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Girifl

Kendine zarar vermeyle seyreden hastal›klar grubu, ka-
fl›nma, koparma, s›kma, çekme, emme, ›s›rma gibi
stress rahatlat›c› hastal›klar›n abart›l› flekilleriyle karak-
terizedir1,2. 
Liken Simpleks Kronikus (Nörodermatit, Neuroderma-
titis Circumscripta): Genellikle puberteden sonra ve ka-
d›nlarda s›k görülen hastal›k, grubun en s›k görülen iki
hastal›¤›ndan biridir. Bafllang›çta hiçbir bulgu yokken
sinsi bir kafl›nt› hissiyle hasta kafl›nmaya bafllar1-4. Bazen
folikülit, travma vb tetikleyici olabilir. Ruhsal bozukluk-
lar, stress vb kafl›nt›y› artt›r›r. Kronik kafl›nt› likenifikas-
yona neden olur. Likenifikasyon görüntüsü deride ka-
l›nlaflma, sulkuslarda derinleflme, hipo ve/veya hiper-

pigmentasyonun da bulunabildi¤i plak fleklinde yap›-
lardan oluflur. Üzerinde ekskoriyasyonlar, skuamlar,
krutlar, s›z›nt› bulunabilir1,3,4,5 (Resim 1, 2). Bu görüntü,
spesifik olmay›p, kronik kafl›nt›ya neden olan her has-
tal›kta ayn› görüntü ortaya ç›kabilir. Bu nedenle ay›r›c›
tan› zor olabilir, atopik dermatit, kronik irritasyon der-
matiti vb. ay›r›c› tan›da düflünülmelidir.  Likenifikasyon,
kuru ve kal›n deri nedeniyle kafl›nt› efli¤ini düflürür, ye-
ni kafl›nt›y› ça¤›r›r ve “kafl›ma← →kuruma , kal›nlaflma”
fleklinde  bir k›s›r döngü oluflturur. Kafl›nt› genellikle
akflamlar› artar ve hastalar kriz halinde gelen, dayan›l-
maz bir kafl›nt› ata¤› tan›mlarlar. Kafl›nt› ata¤›ndan an-
cak yo¤un kafl›nmayla deriyi y›rtarak “Pis kan›” (genel-
likle simsiyah olarak tan›mlan›r) ak›tt›ktan sonra rahat-
lad›klar›n› ifade ederler1. Kafl›nt›dan a¤r›ya geçifl ani
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Özet

Bu grup hastal›klar, kafl›nma, koparma, s›kma, çekme, emme, ›s›rma gibi stress rahatlat›c› hastal›klar›n abart›l› flekilleriyle karakte-
rizedir. Bu grupta liken simpleks kronikus, prurigo nodülaris, nörotik ekskoriyasyon, trikotillomani, onikotillomani gibi hastal›klar
bulunur. Altta yatan psikolojik bozukluk s›kl›kla depresyon, anksiyete, obsesif kompulsif bozukluk olabilir. ‹natç› ve zor hastal›klar
olup, dermatolo¤un yan› s›ra muhakkak deneyimli bir psikiyatr›n yard›m›yla ve uzun süre içerisinde sab›rla tedavi edilmelidir. 
(Türkderm 2010; 44 Özel Say› 1: 41-5)
Anahtar Kelimeler: Liken simpleks kronikus, prurigo nodülaris, nörotik ekskoriyasyon, trikotillomani, onikotillomani

Summary

This group of diseases are characterised with the aggravated types of stress releasing behaviors like scratching, picking, 
squeezing, and sucking. Lichen simplex chronicus, prurigo nodularis, neurotic excoriations, trichotillomani, and onychotillomani
are the diseases in this group. Depression, anxiety, and obsesif compulsive disease are the main underlying psychologic diseases.
They need a skillfull psychiatric approach in addition to dermatologic treatment, and should be treated with patience in a long
duration. (Turkderm 2010; 44 Suppl 1: 41-5)
Key Words: Lichen simplex chronicus, prurigo nodularis, neurotic excoriations, trichotillomani, and onychotillomani
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olur ve bu ani kesilme “Deri orgazm›” diye de adland›r›rl›r.  Ba-
zen kafl›nt› için eller yetmeyip, t›rnak s›rtlar›, kalem, f›rça gibi
aletler de kullan›labilir.Kafl›nt› emosyonel stresle çok paralellik
gösterir. Hastalar genellikle stabil fakat çok gergin olarak ta-
n›mlan›r2.
