresi, hastanede yat›fl say›s›) içeren ve araflt›rmac›lar
taraf›ndan haz›rlanan formdur. 

Yale-Brown Obsesyon Kompulsiyon Ölçe¤i
(YBOKÖ): Obsesif kompulsif belirtilerin a¤›rl›¤›n› dere-
celendirmek için Goodman ve arkadafllar› taraf›ndan
gelifltirilmifl ve de¤erlendirmeci taraf›ndan puanlanan
bir ölçektir (12). Bir ile 5 aras›ndaki maddeler obsesyon
puanlar›n›, 6 ile 10 aras›ndaki maddeler kompulsiyon
puanlar›n›; her ikisinin toplam› ise OK toplam puanlar›-
n› vermektedir. Bu ölçe¤in Türkçe geçerlilik ve güveni-
lirli¤i Tek ve arkadafllar› ile Karamustafal›o¤lu ve arka-
dafllar› taraf›ndan yap›lm›flt›r (13,14).

Tüm hastalara ve hasta yak›nlar›na araflt›rma ile il-
gili aç›klay›c› bilgi verilerek araflt›rmaya kat›lmak için
onaylar› al›nd›. Araflt›rmaya kat›lma onay› vermeyen
hasta veya hasta yak›n› olmad›. Hastalarla yap›lan kli-
nik görüflme, hasta yak›nlar›ndan al›nan bilgi, geçmifl
yat›fl ve ayaktan tedavi kay›tlar›n›n incelenmesiyle
hasta bilgi formu dolduruldu ve YBOKÖ uyguland›.

Hastalarla, ayn› hastanede psikiyatri e¤itimini ta-
mamlam›fl ve 10 y›ldan uzun süredir bu hastanede e¤i-
tici görevi sürdüren bir psikiyatri uzman› hastaneye
yat›fllar›n›n ilk haftas› içinde görüfltü ve DSM-IV ölçütle-
rine göre flizofreni tan›s› saptand›. YBOKÖ hastalar›n
akut bulgular›n›n yat›flm›fl oldu¤u 10-20. yat›fl günleri
aras›nda uyguland›. Bu süreç içinde tüm hastalar birin-
ci veya ikinci kuflak antipsikotik ilaç kulland›. YBOKÖ ile
OK belirti saptanan hastalar›n oran› ve bu hastalarda
OK belirtilerin da¤›l›m› saptand›. OK belirtilerin saptan-
d›¤› grup ile OK belirtilerin saptanmad›¤› grup sosyode-
mografik özellikler ve hastal›k öyküsüne göre karfl›lafl-
t›r›ld›.

‹statistiksel de¤erlendirme:
‹statistiksel de¤erlendirme SPSS for Windows 10.0

paket program› ile yap›ld›. OK belirtilerin saptand›¤›
grup ile di¤er grup aras›ndaki medeni durum ve tahsil
durumunun karfl›laflt›r›lmas›nda kikare testi ve gerekir-
se Fisher’s exact test; ortalama yafl, hastal›k bafllang›ç
yafl›, hastal›k süresi ve yat›fl say›s› aç›s›ndan yap›lan
karfl›laflt›rmalarda ise Mann-Whitney U testi kullan›ld›. 

BULGULAR

Elli hastan›n 8’inde (%16) OK belirtiler saptand›.
YBOKÖ’nde hiçbir belirti saptanmayan 42 hastadan
oluflan grup “di¤er grup” olarak nitelendirildi. OK belir-
tiler saptanan grupta 5 hasta paranoid, 2 hasta dezor-
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ganize, 1 hasta ayr›flmam›fl tip flizofreni, di¤er grupta
37 hasta paranoid, 3 hasta dezorganize, 2 hasta ayr›fl-
mam›fl tip flizofreni tan›s› ald› ve iki grup aras›nda bu
aç›dan istatistiksel olarak anlaml› bir fark saptanmad›
(kikare=3.338, sd=2, p=0.188). OK grubunun ve di¤er
grubun sosyodemografik durum ve ortalama hastal›k
bafllama yafl›, süresi ve yat›fl say›lar› aç›s›ndan karfl›lafl-
t›r›lmas› Tablo 1’de verilmifltir (Tablo 1). OK grubunda
ortalama yafl 29.8±7.0 (24-45) iken; di¤er grupta
35.9±10.7 (21-61) bulundu (Z=-1,736 p=0,083). OK gru-
bundakilerin tümü, di¤er gruptakilerin ise %59.5’i hiç
evlenmemiflti ve aradaki fark istatistiksel olarak an-
laml› bulundu (Fisher’s exact test= 0.039). Hastalar›n
tahsil durumu incelendi¤inde, okuduklar› y›l say›s› or-
talama 6.8±2.8 olup; OK grubundakiler için 7.6±2.9 di-
¤erleri için 6.7±2.7 bulundu ve aralar›ndaki fark istatis-
tiksel olarak anlaml› de¤ildi (Z=-1.011 p=0.312).

