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1983 yılından bu yana alkol ve madde bağımlılarına tedavi hizmeti veren Bakırköy Ruh ve Sinir Hast. Hastnesi '
AMATEM birimi hastalarına uyguladığı değik anketlerle
başvuranların sosyodemografik özelliklerini ortaya koymakta ve her yıl muhffizam llir şekilde, ulusal ve uluslararası
kongrelerde bunları sunarak, aynı zamanda etkin bir araştırma merkezi olma özelli ğini sürdürmektedir.
Bu çalışırnamızda AMATEM alkol servisine son bir
yılda başvuran, yüksek öğrenimde okumakta olan, terkeden
veya bitiren alkol bağımlısı hastahnn sosyodemografik
özelliklerini ortaya koyarak yüksek ö ğrnimin alkol kullammındaki rolünü, hastaların üniversite öğretim dönemiyle
ilgili psikososyal özellikleri tetkik edilerek ve bu döneme
ait çeşitli faktörlerle alkol bağımlılığı ilişkisi literatür ışığında dağerlendirmeye alınmıştır.
Alkole başlama yaşının bütün dünyada oldu ğu gibi ülkemizde de giderek düşmesi, alkol üretim ve tüketiminin
nüfus artışına oranla daha fazla oluşu alkolle ilgili problemlerimiz olduğunun açık bir göstergesidir. Bunun yan ında
içki içme şekillerinin değişmesi ve artmas ı ('Ayaküstü bira
alınması, mezesiz içki içilmesi, kadınların alkol kullanması
gibi) alkolle ilgili problemleri gün geçtikçe daha vahim bir
hale getirmektedir. (Kazalar ın artışı, iş gücü kaybı bedensel
hastalıkların artışı gibi) Bütün bunların yanında sorunlarla
dolu üniversiteli gençlik, içinde bulundu ğu yokluklan alkolle doldunnak çabasına girebilecek, geçici rahatlamalarla
sorunlarına çözüm arayabilecektir.
Üniversiteli gençli ğin içine girmiş bulnduğu sosyal
çevre ve kent ortam ı, birçok yeni problemler do ğunnaktadır.
Yeni arkadaşlar edinme ve kabul görme, dolay ısıyla beraberinde gelebilecek olan yetersizlik duygular ı, kaygılar, çekingenlik, yüksek düzeydeki anksiete, engellenme duygusu ve
başarı performansının düşmesi, bilhassa kişilik'özellikleri
de daha yatkın olan kişilerde alkole yönelmede risk oluşturmaktadır.
Alkol kullanım etyolojisinde önemli faktörlerden olan
çevresel faktörlere göz att ığımızda alkolün kabul edilebilir-

