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ÖZET

SUMMARY

Amaç: Yapýlan çalýþmalarda Antisosyal Kiþilik Bozukluðu
(AKB) olgularýnda þiddet suçu niteliðine göre sosyodemografik özelliklerin ve saldýrganlýk düzeylerinin farklý
olduðu ortaya konulmuþtur. Bu çalýþmada düþük ve yüksek düzeyde þiddet suçu iþleyen AKB olgularýnýn mizaç ve
karakter özelliklerinin farklýlýk gösterip göstermediðinin
tespit edilmesi amaçlanmýþtýr. Yöntem: AKB tanýsý konmuþ olgulardan Taylor þiddet derecelendirme ölçeðine
göre 0-2 düzeyinde deðerlendirilen 26 olgu hafif þiddet
grubunu, 3-4 olarak deðerlendirilen 28 olgu aðýr þiddet
grubunu oluþturmuþtur. Her iki grup AKB olgularý ve bu
olgular ile yaþ ve eðitim düzeyi yönünden eþleþtirilmiþ
saðlýklý kontrol grubunun Mizaç ve Karakter Envanteri
(MKE) puanlarý karþýlaþtýrýlmýþtýr. Bulgular: Aðýr þiddet
grubu AKB olgularýnýn Yenilik Arayýþý alt ölçeði toplam
puanýnýn hafif þiddet AKB grubu ve kontrol grubundan
yüksek, Zarardan Kaçýnma ve Ödül Baðýmlýlýðý alt ölçeði
toplam puanýnýn hafif þiddet AKB grubu ve kontrol
grubundan düþük, Kendini Yönetme alt ölçeði toplam
puanýnýn kontrol grubundan düþük, Ýþbirliði Yapma alt
ölçeði toplam puanýnýn hafif þiddet AKB grubu ve kontrol
grubundan düþük olduðu tespit edilmiþtir. Sonuç: Aðýr
þiddet grubu AKB olgularýnýn hafif þiddet grubu AKB
olgularýndan mizaç ve karakter özellikleri yönünden
ayrýþtýðý, bu ayrýþmanýn önceki çalýþmalarýn bulgularý ile
uyumlu olduðu deðerlendirilmiþtir.

Objectives: It was determined that the Antisocial
Personality Disorder subjects with violent criminal behavior were different from Antisocial Personality Disorder
subjects without violent criminal behavior in sociodemografic characteristics and aggression levels. The aim
of this study is to investigate temperament and character traits of Antisocial Personality Disorder subjects with
and without violent criminal behavior. Method: 26
Antisocial Personality Disorder subjects who were evaluated 0-2 and 28 Antisocial Personality Disorder subjects
who were evaluated 3-4 levels according to Taylor's violence rating scale constitute low violence group and
severe violence group. Temperament and Character
Inventory scores of both groups of Antisocial Personality
Disorder subjects and healthy control subjects who were
matched for age and education level to Antisocial
Personality Disorder group were compared. Results: In
temperament dimensions of Temperament and
Character Inventory, severe violence Antisocial
Personality Disorder group have higher scores in novelty
seeking and lower scores in harm avoidance and reward
dependence than low violence Antisocial Personality
Disorder group and control group. In character dimensions of Temperament and Character Inventory severe
violence Antisocial Personality Disorder group have
lower scores in self directedness than control groups and
lower scores in cooperativeness than low violence of
Antisocial Personality Disorder and control groups.
Conclusion: It was evaluated that severe violence
Antisocial Personality Disorder subjects differed from low
violence Antisocial Personality Disorder subjects in temperament and character dimensions. This difference is
concurrence with results of previous studies.

