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ÖZET
Bu yaz ıda dismorfofobi ile ilgili tarihi kavramlar, beden dismorfik bozuklu ğunun klinik özellikleri ve tedavi ile
gili yeni çalışmalar gözden geçirilmiştir.
Anahtar kelimeler: Beden dismorfik bozuklu ğu, klinik özellikler, tedavi
Düşünen Adam; 2000, 13(2): 107-109
SUMMARY

pe
cy
a

The article presents historical conceptions of dysmorphophobia and review of recent studies concerning the clinical features and treatment of body dysmorphic disorder.
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GİRİŞ

Eskiden de ilgi çeken bir kavram olup, dysmorphia
kelimesi eski Yunanca kökenlidir. Dis-anormal ve
morfo- şekil anlamındadır. Herodot, dismorfia kelimesini Spartarun en çirkin kızının mitini anlatırken
kullanmıştır. Yüz görüntüsüyle bağlantılı çirkinlik
anlamında kullanılmıştır (1).
İlk olarak Enrique Morselli 1891'de o dönem dismorfofobi olarak bilinen beden dismorfik bozukluğundan bahsederken, hastan ın ızdırap çektiğini ve
obsesif kompulsif bozuklukla yakınlık gösterdiğini
bildirmiştir (2) .
Deformite fikrinin obsesif doğası vardır ve aynaya
sık sık bakmak gibi kompulsif kontrol davran ışları,
defonniteyle ilgili obsesif kayg ıya eşlik eden belirti
olarak nitelendirimi ştir. Benzer şekilde Janet tarafından da beden disformik bozuklu ğu obsesif kompulsif bozukluklarla ilgili olarak tan ımlanmıştır..
Beden dismorfik bozuklu ğu DSM IV'te somatoform

bozukluk olarak tammlanmasma rağmen-beden dismorfik bozulduğunu obsesif kompulsif spektrum bozukluğu olarak tanımlayan yaklaşımlarda mevcuttur.
DSM-IV çalışmaları esnasında beden dismorfik bozukluğunun somatoform bozukluklar bölümünden
obsesif kompulsif bozuklu ğunun yanına anksiyete
bozulduldan bölümüne kaydınlması da tartışma konusu olmuştur (3) .

Vücut dismorfik bozuklu ğu, görüntüde imajine edilmiş ya da hafif kusurla zihinsel me şguliyet ve onun
yarattığı klinik olarak belirgin s ıkıntı veya işlevsellikte bozulma olarak tanımlanmıştır. Beden dismorfik bozukluğunun hezeyanla olan tipi hezeyanl ı bozukluk somatik tip sınıflandırılmıştır. Fakat hezeyanlı beden dismorfik bozukluk vakaları hem hezeyanlı bozukluk hem de beden dismorfik bozuklu ğu
olarak değerlendirilmelidir. Obsesif kompulsif bozuklukta DSM-IV'le birlikte belirlenen zay ıf içgörülü tip alt grubu gibi beden dismorfik bozuklu ğunun (BDB) hezeyanlı ve hezeyanlı olmayan tipleri
içgörü spektrumunda ayn yerleri olan ama tek bir
bozukluk olabilirler (4) .
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pozisyonuyla kapatırlar (9) .

Beden dismorfik bozuklu ğu olan bireyler görüntülerinin bazı yönlerinin çekici olmadığı, şekil bozulduğu gösterdiği veya bazı şekilde birşeylerin "doğru"
olmadığıyla ilgili inançlanyla me şguldürler (5) .

Bedeni iple bağlama, başın etrafını veya yüzü çorapla sıkma gibi ilginç davranışlar gösterebilirler.