pe

cy
a

9.
3- Dalla bernardina, B. Chiamenti, C. , Capovilla, G.
visan, E., Tarssinavi, C.A. : Bening partial Epilepsy
ith Affective Symptoms. In : Roger, J. , Dravet, C. , Buu, M. , Dreifuss, F.E., Wolf, P., (eds) . Epileptic Syndmes in Infancy, Childhood and Adolescence. Libbey Euroxt, 1985, pp. 171-175.
4- Dinner, D.S., Lüders, H. : The electroencephalogram
the Routine Evaluatinon of Patiants with Epilepsy. In:
rter, R.J. , Morselli, P. L. (eds.) . The Epilepsies. Butrworths, 1985, pp. 166-167.
5- Dulac, O., Ciusmai, R., Oliveria, K.: Is there a Parbenign Epilepsy in Infancy. Epilepsia 1989. : 798-801.
6- Gastaut, H. : Benign Epilepsy of Childhod with ocüpital Paroxysms. In : Roger, J. , Dravet, C. , Bureu, M.,
reifuss, F.E., Wolf, P. (eds.). Epileptic Syndromes in
fancy, Childhood and Adolescence. Libbey Eurotext,
85. pp: 159-170.
7- Lerman, P. : Benign Partial Epilepsy with Centroemporol Spikes. In: Roger, J. , Dravet, C. , Bureau, M. ,
rifuss, F.E. , Wolf, P. (eds.) . Epileptic Syndromes in
ancy Childhood and Adolescence. libbey Eurotext, 1985.
. 150-158.
8- Lerman, P. , Kivity, S. : The Benign Focal Epilepes of Childhood. In : Pedley, T.A., ıneldrum, B.S. (eds.).
ecents Advances in Epilepsy. Churchill livingstone, 1986.
e . 137-156.
9- Ologfsson, O.E. : Treatment of epileptic Desorders in
hildren. In: Robb, P. (ed.). Epileptic Aphasia Due to Neuysticercosis. Epilepsia 30 (5) : 569-572, 1989.
10-Otero, E. , Cordora, S. , Diaz, F. , Garcia- Teruel ,
, Del Brutto, O. H.: Acquired Epileptic Aphasia Due to
eurocysticercosis. Epilepsia 30 (5) : 569- 572, 1989
11-Ottman , R. : Genetics of the Partial Epilepsies :
review. Epilepsia, 30 (1) : 107-111, 1989
12-Roulet, E., Deonna, T., Daespland, P.A. : Prolonid Intermittent Drooling and Oırmotor Dyspraxia in benign
hildhood Epilepsy with Centrotemporal Spikes. Epilepsia,
O (5) : 564- 568, 1989
13-Santanelli, P., Bureau, M ., Magaudda, A ., Gobbi,
. , Roger, J. : Benign Partial Eyilepsy with Centrotempo(or Rolandic) Spikes and Brain Lession. Epilepsia, 30
► ): 182-188, 1989
Alkol Bağımlıhğı ve Yüksek Ö ğretimde Esikososyal
aktörler Alcohol and Psychosocial Factors in College Education

ÖZET:
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Alkol ve
ı e Bağımlıhğ,ı araştdırma ve tedavi merkezinde yatarak
vi gören üniversite mezunu hastalar ara ştırmaya alanmış
lup bu konuda ülkemizde yap ılacak saha çalışmalarıyla ilili amaç ve kriterler belirlenmeye çalışılmıştır.
Hastaların üniversite öğretim dönemi ile ilgili psikosoyal özellikleri tespit edilmi ş ve bu döneme ait çe şitli
aktörlerle alkol bağımlılığı ilişkisi literatür ışığında değerendirmeye alınmıştır.
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çevresel faktörlere göz attığımızda alkolün kabul edilebilirliği ve temin edilebirirli ği zararlı kişisel tüketimin en
önemli öğesidir. Bu yüzden yüksek ö ğrenim döneminde
temin ve kabul edilebilirliğin kolaylaştığı gerçeği göz
önüne alınabilir.
Yöntem : Alkol ve madde bağımlıları tedavi merkezinde
1989 yılı başından beri, DSM III-R tanı kriterlerine göre
Alkol bağımlısı tanısı almış, yatarak tedavi gören ve yüksek öğrenim grubunda olan 93 erkek hasta ara ştırmaya alın
mıştır. Her hastaya sosyodemografik özellikleri ortaya
koyan AMATEM anket formu verilerek uzman taraf ından
doldunılmuştur.
Sin açlar : Sonuçlar tablo halinde gösterilmi ştir.

41
13
15
14
10

Tablo 7
İlk içkiyi kimlerle içtiniz?
Arkada şlarla
Ailesi ile
Yalnız

Istediği okulu bitiren
Istediği okulu bitirmeyen

67
26 (5 i alkol sebebiyle)

Okulu zaman zaman asan
Okuldan atılan
Okulda iken alkol kullanan

64
10
51
17
53
19
4

Tablo 12

Kendini nasıl tanımladığı
15
Önemli kişi
68
Normal başarılı
8
Normal başarısız
2
Bir işe yaramayan

79
17
7

Tip 1
2
2
31
7

Tip
13
37
1

Hayattaki amacı

0-5 5-10
26

10 üstü

25

42
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İlk içişten beri geçen süre.