Anahtar Sözcükler: Antisosyal kiþilik, þiddet, mizaç,
karakter.
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GÝRÝÞ
Antisosyal Kiþilik Bozukluðu (AKB) iki yüzyýldan
beri bir ruhsal hastalýk olarak kabul edilmektedir.
AKB için DSM ölçütleri baþka insanlarýn hakkýna
tecavüz ve bunun sonuçlarýna aldýrmazlýk biçiminde yaygýn bir örüntü olmasýný gerektirir. Bu
durum kendisini aþaðýdakilerden en az üçünün varlýðý ile göstermelidir. Suça dönük eylemler,
aldatýcýlýk, dürtüsellik, saldýrganlýk, sorumsuzluk ve
piþmanlýk yokluðu. Bu örüntü 15 yaþýndan önce
baþlayan bir davraným bozukluðu ile ilgili olmalýdýr.
AKB'yi eriþkinlerde teþhis etmek için ýsrarlý suça
yönelik davranýþ, zorunlu bir ölçüt olarak karþýmýza
çýkmaktadýr. Cezaevlerindeki erkek mahkumlarýn
2/3 ile 3/4'ü mevcut tanýmlamaya uymaktadýr. Buna
karþýn, toplum örneklemindeki antisosyal kiþilerin
ancak yarýsýndan azýnda suç kaydý vardýr (Ak, Sayar
2002). Yapýlan çalýþmalar, suçlarýn çoðunluðunun
özelikle de þiddet içerenlerinin, suçlularýn küçük
bir kýsmý tarafýndan iþlendiðini göstermektedir
(Stouthamer-Loeber ve ark. 2002). Bu grup suç
iþlemeye göreceli olarak erken yaþta baþlamakta,
antisosyal davranýþlarý devamlýlýk göstermekte
(Moffitt 1993, Nain ve Tremblay 1999, Moffitt
2006), katý, duygusuz yapýlarý ile ön plana çýkmaktadýrlar (Frick ve ark. 1994, Forth ve Burke 1998).
Aðýr ve hafif þiddet grubu AKB olgularýnýn sosyodemografik ve kiþilik özellikleri yönünden
karþýlaþtýrýldýðý bir çalýþmada aðýr þiddet grubunda
anne ve babanýn eðitim düþüklüðünün, ailede
parçalanmanýn, yasa dýþý geçim kaynaklarý kullanmanýn, sert mizaçlý, ilgisiz anne baba özelliklerinin,
aile içi çatýþmalarýn, kardeþ sayýsýnýn fazlalýðýnýn
hafif þiddet grubuna göre belirgin olduðu saptanmýþtýr. Ayný çalýþmada aðýr þiddet grubunda anne,
baba ve kardeþlerde antisosyal davranýþlar, anne ve
babada suç iþleme, daha çok sayýda ve aðýr suçlar
iþleyen aile bireyleri ve akrabalarda daha yüksek
oranda antisosyal davranýþlar tespit edilmiþtir. Aðýr
þiddet grubunun hafif þiddet grubundan Minnesota
Çok Yönlü Kiþilik Envanteri alt ölçeklerinden yansýtma savunma mekanizmasý, paranoid eðilim,
abartýlmýþ cinsiyet, alýþkanlýk halinde suç iþleme,
sosyal sapkýn eðilimler, aile ve otoriteyle çatýþma
puanlarýnýn hafif þiddet grubu ve kontrol grubundan yüksek olduðu tespit edilmiþtir (Özmenler
1995).
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Eriþkin AKB'lilerde yapýlan bir çalýþmada þiddet
suçu iþleyen AKB olgularýnýn iþlemeyen AKB olgularýna göre fiziksel, sözel saldýrganlýk ve öfke
düzeylerinin daha yüksek ve madde baðýmlýlýðý ya
da kötüye kullaným oranlarýnýn daha fazla olduðu
saptanmýþtýr (Algül ve ark. 2007). Ergenlik dönemindeki suçlularda yapýlan bir çalýþmada da yüksek
þiddet grubunda yer alan grubun Antisosyal Tutum
Ölçeði puanlarý, sözel, fiziksel agresyon, öfke ve
dürtüsellik düzeylerinin düþük þiddet grubundan
fazla olduðu, ayný zamanda bu grubun düþük þiddet
grubuna göre alkol ile iliþkili daha çok sorun
