Yazan: Damla Taşkın

Obsesif (Takıntı)
Kompulsif
Bozukluk Nedir?
Obsesif-kompulsif bozukluk, aşırı derecede tekrarlanan düşünce ve
davranışların kişinin günlük yaşamını bozma durumudur. İki bileşenden
oluşmaktadır: Obsesyon (ya da halk dilinde takıntı) sürekli tekrarlayan
önlenemez düşünceler ve dürtülerdir. Bu düşünceler kişinin kendisine de
mantıksız gelebilir ama istese de bu düşünceleri durduramaz. En yaygın olarak;
kirlenme ile ilgili korkular, cinsel veya agresif dürtüler, vücutla ilgili sorunlar,
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din, simetri veya düzen takıntısı görülür. Bu kişiler; sürekli şüpheye düşebilir,
işlerini erteleyebilir ve aşırı kararsız olabilirler. Kompulsiyon ise bazı
tekrarlayan davranışları göstermeye duyulan önlenemez ihtiyaçtır. Kişi obsesif
düşüncelerden dolayı yaşadığı kaygıyı azaltmak ve kendini rahatlatmak için
bazı davranışları aşırı şekilde tekrarlar. Kişi bu davranışları yapmaya gerek
olmadığını anlasa bile, yapmadığında başına kötü bir şey geleceğinden
korkarak yapmayı sürdürür. Temizliği sağlamak için saatlerce yıkanmak,
gördüğü bazı şeyleri saymak, evden çıkmadan önce üst üste 7-8 kere ocağı,
fişleri, lambaları, perdeleri, kilitleri kontrol etmek gibi davranışlar örnek
verilebilir.

Mit: Düzen takıntısı olan herkeste OKB vardır.
Gerçek: OKB’nin en yaygın belirtilerinden bir tanesi temizliktir; sürekli ellerini
yıkamak, aşırı şekilde evdeki eşyaları temizlemek gibi. Ancak sürekli tertipli ve
temiz olma durumu araştırmacılara göre bir kişilik özelliği de olabilmektedir. Bu
durum eğer bir kişilik özelliğiyse, kişi kontrol sahibidir, yani yapıp yapmamayı
seçebilecek durumdadır. Eğer kişide OKB varsa, bu davranışlar kontrol
edemedikleri kaygılarını ve korkularını azaltmak için yapılır.
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Sevmediğimiz bir şarkının dilimize takılması gibi, pek çoğumuz zaman zaman
istemediğimiz düşüncelerle meşgul olabiliriz. Tehlikeli ya da utanç verici
olabilecek bazı davranışları yapma isteği duyabiliriz. Ancak OKB tanısı alabilmek
için bu durumların sürekli tekrar ediyor ve hayatımızın akışını bozuyor olması
gerekir.
OKB genellikle ya 10
yaşından önce ya da geç
ergenlik (15-18 yaş) ve
erken yetişkinlik (18-25
yaş) dönemlerinde başlar. 2
yaşındaki çocuklarda bile
görüldüğü olmuştur.
Toplumda görülme sıklığı
yüzde 2‘dir.

Obsesyon (ya da halk dilinde takıntı) sürekli tekrarlayan önlenemez düşünceler ve
dürtülerdir. Bu düşünceler kişinin kendisine de mantıksız gelebilir ama istese de bu
düşünceleri durduramaz.

Mit: OKB’nin temeli kötü bir çocukluk geçirmiş olmakta yatar.
Gerçek: İnsanlar OKB’li kişilerin kötü ailelerde, düşük öz-saygıyla
yetiştiğini varsayabilirler. Ancak çocukluğumuzun OKB ile ilişkisi
çok zayıftır. Yapılan çalışmalar OKB’nin oluşumunda özellikle
kalıtımsal faktörlerin ve yaşam deneyimlerinin rol oynadığını
göstermektedir.
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Nedenleri
Obsesif kompulsif bozuklukta kalıtım yüzde 30 ile 50 oranında etkili
olabilmektedir. Bu da demektir ki
OKB, kalıtımın dışında pek çok
bileşenden de etkilenmektedir.
Düşünmeyi, temizlemeyi ya da
çalışmayı bırakmaya nasıl karar
veriyoruz? Çoğumuz içimizden
gelen bir biçimde ‘bu kadarının
yeterli’ olduğunu hissediyor ve
bırakıyoruz. Doyduğumuzu
hissettiğimizde yemeyi
bırakmamız da buna benzer bir
histir.