0-10 10-20 20 üstü
13

Kaç senedir aral ıksız
içer

64 (15 i 3 ve daha fazla y ıl)
29
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Tablo 8
İlk içkiden kaç yıl sonra
Sürekli içmeye başladı

Okul Hayatı
Sınıfta kalan
Sınıfta kalmayan

Tablo 11
Medeni durum
Bekar
Boşanm ış
Eşinden ayrı

Tablo 6
İlk der- neden ve nasıl içmiştiniz?
Özenti
Merak
Kutlama
Çevreye uyum
Israr. te şvik ve diğer

Tablo 10

28

2-10

10 üstü

5

41

47

Kötülüğünü biLliğiniz halde neden içiyorsunuz?
Sakinleşmek
28
Alışkanlık ... ,
26
Üzüntü
25
Cesaret kazanma
12
Yalnızlık
13
Çevreye uyum
9
Bedensel ihtiyaç
15
Hoşlanma
.6

1!

Amaçlarını ne kadarım gerçekleştirdiği
Hepsini veya çoğunu
Kısman veya yansını
Hiç veya çok az ını
Cevapsız

2'
3'
24
1(

Gerçekleştirmediyseniz alkolle ili şkisi

4(

37

2den az

Tablo 9

2
4

Aile ve çocuklarının geleceği
işinde yükselmek ve başarı
Belirli amacı yok
Sağlık ve mutluluk

Tablo 13

Saldırganhk ve şiddet özellikleri
Aile bireylerine karşı şiddet
Çocuklarına karşı şiddet
Çevreye saldırganlık
18 y. bu yana kavgada silah
(sopa, bıçak, tabanca ) kullan ımı
Mahkemelik bir suç işleyen
Çevreye saldırganlık ve şiddet
55
davranışı gösteren

3

2

2
Tip 1

Tip

17

3

Tablo 14
Sosyal çekilme özellikleri

Başkalanndan uzak durma iste ği
Toplum içende aktif görev almaktan s ıkılmak
Topluluk içende s ıkılganlık
Evin zaruri ihtiyaçlar ını boşverip içkiye
yatırmak
Kitap okuma, müzik, seyahat gibi hobiler
Hobilerde değişme, hüner ve
becerilerde azalma
Karşı cinse ilgide azalma

63
18
27
15
90
50
29

Günlük ortalama gelir düzeyleri :

bin altı

10 20 bin
-

23

20 50 bin 50 üstü Değişir
-

30

4

20

Kişiliğiniz açısından

61
35
55
27
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cerayı ve heyecan verici durumlar ı severmisiniz
umluluk duygusundan kaçtığınız oldumu
sık hayal kurarmısınız
sık yalan söylediğiniz olurmu