OK grubundakilerin %62.5’i, di¤er grubun ise

%76.2’si 8. s›n›fa kadar okumufl olup gruplar aras›nda
e¤itim durumu aç›s›ndan istatistiksel olarak anlaml› bir
fark bulunmad› (Fisher’s exact test= 0.413). 

Tüm hastalar›n düzenli bir ifli yoktu. Hastane d›fl›n-
daki bak›mlar› aileleri taraf›ndan sa¤lanmaktayd›.

OK grubunun ortalama hastal›k süresi 10.5±5.1 (5-
20) y›l, di¤er grubun ise 12.9±8.4 (2-30) y›l bulundu
(Z= -0.453 p=0.688). OK grubunda ortalama yat›fl say›s›
4.37±2.77 (1-10) iken, di¤er grupta 4.38±2.75 (1-12) idi
(Z=-,040 p= 0,969). OK grubunun ortalama hastal›k bafl-
lama yafl› 19.25±3.15 (15-25) yafl, di¤er grubun ise
24.17±6.14 (14-41) yafl olup aradaki fark anlaml›yd›
(Z= -2.258 p= 0.024).

OK grubunda, ortalama Yale-Brown Obsesif Toplam
(YBOT) puan› 13.13±2.23 (10-16), ortalama Yale-Brown
Kompulsif Toplam (YBKT) puan› 9.63±2.72 (5-14), ortala-
ma Yale-Brown Obsesif Kompulsif Toplam (YBOKT)
puan› 22.75±3.28 (19-28) bulundu. 

*OK (n=8) **Di¤er (n=42) P

Ortalama yafl (y›l) 29.8±7.0 35.9±10.7 > 0.05

Hiç evlenmeme oran› %100 % 59.5 < 0.05

8. s›n›f› bitirme oran› %62.5 % 76.2 > 0.05

Ortalama hastal›k süresi (y›l) 10.5 ± 5.1 12.9 ± 8.4 > 0.05

Ortalama hastal›k bafllama yafl› (y›l) 19.3 ± 3.2 24.2 ± 6.1 < 0.05

Ortalama yat›fl say›s› 4.4 ± 2.8 4.4 ± 2.7 > 0.05

*OK: Obsesif kompulsif belirtileri olan grup
**Di¤er: Obsesif kompulsif belirtileri olmayan grup

Tablo 1: Obsesif kompulsif belirtileri olan ve olmayan flizofreni tan›s› alm›fl hastalar›n karfl›laflt›r›lmas›

fiimdi Geçmiflte Toplam

Belirti say›s› Kifli say›s› Belirti say›s› Kifli say›s› Belirti say›s› Kifli say›s›

n (46) % n (8) % n (12) % n (8) % n (58) % n (8) %

Sald›rganl›k obsesyonlar› 4 8.7 3 37.5 7 58.3 4 50.0 11 18.9 7 87.5
Kirlenme obsesyonlar› 11 23.9 3 37.5 11 18.9 3 37.5
Cinsel obsesyonlar 7 15.2 4 50.0 1 8.3 1 12.5 8 13.8 5 62.5
Biriktirme saklama obsesyonlar› 2 4.3 2 25.0 2 3.4 2 25
Dini obsesyonlar 1 2.2 1 12.5 1 8.3 1 12.5 2 3.4 2 25
Eflyalar›n simetrikli¤i ve düzeni

ile ilgili obsesyonlar 1 2.2 1 12.5 1 1.7 1 12.5
Somatik obsesyonlar 1 2.2 1 12.5 1 1.7 1 12.5
Di¤er obsesyonlar 6 13.0 3 37.5 6 10.3 3 37.5

