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Postt rav ma tik Stress Bo zuk lu ğu (PTSB),Trav ma ya ra tan önem li bir olay son ra sı 
or ta ya çı kan ve ki şi de aşı rı uya rıl ma ha li (hi per vi zi lans), trav ma yı ha tır la tan ve ya 
çağ rış tı ran uya ran lar dan ka çın ma ve ki şi nin trav ma tik ola yı rü ya lar ve “flash beck” 
ler yo luy la ye ni den de ne yim le bul gu la rı ile sey re den ve en az 1 ay bo yun ca sü re ge-
len bir men tal bo zuk luk tur.

Trav ma tik et ki ya ra ta bi le ce ği ka bul edi len du rum lar ki şi nin ya şa mı nı ve ya be den 
bü tün lü ğü nü teh dit eden her tür lü du rum ola rak ni te le nir ken, bu sü reç le rin sa de ce 
ki şi ye yö ne lik ol ma sı ge rek me yip, baş ka sı nın ya şa dı ğı bu tür bir ola ya ta nık ol mak 
da trav ma tik et ki ka bul edi lir. Trav ma tik ola ya ya nıt yo ğun kor ku ve deh şet duy gu-
su nu içer me li dir. Bu sü reç ler te ca vü ze uğ ra ma, ha ya tı teh dit eden bir has ta lık ta nı sı 
al ma, ka çı rıl ma ve ya ölüm cül bir sal dı rı ya uğ ra ma, sis te ma tik iş ken ce mağ du ru ve ya 
ta nı ğı ol ma, as ke ri ça tış ma ya gir me, dep rem, sel bas kı nı gi bi ta bii fe la ket le rin et ki si-
ni ya şa ma gi bi olay lar ola bi lir.

Her bi re yin bu tür ya şan mış de ne yim le re ver di ği ruh sal tep ki fark lı dır. Ay nı yo ğun-
luk ta bir trav ma bir bi rey de be lir gin PTSB bul gu la rı oluş tu rur ken, baş ka bir bi rey de 
bu bul gu la ra rast la nıl ma ya bi lir. Bir çok araş tır ma ya gö re, pre mor bid ki şi lik ya pı sı, 
ço cuk luk ça ğın da ya şan mış trav ma tik olay lar, ki şi de trav ma ön ce si de var olan ve 
sü re ge len di ğer bir ruh sal bo zuk luk trav ma ya yo ğun tep ki ver me dav ra nış la rı nı 
et ki le ye bi lir.

Ta rih çe

Yüz yı lı aş kın bir za man dır, trav ma son ra sı ruh sal tep ki ler gö rül dü ğü te zi, za man 
za man de ği şik su num lar da ifa de edil se bi le, özel lik le Vi et nam sa va şı son ra sı post-
trav ma tik du rum la rın da ha iyi ta nın ma sı ne de niy le, PTSB ilk kez, Ame ri kan Psi ki yat ri 
Bir li ğin ce 1980 yı lın da dü zen le nen DSM III.de ta nım lan mış tır.

Da ha son ra ki yıl lar, PTSB’nun da ha iyi ta nın ma sı na ne den ol muş, DSM III.de, “gös-
te ri le bi len bir stress ya ra tı cı et ki” ta ri fi, 1987’de DSM III R’de “ola ğan in san ya şa mı 
dı şın da ka lan ve he men her kes için önem li bir sı kın tı kay na ğı ola bi le cek bir olay” 
şek lin de ta nım lan mış tır. DSM III R’de ay rı ca, kli nik ta nım la ma da “ye ni den de ne yim-
le me, ka çın ma dav ra nış la rı ve aşı rı uya rı la bi lir lik ha li” nin en önem li be lir ti ler ol du ğu 
vur gu lan mış tır. 1994 yı lın da ya yın la nan DSM IV’de, bul gu la rın za man içe ri sin de ki 
sü re gen li ği de vur gu la na rak, Akut PTSB, Kro nik PTSB ve Ge cik me li Baş lan gıç lı PTSB 
alt grup la rı da ta nım lan mış, ay rı ca “Akut Stres Bo zuk lu ğu” baş ka bir ta nı ka te go ri si 
ola rak yer al mış tır.
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Epi de mi yo lo ji

Çok sa yı da ki şi yi et ki le yen sa vaş lar, top la ma kamp la rın da bu lun ma ve ya yı kı cı 
dep rem et ki sin de ka lan po pü las yon ile ya pı lan ça lış ma lar da PTSB 

ge liş tir me ris ki % 20-50 oran la rı ara sın da bu lun muş tur. ABD’de si vil ler ara sın da 
ya pı lan bir ça lış ma da PTSB’nin ya şam bo yu pre va lan sı % 1 ola rak bu lun muş tur 
(ka dın lar da % 1,3, er kek ler de % 0,5).