Tartışma : Amatem servisinde dah önce yapılan çalış-

da hastaların öğrenim durumları göz önüne alındığında,
sek öğrenim mezunlarının genel alkol bağımlısı hastalaıranının % 10 civarında olduğu görülmektedir (3). ülke
eli ele alındığında bu oranın oldukça yüksek olduğu söyebilir.
Vakalanmızın yaş gruplarına dağılımı göz önüne alınında, müracaat edenlerin çoğunun 30-50 yaş grubunda olu görülmektedir. Bu yaş grubu alkolle ilgili problemleve bağımlılığın dışardan medikal, psikolojik ve
yalojik yardım ihtiyacının olduğu dönemdir (7) . Dünya
ık Örgütü de 30- 39 ya ş grubunun alkol ba ğımlılığı
en tehlikeli risk grubu oldu ğunu belirtmektedir. (4)
Vakalanmızın yüksek öğrenimle olan ilişkisini inceleımizde, 10 yüksek ö ğrenim terk, 2 yüksek ö ğrenim öğcisi, 81 de yüksek öğrenci sayısı sadece ikidir. Yüksek
enim esnasındaki yaş (18-25) henüz alkol ba ğımlıhğının
şup, alkolle ilgili problemleri doğ uracak kritik dönemi
samaktadır. Yüksek öğrenimi terk eden 10 hastadan 5 i
ol nediniyle okulu terk ettiklerini bildirmi şlerdir.
Okul sırasında alkol kullandığını belirten yaka sayısı 51
. Kliniğimize müracaat eden 2 ö ğrenciye karşılık, okul
sında alkol alanların sayısının 51 oluşu bu dönemde
üz alkolle ilişkili problemlerin olu şmadığını göstermekir. Bize müracaat eden ö ğrencilerin az oluşu öğrencilik
annda daha az alkol al ındığını göstermez.
Alkolle ilk tanışma yaşı 18 in altında yoğunlaşmaktadır,
aşından sonra ise çok azalmaktadır. Fakat büyük ço ğun17- 25 yaşları arasına civarı kimlik arayışı içindeki adoanın alkole en yakın olduğu yıllardır. Alkolün verdiği yacı güven duygusu, önceleri yetersizlik duygularını, kaygı
':

ve çekingenlikleri ortadan kald ıracak, genç, içkinin yardımıyla benlik saygısını bir süre ayakta tutabilecektir. Sporda, okulda başarı gösteremeyen, ailesi ile sorunlar ı olan gençler bu bakımdan içkiye en yatkın olanlardır. (2,7).
İlk içilen içki bizim rakamlanmı zda en fazla biradadır,
sonra şaraf rakı ve diğerleri gelmiktedir. Bu sonç ülkemiz
için çok anlaml ıdır, çünkü bira üretimi ve tüketimi ülkemizde de tüm dünyadaki gibi, hatta daha h ızlı olarak ve
katlanarak artmaktad ır. Yani bira alkolizme atılan ilk adım
olmaktadır, çünkü kabul ve temin edilebilirliği fazladır. (6)
İlk içki içilen yer de göz önüne alınırsa ev, birahane ve
piknik toplam 57 (% 61) dir. ve bu yerlerde en kolay ve
sııklıkla alınabilecek içki de birad ır, çünkü artık bira bir
meşırubat gibi ikram edilmekte pikni ğe taşınmaktadır.
Büyük bira şirketlerinin evlerde bira kullan ımını arttırmak
için pazar araştırmaları yaptıkları da bir gerçektir. (6) Daha
önce serviimizde yapılan çalışmalarda, kırsal kesimden
gelen hastaların ilk içkilerini ağırlıklı olarak düğünlerde içtikleri bulunmuştur, bizim çalışmamızda düğün ve törenlerde ilk içkilerini içenlerin say ısı oldukça azdır. yüksek öğrenim içkiyle tanışma metkanlarını deği
tirmektedir. Alkolizm ile mücadelede bu farkhl ıklar göz
önüne alınmalıdır. (5)
Vakaların ilk defa neden ve nas ıl içtiklerine bakıldığında,
çoğunluk 41 (% 44) hasta özenti demi ştir. Çevreye uyum
ve kutlama da özentiye sebep olabilecek faktörler olarak
düşünüldüğünde, yüksek öğrenim gençliğinin içinde buluduğu sosyal problemlerin ilk içkiyi içi şteki önemli rolü
görülmektedir.
Hastaların 79'u ilk içkilerini, arkada şları ile birlikte içmiştir, bu sonuç arkada ş faktörünün önemini göstermektedir. Alkolün arkada şlığın bir ifade şekli, ve grup içindeki
birliği sembolize etti ğini, alkol kullanan kişinin kabul edildiğini ve kubul edilmesin bir ihtiyaç oldu ğunu, lusıtlanan
davranışların bu ortamda daha rahat ortaya konulabildi ğini
göz önüne alırsak, arkada ş ortamlarında alkol kullanımının
arttığı söylenebilir. (7).
Hastalarımızın çoğunluğu 51 (% 54) ki şi ilk içkiyi aldıktan maksimum 10 y ıl sonra sürekli içmeye ba şlamıştır.
Bu bağımlılığın oluşması için uzun bir süre gibi görülsede
muhtemelen bağımlılık çok daha önce olu şmuş, ancak bu
süre sonunda sorun olduğu farkedilmiştir.
Kötülüğünü bildiğiniz halde neden içiyorsunuz sorusuna
en çok verilen cevaplar sakinle şme, alışkanlık ve üzüntüdür.
Alkole ilk başlamada daha çok rol alan, çevreye uyum ve
cesaret kazanmak için diyenler daha azd ır, çünkü artık
bağımlılık oluşmuş, içkisizlik sorun olmuştur.
Okul hayatlarına bakıldığnda, 15 i 3 yıldan fazla olmak
üzere 64 hasta s ınıfta kalmış (% 68, 8), yine 64 ü okulu
zaman zaman asmış, 10 u okuldan atılmıştır. Bu da bu kişilerin okulla ilgili problemlerinin ciddi boyutlarda oldu ğunu
göstermektedir. Istedi ği okulu bitiren 67 kişi, bitiremeyen
26 kişidir (% 28), bitiremeyenlerin 5 i (% 19) alkol sebebiyle okulu bırakmak zorunda kald ığını bilertmiştir.
Medeni durumlarına göre hastaların çoğu evli olmakla
beraber, boşanmış olanları 19 (% 20) dikkati çekenecek
kadar fazlad ır. Daha önce yapılan araştırmalarda göz önüne
alınırsa, yüksek öğrenim grubu hastalarda bo şanmalar daha
fazladır, belki de bu hastalar mutsuz evliliklerine kolay son
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Bizde alkol kullanımına üniversite ve sonras ında b
layan hastaları karşılaştırdığımızda, tip 1 i olu şturan ve