Temizleme y›kama kompulsiyonlar› 4 8.7 3 37.5 4 6.9 3 37.5
Tekrarlay›c› törensel davran›fllar 2 4.3 2 25 2 16.7 1 4 6.9 3 37.5
Biriktirme toplama kompulsiyonlar› 1 2.2 1 12.5 1 1.7 1 12.5
Di¤er kompulsiyonlar 6 13.0 3 37.5 1 8.3 1 7 12.1 4 50

Tablo 2: Obsesif kompulsif belirtileri olan flizofreni tan›s› alm›fl hastalarda belirtilerin da¤›l›m›
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Belirtilere göre da¤›l›m incelendi¤inde, en s›k görü-
len obsesyonlar s›ras›yla sald›rganl›k, kirlenme, cinsel,
biriktirme, toplama ve dini obsesyonlard›r (Tablo 2). En
s›k görülen kompulsiyonlar ise temizlik, y›kama kom-
pulsiyonlar› ve tekrarlay›c› törensel davran›fllard›r.

TARTIfiMA

Çal›flmam›zda flizofreni tan›s› alan hastalar›n
%16’s›nda OK belirtiler saptad›k. Bu sonuç daha önceki
çal›flmalarda saptanan %3.5-46.6 aras›nda yer almak-
tad›r (1,5). Ancak ülkemizde daha önce yap›lan çal›fl-
malarda bulunan %30 ve %31.5 oran›ndan daha dü-
flüktür (4,15). Önceki baz› çal›flmalarda flizofreni hasta-
lar›nda klinik görüflmelerle OKB tan›s› konularak karfl›-
laflt›rmalar yap›lm›flt›r (1,4,5,7,9,10). Çal›flmam›zda
Ongur ve Goff’un çal›flmas›na benzer flekilde OK bulgu-
lar›n olup olmamas›na odaklan›lm›flt›r (3). 

Baz› çal›flmalarda örneklemlere flizoaffektif bozuk-
lu¤u veya flizofreniform bozuklu¤u olan olgular da al›n-
m›flt›r. Bizim çal›flmam›zda ise bu tür tan›lar› alan olgu
bulunmamaktad›r (9,10). Poyurovsky ve arkadafllar›n›n
çal›flmas›nda (1999), yatan ve hastaneye yat›fllar›n›n ilk
7 günü içinde DSM-IV için yap›land›r›lm›fl klinik görüfl-
me ile de¤erlendirilen ilk epizod flizofreni spektrumun-
daki (37 flizofreni, 9 flizofreniform bozukluk, 4 flizoaf-
fektif bozukluk) 50 hastada (38 erkek, 12 kad›n) %14
oran›nda OKB saptanm›fl ve OKB olan flizofreni hastala-
r›n›n di¤erlerine göre Pozitif Belirtileri De¤erlendirme
Ölçe¤inde (SAPS) formal düflünce bozukluklar› puan› ile
Negatif Belirtileri De¤erlendirme Ölçe¤inde (SANS) düz-
leflmifl affekt puanlar›n›n daha düflük oldu¤u
bulunmufltur (9). Çal›flmac›lar bu bulgulara göre
OKB’nin ilk epizod flizofreni hastalar›nda baz› flizofreni
bulgular› üzerinde en az›ndan hastal›¤›n bafllang›ç dö-
nemlerinde koruyucu bir etki yapabilece¤i sonucuna
varm›flt›r. Nechmad ve arkadafllar› (2003), 50 adolesan
(32 erkek, 18 k›z) flizofreni ve flizoaffektif bozukluk ta-
n›l› yatan hastada, DSM-IV ölçütlerine göre, %26 ora-
n›nda OKB saptam›flt›r (10). Çal›flmac›lar adolesan flizof-
reni hastalar›n›n önemli bir bölümünde OKB’nin efllik
etti¤ini belirtmifltir. OKB’si olan hastalar›n SANS’da düz-
leflmifl veya künt affekt alt skalas›nda daha yüksek pu-
an ald›¤›n› belirlemifllerdir.