Cilt, yüz, saç ve burun s ıklıkla en beğenilmeyenler
listesinde başta gelirler. Vücut dimorfik bozuklukla
hastaların bir bölümünde bedenle ilgili simetri olmadığı kaygısı vardır. BDB 'nin kas "dismorfobisi"
tipinde bireyler bedenlerinin küçük ve çelimsiz olduğu endişesini duyarken, gerçekte yap ı tipik olarak
iri ve kaslı olabilir (6) .
Vücut dismorfik bozukluğun diğer bir tipinde başka
bir kişinin görüntüsüyle ilgili vekaleten kayg ı vardır.
Bu BDB tipinde di ğer kişi estetik cerrahi veya dermotolojik tedavi için zorlanmaktad ır (7) .

Bu davranışların çoğu OKB 'de ki konıpulsiyonlardan farklı olarak anksiyeteyi azaltmak yerine ço ğunlukla artınrlar. Aynaya baktıktan sonra çoğu hastada
anksiyete artabilir ve hatta intihar bile tetikleyebilir.
Cilt yolma gerginliği azaltabilmekle beraber, kişi
ciddi yolduktan sonra lezyonu görünce tekrar anksiyete veya depresyona girebilir (6) .
İşlevsellik düzeyi OKB gibi çok farklılıklar gösterebilir. Bazı kişiler sıkıntıya rağmen çaba göstererek
sıklıkla esas kapasitelerinden az olmakla birlikte i şlevsellikleri iyi düzeyde sürdürürler. Görüntüyle
meşguliyet yoğunlaşmayı bozabilir ve BDB bağlantılı davranışlar çok zaman harcamaya yol açabilir.
BDB'li hastalar veya akademik olarak kötü i şlevsellik sonucu iş veya okul bırakılabilir ya da kötü
performans sergileyebilirler ( 10). Arkadaşları azdır,
karşı cinsle arkada şliktan ve diğer sosyal temaslarda uzak dururlar. Görüntüleri ile ilgili farlandal ıklannın arttığı plaj, restorant ve al ış-veriş gibi ortamlardan kaçınabilirler. Araba kullan ırken dikiz aynasına sık baktıldanndan dolayı trafık kazalarına yol
açabilirler (9) .

Kompulsif davranışlar BDB kriterlerine dahil olmamakla birlikte, hastalar ın % 90' ında tekrarlayıcı ve
sıklıkla zaman alan davranışlar görülür. Bu davranışların sıklıkla amacı algılanan kusura incelemek,
düzeltmek ve gizlemektir. A şın aynaya bakılır, traş
olunur veya bakım yapılır, saç biçimi düzenlenmesi
sıktır, diğer kişiler varsayılan kusurun çirkinliğine
iknaya çalışılır, cilt yolunabilir ve ağırlık çalışması
yapılabilir (8) .

BDB sıklıkla ergenlikte başlamakta birlikte, çocuklukta bile ortaya ç ıkabilir. Mevcut bulgular bu bozukluğun semptomlannda artma ve azalmalar olmakla birlikte, kronik bir hastal ık olduğunu göstermiştir (12) .
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BDB zihinsel meşguliyetleri sıkıntı verici, zaman
alıcı, sıklıkla direnilmesi ve kontrol edilmesi güçtür.
Obsesif kompulsif bozukluktan farkl ı olarak içgörü
sıklikla zayıftır veya yoktur. Yapılan bir çalışmada
100 BDB hastas ının yarısından fazlasında "belirgin
bir zaman diliminde" hezeyanlann varl ığı tespit edilmiştir. Bu oran OKB 'de bildirilenden yüksektir (6) .
Vücut dismorfik bozuklu ğuna sıklıkla referans fikri
ve referans hezeyan ı eşlik eder. Bu durum genellikle
BDB tarafından sebep olunan sosyal izolasyonu
alevlendirir. Düşük özgüven, utanma ve rededilme
korkulan da sıklıkla BDB'ye eşlik eden diğer özelliklerdir (3) .