versite eğitiminden sonra allde başlayan grubun saldırg
özellikleri daha azdır. 42 hastadan sadece 17 sinde gözel
miştir. 55 hastam ızın 38 tanesi Tip 2 de yer almaktad ır.
Kendinizi nas ıl bir kişi olarak tan ımlarsınız sorus
verilen cevaplara bakt ığımızda kendini önemli bir kişi
rak tan ımlayan 15 kişiden 13 ü Tip 2 de, bir i şi y
diğen 2 kişi Tipl de yer almaktadır. Bunun yanısıra, hay
taki amac ınınz nedir, ne kadarının gerçekliştirdiniz gerç
leştirmediyseniz alkolle ilişkisi varm ıdır sorularını cevap
ken 46 hastam ız hayattaki amaçlarını gerçekleştiremedi
ve bunun alkolle işikisi olduğunu belirtmiştir. Bunların
tanesi Tip 1 özelliklerinde belirtilen alkol ba ğımlıl
hakkında suçluluk ve korku duyma özelli ğinin tip 1 de f
olduğu görüşünü desteklemektedir.
Macerayı ve hayecan verici durumları severmisiniz s
suna verilen cevaplara bakt ığımızda 61 hastanın evet dedi
bunların 40 ının Tip 2 de olduğu göerülmekte,dir. Tip 2 iı
kişilik özelliklerine baktığımızda, yenilik arama davra
ışının yüksek olduğunu görümekteyiz, yine sorumlul ı
duygusundan kaçma ve s ık sık yalana baş vurma Tip 2
fazladır.
.