Yerleflim yeri, hasta solak de¤ilse, sa¤ elin uzanabilece¤i alan-
lard›r. S›rtta, skapulalar›n ortaya yak›n k›sm›, ense, saçl› deri,
kollar, ayak s›rt›, el ve ayak bilekleri en s›k görülen alanlard›r1-5.
Avuç içi, ayak taban›, kulak içi, göz kapa¤› da tutulabilir. Ayr›ca
vulva, skrotum, anal bölge s›kça görüldü¤ü alanlardand›r, fakat
anus çevresiyle genital bölge bir arada s›kça tutulmaz.  Özellik-
le s›rtta kronik kafl›ma eylemi sekonder amiloidoza (liken ami-
loidoz veya maküler amiloidoz) yol açabilir1,3. 
Ay›r›c› tan›da bölgelere göre de¤ifliklik göstermekle birlikte
öncelikle atopik dermatit akla gelmeli, kronik kafl›nt›yla seyre-
den di¤er hastal›klar da düflünülmelidir. Anal bölgede, skro-
tumda, vulvada bakteri ve mantar enfeksiyonlar›, barsak para-
zitleri, kontakt dermatitler akla gelebilir1,3,6.
Aile sorunlar›, cinsel sorunlar, çevre uyumsuzlu¤u, afla¤›l›k
kompleksi, uzun süren stres, anksiyete1,3 s›k görülen tetikleyici-
lerdir. Psikotik veya nörotik kiflilerde s›kt›r. Baz› yazarlar, has-
talar›n sald›rganl›klar›n›n, y›k›m içgüdülerinin mazohistik bir
yans›mas› fleklinde yorumlamaktad›rlar1.
Tedavide dermatolojik tedavinin yan› s›ra Liyezon psikiyatrisin-
den destek almak yararl› olur. Trisiklik antidepresanlar veya
SSRI (seçici serotonin geri al›m inhibitörleri) grubu antidepre-
sanlar yararl› olurlar. Davran›fl tedavileri çok yararl› olabilir1,2,3,5.
Dermatolojik tedavide kafl›nt›← →kafl›ma k›s›r döngüsünün k›-
r›lmas› temel amaçt›r1,3,4,5.  Afl›r› nem, afl›r› kuruma, irrite edecek
giysiler vb tetikleyicilerden kaç›n›lmal›d›r5. Pomat baz›nda,
güçlü kortikosteroidler bafllang›çta çok yararl›d›r, nemli zemi-
ne uygulama, gerekirse oklüzyon denenebilir. Yerel tedavinin
aylarca devam etmesi gerekebilir, normal deri k›vam›n›n yaka-
lanmas› gerekir. Düzelme oldukça steroidlerin gücü ve s›kl›¤›
azalt›labilir1,4,5. Dar alandaki kal›n lezyonlarda lezyon içi triam-
sinolon (4-5 mg/ml) uygulamas› da denenebilir1,3,4,5 ve gerekirse
lezyon içi steroid bafllang›çta haftada bir de yap›labilir5. Kalsi-
nörin inhibitörlerinin yarar›ndan da söz edilmektedir5. Bunun
yan› s›ra kafl›nt›y› h›zl› kesebilmek için doksepin, lokal aneste-
zikler, kapsaisin devreye sokulabilir1,2,4,5. ‹natç› durumlarda aspi-
rin solüsyonlar› denenmifltir6. Antihistaminiklerin yarar› yok gi-
bidir. Sedasyonlu olanlar özellikle hidroksizin akflam dozlar›
fleklinde kullan›labilir1,4.

Prurigo Nodülaris
Liken simpleksin çok abart›l› bir flekli gibi kabul edilir. Klinik
bulgular› ve patolojisi de bu görüntüyü verir. Elin ulaflabilece-
¤i alanlar, bafll›ca ekstremitelerde, özellikle de krural bölgede
çok görülür. Avuç içi, ayak taban› ve yüzde enderdir1,4. fiiddet-
li kafl›nt›l›, 0,5-1 cm çapl›, ortalar› krutlu, gri-kahverengi, sert
nodüller ve baz›lar›nda erozyonlar, bazen nas›r›ms› keratozlar,
fissürler görülür1,3,4 Say› iki-üç taneden yüzlerceye de¤iflebilir4.
