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Çocukluk Yaşantıları ve Ruhsal Bulgular
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ÖZET

Bu çalışmada amaç, borderline kişilik bozuklu ğu (BKB) olan hastalarda örseleyici çocukluk yaşantıları ile nörotik belirtiler, yineleyici özk ıy ım davranışları ve kendini yaralama arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Çalışmada
1992-1996 yılları arasında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri kliniğinde yatarak tedavi görmüş, 1839 yaşları arasıda 36 hasta değerlendirmeye alınm ışır. 1. eksende psikotik bozukluk tan ısı olan hastalar çalışma
dışı bırakılmıştır. Hastaların 26'sında (% 72.2) örseleyici çocukluk ya şantısı öyküsü vardır. Örseleyici çocukluk
yaşantıları ile disosiyatif belirtiler, yineliyici özk ıy ım davranışları ve kendini yaralama arasında ilişki bulunmuştur. Yineleyici özk ıyım davranışları , cinsel ve fiziksel kötüye kullan ılma öyküsü olan hastalarda disosiyatif belirtilerin daha sık olduğu belirlenmiştir.
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SUMMARY

The aim of the study was to investigate the relationship between childhood traumatic experiences and neurotic
symptoms, recurrent suicidal behavior and self-mutilation in patients with borderline personality disorder. The
study was carried out in 36 in patients aged 18-39 who were treated in psychiatry service at Çukurova University Hospital between the years 1992 and 1996. The ones who were diagnosed psychotic disorder in axis 1
were excluded. 26 (72.2 %) patients reported experiencing childhood trauma. Childhood traumatic experiences
were related to dissociative symptoms, recurrent suicidal behavior and self-mutation. Dissociative symptoms
were found significantly more among the patients with a history of physical and sexual abuse and recurrent suicidal behavior.
Key words: Borderline personality disorder, childhood traumatic experiences, neurotic symptoms,
recurrent suicidal behavior, self-mutilation

GIRIŞ
Çalışmalar borderline ki şilik bozulduğu (BKB) olan
hastaların çocukluk ya da ergenlik öykülerinde %
71-81 oranlarda örseleyici ya şantının yeraldığını
göstermektedir. De ğişik ruhsal bozukluk gruplarında
bu oranlar % 22-35 aras ında iken, BKB'da bu denli

yüksek olmas ı dikkat çekicidir. BKB olan hastaların
ruhsal belirtileriyle örseleyici çocukluk yaşantıları
arasında ilişki olduğu ileri sürülmektedir. Bu hastaların erişkin döemdeki ilişkilerinde de çocukluktaki kötüye kullan ılma (istismar edilme), sald ırıya
uğrama, örselenme sahnelerini yineliyici bir biçimde
yaşadıkları bildirilmektedir.

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dal ı
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Ortaya ç ıkan suçluluk, utanma ve öfke gibi duygular
ise kendini yaralama ve özk ıyım davranışları gibi
belirtilerde eyleme vurulmaktad ır (8,10,12). Ruhsal
hastalığı olanlar içinde kendini yaralama davranışının en sı k BKB olan hastalarda görüldü ğü belirlenmiş, DSM'de özkıyım ve kendini yaralama
davranışları BKB'nun bir tanı ölçütü olarak yer almıştır. Başa çıkamadığı gerginlik duygusunun sonucunda borderline ki şinin durgunlaştığı , geri çekildiğ i ve disosiye olarak kendini yaralad ığı ileri
sürülmektedir. Hastalar bu durumu "uyu şma" ya da
"boşluk" olarak tanı mlamakta, genellikle bu s ırada
acı duyumsamadıklann ı bildirmektedirler (6) .

kendini yaralama davranışlarıyla ilgili bilgiler hastaların dosya kayıtlarından elde edilmiş, hazırlanan
anket formuna kaydedilmi ştir. Daha sonra nörotik
belirtiler DSM'deld sınıfland ırma sistemine göre
anksiyete bozuklukları , somatoform bozukluklar ve
disosiyatif bozukluklar ba şlıkları altında sınıflandırılmıştır.