yaþadýklarý saptanmýþtýr (Fritz ve ark. 2008). Þiddet
suçlusu 34 erkek olgunun Karolinska Kiþilik Ölçeði
ile yapýlan deðerlendirmede sürekli anksiyete, piþmanlýk ve güvensizlik düzeylerinin normal bireylere
göre yüksek, toplumsallaþma düzeylerinin düþük
olduðu, dolaylý ve sözel þiddet düzeyleri ile irritabilite düzeylerinin ise normal sýnýrlar içinde
olduðu tespit edilmiþtir (Engström ve ark. 1999).
Cloninger, kiþiliðin yapýsýný ve geliþimini tanýmlamak için genel bir psikobiyolojik kuram geliþtirmiþtir. Bu model, genetik olarak birbirinden baðýmsýz, yaþam boyunca orta düzeyde duraðan,
sosyokültürel etkiler karþýsýnda deðiþmez olduklarý
ve algýsal bellekte kavramöncesi yanlýlýklarý içerdikleri varsayýlan dört mizaç boyutu (Yenilik Arayýþý,
Zarardan Kaçýnma, Ödül Baðýmlýlýðý ve Sebat
Etme) ve yetiþkinlikte olgunlaþtýklarý ve kendilik
kavramlarý hakkýnda içgörü edinmesi ile kiþisel ve
sosyal etkinliði etkiledikleri varsayýlan üç karakter
boyutunu (Kendini Yönetme, Ýþbirliði Yapma ve
Kendini Aþma) içermektedir. Cloninger, AKB
olgularýnda Yenilik Arayýþýnýn (YA) yüksek,
Zarardan Kaçýnma (ZK) ve Ödül Baðýmlýlýðýnýn
(ÖB) düþük olduðunu öne sürmüþtür. Ayrýca düþük
Sebat Etmenin (SE) de antisosyal davranýþlarla
iliþkili olduðu ileri sürülmüþtür (Cloninger 1987,
Cloninger ve ark. 1993). Bu çalýþmada hafif ve aðýr
þiddet grubu AKB olgularýnýn mizaç ve karakter
özellikleri yönünden farklýlýk gösterip göstermediðinin tespit edilmesi amaçlanmýþtýr.
GEREÇ VE YÖNTEM
Gülhane Askeri Týp Fakültesi Psikiyatri polikliniðine sevk edilen rütbesiz askerlerden klinik
görüþme ve DSM-III-R Eksen II Bozukluklarý Ýçin
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Yapýlandýrýlmýþ Klinik Görüþme Formunun (SCIDII) Türkçe uyarlamasý (Coþkunol ve ark. 1994) ile
yapýlan deðerlendirme sonrasý DSM-III-R kriterlerine göre AKB tanýsý alan 70 olgu çalýþmaya
alýndý. Onüç olgu düþük eðitim düzeyi nedeniyle,
üçü ise çalýþmaya katýlmayý reddettiði için çalýþma
dýþýnda býrakýldý. Biniþik eksen I psikiyatrik tanýlar
DSM-IV Eksen I Bozukluklarý Ýçin Yapýlandýrýlmýþ
Klinik Görüþme Formunun (SCID-I) Türkçe
uyarlamasý uygulanarak dýþlandý. Olgularýn adli
belgeleri incelendi ve olgular iþledikleri suçlar
gözönüne alýnarak Taylor Þiddet Derecelendirme
Ölçeðine göre sýnýflandýrýldý. Taylor þiddet derecelendirme ölçeðine göre suç þiddeti 0-2 olan 28 kiþi
hafif þiddet grubunu, suç þiddeti 3-4 olan 26 kiþi
aðýr þiddet grubunu oluþturdu. Psikiyatri polikliniðine sevk edilen hastalara refakat etmek üzere
görevlendirilmiþ askerlerden denek grubu ile yaþ ve
cinsiyet yönünden benzer özelliklere sahip, herhangi bir psikiyatrik hastalýðý bulunmayan 30 kiþi kontrol grubunu oluþturdu. Olgularýn sosyodemografik
özelliklerinin sorgulandýðý veri formu ve Mizaç ve
Karakter Envanterini (MKE) doldurmalarý saðlandý. Çalýþmanýn kapsamý açýklandý ve deneklerin
yazýlý izinleri alýndý.Yerel etik kurul onayý alýndý.
Mizaç ve Karakter Envanteri (MKE): Doðru/yanlýþ
olarak cevaplanan ve 240 maddeden oluþan öz
bildirim tarzý bir ölçektir.17 yaþ ve üstündeki