Kli nik Be lir ti ler

Ki şi ya uya nık ken trav ma tik ola yı tek rar tek rar ha tır lar, ya da rü ya lar da olay tek rar 
ya şa nır. Ba zı du rum lar da ki şi bir kaç sa ni ye den bir kaç sa ate ka dar sü ren dis so si atif 
du rum lar ya şar. Bu sı ra da trav ma tik ola yı ye ni den ya şı yor muş gi bi dav ra nır.

Ki şi sü rek li bir uya rıl mış lık du ru mun da olup, san ki her an trav ma tik olay tak rar la-
ya cak mış gi bi ger gin dir. Bu nun la bir lik te trav ma yı eş lik eden uya ran lar dan sü rek li 
ka çı nı lır.

Uy ku ya dal ma da ve ya uy ku yu sür dür mek te zor luk, sık lık la rast la nan be lir ti ler den-
dir.

Ki şi da ha ön ce haz al dı ğı et kin lik ler den uzak la şır. Hat ta ya kın çev re sin de ki ler le 
duy gu sal iliş ki ler kur mak ta zor la nır (Psi şik anes te zi).

Kon sant ras yon bo zuk luk la rı ne de niy le, iş le ri ni ve ya eği tim le ri ni sür dür mek te zor-
la na bi lir ler. Ai le ya şam la rı ve ev li lik le ri bo zu la bi lir. Hat ta ba zen bu lun duk la rı şeh ri, 
hiç bir ge rek çe gös ter me den terk ede bi lir ler.

Trav ma dan ön ce ge nel lik le var ol ma yan, an xi ete, pa nik duy gu la rı, ka ram sar lık ve 
suç lu luk duy gu la rı olu şa bi lir. Ki şi bu olum suz duy gu lar la baş ede bil mek için; al kol, 
uyuş tu ru cu mad de ve ya sa kin leş ti ri ci le ri yo ğun bir şe kil de kul la na bi lir.

So ma tik ya kın ma lar da ol duk ça sık gö rü len be lir ti ler den dir.

Ayı rı cı Ta nı

Kli nis yen, trav ma son ra sı baş vu ran has ta la rı de ğer len di rir ken, trav ma nın ya ra ta bi-
le ce ği fi zik sel et ki le ri de göz den uzak tut ma ma sı ge re kir. Olay sı ra sın da olu şa bi le cek 
bir ka fa trav ma sı et ki si ile or ta ya çı ka bi le cek kon sant ras yon bo zuk lu ğu ve ya ir ri ta-
bi li te ve öf ke pat la ma la rı be lir ti le ri PTSB’nun kli nim be lir ti le ri ile de uyuş tu ğun dan, 
bu nun ayı rıı ta nı sı dik kat li ce ya pıl ma lı dır.

PTSB be lir ti le ri nin, pa nik bo zuk luk ve ya yay gın an xi ete bo zuk lu ğun dan ay rıl ma sı 
önem li olup, ta nı ya gö tü rü cü en önem li nok ta, be lir ti le rin trav ma ile za man sal iliş ki-
si nin ku ru la bil me si dir. 

Yi ne be lir li bir stres sör et ki son ra sı or ta ya çı kan “Kı sa Psi ko tik Bo zuk luk”, Kon ver si-
on Bo zuk lu ğu, “Dis so si atif Bo zuk luk” ta nı kri ter le ri ni dol du ran ol gu lar PTSB ol gu la-
rın dan dik kat li ce ay rıl ma lı dır.

PTSB Ad li psi ki yat rik de ğer len dir me açı sın dan, özel lik le mağ dur ola rak he kim kar-
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şı sı na ge le bi lir. Bu dö nem de ki şi, el de ede bi le ce ği mad di ka zanç bek len ti si ile semp-
tom la rı nı abar ta rak ve ya öğ re nil miş semp tom la rı tak lit ede rek te ma ruz ya pa bi lir. Bu 
sü reç te ki şi ba zen göz lem al tın da tu tu la rak iz len me yi ge rek ti re bi lir.

 
Te da vi

1) Far ma ko lo jik Te da vi: ilaç te da vi le ri, trav ma son ra sı or ta ya çı kan
semp tom la ra yö ne lik ol ma lı dır. En di şe, ça re siz lik, deh şet duy gu la rı nın 
da ha yo ğun ol du ğu sü reç ler de ben zo di aze pin ler ve be ta-blo ker ler da ha faz la ter-

cih edi lir ken, ka ram sar lık, il gi le rin de azal ma, suç lu luk duy gu la rı nın yo ğun ol du ğu 
sü reç ler de an ti dep re san lar ön plan da ter cih ne de ni ol ma lı dır. Sık lık la bu üç grup 
ilaç kom bi ne kul la nı lır. (An ti dep re san lar, ben zo di aze pin ler ve be ta-blo ker ler).