BULGULAR

Çalışmaya alınan hastaların yaş sınırlan 18-39, ortalaması 22.7±4.9'dur. Sosyodemografık değişkenlerle
ilgili veriler Tablo fde yer almaktad ır. Nörotik belirtilerden en s ık yaygın anksiyete, disosiyatif bayılma ve bedensel yakı nmalar görülmektedir (Tablo
2). Bu tablodaki veriler DSM'ye göre sınıflandınldığı nda 27 hastada (% 75) anksiyete bozukluklan,
21 hastada (% 58.3) somatoform bozukluklar, 17
hastada (% 47.2) disosiyatif bozukluklar s ınıfı belirtiler olduğu belirlenmiştir. 36 hastanın 28'inde (%
77.7) birden çok nörotik belirti vardır.
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Kaynaklar hem genel toplumda hem de ruhsal bozukluğu olanlarda örseleyici çocukluk ya şantılarıyla
disosiyatif belirtiler aras ında ilişki olduğunu göstermektedir. Chu ve Dill cinsel ya da fiziksel kötüye
kullanılma öyküsü olan kadı n hastalarda disosiyatif
belirtilerin yayg ın olduğunu belirlemi ştir (4) . Sanders ve ark. lise öğrencileriyle yapt ıkları bir çalışmada, bu toplumda da geçmi şteki fiziksel örselenmeler
ve ruhsal zorlarla disosiyatif belirtilerin uyumlu olduğuna dikkati çekmişlerdir (15) .

Verilerin de ğerlendirilmesi spss-x paket programında t testi ve Ki-kare uygulanarak yap ılmış;
dört gözlü düzende gözlerden herhangi birinde beklenen frekans 5'den küçük oldu ğunda Ki-kare dağılımı çarpık ve kesildi olacağı ndan, bu durumlarda
Fischer'in kesin Ki-kare testi de uygulanm ıştır.

Ülkemizde yüksek okul ö ğrencileriyle yap ılmış bir
çalış mada da benzer sonuçlar elde edilmi ştir (20) .
Bu çalışmada BKB tan ısı almış hastalarda:

1. Örseleyici çocukluk yaşantılarının sıklığı ve türü,
2. Ruhsal yakı nma ve belirtileri,
3. Özlayı m ve kendini yaralama davran ışlarının saptanması,
4. Örseleyici çocukluk ya şantılarıyla ruhsal belirti ve
bulgular aras ındaki ilişkinin araştırılması düşüncesiyle geriye doğ ru (retrospektif) bir dosya taramas ı
amaçlanmıştır.
GEREÇ ve YÖNTEM

Çalışmaya 1992-1996 y ılları arasında ÇÜTF Psikiyatri kliniğinde yatarak tedavi gören ve DSM-IIIR (1) ve DSM-IV (2) tanı ölçütlerine göre BKB tanısı
alan 26'sı (% 72.2) kadı n, 10'u (% 27.8) erkek 36
hasta alınmışı r. Bu süre içinde kliniğ imizde yatan
hasta sayısı 1548'dir. 1. eksende herhangi bir psikotik bozukluk tanısı alan hastalar çalış ma dışı bırakılmıştır. Sosyodemografik veriler, örseleyici çocukluk yaşantı lan, nörotik belirtiler, özk ıyım ve
34

Hastaları n 10'unun (% 27.8) öyküsünd örseleyici çocukluk yaşantısı bulunmamakta, 26'sı nda ise (%
72.2) bulunmaktadır. Örseleyici çocukluk yaşantılannın türleri ve hastan ın kaç türde örselenmeye u ğ-

Tablo 1. Sosyodemografik değişkenler

Eğitim
ilkokul
Orta-lise
Yüksek okul
Medeni durum
Bekar
Evli
Boşanmış
Anne eğitimi
ilkokul
Orta-lise
Yüksek okul
Baba eğitimi
ilkokul
Orta-lise
Yüksek okul

21
14

2.8
58.3
38.9

30
4
2

83.3
11.1
5.6

23
10
3

63.9
27.8
8.3

9
18
9

25.0
50.0
25.0
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Tablo 2. Hastalarda belirlenen nörotik belirtiler