Sonuç : Bütün dünyada ülkelere göre de ğişebilen oral
larda, nüfusun % 1- 6 sında alkol problemi vard ır. Ülkemi
de bu rakamı 1 kabul etsek 550 bin, 2 kabul etsek 1 mily
100 bin kişinin alkol problemi olabilece ği ortadadır. Üll
mizde genç nüfusun toplam nüfusa oran ının % 30 civarm
olduğu düşünüldüğünde genç nüfusun en büyük rist grub
nu oluşturduğu görülür. Alkolün kolay eldi edilebilirli
toplum tarafından katı bir şekilde reddedilmemesi, hatta 1
çok yerde olgunluk, rahatl ık, dostluk ifadesi, sosyalleşm
nin bir ölçüsü olarak görülmesi, kullan ımı arttınnaktad
(2).
Bizim çalişmanuzda alkolle ilk tanışma dönemim oı
ve yüksek öğretim yıllarına uymaktadır. Çalışmamızca
desteklenen alkolizm tiplemesine göre alkole ba şlamamn
yaşın altında olması, 25 yaş üzerine göre daha ciddi ve v
himdir. Bu nedenle yüksek öğrenim grubu daha yüksek ri
altındadır.
Yapılacak alan çalışmalarında bu durumu göz önün
bulundurularak Alkolizmin Tip 2 alt grup özellikleri dal
iyi araştırılmandır.
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verebilmektedirler. (4).
Vakalarımızın çoğunluğunu teşkil eden 56 hasta hayattakı amnacına ulaşamamış, bunların 46 sı (% 82) bunun alRolle ilişkisi oidugunu söylemi ştir. Hastalar ımızın belli
başlı amaçları ise, Aile ve çocuklarının geleceği, işinde
yükselemek ve ba şarılı olmak, sağlık ve mutluluk olarak
belirtilmiş, 8 hasta amaçları olmadığını söylemiştir. Alkolün bu yolla saldırganlık ve şiddeüt özellikleri de bütün alkoliklerde olduğu gibi alkolün, bastınlmış agrasif dürtüleri
nasıl ortaya ç ıkardığını, ailede dayak olay ını n boyutlarını
arttırdığını ve suç oranını yükselttiğini göstermektedir.
Toplam 55 (% 5%) hasta saldırganlık ve şiddet davranışı
göstermiş tir, 27 hasta alkol yüzünden mahkemelik olmu ştur
ki bu yüksek öğ renim grubu için oldukça yüksek bir rakamdır. (4)
63 hasta (% 67,7) Başkalarının uzak durma iste ği duymaktadır,yani sosyal çekilme içindedirler. 18 i (% 19,3)
aktif görev almaktan s ıkıldığını , 27 si (% 29) topluluk içinde sıkılgan olduğunu belirtmiştir. Bu hastaların yüksek öğrenim göerümüş kişiler olduğu düşünülürse, bu e ğitim Yeterince sosyalle şmeyli sağlayamadığı söylenebilir. Hastaların
tamamına yakını 90 (% 96) ı birer hobileri olduğunu, bunların 50 si alkolden sonra hobilerinde de ğişme, hüner ve becerilerinde azalma oldu ğunu belirtmiştir. Yüksek öğrenim
belki yararlı hıbiler kazandırmaktaadır, fakat alkol bundan
daha fazlasını götürmektedir. Karşı cinsel yaşama sahip
yaşta olan bu kişilerde dikkate değer ölçülerdedir.
hastaların gelir düzeyleri beklenen düzeylerdir. Ço ğu
memur olan hastalarımızı n gelir düzeyleri üst düzeye yakın
mevkilerde olduğunu göstürmektedir.
Çalışmamı zdaki ilginç noktalardan bir tanesi, okul
sırasında alkol almadığını belirten ve yüksek öğrenimden
sonra alkole başlayan 42 (% 45) vakanm özellikleridir. bu
durum Cloninger tarafından yapılan ve alkolikleri hem geenetik hem de çevresel alt yapılarına göre iki alt gruba ay ıran
çalışma neticeleri ile uyum göstermektedir. (1)
Alkolizm Tipleri :