Mit: OKB çocuklarda çok nadiren görülür.
Gerçek: Her 200 çocuktan 1 tanesinde OKB görülebilmekte; 2
yaşında bile ortaya çıkabilmektedir. Bu oran diyabeti olan
çocuklarla aynıdır ancak hiçbirimiz diyabetin çok nadir olduğunu
düşünmeyiz. Ortalama öğrenci sayısına sahip olan bir ilkokula
bakarsak, dört ya da 5 OKB’li çocuk bulabiliriz. Daha büyük
okullarda ise bu sayı 20’ye çıkabilmektedir.

Bilim insanları; OKB hastalarında bu hissin oluşmasında sıkıntı olabileceğini
düşünmektedirler. Aslında, ellerini tekrar tekrar yıkamanın ya da ocağı kontrol
etmenin gereksiz olduğunu anlamakta ama bir şeyleri tamamlamadıklarına dair
kaygılı bir his yaşadıklarından devam etmektedirler.
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Örnek Vaka...
Ayfer Hanım 46 yaşındandır. Daha önce dört kere sıkıntıları yüzünden
psikoterapi görmüş, iki kez de psikiyatri kliniğinde kalmıştır. Semptomları
on iki yıl önce babasının ölümünden sonra başlamıştır. O günden beri,
semptomları bazen artmış bazen azalmıştır ancak şu anda her zamankinden
daha yoğun durumdadır.
Ayfer Hanım bulaşıcı hastalıklardan ve kirlenmekten korkmaktadır.
Babasının zatürreeden ölmesi bu bakterilere ve mikroplara olan korkusunu
başlatmıştır. Mikroplar her yerde olabileceği için hemen hemen her şeyden
korktuğunu belirtmiştir. Ama özellikle tahtaya dokunmaktan, “kaşındıran
nesnelerden”, postadan, gazeteden, konserve kutularından, davetiyelerin
üzerindeki gümüş kabartmalardan, gözlük çerçevelerinden, çatal-bıçak
takımlarından korkmaktadır. Bu nesneleri tam olarak neden mikroplu
algıladığını açıklayamamaktadır.
Kendini daha iyi hissedebilmek için Ayfer Hanım her gün belli ritüeller
uygulamakta ve bunlar da onun gün içindeki tüm vaktini almaktadır.
Sabahları, 3-4 saatini banyo yaparak geçirmektedir. Her yıkamadan önce
sabunun dış yüzeyini mikroplardan arınması için kazımaktadır. Öğünleri;
yediklerini çok fazla temizlediği ve her lokmayı 300 kere çiğnediği için çok
uzun sürmektedir. Bu ritüeller tüm hayatı boyunca devam etmiş, bunlar
dışında neredeyse hiçbir şey yapamamıştır. Kirlenme korkusu yüzünden
evden çıkamamakta, ev işi yapamamakta ve hatta telefonla bile
konuşamamaktadır.

Ayrıca kompulsiyonların kişinin o anki kaygı seviyesini düşürdüğü için de
tekrarlandığı düşünülmektedir. Örneğin kirlenmekten korkan bir kişi, ellerini
yıkayarak bu kaygıdan bir süreliğine kurtulur, rahatlar. Bu rahatlama hissinin
tekrarlanması için de kompulsiyonlar pekişmiş olur.

Obsesif kompulsif bozuklukta
kalıtım yüzde 30 ile 50
oranında etkili olabilmektedir.
Bu da demektir ki OKB,
kalıtımın dışında pek çok
bileşenden de etkilenmektedir.

Mit: OKB bir kadın hastalığıdır.
Gerçek: Kaygı bozukluklarında olduğu gibi, OKB de kadınlarda erkeklere göre
daha sık görülmektedir. Ancak bu fark çok büyük değildir. Kadın, erkek,
çocuklarda; tüm etnik grup ve sosyal statüdeki insanlarda görülebilmektedir.