kiþilere uygulanabilmektedir. YA, ZK, ÖB ve SE
olmak üzere dört boyutlu mizaç; kendini yönetme,
iþbirliði yapma ve kendini aþma olmak üzere üç
boyutlu karakter bileþeninden oluþan yedi ana
ölçek ve bunlarýn yirmi dört alt ölçeðinden oluþmaktadýr. Psikiyatrik araþtýrma ve uygulamalarýn
farklý alanlarýnda uluslararasý kullanýmý son 10 yýl
içinde büyük bir artýþ göstermiþtir. Cloninger ve
ark.(1993) tarafýndan geliþtirilmiþ, Türkçe geçerlik
ve güvenirlik çalýþmasý yapýlmýþtýr (Arkar ve ark.
2005).
Taylor Þiddet Derecelendirme Ölçeði: 1985'de Taylor
tarafýndan geliþtirilmiþ olan ve suç þiddetinin 0-4
arasýnda derecelendirildiði bir ölçektir. Þiddet
suçlarýnýn þiddet dýþý, minimal þiddet, orta derecede
þiddet, orta derecede ciddi þiddet, ciddi þiddet þeklinde gruplandýrýlmasýna dayanýr. Gruplandýrmada
kiþiye yönelik tehditler en hafif düzeyi oluþtururken, yaþamý ciddi etkileyen yaralama ve öldürme
suçlarý aðýr þiddet olarak nitelendirilmektedir
(Taylor 1985).
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Verilerin deðerlendirilmesinde, bireylerin tanýtýcý
özellikleri sayý ve yüzde olarak gösterilmiþ, üç
grubun yaþ, eðitim düzeyleri ve MKE puanlarýnýn
karþýlaþtýrýlmasýnda ANOVA testi kullanýlmýþ,
posthoc deðerlendirme Tukey testi ile yapýlmýþtýr.
Üç grubun medeni durum ve madde kullanýmlarýnýn karþýlaþtýrýlmasýnda ise X2 testi kullanýlmýþtýr. Yanýlma düzeyi olarak ? = 0.05 seçilmiþ
ve bu deðere eþit ya da küçük p deðerleri için "istatistiksel olarak anlamlý farklýlýðýn olduðu" yorumu
yapýlmýþtýr.
BULGULAR
Hafif ve aðýr þiddet grubu AKB olgularýnýn yaþ,
eðitim düzeyi, medeni durum, madde kullanýmý
Tablo 1'de verilmiþtir. Kontrol grubunun yaþ ortalamasý 22.4 ± 2.2 ve eðitim düzeyi 9.9 ± 2.0 olarak
saptanmýþtýr.
Tablo 1'den anlaþýldýðý üzere göre hafif ve aðýr þiddet AKB gruplarý arasýnda yaþ, eðitim düzeyi,
medeni durum ve madde kullanýmý yönünden farklýlýk olmadýðý tespit edilmiþtir.
Her üç grubun mizaç ve karakter puanlarý Tablo
2'de verilmiþtir.
MKE'nin mizaç ile iliþkili alt ölçek puanlarýnda aðýr
þiddet AKB grubunun YA alt ölçeði toplam
puanýnýn hem hafif þiddet AKB grubu hem de kontrol grubundan yüksek olduðu, ZK ve ÖB alt ölçeði
toplam puanlarýnýn hem hafif þiddet AKB grubu
hem de kontrol grubundan düþük olduðu saptanmýþtýr.
Karakter ile iliþkili alt ölçek puanlarýnda aðýr ve
hafif þiddet AKB grubunun KY alt ölçeði toplam
puanýnýn kontrol grubundan düþük olduðu saptanmýþtýr. Aðýr þiddet AKB grubunun ÝY alt ölçeði
toplam puanýnýn hafif þiddet AKB grubu ve kontrol
grubundan göre düþük olduðu saptanmýþtýr.
TARTIÞMA
Bu çalýþmada aðýr þiddet grubu AKB olgularýnýn
hafif þiddet grubu ve kontrol grubuna göre MKE
mizaç boyutu alt ölçeklerinden YA puanýnýn yüksek, ZK ve ÖB puanlarýnýn düþük olduðu, karakter
boyutu alt ölçeklerinden ise KY ve ÝY alt ölçek
puanlarýnýn düþük olduðu tespit edilmiþtir. Çalýþ-
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Tablo 1. Hafif ve aðýr þiddet AKB grubu ve kontrol grubunun eðitim düzeyi, medeni durum ve madde kullanýmý
AÞAKB