BDB'li bazı hastalar kompulsif olarak saçlarını
keser, saçları eşit veya "tam düzenli" hale getirmeye
çalışırlar. Bazı BDB %ler s ıklıkla dermotolojik tedavi ve cerrahi müdahale pe şindedirler. Çoğu şekil
bozukluklarını saçları, giysileri, makyaj veya beden
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Kadın-erkek oranı hemen hemen e şit bulunmuştur.
Kadın ve erkekte semptom profili birbirine çok benzer. BDB hastalar ının % 75'i hiç evlenmemi ştir

Majör depresyon BDB 'de s ık görülür. Şimdiki birliktelik % 60 ve hayat boyu depresyon görülme s ıklığı % 80 bulunmuştur. Sosyal fobi, madde kullan ım
bozuklukları ve OKB (hepsinin hayat boyu oran ı %
30'dan fazla) diğer sık görülen birlikteliklerdir ( 9).
OKB'lularda BDB % 8-78 arasında değişen oranlarda bildirilmiştir (13) . Atipik majör depresyonlarda %
14 oranında BDB görüldü ğü bildirilmiştir (14).
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BDB '1u hastaların akrabalarında OKB sık görülmektedir. Birinci derece akrabalannda OKB % 4
oranında bulunmuştur ve bu oran normal populasyonda görülen OKB'un iki kat ıdır (15) .
BDB tanısı koymak güçtür. Hastaların çoğu hayal
kırıklığı veya utanma sebebiyle belirtilerini gizlerler.
Cerrahi ve dermatolojik tedavilere yönelme ve bu
klinisyenlerin BDB'nu iyi bilmemeleri az tan ı koyulmasına yol açar.
TEDAVI

BDB belirtileri utanmaya yol açabilece ğinden depresyon, anksiyete veya sosyal durumlardaki halsizlikleri için yardım isteyebilirler (7) .

SRPlerinin pimozid ve buspiron augmentasyonları
etkili bulunmuştur (18) . EKT'nin 6 vakada etkisiz- 2
vakada etkili oldu ğu görülmüştür (19) .
Bilişsel ve Davranışçı tedavilerin etkili oldu ğunu
bildiren çalışmalar vardır. Bilişsel yeniden yapılandırma, sosyal ortamlarda kusurla yüzle ştinne ve kaçınma davranışların engellenmesi, aynaya bakmama
gibi cevap engellenmesi etkili oldu ğu bildirilmektedir (20)
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BDB tedavisi güç bir hastalık olmakla beraber serotonin geri alım inhibitörlerinin (SRI) ve bili şseldavranışçı yaklaşımların etkili olduğunu gösteren
bulgular vardır.

bozulmuştur. Desinıipraminden klomipramine geçenler düzelmi ştir (17) .
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130 hastalık bir seride serotonin geri al ım inhibitörü
uygulaması % 42, MAOI uygulaması % 30, diğer trisiklik uygulamaları % 15 ve nöroleptik uygulamalar ı
% 3 etkili olmuştur (16) .

BDB için yapılmış kontrollü bir çalışma yoktur.
Hollander ve arkada şları bir çalışmalarında 2 haftalık plasebo uygulaması ardından hastalara 8 hafta
süreyle serotonerjik ajan klomipramin veya noradrenerjik ajan desimipramin vermişlerdir. Çalışmanın
ikinci fazında hastalar diğer ilacı 8 hafta süreyle kullanmışlardır. Klomipramin alırken düzelen hastalar
desimipraminle eskiye dönmü ştür (17) .

ilaçlar, kusurla ilgili harcanan zamanı ve sıkıntıyı
azaltmaktadır, performans ı düzeltmektedir. SRI'ne
cevap verenlerin büyük bir bölümünde referans düşüncesi azalmakta ve içgörü iyiye gitmektedir. Fakat
içgörü her zaman tedaviyle düzelmemektedir.
Hastaların kullandığı SRI'nin etkili olmas ı için en az
12 hafta beklenmeli ve OKB benzeri dozda kullanılmalıdır ( 16).
Hollander ve arkadaşlarının kontrollü çalışmasında 8
hafta klomipraminden desimipramine geçen hastalar
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