Kafl›nt› aral›kl› ve fliddetli ataklar halinde ve genellikle de stres
alt›ndayken gelir, fakat genellikle lezyonun kendisine s›n›rl›d›r
Ancak deri y›rt›l›p kanama görülünce rahatlar1,3. Atopik derma-
tit veya baz› sistemik hastal›klara sekonder olarak da buluna-
bilir, Bu nedenle bir hastada prurigo nodülaris varsa, altta ya-
tan herhangi bir pruritus sistemik nedeninin ekarte edilmesi
önemlidir4.
Histolojik olarak, artm›fl mast hücreleri, eozinofilik degranülas-
yon, papiller dermal sinirlerin hipertrofisi ve artm›fl P maddesi
ve kalsitonin geniyle ilgili immünreaktivite hepsinde gözlen-
mifltir, fakat bu de¤iflikliklerin  ne ifade etti¤i, nedensel mi yok-
sa enflamasyonun sonucu mu oldu¤u bilinmemektedir6.
Tedavisi zor ve tart›flmal›d›r. Hem pruritusun hem de deri lez-
yonlar›n›n tedavisi zordur ve s›kl›kla çeflitli tedavi rejimlerine
dirençlidirler. Süregelen pruritus ve deriyi kaz›ma döngüsünü
durdurmak önemlidir. Hastalar tekrarlayan kaz›malar›n pruri-
go nodülaris lezyonlar›n› artt›rd›¤› konusunda uyar›lmal›d›r.
Kombinasyon yaklafl›m›nda anti-OKB, antianksiyete veya anti-
depresan ajan›n›n dermatolojik tedavi ile kombinasyonu flek-
linde al›nmas› gereklidir1,3,4. Stres rahatlat›c› önlemler, liyezon
psikiyatrisinden destek, yararl› olur. Doksepin hem antidepre-
san hem de antianksiyete ajan› olarak kullan›fll›d›r, antipruritik
ve antihistaminik tedavide de ayn› flekilde kullan›labilir1,3,4,6.
Dermatolojik tedavide topikal antipruritik mentol ve fenol ve-
ya pramoksin gibi anestezik madde içeren nemlendiriciler yar-
d›mc› olabilirler. Kapsaisin %0,025-0,3 günde dört ila alt› kere
ve kalsipotriol günde iki kere kullan›m›n›n etkili oldu¤u bildi-
rilmifltir, takrolimus de¤iflik derecelerde baflar› sa¤lam›flt›r3,4.
Az say›da lezyonlarda lezyon içi triamsinolon enjeksiyonlar›
çok iyi yan›t verir. Güçlü  steroidler, ancak oklüzyon alt›nda iyi
etki yapabilir1,3,4. Kriyoterapi kullan›lm›flt›r, fakat depigmen-
tasyon ve sikatris kalabilir4. Çok say›da lezyon varsa Goecker-
man, UVB veya PUVA ile fototerapi uygulanabilir. Ciddi di-
rençli vakalarda, azitretin, siklosporin (3,0-4,5 mg/kg/gün) ve
talidomid (100-300 mg/gün, minimum 6 ayl›k) kullan›m›n›n et-
kili oldu¤u bildirilmifltir3,4,6.
Nörotik Ekskoriyasyonlar
(Psikojenik ekskoriyasyon, kompülsif deri koparma, dermatilo-
mani) Bu hastal›kta, hastalar derilerini yolmak için duyduklar›
dayan›lmaz dürtü ile t›rnaklama yoluyla erozyonlar yaparlar,
koparma, kaz›ma veya sürterek zedeleme fleklinde olabilir3,4,7,8.