HÞAKB

Kontrol

(I)

(II)

(III)

Ýstatistik

p

Karþýlaþtýrma

(n=28)

(n=26)

(n=30)

27.0±5.6

26.7±5.1

24.4±2.6

2.9*

0.06

--------

8.7±1.9

8.8±2.0

9.9±2.0

3.4*

0.04

Evli

7.1

19.2

0

Bekar

78.6

73.1

100

11.5**

0.02

I = II < III

Boþanmýþ

14.3

7.7

0

Var

89.3

69.2

0

50.1**

< 0.001

I = II > III

Yok

10.7

30.8

100

Yaþ (yýl)
(ort±ss)
Eðitim düzeyi
(ort±ss)
Medeni durum (%)

Madde kullanýmý (%)

*: ANOVA testi (F deðeri), **: Ki-kare testi. AÞAKB: Aðýr Þiddet Grubu Antisosyal Kiþilik Bozukluðu, HÞAKB: Hafif Þiddet Grubu Antisosyal
Kiþilik Bozukluðu, s.s: standart sapma.

Tablo 2. Hafif ve aðýr þiddet AKB grubu ile kontrol grubunun mizaç ve karakter envanteri (MKE) alt ölçek puanlarý
MKE alt ölçeði

AÞAKB

HÞAKB

Kontrol

(I)

(II)

(III)

Ýstatistik*

p

Karþýlaþtýrma**

(n=28)

(n=26)

(n=30)

Yenilik Arayýþý

25.3±2.6

23.1±3.3

20.8±2.0

20.5

< 0.001

I > II > III

Zarardan Kaçýnma

15.5±2.5

18.3±3.3

21.0±2.6

27.6

< 0.001

I < II < III

Ödül Baðýmlýlýðý

10.0±3.3

14.1±3.0

15.4±3.6

20.4

< 0.001

I < II = III

Sebatkarlýk

3.7±1.6

4.5±1.7

4.4±1.3

2.5

0.09

-------

Kendini Yönetme

22.1±6.4

23.8±5.8

29.4±4.1

9.8

< 0.001

I = II < III

Ýþbirliði Yapma

20.7±3.9

23.2±5.2

24.0±4.4

4.0

0.02

I < II = III

Kendini Aþma

15.9±3.9

16.2±5.9

18.1±6.4

1.5

0.24

-------

*: ANOVA testi (F deðeri),**: Post hoc deðerlendirme, Tukey testi. AÞAKB: Aðýr Þiddet Grubu Antisosyal Kiþilik Bozukluðu, HÞAKB: Hafif
Þiddet Grubu Antisosyal Kiþilik Bozukluðu, s.s: standart sapma.

manýn bulgularý Cloninger'in AKB için tanýmladýðý
mizaç özelliklerinin yanýsýra daha önce yapýlan
çalýþmalarla uyuþmaktadýr (Cloninger 1987,
Maggini ve ark. 2000, Svrakic ve ark. 2002, Arkar
2008). Svrakiç ve ark.nýn DSM III-R kriterlerine
göre bir ya da daha fazla kiþilik bozukluðu tanýsý
almýþ 87 üniversite öðrencisinde yaptýklarý çalýþmada AKB tanýsý, YA puanlarý ile pozitif, KY ve ÝY
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puanlarý ile negatif baðýntýlý bulunmuþtur (Svrakic
ve ark. 2002). Türk toplumunda 544 kiþi ile yapýlan
benzer bir çalýþmada ise AKB tanýsý ile YA puanlarý
pozitif baðýntýlý, ÖB, SE, KY ve ÝY puanlarý negatif
baðýntýlý bulunmuþtur (Arkar 2008). Maggini ve
ark.nýn 16-18 yaþ arasý 2889 öðrencide yaptýklarý
çalýþmada da yüksek YA, düþük ZK ve ÖB, AKB ile
iliþkili bulunmuþtur (Maggini ve ark. 2000).
Klinik Psikiyatri 2010;13:113-118
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YA boyutunda yüksek puanlar kolay heyecanlanma, sonunu düþünmeden karar verme, çabuk öfkelenme, düzensiz ve sistemsiz olma eðilimini ve zayýf
dürtü denetimini yansýtmaktadýr. Yüksek YA puaný
kiþinin engellenmelerle karþýlaþtýðýnda yoðun öfke
yaþamasý ile iliþkilidir. Bu kiþiler tipik olarak anlýk
güdülerine ve önsezilerine dayanarak davranýrlar
(Köse 2003). Yapýlan çalýþmalarda þiddet suçu
iþleyen AKB olgularýnýn saldýrganlýk düzeylerinin
þiddet suçu iþlemeyenlere göre yüksek olduðu
tespit edilmiþtir (Polat 2003, Algül ve ark. 2007).
Aðýr þiddet grubu AKB olgularýnýn MKE YA alt
ölçeði dürtüsellik alt skala puanlarýnýn yüksekliði
bu bireylerin þiddet suçu iþlemeleri ile iliþkili olabilir.
Rusya'da yapýlan bir çalýþmada 15-18 yaþ arasý 192
erkek suçlunun MKE puanlarý kontrol grubuna
göre YA, ZK ve KA boyutlarýnda daha yüksek, KY
boyutunda daha düþük bulunmuþtur. Suçlu grup,
þiddet suçu iþleyip iþlememelerine göre ayrýldýðýnda
þiddet suçu iþleyen grubun ZK puanýnýn þiddet suçu
iþlemeyen gruptan daha düþük olduðu, bunun
dýþýnda her iki grup arasýnda fark olmadýðý saptanmýþtýr (Ruchkin ve ark. 1998). Bizim çalýþmamýzda
ise aðýr þiddet grubu AKB olgularý, hafif þiddet
grubu AKB olgularýndan YA, ZK, ÖB ve ÝY puanlarý yönünden farklýlýk göstermiþtir. ZK alt ölçek
puanýnýn yüksekliði her iki örneklem için ortak
özellik olarak dikkati çekmektedir. Diðer alt ölçeklerdeki farklýlýk çalýþmamýzdaki örneklemin AKB
tanýsý alan olgulardan oluþmasýnýn yanýsýra,
kültürel farklýlýklardan da ve her iki örneklem
arasýndaki yaþ farklýlýðýndan kaynaklanýyor olabilir.
Ýsveç'te yapýlan bir çalýþmada 10' unda kiþilik
bozukluðu saptanan toplam 22 þiddet suçlusunun
MKE puanlarý kontrol grubu ile karþýlaþtýrýlmýþ,
kiþilik bozukluðu grubunun ZK puanlarý diðer iki
gruptan yüksek, KY ve ÝY puanlarý ise her iki gruptan düþük bulunmuþtur. Fakat bu çalýþmada kiþilik
bozukluðu olgularýndan sadece biri AKB tanýsý
almýþtýr (Bergvall ve ark. 2003). Rusya'da yapýlan