2) Psi ko te ra pi: Deh şet ve kor ku duy gu la rı nın yo ğun ol du ğu er ken dö nem ler de 
“Des tek le yi ci Psi ko te ra pi” yön tem le ri ter cih edi lir ken, ka çın ma dav ra nış la rı nın da ha 
sık gö rül dü ğü uya nış dö nem ler de “Dav ra nış çı Psi ko te ra pi” uy gu la ma la rı ter cih edi-
lir.

Postt rav ma tik Stres Bo zuk lu ğu DSM IV. Ta nı kri ter le ri

A- Ki şi, aşa ğı da ki ler den her iki si nin de bu lun du ğu trav ma tik bir olay  ya şa mış tır.

1) Ger çek bir ölüm ya da ölüm teh di di, ağır bir ya ra lan ma, ken di si nin ya da baş ka sı-
nın fi zik sel bü tün lü ğü ne kar şı bir teh dit ya şa mış, böy le bir ola ya ta nık ol muş, ya da 
böy le bir olay la kar şı kar şı ya gel miş tir.

2) Ki şi nin tep ki le ri ara sın da aşı rı kor ku, ça re siz lik ya da deh şe te düş me var dır.

B- Trav ma tik olay aşa ğı da ki ler den en az bi ri ile yi ne le yen bi çim de ye ni den ya şa-
nır.

1) Dü şün ce, düş lem ve al gı la rı da kap sa yan, ola yı ye ni den ya şa tan sı kın tı ve ren 
anı lar.

2) Ola yı sık sık, sı kın tı ve ren bir bi çim de rü ya da gör me.
3) Trav ma tik ola yı, san ki ye ni den olu yor muş gi bi his set me ve bu na uy gun dav ran-

ma. (Uy ku dan uyan ma ya da al kol ve mad de et ki si al tın da iken or ta ya çı kı yor ol sa 
bi le o ya şan tı yı ye ni den ya şı yor gi bi ol ma duy gu su nu, il lüz yon la rı, ha lu si nas yon la rı 
ve dis so si atif “flash beck” epi sod la rı nı kap sar).

4) Trav ma tik ola yı, her han gi bir yö nü ile çağ rış tı ran iç ya da dış uya ran la ra kar şı 
yo ğun psi ko lo jik sı kın tı duy ma.

5) Trav ma tik ola yı, her han gi bir yö nü ile çağ rış tı ran iç ya da dış uya ran la ra kar şı 
fiz yo lo jik tep ki ver me.

C-Aşa ğı da ki ler den en az üçü ile be lir li, trav may la il gi li uya ran lar dan ka çın ma ve 
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ge nel tep ki dü ze yin de azal ma (trav ma dan ön ce ol ma yan).

1) Trav ma ile il gi li dü şün ce, duy gu ve ko nuş ma lar dan ka çın ma
2) Trav ma ile il gi li anı la rı çağ rış tı ran et kin lik ler, yer ler ya da ki şi ler den ka çın ma
3) Trav ma nın önem li bir yö nü nü ha tır la ya ma ma.
4) Önem li et kin lik le re ka tı lım ve il gi nin azal ma sı.
5) İn san lar dan uzak laş ma ya da on la ra ya ban cı laş tı ğı duy gu su.
6) Duy gu la nım da kı sıt lı lık (sev gi duy ma da güç lük çek me).
7) Bir ge le ce ği kal ma dı ğı duy gu su nu ta şı ma( bir mes le ği, ev li li ği, ço cuk la rı, ya da 

ola ğan bir ya şam sü re si ola ca ğı bek len ti si içe ri sin de ol ma ma).

C- Aşa ğı da ki ler den en az iki si nin bu lun ma sı ile be lir li, art mış uya rı la bi lir lik be lir-
ti le ri.

1) Uy ku ya dal ma, ya da uy ku yu sür dür mek te güç lük.
2) İr ri ta bi li te ya da öf ke pat la ma la rı.
3) Kon sant ras yon zor lu ğu.
4) Aşı rı uya nık lık du ru mu (Hi per vi zi lans).
5) Aşı rı ir kil me tep ki si ver me.

D- Bu bo zuk luk (B,C ve D ta nı öl çüt le rin de ki be lir ti ler) 1 ay dan da ha uzun sür mek-
te dir.