Tedavisi
OKB’nin tedavisinde antidepresan kullanımının etkili olduğu bilinmektedir.
Bunun OKB semptomlarını yüzde 50 oranında azalttığı bulunmuştur. Ancak bu
ilaçlar mutlaka doktor kontrolünde alınmalıdır. Kişiler ayrıca maruz bırakma ve
tepki önleme terapisinden de (ERP- exposure and response prevention) fayda
görmektedirler. Bu terapi yönteminde kişinin ritüellerini gerçekleştirmesi önlenir
ve kişi bu ritüelleri gerçekleştirmemenin sonuçlarıyla yüzleştirilir.
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Meraklısına...
Mit: OKB’nin tedavisi yoktur.
Gerçek: Pek çok kişi utandığı ve sosyal damgalamadan çekindiği için OKB
tedavisi görmemektedir. İnsanların OKB’nin çözümsüz olduğunu düşünmelerinin
sebebi belki de budur. OKB kesinlikle kontrol altına alınabilir bir hastalıktır. İlaç
ve davranışsal terapinin birlikte kullanılmasıyla ya da maruz bırakma ve tepki
önleme terapisiyle kişiler kendilerini çok daha iyi hissetmektedirler. Tam olarak
OKB’yi yok etmek mümkün olmasa da, çok etkili bir biçimde başa çıkılabilir.
Mit: Kişide OKB varsa, bu bir bakışta belli olur.
Gerçek: İnanması zor olsa da, muhtemelen pek çok OKB’li kişiye rastladınız ama
hiç fark etmediniz. OKB’si olan kişiler belirtilerini genellikle kalabalık yerlerde
saklarlar ya da bastırırlar, özellikle de düzgün bir tedavi gören birey bunu daha
iyi başarabilir. Ayrıca bazı kişiler yalnızken de hiç belirti göstermeyebilirler;
buna saf obsesyonel OKB denir. Yani kompulsiyonlar çoğunlukla kişinin kafasının
içinde olup biter, davranışa dökülmez, bu kişiler OKB’leri olduğunu fark
etmeyebilirler bile.
Mit: OKB’li kişiler zayıf iradelidirler ve iyileşmek için biraz daha stressiz
olmaları, gevşemeleri gerekir.
Gerçek: Sağlıklı bir kişi için OKB’li kişilerin belirtileri absürd ve hatta komik
görünebilir. Ancak insan hayatını tehdit eden, kişileri günlük işlevlerini
yapmaktan bile alıkoyan bir hastalığın gülünecek bir yanı yoktur. OKB’li kişilere:
“Ellerini yıkamayı bırak artık”, “Sakin ol! Kötü bir şey olmayacak.”, “Ocak
yanmıyor, tekrar kontrol etmene gerek yok!” “Biraz mantıklı olsana!” demenin
bir faydası yoktur. Eğer kronik hastalıklar “sakin ol” demekle iyileşebilseydi,
herkesin işi çok daha kolay olurdu. OKB’li bireylerin beyin yapısı, beyindeki bazı
kimyasal değerleri, onların için durmayı ve “sakin ol”mayı zorlaştırmaktadır.
Durumu sevdiklerimizle birlikte kabullenmek, uygun tedavi yöntemleri aramak,
damgalamaya karşı birbirimizi korumak ve çevremizi bilinçlendirmek en uygun
adımlar olacaktır.

Kaynakça
Blachman, D. R. ve Hinshaw, S. P. (2002). Patterns of friendship among girls with and without attention
deficit/hyperactivity disorder. Journal of Abnormal Child Psychology, 30, 625-640.
Bloch, M. H., Landeros-Weisenberger, A., Sen, S., Dombrowski, P., Kelmendi, B., Coric, V., … Leckman, J. F. (2008).
Association of serotonin transporter polymorphism and obsessive-compulsive disorder: Systematic review. American
Journal of Medical Genetics, Part B, Neuropsychiatric Genetics, 147B(6), 850-858.
Chronis, A. M., Jones, H. A. ve Raggi, V. L. (2006). Evidence based psychosocial treatments for children and
adolescents with attention deficit /hyperactivity disorder. Clinical Psychology Review, 26, 486-502.
Conceicao do Rosario-Campos, M., Leckman, J. F., Mercadante, M. F., Shavitt, R. G., Prado, H. S., Sada, P., …
Miguel, E. C. (2001). Adults with early onset of obsessive-compulsive disorder. American Journal of Psychiatry, 158,
1899-1903.
Kring, A. M., Johnson, S. L., Davidson, G. ve Neale, J. (2014). Abnormal Psychology (12.baskı). Singapore: Wiley.
Özdemiroğlu, F. A. (2006). Genel psikiyatri polikliniğinde erişkin dikkat eksikliği-hiperaktivite bozukluğu sıklığı ve
dikkat eksikliği-hiperkativite bozukluğuna eşlik eden diğer psikiyatrik bozukluklar (Uzmanlık tezi). İstanbul Üniversitesi,
İstanbul.
Taylor, S., Jang, K. L. Ve Asmundson, G. J. (2010). Etiology of obsessions and compulsions: A behavioral genetic
analysis. Journal of Abnormal Psychology, 119(4), 672-682.
Willcutt, E. (2005). The etiology of ADHD: Behavioral and molecular genetic approaches. Cognitive and Affective
Neuroscience of Psychopathology, Oxford University Press.
http://psych.colorado.edu/~willcutt/pdfs/willcutt_adhd_genetics_inpress.pdf