bir çalýþmada ise suçlu ergenlerin kendini yönetme
puanlarý kontrol grubundan düþük bulunmuþ, þiddet suçu iþleyenlerle þiddet dýþý suç iþleyenler
arasýnda bizim çalýþmamýza benzer þekilde KY
boyutu yönünden farklýlýk bulunmamýþtýr (Ruchkin
ve ark. 1998). Almanya ve Rusya'da benzer yaþ
grubundaki suçlularda yapýlan bir baþka çalýþmada
da suçlu ergenlerin KY puanlarý kontrol grubundan
düþük bulunmuþtur (Richter ve ark. 2002). Bu
sonuçlar KY boyutunun genel olarak suç iþleme ile
iliþkili olduðunu, fakat doðrudan þiddet suçu ile
iliþkili olmadýðýný düþündürmektedir.
Svrakiç ve Arkar'ýn çalýþmalarýnda bulgularýmýz ile
uyumlu biçimde, AKB tanýsýnýn düþük ÝY puanlarý
ile baðýntýlý olduðu tespit edilmiþtir (Svrakic ve ark.
2002, Arkar 2008). Bir bütün olarak AKB
grubunun kontrol grubundan ÝY boyutunda düþük
puanlar aldýðý saptanýrken, grubun suç niteliðine
göre ayrýlmasý sonrasý hafif þiddet grubunun ÝY
boyutunda kontrol grubuna benzer olduðu tespit
edilmiþtir. Bu durum AKB olgularýnda þiddet suçu
iþleme ile düþük ÝY puanlarý arasýnda iliþki olabileceðini düþündürmektedir.
Bu çalýþmada aðýr þiddet grubu AKB olgularýnýn
mizaç ve karakter özellikleri yönünden düþük þiddet grubu AKB olgularýndan ayrýþtýðý saptanmýþtýr.
AKB olgularýnýn saldýrganlýk düzeylerinin belirlenmemesi, olgu sayýsýnýn az olmasý ve aðýr ve hafif þiddet grubu AKB olgularýnýn DSM-III-R taný kriterlerine göre ayrýþma gösterip göstermediðinin
deðerlendirilmemesi çalýþmanýn sýnýrlýlýklarýdýr.
Hafif ve aðýr þiddet grubu AKB olgularýnýn kiþilik
özelliklerinin yanýsýra, nörobiyolojik farklýlýklarýný
da ortaya koymayý amaçlayan çalýþmalara gereksinim olduðu düþünülmektedir.
Yazýþma adresi: Dr. Murat Erdem, GATA Psikiyatri Anabilim
Dalý, Ankara, drmerdem@yahoo.com
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