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ABS TRACT
An epileptic seizure, can cause trauma for its sudden emergence, leading to functional 
impairment, accidents and injuries, and fear of death. The seizure can be  traumatizing 
itself, besides, an head trauma that may occur during the seizure can also cause epilepsy. 
As the severity and duration of epilepsy increases, disturbances in development and 
traumatic effects occur. Conversion (psychogenic) seizures may be added over the 
years in epileptic patients. The comorbidity of trauma-related dissociative disorder 
and  psychogenic seizures is observed in approximately half of the cases. Dissociative 
disorders are known to occur in children with chronic diseases due to the traumatic 
effect of the disease. Conversion disorder and psychogenic seizures are frequently 
seen in dissociative disorders. Posttraumatic stress disorder, dissociative disorders, and 
psychogenic seizures are often comorbid diagnoses in epilepsy. For this reason, when 
studying epilepsy, traumatic effect and associated dissociative disorder dimension of 
epilepsy should be kept in mind in the psychiatric approach.   (Arc hi ves of Neu ropsy chi atry 
2013; 50: 291-294) 
Key words: Epilepsy, trauma, posttraumatic stress disorder, dissociative disorder, 
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ÖZET 
Epilepsi nöbeti, ani ortaya çıkması, işlevselliği bozması, kazalara ve yaralanmalara 
neden olabilmesi ve ölüm korkusu yaşanması nedeniyle travmatize edici olabilmektedir. 
Epileptik nöbetlerin kendisi travmatize edici olabildiği gibi, özellikle geçirilen kafa travması 
sonrasında da epilepsi ortaya çıkabilmektedir. Çocuklukta başlayan epilepsinin şiddeti ve 
süresi arttıkça gelişimi bozucu etkisi ortaya çıkmaktadır. Epileptik olgularda yıllar içinde 
konversif (psikojenik) nöbetler de tabloya eklenebilmektedir. Psikojenik nöbeti olan 
olguların yaklaşık yarısında psikolojik travma ile ilişkili olarak ortaya çıkan dissosiyatif 
bozukluk eştanısı görülmektedir. Genel olarak kronik hastalığı olan çocuklarda hastalıkla 
ilişkili travmatik etki ile dissosiyatif bozukluk oluştuğu bilinmektedir. Dissosiyatif bozuklukta 
konversiyon bozukluğu ve konversif bayılmalara da sık rastlanmaktadır. Bir kronik hastalık 
olan epilepside travma sonrası stres bozukluğu (TSSB), dissosiyatif bozukluk ve psikojenik 
nöbet eştanısı sık olarak görülmektedir. Bu nedenle epilepsi olgularını ele alırken travmatik 
etki ve ilişkili dissosiyatif bozukluk boyutu psikiyatrik yaklaşımda yer almalıdır. (Nö rop si ki-
yat ri  Ar fli vi 2013; 50: 291-294)
Anah tar ke li me ler: Epilepsi, travma, travma sonrası stres bozukluğu, dissosiyatif bozukluk, 
gelişim
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Giriş

Epilepsi, herhangi bir anda ortaya çıkması, tekrarlayan 
nöbetlerle işlevselliği bozması, kazalara ve yaralanmalara neden 
olabilmesi, ölüm korkusunun yaşanması nedeniyle travmatize 
edici olabilmektedir. Epilepside travmatik deneyimle ilişkili travma 
sonrası stres bozukluğu (TSSB) ve dissosiyatif bozukluk ile ilişkili 
araştırmalar kısıtlıdır.

Kronik hastalık, sık hastane yatışları ve ağrılı işlemleri ile travma 
oluşturarak dissosiyatif bozukluğa yol açmaktadır (1). Epileptik 
nöbetler geçirmenin kendisi travmatize edici olabildiği gibi, fiziksel 
kafa travması sonrasında da epilepsi ortaya çıkabilmektedir. Erken 

çocukluk döneminde yaşanan kafa travması %10 olguda epilepsiye 
neden olmaktadır. Erken çocuklukta tekrarlayan minör serebral 
travma, hafif travmatik kapalı kafa travması TSSB ve dissosiyatif 
bozukluk riskini arttırmaktadır (2,3).

Travma ile ilişkili olarak ortaya çıkan dissosiyatif bozuklukta 
konversiyon bozukluğu ve konversif bayılmalara da sık 
rastlanmaktadır. Tekrarlayan nöbetlerle seyreden epilepside yapılan 
epidemiyolojik ve klinik temelli çalışmalar davranışsal sorunların 
görülme riskinin yüksek olduğunu ortaya konmuştur.