Alkolle ilişkin problemler
Tip 1
Tip 2
Mutad başlangıç yaşı
25 ten sonra 25 ten önce
Alkolden uzak durmama
Seyrek
Sık
Alkollüyken kavgadan tut.
Seyrek
S ık
Psikolojik bağımlılık
Sık
Seyrek
Alkol bağımlıılığı hakkında
suçluluk ve korku
Sık
Seyrek

Tip 1

Yenil& arama
Düşük
Feleket ve zarardan kaçmma .... Yüksek
Ödül bağımlilığı
Yüksek

Tip 2
Yüksek
Düşük
Düşük
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KOMPULSİV SU IÇME - BİR OLGUDr.Erdal VARDARX, Doç Dr. Ercan ABAYX

ÖZET : Polidipsi, geni ş bir piskiyatrik hastal ıklar
ktrumu içinde ve birçok fiziksel durumda ortaya ç ıkabibu yazıda major psikiyatrik hastal ık göstermeyen bir posi vakası ayırıcı teşhis ve tedavi açs ından tartışılmıştır.
Anahtar Sözcükler : Polidipsi, kompulsiv su içimi, su
irlenmesi, diabetes insibitus, uygun olnayan ADH
ınımı ve psikiyatrik bozukluklar.
OMHPULSIVE WATER DRINKING - A CASE REPORT -

GIRIŞ
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SUMMARY Poydipsia may occur in a wide range
trum psychitric diseases and many physical conditions.
this paper, one polydipsia case which has no major psyctric disease was discussed from view point of differential
gnozis arnd treatment.
Key Words : Polydöipsia, compulsive water drinking,
ter intoxication diabetes insisbitus, inappropriate ADH
retion and psychiatric disorders.

olguda ise histerik konversiyon epizodlar ı ve kompulsiv
yeme öyküsü bulunduğunu, ayrıca bu hastaların inkar.,
kaçınma, savsaklama davranışlarında aşikar olarak görüldüğünü bildirmişlerdir. (5). Polidipsi, medikal veya psikiyatrik bir bozukluk tanımlanmaksızın da ortaya ç ıkabilmektedir. (2). Özetle kompulsiv su içimi psikiyatrik
hastalıklar arasında çok geniş bir spektruma dağılmıştır. (5).
Psikiyatrik hastalıkların spesifik semptomları ve belirtileri ile polidipsi aras ındaki bağlıntı açık değildir. 1936 da
Seeeper ve Jellinek az ve çok idrar ç ıkaran şiwfren erkekleri kıyaslamış, ve çok idrar ç ıkaranlarm yüksek IQ, daha az
emosyonel bozulma, daha fazla affektif semptom ve hafif
yüksek oranda paranoya insidensi tespit etmi ştir. 50 yıl
sonra Lawson ve arkada şları, şizofren hastalarda normal populasyona oranla, bu hastaların aşağı yukarı iki misli daha
fazla idrar çdcardıklannı, ve poliüri polidipsi gösteren şizofren hastaların premorbit özelliklerinin iyi oldu ğunu ve
nöroleptiklere iyi yan ıt verdiğini tespit etmi şlerdir. Buna ek
olarak hiponatremi tespit edilen üç hastada tardiv diskinezi
ve ikisinde ventrikül geni şlemesi, poliüri gösteren dört hastada da hipnatremi tespit edemediklerini belirtmi şlerdir. (2).
Bu klinik sendrom, diabetes insibilus ile benzerlikleri
nedeni ile çok sık karışmakta, hatta bazen aymc ı tanısı
yapılamaktadır. Her iki durumda da su al ımı ve çıkarılması
artmış, idrar osmolalitesi de düşük olarak belirlenmektedir.
bununla birlikte kompulsiv su içiminde plazma ozmolalitesi dü şük olarak ölçülebilmekte, ancak tüm vakalarda
düşük olarak bulunmamaktad ır. Eğer böbrek kapasitesinin
üzerinde su içilir ise hipnatremi geli şebilmektedir. (5),
ancak buda sadece hastaların bir alt grupbunda görülmektedir. (2). Su zehirlenmesinde basit olarak çok su içilmesinden kaynaklandığını düşünmek yanlış olacaktır, çünkü
böbrekler çok yüksek miktarlarda s ıvı yüklenmesini (aşağı
yukarı günlük 28 litre) tolere edebilirler, yani su zehirlenmesi, bir veya daha fazla nedenden dolay ı, serbest su
atılımının etkilendiği polidipsi vakalarında görülmektedir.
(2). Polidipsi ve su zehirlenmesinin ayr ı birer antite olduklarında unutulmamalıdır. (3). Bu hastalarda uygun olmayan
ADH salınımının su zehirlenmesine yol açt ığı düşünülmektedir. (5). su zehirlenmesi, kompulsiv su al ınımına, psikotik veya şizofrenik hastaların çeşitli komplikasyonlarm ın
eşlik etmesiyle, bazen akut başlayan kusmalar, bilinç bozuklukları ve epileptik nöbetler ile ortaya ç ıkabilen ciddi
bir klinik bozukluktur.(1) (5).
Khomni, polidipsi nedeni ile su zehirlenmesi gösteren
23 olgunun 17 sinin psikotik oldu ğunu ve uygun olmayan
ADH salınımını zaman zaman gösterdiklerini kan ıtlamıştır.
(5). Kubacki, polidipsi ile seyreden bir çok olguyu gözlemlemiş, ve klinik tablonun en yaygın patogenetik aç ıklaması
olarak uygun olmayan ADH sal ınımını ileri sürmüştür,
ancak hipotez tam olarak aç ıklık kazanmam ıştır. (4(. Hipotalamik bozukluk ile psikoz ilintisi nedir? tam anla şılmamıştır. (5). Susama ve su içmenin kontrelinde en önemli orelarakdopamin görü şü hakimdir ve böyelikle psikozpolidipsi bağlantısı yapılabilmektedir. (2) (1). Susama hissi
ve su içmi, lateral hipotalamus taraf ından ayarlanmakta ve