Kendi kendine zarar verme yoluyla geliflen hastal›klar›n en yay-
g›n iki fleklinden biridir2,4. Kad›nlarda daha s›k görülen tablo,
her yaflta görülebilmekle beraber 20-40 yafllar aras›nda daha s›k
görülür. 30-50 yafl›n üzerinde bafllayanlar ise daha inatç› 
olgulard›r. Dermatoloji kliniklerindeki rastlan›rl›k oran› %2 
civar›ndad›r8. Hafif ve geçici flekillerin ço¤u zaman doktora 
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baflvurmamalar› veya gözden kaçmalar› nedeniyle, toplumda
san›landan daha s›k oldu¤u düflünülmektedir2,4.
Stres, depresyon, anksiyete ve obsesif kompulsif bozukluk, s›n›r
(borderline) kiflilik bozuklu¤u s›kl›kla altta yatan psikolojik bo-
zukluklard›r1,3,4,8. Bu hastalar genellikle afl›r› duyarl›, kendine gü-
veni az, hata yapmaktan korkan, elefltiriye duyarl›, çekingen,
duygular› bast›r›lm›fl, kendini suçlay›c›, kat›, tak›nt›l› ve mükem-
meliyetçi kiflilerdir2,4. K›zg›nl›k, sald›rganl›k duygular› afl›r› bask›-
lanm›fl olup, bazen patlamalar fleklinde su yüzüne ç›karken, ba-
zen de kendine yönelik y›k›c›/zarar verici bir eyleme dönüflebi-
lir. Suçluluk duygular›n› veya bazen öfkelerini bast›rmaya, ken-
dilerini cezaland›rmaya yönelik olabilir. Reddedici ve cezaland›-
r›c› ebeveyn öyküsüne de oldukça s›k rastlan›r1,4. Bu hastalar,
psikiyatrik hastal›k yönünden de homojen bir grup de¤ildir.
Obsesif-kompülsif hastal›¤›n bir yans›mas› fleklinde karfl›m›za
ç›kmas› s›k görülen bir fleklidir. Özellikle çocuklar baflta olmak
üzere geçici ve hafif olgularda obsesif-kompülsif zeminde stre-
se karfl› bir yan›t fleklinde de görülebilir. Obsesif-kompülsif has-
tal›¤›n psikobiyolojik olarak serotoninle ilgili nöral yollarda
azalm›fl aktivite ile karakterize oldu¤u gösterilmifltir. Baz› has-
talarda, semptomlar›n agresif düflüncelerin yüzeye ç›kmas› so-
nucunda geliflen anksiyetenin bir uzant›s› oldu¤u düflünülür.
Hastal›k jeneralize anksiyetenin sonucu olarak da geliflebilir,
yaln›zca kompülsif eylemle sakinleflen, denetlenemeyen düflün-
celer ve sürekli artan anksiyete tipiktir. Bazen de majör depres-
yonun bir sonucu olarak karfl›m›za ç›kabilir. Özellikle orta yafl›
geçkin kad›nlarda veya baz› akneli erkeklerde depresyon sonu-
cu nörotik ekskoriyasyon görülmesi daha s›kt›r. Ajite depres-
yonlu hastalarda, ekskoriyasyon, gerçek psikososyal sorunlar-
dan bir kaç›fl ve depresyona karfl› bilinçsiz bir savunmad›r. Nö-
robiyolojik olarak, klifle davran›fllar›n di¤er nörotransmitterler-
le birlikte özellikle dopamin arac›l›¤›yla ortaya ç›kt›¤› ve stresin
de beta endorfin ve kortizol sal›n›m›yla dopaminin sal›n›m›n›
artt›rd›¤› da düflünülmektedir8. Hastalar›n yolunmalar› d›fl›nda
yaflam flekilleri tamamen normal görünebilir1-4,8. Psikososyal
stresler ataklar› tetikler2,8. Bu hastalar çöküntüde olduklar›nda,
kendilerini iyi hissetmediklerinde, kompülsif bir flekilde derile-
rinde kafl›ma, oyma, yolma eylemleri yaparlar ve bu kanama ve
a¤r› ortaya ç›kana kadar sürdürülür. Bu yolunmalar bazen özel
bir yer ve zaman edinilerek törensel bir durum alabilir ve saat-
lerce sürebilir (Resim 3). Bu davran›fllar›ndan sonra da derideki
bu flekil bozukluklar›ndan dolay› mutsuz olurlar2. 