Epilepsi hastalarında psikiyatrik hastalık eştanısı %21-
60 arasında bildirilmektedir (4). Çocuk ve ergenlerle yapılan 
çalışmalarda en sık bildirilen tanı depresyondur;  %23-36 olguda 
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bildirilmektedir. Bazı çalışmalarda nöbet tipi ile depresyon arasında 
ilişki bulunmazken (5,6) bazı çalışmalarda özellikle  kompleks 
parsiyel nöbetlerle giden temporal lob epilepsisi ve hatta genetik 
kökenli juvenil miyoklonik epilepside depresif belirtilere sık 
rastlandığı bildirilmektedir (7,8,9,10). 

Caplan ve arkadaşları, kompleks parsiyel ve generalize nöbet 
tipleri arasında psikopatolojiyi Çocukluk Davranış Değerlendirme 
Ölçeği ile araştırmış; parsiyel nöbeti olanları %63’ünde, generalize 
nöbet geçirenlerin %55’inde klinik düzeyde psikopatoloji bulmuştur. 
Yıkıcı davranışlar %25, kaygı ve duygusal bozukluk %13 olarak 
bulunmuştur (11). Thome-Souza ve arkadaşları, IQ düzeyi 70’in 
altında olan 55 olguyu yapılandırılmış klinik görüşme ile incelemiş, 
%70,5’inde psikiyatrik bozukluk saptamıştır. En fazla, depresyon 
(%36,4), daha sonra ise dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu 
(DEHB) (%29,1) tanısı konmuştur (12).

Epilepsi süresi arttıkça depresyon riski artmakta (13,12) ve 
çocuklara göre ergenlerde  daha fazla depresyon görülmektedir 
(7, 12).  Roeder ve arkadaşları özellikle depresif belirtileri nedeniyle 
psikiyatri kliniğine yönlendirilen olguların ancak 1/3’ünün psikiyatrik 
tedavi aldığını saptamıştır (14). Benzer bir şekilde kliniğimizde yapılan 
bir çalışmada epilepsi olgularının %30’unun  psikiyatri kliniklerine 
başvuruda bulunduğu ve genel olarak olguların %48’inin psikiyatrik 
tanı aldığı bulunmuştur (15). Ertekin ve arkadaşları temporal lob 
epilepsili 29 yetişkin olguda obsesif kompulsif bozukluk başta olmak 
üzere %48’inde  psikiyatrik tanı bulmuştur (16).

Anksiyete bozuklukları yaşam kalitesini düşüren en önemli 
psikiyatrik bozukluk kümesidir (17). Sosyal ortamda nöbet 
geçireceğinden kaygılanmak, sosyal fobi; evden ya da anneden 
ayrıldığında nöbet geçireceğinden kaygılanmak ayrılık kaygısı 
şeklinde ortaya çıkabilir (18). 

Dunn ve arkadaşları çocuk ve ergen belirti listesi ile (CSI/ASI) 
yaptıkları yaşa göre değerlendirmede karşıt gelme karşı olma 
bozukluğu dışında, diğer belirti kümelerinde yaşla bariz bir düşme 
gösterseler de TSSB  çocuklukta %25,4 iken ergenlikte %44,6’ya 
yükselmiştir. TSSB genel olarak en sık görülen belirti kümesini 
oluşturmuştur. Bunu %36,5 ile panik atak, %32,4 ile özgül fobi, %21,6 
ile somatizasyon bozukluğu ve DEHB dikkatsiz alt tipi izlemiştir. Yine 
aynı çalışmacılar yüksek TSSB oranı karşısında ebeveynle klinik 
görüşme yapmışlar, TSSB olası tanısının %38 sıklıkta olduğunu 
saptamışlardır.  Rosenberg ve ark. da dirençli epilepsili yetişkinlerle 
aynı TSSB sıklığını bulmuştur (19,20).

Birleşik Arap Emirliklerinden yetişkinlerle yapılan bir çalışmada 
71 epilepsi olgusunun %51’i tam TSSB, %30’u kısmi TSSB tanısını 
karşılamış; %19’u ise TSSB tanısı almamıştır. Nöbet sonrası TSSB 
oluşumu ve depresyon arasında yüksek ilişki saptanmıştır TSSB’li 
olguların hislerini, duygularını tanımakta güçlük yaşadıkları 
(aleksitimik) görülmüştür (21). 

Literatürde, yanlışlıkla, iki yıl TSSB tanısıyla izlenen, şüpheli 
generalize nöbeti olduktan sonra video-EEG ile epizodların 
epilepsi olduğu anlaşılan bir kadın olguda antiepileptik tedavi ile 
epizodlar tamamen ortadan kalkmıştır. Temporal lob epilepsisinde 
bir iktal fenomen olarak canlı yaşantı anısı ortaya çıkabilir. Bir anı 
travmatikse ortaya çıkışı TSSB tablosunu taklit edebilir (22).

Nöbetler fiziksel yaralanma tehdidi taşıdıkları için travmatik 
olaylardır. Bu nedenle TSSB için ilk tanı ölçütü karşılanmış olur. 