OK grubunun ortalama 22.7 olan YBOKT puan›,
Eisen ve arkadafllar›n›n (1997) buldu¤u 22.3 puan›na ve

Poyurovsky ve arkadafllar›n›n buldu¤u 22.8 puan›na
çok yak›nd›r (1,5). Eisen ve arkadafllar› (1997) DSM-III-R
için klinik görüflme, YBOKÖ, hasta kartlar›n›n geriye dö-
nük incelenmesi ve hastalar› tedavi eden klinisyenler-
le görüflme yöntemiyle 52 flizofreni ve 25 flizoaffektif
bozuklu¤u olan hastay› de¤erlendirmifltir (1). Yüzde
40’› kad›n olan bu örneklem, iki bölgesel ak›l sa¤l›¤›
merkezine gelen, tümü nöroleptik kulllanan, %10’u ya-
r› zamanl› çal›flan ve ayaktan izlenen hastalardan olufl-
mufltur. OKB olan ve olmayan hastalar aras›nda, psiko-
tik bulgular›n bafllama yafl›, çal›flma durumu, hastane-
de yat›fl say›s›, cinsiyet aç›s›ndan farkl›l›k saptanma-
m›flt›r. Hastalar›n 6’s›nda (%7.8) DSM-III-R’ye göre OKB
saptanm›flt›r. OKB grubunun ortalama YBOKT puan›
22.3 olarak bulunmufltur. Poyurovsky ve arkadafllar›
(2001) ise hastanede yatan 68 flizofreni hastas›nda,
DSM-IV için Yap›land›r›lm›fl Klinik Görüflme (SCID-P) ile
%23.5 oran›nda OKB saptam›flt›r (5). OKB’si olan hasta-
lar›n di¤erlerine göre Sosyal Davran›fl Skalas›’nda sos-
yal ifllev görme puanlar›n›n daha düflük oldu¤u görül-
müfltür. OKB olan hastalar›n ortalama YBOKÖ puanlar›
22.8 olarak belirlenmifltir. Bu puan›n psikozu olmayan
OKB’li hastalara benzer oldu¤u bildirilmifltir. Nechmad
ve arkadafllar›n›n çal›flmas›nda bulunan YBOKT ortala-
ma puan› 20.5, elde etti¤imiz sonuçtan biraz düflüktür
(10). Bu çal›flmada ortalama obsesyon alt ölçek puan›
10.2 ile bizim bulgumuzdan düflük (13.1), ortalama
kompulsiyon alt ölçek puan› 11.3 ile bizim bulgumuz-
dan daha yüksektir (9.6). Aradaki farkl›l›k di¤er çal›fl-
man›n adolesanlarda yap›lmas›ndan kaynaklanm›fl
olabilir.

Ongur ve Goff (2005), flizofreni tan›s› alm›fl hastala-
r›n %8.8‘inde YBOKÖ toplam puan›n›, OKB çal›flmalar›
için ölçüt kabul edilen 16 puan›n üzerinde saptam›flt›r
(3). Bizim çal›flmam›zda flizofreni tan›s› alan hastalar›n
%16’s›nda YBOKÖ’de OK belirti saptanm›fl ve bunlar›n
tümünde de YBOKT puan› 19’un üzerinde bulunmufl-
tur. Baz› çal›flmalarda YBOKÖ’de 7, baz› çal›flmalarda 16
üzerinde puan al›nmas›, OKB tan›s› için ölçüt olarak ka-
bul edilmektedir (3,4,10).