Tablo 4. Hastalar ın birinci derece yak ı nları ndaki ruhsal
bozukluklar

Belirti

Yak ı nl ığı

Yaygın anksiyete
Obsesif kompulsif belirtiler
Panik ataklar
Sosyal fobi
Disosiyatif bayılma
Depersonalizasyon
Derealizasyon
Füg
Bedensel yakınmalar
Konversif belirtiler
Beden dismorfik boz. belirtileri

30.6
22.2
11.1
11.1
27.8
11.1
5.6
2.8
27.8
25.0
5.6

11
8
4
4
10
4
2
10
9
2

Anne
31

1

86.1
5.6
5.6
2.8

Yok
Alkol bağımlılığı
Paranoid bozukluk

27
7
2

75.0
19.4
5.6

Yok
Yaygın anksiyete boz.
Alkol bağımlılığı
Distimik bozukluk
BKB
Unipolar depresyon
Panik bozukluğu

26
5
4
2
2

72.2
13.9
11.2
5.6
5.6
2.8
2.8

Kardeşlerde

Örselenme türü

10
14
11
11

27.8
38.9
30.6
30.6

Ortanca
çocuk

En küçük
çocuk

Erkek

n:8

n:2

n:0

Kadın

n:8

n:4

n:14

a
30.6
25.0
16.7

1
1

En büyük
çocuk
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Tablo 5. Cinsiyete göre karde ş sırası
Cinsiyet

Uğran ılan örselenme türünün say ıs ı

Bir tür örselenmeye u ğrayan
İki tür örselenmeye u ğrayan
Uç tür örselenmeye uğrayan

Yok
Şizofrenik bozukluk
Konversiyon bozuklu ğu
Postpartum depresyon
Baba

Tablo 3. Hastalar ı n örseleyici çocukluk ya şantı ların ın türleri
ve kaç tür örselenmeye u ğrad ıkları

Örselenme olmayan
Cinsel kötüye kullanı lma
Aile içi şiddet-fiziksel kötüye kullan ım
Erken anne-baba ölümü-ayrılığı

Ruhsal bozukluk

Ki kare: 9.4, sd: 2, p<0.0

radığı Tablo 3'de verilmi ştir. Cinsel olarak kötüye
kullanılma yaşı 5-15 arasında, ortalama 10.4±3.6'd ır.
Kötüye kullan ım 5 (% 13.9) hastada aile dışından, 9
(% 25.0) aile içinden biri tarafından gerçekleştirilmiştir (3 hastada teyze o ğlu, 2 hastada
dayı, 2 hastada dayı oğlu, 2 hastada amca o ğlu).

11 hastada (% 30.6) erken anne-baba ölümü (8 hastada) ya da ayrılığı (3 hastada) öyküsü vkd ır. Annebaba ölümü ya da ayrılığı olduğunda hastaların yaşları 1-15 arasında yaş ortalaması 7.0±1.2'dir. Hastaların 18'inde (% 50) yineleyen özkıyım, 13'ünde
(% 36.1) kendini yaralama davran ışları bulunmaktadır. Kendini yaralama davran ışları 11 hastada bilek kesme, 2 hastada elinde sigara söndürme
biçimindedir.

DSM tanı ölçütlerine göre hastaların birinci derece
yakılarmda en sık alkol bağımlılığının görüldüğü
belirlenmiştir. Birinci derece yakınlarından 12'sinin
(% 41.3) ruhsal bozuklukları nedeniyle bir psikiyatriste devam etti ği öğrenilmiştir. Hastaların birinci derece yakınlarındaki ruhsal bozukluklar Tablo
4'de yer almaktadır.