Nörotik ekskoriyasyonda lezyonlar hastan›n ellerinin, özellikle
de sa¤ elinin ulaflabildi¤i alanlarda yerleflir. Yüz, kolun ekstan-
sör k›s›mlar›, boyun, omuzlar, bacaklar›n arka k›s›mlar›, s›rt or-
tas›, kalçalar s›k görüldü¤ü alanlard›r1-4,8. Bu alanlarda kafl›nt›
olabilir veya olmayabilir. Bazen zeminde akne papülü, folikü-
lit, keratin t›kaçlar›, böcek ›s›r›klar› gibi küçük primer lezyon-
lar, kafl›nma ve kaz›ma için bahane olan odak noktalar› olabi-
lir. Hastal›¤›n aktivitesi, genellikle gece ve hasta boflken artar.
Krutlanan lezyonlar›n krutlar› da hasta taraf›ndan kopart›l›r ve
bir k›s›r döngü bafllar1,8. Bir k›s›m hasta olay› meydana getirdi-
¤inin fark›nda de¤ilken, bir k›sm› da bu ifli zevk alarak yap-
maktad›r. Hastalar, lezyonlar› kendilerinin yapt›¤›n› inkar et-
mez, kabul ederler, fakat bu kaz›malar›n kaç›n›lmaz ve gerek-

li oldu¤u iddias›ndad›rlar1,3,4. Genellikle doktora, bafllang›çtan
5-8 sene sonra gelinir1.
Dermatolo¤un gördü¤ü belirtiler, kafl›ma ve t›rnaklamayla
ortaya ç›kan küçük krutlu lezyonlar ve ekskoriyasyonlard›r.
Hastal›¤›n fliddeti, psiflik hastal›¤›n fliddeti ile paralel olup,
de¤iflik yafllarda belirtiler bir arada olabilir. Ço¤u kez lez-
yonlar 1 cm’den küçük olmakla birlikte ender olarak 1-2 cm
olabilir. Lezyonlar›n ço¤u köfleli ve do¤al olmayan görü-
nüfltedir, çizgisel, oval de olabilir1,2,4. Derin olan lezyonlar›n
yerlerinde çevresi hiperpigmente, ortas› hipopigmente ha-
fif atrofik sikatrisler kal›r1-3. 
Hastal›¤›n özel bir flekli akne ekskoriye ad› verilen ve yüzdeki
çok hafif akne zemininde yerleflen fleklidir1,3. Akne ekskoriye,
nörotik ekskoriyasyonun bir tipi olarak düflünülmektedir. Has-
talar ç›kan lezyonlar› çizer ve kopar›r ki; bu hastal›kta kopar›-
lan lezyonlar aknedir. S›kl›kla, hafif akne fliddetli ekskoriyas-
yonlarla beraberdir. Lezyonlar o kadar derin hale gelebilir ki,
sikatris oluflabilir. Akne ekskoriye en s›k olarak genç kad›nlar-
da görülür, bundan dolay› “acne excoriee des jeunes filles” ta-
n›m› kullan›l›r4. Buna karfl›l›k, baz› kaynaklar akne yafl›n›n üze-
rinde daha s›k oldu¤unu söylemektedir2. Bunun tedavisinde ek
olarak iyi bir akne tedavisiyle zeminin de temizlenmesi gere-
kir2. Saçl› deride yerleflirse sikatrisyel alopesili alanlar, k›r›k saç-
lar da görülebilir4. 
Tan›da zorluk çekilebilir. Kafl›nt›l› dermatozlar›n hepsi akla ge-
lebilir. En s›k kar›flt›¤› hastal›klar›n bafl›nda artefakt dermatiti
ve parazit delüzyonlar› gelir1,7. Artefakt dermatitinde lezyonlar
genellikle büyük olup, hasta lezyonlar› kendi yapt›¤›n› kabul
etmezken, burada tam aksine lezyonlar›n küçük oluflu ve has-
talar›n eylemi kabulü tan›ya götürür. Fakat bazen büyük lez-
yonlu, fakat hasta taraf›ndan kabul edilen ara tablolar da gö-
rülebilir. Bizim bir hastam›zda her iki kalça da 15-20 cm’in üze-
rinde kafl›nt›l› ülserler vard› ve özellikleri ve öyküsü tamamen
nörotik ekskoriyasyona uymaktayd› (Resim 4). Ayn› hastan›n
ülserin tam ortas›n› kafl›yarak yolmas› da bir vizit s›ras›ndaki ki-
flisel gözlemimdir. Parazit delüzyonlar›nda ise anamnez çok ti-
piktir. Nörodermitlerin fliddetli flekilleri de bazen kar›flabilir1. 