Araflt›rmam›zda OK belirtileri olan hasta grubu ile
di¤er grup aras›nda yafl, hastal›k süresi aç›s›ndan fark-
l›l›k bulunmad›. Bu sonuç Nechmad ve arkadafllar›n›n
çal›flmas›ndaki sonuçlara benzerdir (10). Hastal›k bafl-
lang›ç yafl› ise OK belirtileri olan flizofreni hastalar›nda
di¤erlerinden ortalama 5 y›l daha erkendi. Berman ve
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arkadafllar›n›n (1995) çal›flmas›nda da benzer sonuç el-
de edilmifltir (7). Berman ve arkadafllar›n›n çal›flmas›n-
da (1995), OK bulgular› olan hastalar›n di¤erlerine göre
rahats›zl›klar›n›n daha erken yaflta bafllad›¤›, önceki 5
y›l içinde hastanede geçen sürelerinin daha uzun oldu-
¤u, terapistleri taraf›ndan bu gruptaki hastalar›n yaflla-
r›na göre kapasitelerinin daha düflük oldu¤unun belir-
tildi¤i, daha az çal›flma yaflant›lar›n›n oldu¤u, daha az
oranda evli olduklar› ve daha çok baflkalar›na ba¤›ml›
olduklar› saptanm›flt›r. Prognozlar›n›n daha kötü olma-
s› nedeniyle bu grup hastalar için yeni tedavi strateji-
lerinin gelifltirmesi gerekti¤i vurgulanm›flt›r. Araflt›rma-
m›zda OK hastalar›n hiç evlenmeme oranlar›n›n di¤er
gruptan anlaml› farkl›l›k gösterdi¤ini saptad›k. Bu du-
rum flizofreni yan› s›ra OK belirtilerin, karfl› cinsle iliflki
kurma zorlu¤unu art›rmas›yla aç›klanabilir. fiizofrenide
hastal›¤›n daha erken yaflta bafllamas›n›n ve evlenme-
mifl olman›n prognoz aç›s›ndan olumsuz bir belirteç ol-
du¤u kabul edilmektedir. 

Bulgular›m›za göre OK belirtileri olan flizofreni has-
talar›n›n prognozunun daha iyi olmayaca¤› düflünül-
melidir. Ancak bu durum uzunlamas›na izleme çal›fl-
malar›yla kan›tlanmal›d›r. Nitekim erken dönem çal›fl-
malardan birinde, çal›flmam›z sonuçlar›na benzer flekil-
de, OK belirtileri olan hastalar›n daha erken yaflta has-
tal›k bulgular›n›n bafllad›¤›, daha az oranda evlendikle-
ri ve hastal›k prognozlar›n›n kötü oldu¤u bildirilmifltir
(2). Fenton ve arkadafllar› (1986), 1950-1975 y›llar› ara-
s›nda hastanede yatm›fl ve ç›k›fltan sonra ortalama 15
y›l süre geçmifl flizofreni hastalar›n› izledikleri çal›flma-
lar›nda (Chestnut Lodge ‹zlem Çal›flmas›), OK bulgular›
olan 21 hastay› OK bulgular› olmayan 42 hastayla kar-
fl›laflt›rm›flt›r. Hastalar›n tan›lar› DSM-III’e göre konmufl-
tur. T›bbi kay›tlar incelenmifl ve OK bulgular› olan has-
talar›n di¤erlerine göre ilk hastal›k bulgular›n›n bafllan-
g›c›n›n daha erken oldu¤u belirlenmifltir (s›ras›yla 16 ve
21 yafl). OK bulgular› olan hasta grubunun di¤erlerine
göre, taburculuk sonras› tekrar hastaneye yat›fl sürele-
rinin daha uzun oldu¤u, mesleki ifllevselli¤inin, global
ifllev görme ve sosyal aktivite puanlar›n›n daha düflük
oldu¤u saptanm›flt›r. Bu çal›flmada OK bulgular› olan
hastalarda di¤erlerine göre erkek oran› (s›ras›yla %38
ve %62) ve evli oran› (s›ras›yla %19 ve %31) azd›r. Ya-
zarlar OK bulgular› olan flizofreni hastalar›n›n daha kö-
tücül bir seyir gösterdi¤ini belirlemifltir. Bu çal›flman›n
eksikli¤i YBOKÖ gibi bir de¤erlendirme ölçe¤inin kulla-

n›lmamas›d›r. Bundan sonraki izlem çal›flmalar›, bu öl-
çe¤in kullan›lmas›yla di¤er çal›flmalarla karfl›laflt›r›labi-
lir bir de¤erlendirme yap›lmas›n› sa¤layabilir. 