Tablo 6. Örseleyici çocukluk ya şantı ları ile yineleyici özk ıyı m
ve kendini yaralama davran ışları aras ı ndaki ilişki

Özkıyım olmayan
Özkıyım olan

Örseleyici yaşantı Örseleyici yaşantı
olan
olmayan
n %

9
1

25.0
2.8

9

25.0

17

47.2

Ki kare: 8.9, sd:1, p<0.01; Fischer'in kesin ki-kare testi: p<0.01
Kendini yaralama olmayan
Kendini yaralama olan

9
1

25.0
2.8

14
12

38.9
33.4

Ki kare: 4.1, sd:1, p<0.05; Fischer'in kesin ki-kare testi: p<0.05

Hastaların 16'sı (% 44.4) ilk, 6's ı (% 16.7) ortanca,
14'ü (% 38.9) en küçük çocuktur. Karde ş sayısı 1-8
arasında değişmekte, ortalamas ı 3.9±1.7'dir. Cinsiyete göre karde ş sırası istatistiksel olarak anlaml ı
farklılık göstermektedir (Tablo 5).
Öykülerinde örseleyici çocukluk ya şantıları olan
hastalarda yineleyici özk ıyım ve kendini yaralama
davranışlarının belirgin olarak daha yüksek oranlarda olduğu görülmüştür (Tablo 6). Nörotik belirtiler35
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Tablo 7. Nörotik belirtilerle örseleyici çocukluk ya şantıları arasındaki ilişki

Örseleyici çocukluk yaşantılar ı olmayan
n

örseleyici çocukluk yaşantıları olan

9

8
18

8
2

11
15

4
6

1l
15

Anksiyete bozukluklar ı belirtileri olmayan
Anksiteye bozuklukları belirtileri olan
Ki-kare: 1.7, sd:1, p>0.05
Fischer'in kesin ki-kare testi: p>0.05
Disosiyatif bozukluklar belirtileri olmayan
Disosiyatif bozukluklar belirtileri olan
Ki-kare: 4.1, sd:l, p<0.05
Fischer'in kesin ki-kare testi: p<0.05
Somatoform bozukluk belirtileri olmayan
Somatoform bozukluk belirtileri olan
Ki-kare: 0.02, sd:1, p>0.05
Fischer'in kesin ki-kare testi: p>0.05

Disosiyatif belirtiler olmayan
n

Disosiyatif belirtiler olan

16

9

3

8

15
4

7
10
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Fiziksel kötüye kullan ılma olmayan
Fiziksel kötüye kullanı lma olan

a

Tablo 8. Fiziksel ve cinsel kötüye kullan ı lma öyküsüile disosiyatif belirtiler aras ı ndaki ilişki

n

Ki-kare: 4.1, sd:l, p<0.05
Fischer'in kesin ki-kare testi: p<0.05
Cinsel kötüye kullanılma olmayan
Cinsel kötüye kullan ılma olan

Ki-kare: 5.4, sd:1, p<0.05
Fischer'in kesin ki-kare testi: p<0.05

den ise yalnı zca disosiyatif belirtilerle örseleyici yaşantılar arasında ilişki bulunmuş tur (Tablo 7). Hastanın uğradığı örseleyici yaşantı türünün sayısı ile
nörotik belirtiler aras ında ilişki bulunmamıştır (Kikare: 2.2, sd: 3, p>0.05).
Örseleyici çocukluk yaş antılarından fiziksel ve cinsel kötüye kullanı lma öyküsü olanlarda disosiyatif
belirtiler belirgin olarak daha yüksek oranlardad ır
(Tablo 8). Cinsel kötüye kullan ılma öyküsü olanlarda Ki-kare testi ile anksiyete bozukluklanna da
p<0.05 düzeyinde daha sık rastlandığı belirlenmiştir,
ancak Fischer'in kesin Ki-kare testi uyguland ığında
p=0.06 olarak bulunmu ştur. Bu bulgu, istatistiksel
olarak anlamlı olmasa da cinsel kötüye kullan ılma
öyküsü olanlarda anksiyete bozukluklar ı belirtilerinin de s ık görüldüğ ünü desteklemektedir
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(Tablo 9). Erken anne-baba ölümü ya da ayr ılığı ile
nörotik belirtiler aras ında ilişki bulunmamıştır (Kikare: 0.9, sd:l, p>0.05; Ki-kare: 0.07, sd:1, p>0.05;
Ki-kare: 0.3, sd:1, p>0.05).