Tedavinin dermatolojik k›sm› pek etkin de¤ildir.  Kafl›nt›y› ve
dolay›s›yla yolunmay› önlemek için, yerel steroidler, doksepin
veya yerel anesteziklerle kombine edilebilir3,6,7. Altta yatan fo-
likülit vb tetikleyiciler ortadan kald›r›lmaya çal›fl›l›r, derinin
nemli ve yumuflak tutulmas› yararl›d›r1,4. Fakat etkileri s›n›rl›d›r.
Psikiyatrik tedavi farmakolojik ve psikolojik tedaviler kombine
edilir. Bazen basit bir empatik, destekleyici tedavi yard›mc› ola-
bilir2. Doksepin (yüksek dozlara ç›k›lmas› gerekebilir) etkili 
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olabilir, veya SSRI grubu (floksetin, fluvoksamin, citalopram),
klomipramin, naltrekson ve dopamin antagonistleri,  antidep-
resanlar kullan›labilir (özellikle obsesif kompülsif bozukluk du-
rumlar›nda), hidroksizin yararl› olabilir1-4,7,8. Psikoz varsa pimo-
zid veya olanzapin kullan›labilir7. Y›llarca tedavi gerekebilir.
Yolunmay› erteleme veya atak s›ras›nda yön de¤ifltirme davra-
n›fllar›n› gelifltirmeye çal›fl›l›r. Davran›fl modifikasyonunda,  bi-
liflsel-davran›flç› (kognitif psikoterapi) ve psikodinamik psikote-
rapinin baflar›l› olabilece¤i bildirilmifltir. Olay› bafllatan alt ya-
p›daki psikolojik sorunlar bulunmaya ve çözümlenmeye çal›fl›l-
mal›d›r1-4,8.
Trikotillomani (Trikotillozis)
‹lk kez 1889’da Hallopeau taraf›ndan tan›mlanm›flt›r2. Baflta
saçlar olmak üzere, k›l kopar›lmas›yla karakterizedir ve saç d›-
fl›nda kafl, kirpik, gövde ve hatta pubis k›llar› da kopar›labilir.
K›sa, k›r›k, düzensiz k›llar ayn› alanda de¤iflik oranlarda saç dö-
külmesi ile kendini gösterir. Genellikle çocuklar ve gençlerde
eriflkinlerden fazla (1/7) görülür ve ortalama yafl erkekler için 8
ve k›zlar için 12 yaflt›r ve bu yafllarda cins da¤›l›m› eflittir veya
k›zlarda biraz daha fazla olabilir1,4,8. Eriflkinlerde ise kad›nlarda
(1/5) s›k görülür. Hastalar genellikle saçlar›n› koparmak için da-
yan›lmaz bir dürtü hissettiklerini, ayr›ca koparana kadar afl›r›
bir gerginlik hissettiklerini ve koparma eyleminden sonra bü-
yük bir rahatlama hissettiklerini söylerler1-4. Çocuklar (Resim 5),
bafllang›çta eylemi kabul etmese de, iyi bir yaklafl›mla rahatla-
malar› sa¤lanabilir. Çocuklarda anne-çocuk iliflkisi bozuklu¤u
ön plandad›r, okul sorunlar›, kardefl k›skançl›klar› etkili olabilir
ve emosyonel sorunlar genelde daha hafiftir, genellikle geçici
bir olaya tepki fleklinde olabilir, iyi bir telkin çözüm için yeterli
olabilir. Daha selim seyirli olup kendi kendini s›n›rlayabilir1,2. Er-
genlerde (özellikle k›zlar) aile iliflkileri, okul sorunlar›, beden
imaj bozuklu¤u gibi nedenlerin tetikledi¤i daha ciddi psikopa-
tolojik sorunlar olabilir, anksiyete ve depresyon akla gelmeli-
dir2. Eriflkinlerde olay› kabullenme de daha zordur, olay›n çö-
zümü de. Eriflkinlerde daha da ciddi psikopatolojiler vard›r,
depresyon, flizofreni, stress, anksiyete, distimi, obsesif-kompül-
sif bozukluk, panik ataklar altta yatan sebep olabilir. Psikodi-
namik  bak›fl aç›s›na göre  trikotillomanili hastalar›n ifllevselli¤i
bozuk bir aile içerisinde yetiflti¤i  ve ayr›lma, bireyleflme sorun-
lar› yaflad›klar› ileri sürülmektedir2.  Her ne kadar obsesif kom-
pulsif bozukluk altta yatan nedenler aras›nda gösterilse de,
tabloyla uyuflmayan yanlar› da vard›r. Son zamanlarda daha
çok bir dürtü kontrol hastal›¤› olarak de¤erlendirilmekte ve bu
hastalar›n belirgin obsesyonlar› olmad›¤› vurgulanmaktad›r,
ayr›ca davran›fllar gelecek bir zarar› önlemeye yönelik de¤ildir.