Kayahan ve arkadafllar› (2005) SCID-P, YBOKÖ, PANSS
ve Calgary fiizofreni için Depresyon Skalas› kullanarak
100 flizofreni hastas›nda yapt›klar› çal›flmalar›nda, YBO-
KÖ puan› 7 ve üzerinde olan 30 hastada ayn› zamanda
DSM-IV’e göre de OKB oldu¤unu saptam›flt›r (4). YBOKÖ
toplam puanlar› ile Pozitif ve Negatif Sendromlar Ska-
las› (PANSS) pozitif semptomlar puan›, genel PANSS
puan› ve Calgary Depresyon Ölçe¤i puan› aras›nda be-
lirgin bir korelasyon oldu¤unu belirlemifllerdir. Ongur
ve Goff (2005), YBOKÖ puan› 11’in üzerinde olan hasta-
larda PANSS pozitif semptom alt ölçe¤i ve Hamilton
Depresyon Skalas› puanlar›n› daha yüksek saptam›flt›r
(3). Ancak YBOKÖ puanlar›n› 11’in üzerinde olan bu gru-
bun di¤erlerine göre nöropsikolojik test puanlar›nda
farkl›l›k görülmemifltir. Sonuç olarak yazarlar, OK bul-
gular› olan flizofreni hastalar›n›n daha fazla pozitif bul-
gular› oldu¤unu, ancak biliflsel bozulma aç›s›ndan di¤er
gruptan farkl›l›klar› olmad›¤›n› bildirmifltir. Ciddi kom-
pulsiyonlar› olan hastalar›n ise daha çok olanzapin ve
klozapin ile tedavi edilenler oldu¤u ve bu atipik ilaçla-
r›n OK bulgular› art›rabilece¤ini bildirmifltir. Çal›flma-
m›zda OK grupta sadece bir hasta risperidon kullan›r-
ken, di¤er grupta 2 hasta olanzapin, bir hasta ketiapin,
bir hasta ise klozapin kullan›yordu. Hastalar›n büyük
ço¤unlu¤una ise haloperidol veriliyordu. Bu nedenle
verilerimizin sözkonusu ilaçlar›n neden olabilece¤i OK
bulgulardan etkilenmedi¤ini düflünüyoruz.

Bir çal›flmada, hastalardaki obsesif ve kompulsif be-
lirtilerin da¤›l›m› flu flekilde bulunmufltur (1): Zarar› ön-
lemek için dokunma ritüelleri, s›ralama veya düzenle-
me ritüelleri, kontrol etme, listeler yapma, kirlenme
obsesyonlar›, simetri obsesyonlar›, el y›kama obses-
yonlar› ve sald›rganl›k obsesyonlar›. Baflka bir çal›flma-
da ise OK belirtileri temizlik, s›ralama, kontrol etme,
düzenleme, biriktirme ritüelleridir (9). Çal›flmam›zda,
belirti say›s›na göre da¤›l›m incelendi¤inde, en s›k gö-
rülen obsesyonlar s›ras›yla sald›rganl›k obsesyonlar›,
kirlenme obsesyonlar›, cinsel obsesyonlar, biriktirme
saklama obsesyonlar› ve dini obsesyonlard›r. En s›k gö-
rülen kompulsiyonlar ise temizlik, y›kama kompulsi-
yonlar› ve tekrarlay›c› törensel davran›fllard›r. Bizim ör-
neklemimizde zarar› önlemek için dokunma ritüelleri,
s›ralama veya düzenleme obsesyonlar› di¤er araflt›rma
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bulgular›na göre daha az s›kl›ktad›r. Bu farkl›l›klarda
kültürel de¤ifliklikler rol oynayabilir. 

Araflt›rmam›z›n s›n›rl›l›¤› örneklemimizin küçük ol-
mas› ve kad›n hastalar› içermemesidir. Di¤er çal›flma-
larda örneklemlerin kad›n ve erkek hastalar› birlikte
içermesi, bizim çal›flmam›zda ise örneklemin sadece
erkek hastalardan oluflmas› önemli bir farkl›l›kt›r ve so-
nuçlar bu durum göz önüne al›narak de¤erlendirilme-
lidir.

Elde etti¤imiz tüm bu sonuçlar›n daha genifl örnek-
lemli ve uzunlamas›na izlem çal›flmalar›yla ve YBOKÖ
ve benzeri standart ölçekler kullan›larak s›nanmas› ge-
rekmektedir. Obsesif kompulsif belirtilerin prognozu
nas›l etkiledi¤ini ortaya koymak için tedavide seçilen
antipsikotiklerin olumlu-olumsuz etkileri, pozitif ve ne-
gatif semptomlar›n fliddeti, içgörü, ifllevsellik ve yaflam
kalitesi gibi ölçümleri de içeren çal›flmalar planlanma-
l›d›r.
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