Çocuk için anne ve babanın kaygısı da model alma yoluyla etkili 
olabilir. Çocuk beklenti kaygısı içinde nöbet geçirme korkusu 
yaşayabilir. Aile içinde, ebeveyn-çocuk ilişkisinde yaşanan 
sorunlar, ebeveyn tutumu, ihmal ve reddedilme duygusal sorunlara 
neden olabilmektedir (23). Epileptik çocukların ebeveynleriyle 
yapılan bir çalışmada ebeveynlerde %31,5 oranında TSSB ve 
depresyon tanısı bulunmuştur (24).

Özellikle generalize nöbet geçiren olgularda, düşme ile 
yaralanma ya da kazaya uğrama sıktır. Bu risk karşısında ailelerin 
aşırı koruyucu ve kollayıcı tutumu artabilmektedir.  Epileptik 
çocukların anne babalarında depresyon ve kaygı yüksek oranda 
görülmektedir (25).

Mental retardasyon epilepsi ile sık birliktelik gösterir. Bu 
durumda davranışsal problemler ve istismara uğrama riski 
daha fazladır. Erişkin ya da ergen hafif mental geriliği olan 
olgularda travma tedavisinde kullanılan hızlı göz hareketleriyle 
duyarsızlaştırma tekniği (EMDR) yararlı bulunmuştur (26).

Epilepsi ve Psikojenik Nöbet (PN)

Epileptik nöbet ile psikojenik nöbet ayırıcı tanısı nöroloji 
ve psikiyatrinin ortak ilgi alanıdır. Psikojen nöbetler nöroloji 
kliniklerinde psikiyatri kliniğinde olduğundan daha fazla 
görülmektedir. Epilepsinin şiddeti ve süresi arttıkça çocuk 
gelişimi üzerine bozucu, travmatik etkisi ortaya çıkmakta ve 
travma ile ilişkili konversif (psikojenik) nöbetler de tabloya 
eklenmektedir. Gelişimsel olarak erken çocuklukta, 5 yaş 
öncesinde görülen nöbet benzeri stereotipik hareketler, 
hipnik jerkler, parasomniler ve Sandifer sendromu şeklindeki 
görünümler, daha sonra özellikle ergenlikte psikojenik nöbet 
şeklinde ortaya çıkabilmektedir (27,28,29). 

Türkiye’de konversiyon bozukluğu olan ergenlerle yapılan 
bir izlem çalışmasında 40 ergen olgu 4 yıl sonra değerlendirilmiş, 
bunların %85’inde psikojenik nöbetler düzelse de %35’inde klinik 
düzeyde depresyon ve anksiyete bulunmuştur (30).

Psikojenik nöbeti olan olguların da yaklaşık yarısında travma 
ile ilişkili olarak ortaya çıkan dissosiyatif bozukluk eştanısı 
görülmektedir. Epileptik ve psikojenik bayılmaları olan iki ayrı olgu 
grubunda aynı oranda (%38) geçmiş cinsel travma saptanmıştır. 
Fiziksel istismar, psikojenik bayılmaları olan olgularda %90 iken, 
epileptik olgularda %40 düzeyinde bulunmuştur. Psikojenik 
bayılmaları olanların %40’ında TSSB saptanmıştır (31). 

Organik etiyoloji, psikojenik nöbetlerin öncesinde yer alabilir. 
PN olgularının öyküsünde %20-44 oranında kafa travması 
bulunur. Kronik ağrı, fibromiyalji de başlatıcı faktörler olabilir 
(32,33,34,35). Antiepileptik ilaç toksisitesi PN sıklığını artırabilir, 
duyarlı kişilerde anestezi sonrası dissosiyatif epizod ortaya 
çıkabilir (36). Psikojenik nöbeti olan olguların %5-40’ı geçmişte 
epilepsi tanısı aldığı ya da antiepileptik kullandığı bildirilmektedir 
(37,38,39).  Bu şekilde yanlış tanı sonucu pek çok antiepileptiğin 
kullanımı riski söz konusudur (40). 

PN olgularında, %23-77 oranında fiziksel ve cinsel travma ve 
istismar öyküsü olmasına karşın bu durum hakkında konuşulamaz 
olduğunu düşünmeleri, kolay açığa vuramama ikilemi yaşamaları, 
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nöbetlerin bir çeşit ‘flash back’ deneyimi şeklinde ortaya çıkması, 
bilincin rahatsız edici hatıralara karşı otomatik reaksiyon ile kendini 
kapatma fenomeni olarak görülebileceği bildirilmektedir  (41). Ağır 
istismar ve yüksek TSSB oranlarının görüldüğü PN’lerin TSSB’nin 
bir klinik alt tipi olabileceği düşünülmüştür (42). PN yaşayan, 9-18 
yaşları arasındaki olguların %32’sinde cinsel istismar öyküsü, 
%6’sında fiziksel istismar, %44’ünde ağır ailesel ağır stres faktörleri 
bulunmuştur (43). 