Nörotik belirtilerle yineliyici özk ıyım davranışı arasındaki ilişkiye bakıldığında, özkıyım girişimiyle disosiyatif belirtiler aras ında ilişki olduğu belirlenmiştir (Tablo 10). Nörotik belirtilerle kendini
yaralama davran ışlan arasında ise ilişki belirlenmemiş tir (Ki-kare: 2.0, sd:1, p>0.05; Ki-kare:
1.7, sd:1, p>0.05; Ki-kare: 0.2, sd:l, p>0.05).
Klinikte yatış süresi ile örseleyici çocukluk ya şantısı
öyküsü olup-olmaması (t:1.7, sd:34, p>0.05) ya da
yineleyici özkıyım olup-olmaması (t:0.4, sd:34,
p>0.05) aras ında ilişki bulunmamıştı r. Kendini ya-
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Tablo 9. Cinsel kötüye kullan ılma öyküsü ile anksiyete bozuklukları belirtileri aras ındaki ilişki

Anksiyete bozuklukbelirtileri olmayan

n

Cinsel kötüye kullan ılma öyküsü olmayan
Cinsel köüye kullan ılma öyküsü olan

Anksiyete bozuklukbelirtileri olan

n
19
8

3
6

Ki-kare:3.9, sd:1, p<0.05
Fischer'in kesin ki-kare testi: p=0.06

Tablo 10. Nörotik belirtilerle yineleyici özk ıyım arası ndaki
ilişki

Anksiyete boz. belirtileri olmayan
Anksiyete boz. belirtileri olan

Özkıyam
olmayan

Özkıyım
olan

2
16

7
11

Ki-kare:3.7, sd:1, p>0.05
Fischer'in kesin ki-kare testi: p>0.05
13

6

5

12

Ki-kare: 5.5, sd:1, p<0.05
7
11

8

10

BKB'nun tanı ölçütlerini tam karşılamayan, ancak
borderline kişilik özellikleri olan bu grupta örselenme öykülerine daha az s ıklıkta rastlanmas ı, çocukluk örseleyici ya şantılannın BKB'nun ağırlığı,
kendini yaralama, özkıyım gibi davranışlar ve dürtüsellikle birlikte kişinin işlevselliğinde oluşturduğu
bozulma ile ilişkili olabileceğini düşündütmektedir
(14) Çalışmamızda da örseleyici çocukluk yaşantılarıyla yineleyici özkıyım ve kendini yaralama
davranışlarının ilişkili olduğu belirlenmiştir.
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Somatoform boz. belirtileri olmayan
Somatoform boz. belirtileri olan

a

Disosiyatif boz. belirtileri olmayan
Disosiyatif boz. belirtileri olan

Zanarini ve ark. BKB olanlar ın 1/3'ünün parçalanmış ailelerden geldiğini, % 80'inde 18 yaş öncesi
herhangi bir örseleyici yaşantı olduğunu belirlemiştir (21) . ilginç olan iş ve toplumsal işlevselliğinde
bozukluk, kendini yaralama, özkıyım gibi davranışları olmayan erişkin gönüllüler seçilerek yapılan bir çalışmada borderline ki şilik özelliklerini
gösteren ki şilerde fiziksel kötüye kullan ılma oranlarının % 36, cinsel kötüye kullan ılma oranlarının %
27 olarak bulunmasıdır.

Ki-kare: 0.1, sd:l, p>0.05

ralama davranışları olanların (ortalama 43.1±18.7
gün) ise olmayanlara göre (ortalama 27.4±13.4 gün)
klinikte daha uzun süre yatt ığı bulunmuştur (t:2.9,
sd:34, p<0.01).

Bu çalışmanın sonuçları BKB olan hastalarda çocuklukta örseleyici ya şantı öykülerinin oldukça sık
olduğunu göstermektedir. Hastalar ı % 72.2'si en
azından bir tür, % 41.7'si birden çok türde örselenme
ile karşı karşıya kaldıklarını bildirmişlerdir. Kaynaklarda da bu oranlar benzerdir. Herman, BKB
olan hastaların öykiilerinde, % 7 l'inde çociıkluk ya
da ergenlikte fiziksel, % 67'sinde ise cinsel kötüye
kullanılma öyküsünün yer aldığını belirlemiştir (8) .