Bunun yan› s›ra hastalar›n önemli bir k›sm› saç koparmalar s›-
ras›nda transa benzer bir durumda olduklar›n› ve yar› bilinçli
veya bilinçsiz flekilde eylemi yapt›klar›n› ve nöbetin sonunda
alg›lad›klar›n› ifade ederler8. Gerginli¤i azaltabilecek  uyum
mekanizmalar› tam olarak geliflmemifltir, zay›f uyaran (stimu-
lus) kontrolu ve çözümlenmemifl öfke problemi vard›r. Bu has-
talar için saç çekme  gerginliklerini kontrol etmek  için bir yol-
dur. Dirençli vakalarda, tabloya parmak emme, t›rnak yeme gi-
bi di¤er davran›fl bozukluklar› ve okul baflar›s›nda düflme, bo-
zuk efl ve aile iliflkileri efllik eder1,2,4. %5-8’lik aile öyküsü gene-
tik yatk›nl›¤› veya süre¤en, ailesel bir psikososyal yan›t› düflün-
dürmektedir2. Daha genç hastalar genelde bofl kald›klar› za-
man, yaln›zken, yorgunken ve genelde de akflamlar› saç kopa-
r›rlar. Eriflkinlerde daha bilinçli ve planl› bir davran›fl fleklinde
olup, önce kal›n veya bükümlü saçlar› kopar›rken yavafl yavafl
alan genifller2. 
Tipik görüntü, düzensiz flekilli saçs›z alanlard›r. 0,5-1 cm’den 10
cm veya daha büyük boyutlara da ulaflabilir. Saçs›z alanda gö-
rülen de¤iflik boyda, sert k›r›k saçlar ay›r›c› tan›da çok yard›m-
c›d›r, ayr›ca aralarda tamamen sa¤lam saçlar bulunabilir1,3,4.
Elin hakimiyet durumuna göre, en fazla verteks olmak üzere,
oksipital, frontal alanlarda görülebilir. Genelde küçük bir nok-
tadan bafllay›p merkezden perifere yay›l›r (Resim 6, 7)2. Ay›r›c›
tan›da en çok alopesya areata, tinea kapitis, moniletriks, pili
torti, traksiyon alopesisi kar›fl›kl›k yaratabilir1,3,4. Hastalar flapka
veya örtülerle bu dökük alanlar› saklamak isterler8. Histopato-
lojik incelemede perifoliküler kanamayla birlikte travmatize
saç folikülleri, dermiste parçalanm›fl saçlar, bofl foliküller ve de-
forme saç saplar› (Trikomalazi) görülebilir. Multipl katajen saç-
lar karakteristik olarak görülür2,3. Özellikle çocuklarda alan› t›-
rafllay›p saç ç›k›fl›n› gözlemek de tan›ya yard›mc› olur3, veya ala-
n› bir bantla kapatarak da ayn› gözlem yap›labilir8.  Eriflkinler-
de gövde k›llar› da hedef alanlardand›r. Eriflkinlerde birden
fazla alandan k›l koparma s›kt›r (üçte biri üç alandan)2.  Ayr›ca
hastalarda dökük alanlar› saklama e¤ilimi vard›r2,8.