Yakın zamanda, Amerikan savaş gazileriyle yapılan bir 
çalışmada, 50 kişinin 37’sinde psikojen nöbet görülmüştür. 
Bunların %58’sinde psikojenik nöbet öncesinde TSSB tanısının 
olduğu; TSSB’nin psikojenik nöbetlerle ilişkili tek psikiyatrik 
tanı olduğu saptanmıştır. Depresyon ve alkol kötüye kullanımı 
psikojen nöbeti olmayan grupta da yüksek oranda bulunmuştur 
(44). Yine yakınlarda Brezilya’da yapılan bir çalışmada psikojenik 
nöbet ile başvuran 102 olgu değerlendirilmiş; bunların başlangıç 
yaş ortalaması 27,9, tanı konulmasına kadar ortalama 7,9 yıl 
geçtiği, %87 oranında ailesiyle yaşadığı, %57 bekar olduğu, 
sadece %40’ının düzenli bir işte çalıştığı saptanmıştır (39). 
Psikojenik nöbetlerin olduğu olgularda psikososyal destek 
gerekli görülmektedir. 

Üniversitemiz psikiyatri kliniğinde konversiyon bozukluğu 
nedeniyle izlenen 38 olgu, %89,5 oranında psikiyatrik tanı alırken, 
%47,4’ünde dissosiyatif bozukluk tanısı almıştır. Olgularda %57,9 
ihmal, %34,2 duygusal istismar, %44,7 fiziksel istismar, %26,3 cinsel 
istismar saptanmıştır. Konversiyon bozukluğunda psikopatoloji 
ağırsa komorbid dissosiyatif bozukluk da akla gelmelidir (45). 

Nöbetler ve Dissosiyatif Bozukluk 

Genel olarak kronik hastalığı olan çocuklarda hastalıkla 
ilişkili travmatik etki ile dissosiyatif bozukluk oluştuğu 
bilinmektedir. Dissosiyasyon travmatik, stresli duruma karşı 
bir savunma mekanizması olarak, bilinç, algı, bellek, kimliğin 
bütünleştirilmesinde bozulma ile ortaya çıkar. Kendilik 
deneyiminin süreçte devamlılık göstererek integrasyonunda 
değişim ya da kayıp olması anlamına gelir. Kategorik olarak, 
psikoform dissosiyasyon klinikte amnezi, depersonalizasyon, 
derealizasyon, kimlik karmaşası, çoğul kimlik bozukluğu 
şeklinde görülürken;  bedensel işlevlerde bozulma ile 
karakterize olan somatoform dissosiyasyon, konversiyon 
bozukluğu, somatizasyon belirtileri ve ağrı bozukluğu biçiminde 
görülmektedir (46,47,48).

Uluslararası psikiyatrik tanı sistemleri arasında, Dünya Sağlık 
Örgütü tanı sistemi ICD-10 dissosiyatif  bozukluklar başlığı altında 
somatizasyon ve konversiyon bozukluğunu yerleştirmektedir (46,49). 
Burada, dissosiyatif semptomlarla ilişkili diğer psikopatolojiler 
arasında akut stres reaksiyonu, TSSB, somatizasyon bozukluğu 
ve tepkisel bağlanma bozukluğu yer almaktadır. Amerikan DSM-
IV tanı sistemi somatik belirtileri somatoform bozukluklar başlığı 
altında, somatizasyon, konversiyon, ağrı bozukluğu v.b. yanı sıra 
konversiyon bozukluğunu da tanımlar (50,51,52).

Ağrılı, dayanılması zor travmatik durumlarda normal 
bütünleşmiş bilinçli kendilikte değişim görülür. PN olgularında 

duygu, düşünce, bellek arasında dissosiyatif reaksiyonun sık 
görüldüğü; özellikle cinsel travmalarını bildirirken dissosiyatif stres 
görüldüğü bildirilmiştir (46,53,54,55).

PN’li yetişkin olgularda dissosiyatif bozukluk sıklığı başta olmak 
üzere (%91) somatoform bozukluk (%89), afektif bozukluk (%64), 
kişilik bozukluğu (%62), TSSB (%49), diğer anksiyete bozuklukları 
(%47) bulunmuştur (56).

Bir kronik hastalık olan epilepside travma ile ilişkili olarak 
TSSB, dissosiyatif bozukluk ve psikojenik nöbet eştanısı sıklıkla 
görülmektedir. Bu nedenle epilepsi olgularını ele alırken travmatik 
etki ve ilişkili ruhsal bozukluk boyutu psikiyatrik yaklaşımda yer 
almalıdır. 
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