Nörotik belirtilere bak ıldığında, örseleyici çocukluk
yaşantısı öyküsü olanlarda disosiyatif belirtilerin
daha sık olduğu görülmektedir. Çal ışmada özellikle
cinsel ve fiziksel kötüye kullan ılma öyküsü olan hastalarda disosiyatif belirtilere daha s ık rastlandığı bulunmuştur. Bu bulgu diğer çalışmalarla uyumludur.
Chu ve Dill, psikiyatri kliniğinde yatarak tedavi
gören kadın hastalarla yaptıkları bir çalışmada, örseleyici çocukluk yaşantısı öyküsü olanlarda disosiyatif belirtilerin daha s ık görüldüğünü bildirmişlerdir (4) .

Paris ve ark. çalışmasında ise BKB olan kad ın hastaların % 70.5'inin cinsel, '% 73.1'inin fiziksel kötüye
kullanılma öyküsü verdiği, % 51.3'ünün ise 16 ya ş
öncesi anne-baba ölümü ya da ayrılığı ile karşı karşıya kaldığını bildirmiştir (11).

Disosiyatif Yaşantılar Ölçeği (DYÖ) kullan ılarak
yapılan bir çalışmada da fiziksel ya da cinsel kötüye
kullanılma öyküsü olan kadın hastalar daha yüksek
puanlar almışlardır (13) . Bowman disosiyatif bayılması olan hastaların % 59'unda çocukluk ya da er-
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genlikte cinsel, % 48'inde fiziksel kötüye kullan ılma
öyküsü olduğunu bildirmiştir (3) Sağlıklı kişilerle
yapılan çalışmalarda da DYÖ puanlar ıyla örseleyici
çocukluk yaşantılarını n uyumlu olduğu; örselenmenin şiddetiyle DYÖ puanları = birlikte arttığı görülmüştür (20).
.

Bu bulgular birkaç biçimde yorumlanabilir:

Arslan, Karl ıdağ, Alparslan, Tamam, Ünal

borderline hastalar ın DYÖ'nde daha yüksek puanlar
aldıkları belirlenmiştir (16) Çalışmalar BKB olan
hastaların ailelerinde duygulan ım bozuklukları,
madde bağımlılığı ve antisosyal özelliklere s ık rastlandığını göstermektedir. BKB olan ergenlerin %
71'inin anne ya da babas ında herhangi bir psikopatoloji olduğu belirlenmiştir. Bu psikopatoloji en
sık (% 50 hastada) madde ba ğımlılığıdır (7
.

' 17) .

1. Disosiyasyon başlangıçta örselenmenin verdiği
olumsuz duygularda kaçma düzene ği olarak işlev
görebilir. Bu düzenekle örselenmenin verdi ği olumsuz duygularla başedebildiğ ini gören kişi, yineleyen
örselenmelerde de ayn ı düzeneği kullanmayı sürdürüp, disosiyasyon peki şiyor olabilir.
2. Disosiyatif bozukluk ki şiyi kötüye kullan ıma yatkın kılabilir. Kiş i için tehlikeli olabilecek durumlarda disosiyasyon düzene ğini kullanması, o sırada
kiş inin gerekli kendini-koruma önlemlerini almas ını
önleyebilir (22)

a

.