Baz› hastalarda “trikofaji” de eklenebilir ki bu çekilen saçlar›n
çi¤nenip yutulmas› ile olur ve muhtemelen trikobezoarlar ile
intestinal obstruksiyona neden olur2-4.
Rinotileksomani (Burun k›l› koparma) da az bilinmekle birlikte
en s›k görülen flekillerdendir1.  Çok seyrek olarak hastalar bafl-
kalar›n›n k›llar›n›, hayvanlar›n k›llar›n› veya (çocuklarda) oyun-
caklar›n›n k›llar›n›  koparabilirler8.
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Trikotillomaninin etkili tedavisi zordur ve genifl, esnek bir yak-
lafl›m gerektirir4. Tedavi çocuklarda daha kolayd›r, yumuflak bir
yaklafl›m, iyi bir iletiflimle, olay›n kabullenilmesi zor de¤ildir.
Daha sonra çocuk psikiyatristine yönlendirilebilir. Eriflkinlerde
altta yatan psikolojik sorun çok daha ciddi ve fliddetli olabilir.
Muhakkak deneyimli bir psikiyatristin deste¤i al›nmal›d›r1,3.
Davran›fl modifikasyonu tedavinin temelidir. Bu kendi kendini
monitorize etme, hastalar›n saçlar›n› çekmek için büyük istek
duyduklar›nda baflka bir fley yapmalar›n› ö¤retmek, relaksas-
yon tedavisi ve pozitif destekten oluflmaktad›r. Ek olarak, psi-
koe¤itim üzerine odaklanan kat› destek a¤› ve efl deste¤i kul-
lan›fll›d›r2,4,8.  Trisiklik antidepresanlar ve SSRI grubunun yararl›
oldu¤u bildirilmektedir, son zamanlarda klomipramin ve olan-
zapinle de iyi sonuçlar bildirilmektedir1-4,8.
Onikotillomani, onikofaji ve parmak emme de bu grubun özel
tipleridir ve bazen özellikle trikotillomani olmak üzere di¤er-
leriyle birlikte görülebilir1,2. Onikofaji etyolojisinde stres, aile
üyelerinin taklidi, parmak emmeden dönüflüm say›labilir2. Be-
nim hastalar›m›n aras›nda da t›rnak yiyen 50 yafl üzeri bir ba-
ba (obsesif, mükemmeliyetçi, müdahaleci ve bask›c›) ve yine
y›llard›r t›rnak yiyen biri k›z biri o¤lan iki çocu¤u bulunmakta-
d›r. Buradaki ba¤lant›n›n örnekleme mi, genlere mi ba¤l› veya
baflka bir neden mi ba¤l› oldu¤unu saptamak oldukça zor olsa
gerektir. T›rnak yeme el parmaklar›na s›n›rl› olmakla birlikte,
t›rnak koparma tüm t›rnaklara yay›labilir2. T›rnak kütikülas› ve
t›rnaklar›n hasar› paronifli, t›rnak distrofisi ve longitudinal me-
lanonifliye neden olabilir. Ço¤u zaman hasta taraf›ndan eylem
kabul edilir. Kronik ve fliddetli olgularda ileri distrofi ve anoni-
fli dahi görülebilir2. Ayr›ca t›rnak dipleriyle tik halinde oynama
al›flkanl›¤› da t›rnaklarda ciddi flekil bozuklu¤una yol  açar, eni-

ne yerleflmifl derin sulkuslar, t›rnak pla¤›nda dalgalanmalar ol-
dukça tipiktir. Hastalar genellikle fark›nda de¤ildir ve ço¤u kez
olay yine stres zamanlar›nda gerçekleflmektedir (Resim 8).
Kompülsif dudak ›s›rma veya koparma keilitis fleklinde kendini
gösterir. Bir genç bayan hastam›zda “in situ ca” düzeyine gel-
mifl bir dudak ›s›rma keilitisine rastlam›flt›k1.
Dermatotlazya (Dermathothlasia) 
Dermatotlazya, ekimotik alanlar yaratacak flekilde kendini
ovalama veya çimdikleme yönünde dayan›lmaz bir arzuyla ka-
rakterize bir deri nörozudur, bazen herhangi bir yerdeki a¤r›-
ya karfl› koymak için yap›l›r3.
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