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G eschwind Sendromu (GS), hipergrafi, aşırı dindarlık, hiposeksüalite, zihinsel katılık, sözel ve sözel olmayan sosyal ilişkilerde 
yapışıklık gibi interiktal davranışsal belirtiler kümesi olarak tanımlanan tartışmalı bir klinik tanıdır (1). Bu sendroma dair geleneksel 

görüş, temporal lob epileptik nöbetlerinin (TLE) limbik ağlarda hiper-reaktivite yaratmak suretiyle davranışsal belirtilerinin kaynağını 
oluşturduğudur (2). N. Geschwind’e göre nöbetler sırasında oluşan limbik bölgelerdeki hasar bu sendroma neden olur (3). Tekrarlayan 
nöbetlerden kaynaklanan davranışsal belirtileri yansıtan bu sendrom aynı zamanda temporolimbik kişilik olarak da bilinir (4). Bununla 
birlikte, TLE ve GS arasındaki nedensellik ve ilişki, halen sürmekte olan eski bir tartışmayı oluşturmaktadır (5). Çoğu durumda, GS’nin 
davranışsal görünümü, nöbetlerle spesifik bir ilişkisi olmayan interiktal fenomenlerden ibarettir. Bunun yanı sıra, GS benzeri belirtiler 
diğer nöropsikiyatrik durumlarda da bildirilmiştir (6, 7). Örneğin, frontotemporal lober dejenerasyonda (FTLD), sağ temporal inmede, 
sağ hipokampal atrofide ve çeşitli nörodejeneratif hastalıklarda GS benzeri belirtilerin görülebileceği gösterilmiştir (8–12). Ayrıca TLE 
veya herhangi bir nörolojik hastalığı olmayan şizofreni, şizoaffektif bozukluk, bipolar bozukluk gibi nörogelişimsel bozuklukların GS’nin 
fenomenolojik belirtileriyle göze çarpan örtüşmeleri bulunur (13–16).

Epileptik nöbetlerin eşlik ettiği veya etmediği elektroensefalografi (EEG) anomalilerinin varlığı da nörogelişimsel bozuklukların bir diğer 
önemli yönünü oluşturmaktadır. Örneğin, otizm spektrum bozukluğu (OSB) bulunan hastaların %60’ı, OSB semptom sunumuna katkıda 
bulunabilecek herhangi bir nöbet olmaksızın anormal epileptiform aktiviteler göstermektedir (17, 18). EEG ve olaya ilişkin potansiyel 
(ERP) çalışmaları da şizofreni ve bipolar bozuklukta belirgin nöbet olmaksızın epileptiform aktivitelerin varlığına işaret etmektedir (19). 
Bu değişiklikler, bu nöropsikiyatrik bozuklukların duygusal, bilişsel ve davranışsal görünümleriyle de ilişkilendirilebilir. Bu nöropsikiyatrik 
durumların anti-epileptiklerle tedavisi edilmesi, nöropsikiyatrik durumlarda eşik altı epileptiform anormalliklerin önemine işaret 
etmektedir. Yukarıda belirtildiği gibi, aşırı dindarlık, hipergrafi, hiposeksüellik, kişilerarası viskozite gibi semptomlar, atrofi, skleroz veya 
nörosinaptik gelişimdeki sapmalar gibi sağ temporolimbik yapılarla ilişkilendirilebilecek ortak patofizyolojiye işaret edebilir.

GS ve TLE ile ilgili önceki araştırmalar, muhtemelen bu iki klinik fenomen arasında olası bir yanlış nedensellik varsaydığından dolayı 
sonuçlanmaktan uzaktır (20). Buradaki sorun olasılıkla klinikte ne şekilde görünüm bulduğudur. Psikiyatrik semptomlardan ziyade, 
esas olarak hastaneye ilk başvuru, klinisyenlerin dikkatini daha çok çeken TLE nöbetlerinden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle, GS’nin 
davranışsal belirtileri kolayca TLE’ye atfedilebilir. Öte yandan, TLE hastalarının birçoğu, önceki araştırma bulgularının aksine, bu 
davranışsal belirtilerden muaftır.

Tüm bunlara göre GS’nin olasılıkla çocuklukta başlayan, epileptik nöbetlerin eşlik ettiği veya eşlik etmediği, temporo-limbik ağlarla 
ilişkili nörogelişimsel bir bozukluk olarak yeniden tanımlanması gerekmektedir. Her ne kadar, işlevsel olmayan temporo-limbik ağların 
varlığı GS için muhtemel temeli oluştursa da, TLE’nin varlığının GS’yi ne dışladığı ne de destekleyeceği söylenebilir.

Ayrıca, GS’nin sosyal gruplar üzerindeki etkileri de önemli başka bir konudur. Kişilerarası ilişki örüntülerindeki yapışıklık, hipergrafi, 
aşırı dindarlık gibi davranışsal tezahürler, kitleleri grup davranışı açısından motive eden önemli ve yeni memler oluşturabilir. GS’li bazı 
bireyler mistik deneyimlere yatkın olup, bu durum grup üzerindeki etkinliklerini artırabilir (21). GS daha önceleri çeşitli dini ve ideolojik 
karizmatik liderlerle ilişkilendirilmiştir (22, 23). GS, klinik anlamı olmayan EEG anormalliklerinden işitsel varsanılar veya topluluklar 
tarafından kutsal varlıklarla ilişkili varsayılmasına sebep olabilecek kadar karizmatik kişilik özellikleri gibi dikkat çekici nöropsikiyatrik 
belirtilerin gözlenebileceği, beklenen tipik nörogelişimsel yolaktan bir sapma olarak görülebilir.
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GS, potansiyel filogenetik sonuçları da dikkate alınarak, TLE’den bağımsız 
ayrı bir nörogelişimsel süreç olarak araştırılmalıdır. Buna göre, GS’nin 
asıl niteliğini, renkli davranışsal repertuarının oluşturduğu ve TLE ve/
veya EEG anormalliklerinin, bu davranışlara sadece eşlik edebilen, ek 
bir durum olarak anlaşılmasının daha uygun olacağı söylenebilir. GS 
ile sanrılı bozukluk, paranoid, şizoid ve şizotipal kişilik bozuklukları ile 
otizm spektrum bozuklukları arasındaki ilişkiler de epileptik nöbetlerden 
bağımsız olarak araştırılmalıdır (24). Mevcut durumun bu şekilde 
ele alınması, araştırmacı ve klinisyenleri daha etkin farmakolojik ve 
psikoterapötik müdahaleleri bulmaya ve uygulamaya yönlendirebilir.
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