Bizim çalışmamı zda aile öykülerine bak ıldığında,
borderline hastaların % 13.9'unun annelerinde, %
25'inin babaları nda herhangi bir ruhsal bozukluk olduğu görülmektedir. Bu % 38.9 hastan ın anne ya da
babasında ruhsal bir bozukluk oldu ğunu göstermektedir. Bunlar da alkol ba ğımlılığı, şizofrenik
bozukluk, paranoid bozukluk gibi süregen bozukluklardır. Bu bulgular kalıtsal ya da dirimsel bir
yatkınlığı gösterebileceği gibi, gelişimsel sorunları
da gösterebilir. Anne ya da babadaki ağır ve süregen
bir psikopatoloji çocu ğun ihmali, yetersiz bakımı ve
ruhsal gelişiminde aksaklıklara yol açabilir.
Bu çalışmanın birçok yönden losıtlılıklan vardır.
Öncelikle standart ölçekler uygulanmarn ış, bilgiler
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Çalış mada, belirgin düzeyde olmasa da cinsel kötüye kullanı lma öyküsü olan hastalarda anksiyete
bozuklukları belirtilerinin de s ık olduğu görülmektedir. Son yıllarda yapılan çalışmalarda da benzer
bulgular elde edilmi ştir. Stein ve ark. sosyal fobi,
obsesif kompulsif bozukluk ve panik bozuklu ğu
olan hastalarla yapt ıkları çalışmada, anksiyete bozukluklarında 18 yaş öncesi cinsel kötüye kullanılma oranlarını % 45.1 olarak bulmu şlardır (18)
.

Bulgulanmı za göre, yineleyici özkıyım ve kendini
yaralama davran ışlarıyla örseleyici çocukluk yaşantılan arasında ilişki vardır. Çalışmalarda BKB tanısı yla yatarak tedavi gören hastalarda kendini yaralama davran ışları % 80, ayaktan izlenen grupta ise
% 68.4 oranlarda bulunmu ştur (5 Bu hastalarda
çocuklukta örseleyici ya şantı öyküsü, özkıyım düşünce ve giri şimlerinin daha s ık olduğu belirlenmiştir (5) . Bu davranışlara çocukluktaki örselenmenin simgesel olarak yeniden ya şanmasıyla
ortaya çıkan suçluluk, öfke, utanma gibi duygularla
başa çıkma girişimi olarak bakılmaktadır. BKB'da
yineleyici özkıyım davran ışı oranları % 84.2'ye dek
ulaşmaktadır (9)
' 9) .

.

Çalışmada yineleyici özkıyım davranışlanyla disosiyatif belirtiler aras ında ilişki olduğu görülmektedir.
Shearer'in çal ışmasında da özkıyım girişimi olan
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dosya taramasıyla,elde e4ilmiktir. Ayrıca örseleyici
çocukluk yaşantılanyla ilgili bilgiler yaln ızca hastaların kendi bildiringerine dayanmaktad ır, doğurabileceği olumsuz sonuçlar nedeniyle bu bilgiler
hasta yakınları ile görüşülerek doğruluğu desteklenmemiştir. Çalışma yalnızca yatan hasta grubuyla yapılmış olup, sonuçlar ayaktan izlenen hastalar için genellenememektedir.

Sonuçta, BKB gelişiminde ve özkıyım ya da kendini
yaralama davran ışlarının ortaya çıkmasında örseleyici çocukluk ya şantıları önemli yer tutsa da
Westen ve ark. belirtti ği gibi "çocuklu ğunda cinsel
ya da fiziksel örselenme ya şamış her kişide BKB gelişmesi gerekmediği gibi, tüm borderline hastalarda
da kötüye kullan ılma öyküsü olması gerekmektedir"
(19) Bu nedenle etyolojide kal ıtsal ve dirimsel yatkınlık da gözardı edilmemelidir. Genel toplum ve
ayaktan izlenen hastaları da kapsayacak daha geni ş
bir toplumla standart ölçekler kullan ılarak yapılacak
çalışmalar örseleyici çocukluk yaşantılarmın sıklığı,
şiddeti, özkıyım eğilimi, depresyon, anksiyete, disosiyasyon düzeylerine ekisi aç ısından değerlendirilerek, hastalardaki belirtilerle ili şkisi daha net ortaya konabilir.
.
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Elimizdeki veriler örseleyici çocukluk ya şantılanyla
disosiyatif belirtiler aras ında nedensel bir ili şki olduğunu ortaya koymasa da, örseleyici çocukluk yaşantılarıyla disosiyatif belirtiler aras ında görece yüksek oranlarda bir ilişki olduğunu desteklemektedir.
İleri çalışmalarda disosiyasyon düzene ğinin geçmiş
yaşantılarla şimdikiler arasındaki işlevini araştırmak
için ruhsal ve dirimsel çal ışmalara gereksinim olduğu düşünülmektedir.
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