Bir çok psikiyatrik hastada fiziksel bir neden olmaks ızın
lidipsi ve poliüri görülmektedir. Baz ı polidipsik hastalarhiponatremi geli şerek konfüzyon, laterji, psikoz, konvülon ve ölüm ile karakterize su zehirlenmesine kadar gidemetedir. bu sendrom kompulsiv su içimi , psikojenik
lidipsi ve kendi kendini su zehirlenmesi olarak tan ımlantadır. bu sendromun patofizyolijisi aç ık olmamaklabirte, hipotalamik bir defekt, uygun olmayan ADH sal ınımı
dromu ve nöroleptik kullan ımı sorumlu tutulmaktad ır.
2)
1970 li yıllara kadar psikiyatrik hastalardaki poliüri ve
lidipsi araştırmaları şizofreni üzerinde yoğunlaşmıştır.
63 de Nabson English uygun olmayan ADH sal ınımını,
mpulsiv su içimi olan şizofrenik bir hastada tan ımlamışdır. Kronik psikiyatrik hastalarda polidipsi prevalans ı 6arasındadır, bu hastaların tahminen yarısı ile, dörtte birisu zehirlenmesi semptomlan gösterdiklerini inan ılmakır. Psikiyatrik hastalar aras ında görülen polidipsi olgunda, % 69-83 gibi bir oranda şizofreni teşhisi konduğu
rülmektedir (2). bu psikiyatrik hastalar sanr ısal bir şekilde
tive olmaktadırlar. (5) Duygulanım bozukluklarında, ornik beyin sendromlaranda, anoreksiya nervozada, ve ki şibozulduklarında polidipsi görülmektedir (2). Barlow ve
e wander'in tanımladığı 9 olguda, kişilik bozuklukları, hiikondriazis ve depresyonun yayg ın olarak görüldü ğünü, 6
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