E- Bo zuk luk, kli nik açı dan be lir gin bir sı kın tı ya, ya da sos yal, mes le ki ya da di ğer 
alan lar da iş lev sil li ğin bo zul ma sı na yol aç ma lı dır.

Alt Tip le ri

Akut: Be lir ti ler 3 ay dan da ha kıs sü rer se.

Kro nik: Be lir ti ler 3 ay dan da ha uzun sü rer se.

Ge cik me li: Be lir ti ler stres et ke nin den en az 6 ay son ra baş lar sa.
AKUT STRES BO ZUK LU ĞU

Trav ma tik bir ola yın ne den ol du ğu ve bu ola yın son ra sı en faz la 1 ay için de or ta-
ya 2 gün ile 4 haf ta ara sın da sü re ge len akut bir stres re ak si yo nu dur. Ya trav ma tik 
olay ya şa nır ken, ya da olay dan son ra çev re sin de ki olup bi ten le ri al gı la ma da zor luk, 
de per so na li zas yon ve de re ali zas yon gi bi dis so si atif be lir ti ler olu şa bi lir.

Trav ma yı ha tır la tan uya ran lar dan ka çın ma ve “flash beck” ler le ola yın ye ni den 
ya şan ma sı sü re ci, PTSB’de ol du ğu gi bi, akut stres bo zuk lu ğu nun da be lir ti le rin den-
dir.

Ya şam dan zevk al ma ma, il gi le rin de azal ma gi bi dep res sif duy gu du rum hal le ri 
sık lık la mev cut tur.
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DSM IV- Akut Stres Bo zuk lu ğu Ta nı Öl çüt le ri 

A- Ki şi, aşa ğı da ki ler den her iki si nin de bu lun du ğu trav ma tik bir olay ya şa mış tır.

1) Ki şi, ger çek bir ölüm ya da ölüm teh di di, ağır bir ya ra lan ma ya da ken di si nin 
ya da baş ka sı nın fi zik bü tün lü ğü ne bir teh dit ola yı nı ya şa mış, böy le bir ola ya ta nık 
ol muş ya da böy le bir olay la kar şı kar şı ya gel miş tir.

2) Ki şi nin tep ki le ri ara sın da aşı rı kor ku, ça re siz lik ya da deş he te düş me var dır.

B- Sı kın tı do ğu ran olay ya şa nır ken, ya da bu ola yı ya şa dık tan son ra ki şi de aşa ğı da-
ki dis so si atif semp tom lar dan üçü (ya da da ha faz la sı) bu lu nur.

1) Öz nel uyu şuk luk, dal gın lık ya da duy gu sal tep ki siz lik
2) Çev re de olup bi ten le ri far kı na var ma dü ze yin de azal ma
3) De re ali zas yon
4) De per so na li zas yon
5) Dis so si atif am ne zi (Trav ma nın önem li bir kıs mı nı ha tır la ya ma ma)

C- Trav ma tik olay, şun lar dan en az bi ri yo luy la sü rek li ola rak ye ni den ya şa nır: Göz 
önü ne tek rar tek rar ge len gö rün tü ler, tek rar la yan dü şün ce ler, rü ya lar, il liz yon lar, 
“Flash back” epi sod la rı.

D- Trav ma ile il gi li anı la rı can lan dı ran uya ran lar dan ka çın ma.

E- Be lir gin an xi ete ya da art mış uya rıl mış lık be lir ti le ri (Uyu ma da zor luk, ir ri ta bi li te, 
aşı rı ir kil me tep ki si ver me, mo tor hu zur suz luk)

F- Bo zuk luk, kli nik açı dan önem li sı kın tı ya da sos yal, mes le ki ya da di ğer alan-
lar da iş lev sel lik te bo zul ma oluş tur du ğu gi bi, ki şi nin trav ma tik ola yı ai le bi rey le ri ne 
an la ta rak ki şi sel des tek el de et mek gi bi ge rek li iş lev le ri yap ma ye ti si ni de bo zar.

G- Bu bo zuk luk en az 2 gün, en faz la 4 haf ta sü rer ve trav ma tik olay dan son ra ki 4 
haf ta için de or ta ya çı kar.

H- Bu bo zuk luk bir mad de nin (örn. Kö tü ye kul la nı la bi len bir ilaç, te da vi için kul-
la nı lan bir ilaç) ya da ge nel tıb bi bir du ru mun doğ ru dan fiz yo lo jik et ki le ri ne bağ lı 
de ğil dir, Kı sa Psi ko tik Bo zuk luk ola rak açık la na maz ve da ha ön ce den var olan bir 
Ek sen I ya da Ek sen II bo zuk lu ğu nun sa de ce bir alev len me si de ğil dir.
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