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ÖZET
Endüstriyel değişim ve ilerlemeler, de ğişik nedenlerle oluşan kazalara bağlı, kafa travmalarının artmasına
neden olmu ştur. Bu durum, oluşan beyin hasarının düzeyine göre erken ve geç dönemde çe şitli ruhsal ve işlevsel
bozukluklar olu şturmaktadır. Konunun, Nörolojik ve Psikiyatrik yönleriyle ele al ınması ve çözümü oldukça önem
kazanmaktad ır.
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SUMMARY
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Industrial changes and developmental causes have increased the head traumas depending on work and trallic
accidents. According to the degree of brain damage. Several mental problems have been ocurred in early or late
period. It is very important to examine and solve this problem by neurological and psychiatric point of view.
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Çağımızda, endüstriyel geli şim ve sanayile şme ile
birlikte trafik ve i ş kazalan sonucu geli şen kafa travmaları ve yaralanmalarda art ış olmuştur. Özellikle
kafaya isabet eden darbelerden sonra çe şitli mental
fonksiyonlar bozulmaktad ır. Ortaya ç ıkan mental
yıkım, oluşan beyin hasar ının düzeyine göre de ğişen
ölçülerde olabilmektedir. Kısa süreli tedavilerle düzelebilen olgular yan ında, kalıcı beyin hasarlan nedeniyle çeşitli ruhsal ve işlevsel aksakliklar sürebilir
(1,2,4,6) .

Bu konu; sosyal güvenlik sistemlerini, hukuku, i şletme ve ekonomiyi yakınen ilgilendirdiği gibi, ko-

ruyucu sağlık ve işyeri hekimliği ile nöroloji ve psikiyatri hekimleri içinde önemli ve çözümü güç problemler doğurmaktadır (4,5).
Halk aras ında, kafa yaralanmalann ın, zihinsel hastalıklara sıklıkla neden oluşturduğu anlayışı egemendir. Şüphesiz, yalnızca kafa bölgesiyle s ınırlanmamak üzere vücudun herhangi bir yerine
isabet eden şiddetli bir darbe de bazen kronik ruhsal
hastalıklara neden olabilir. Beyninde saptanm ış bir
hasar sözkonusu olmaks ızın da, bazı kafa travmaları
sonrası kısa süreli de olsa gelip geçici felçler ve bilinç bozukluklara görülebilir (2,5,7) . Burada, kişinin
travmaya maruz kalmadan önceki durumu da önemlidir. Kafa travmasına eşlik eden zihinsel karmaşa,
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hem ani serebral sarsıntıya, hem de daha sonra gelişen nörohümoral, nörotransmisyonal kan şıklıklara
bağlanır. Bu durum, ki şiden kişiye değişen özellikler
gösterir
( 2,5 ).

Tıbbi değerlendirme; fizik bak ı, nörolojik ve psikiyatrik yaklaşım gerektirir. Gerekli laboratuvar incelemeleri, psikolojik testler belli bir s ırayla uygulanır. Bazen gereken de ğerlendirme ve sonuca
ulaşma uzun zaman alabilir.
Konunun bir başka boyutu da, ulusal ekonomiye getirdiği zararlar ve i şgücü kayıplandır. Bu gibi kazalara sık rastlanan işletmelerde ve işin özelliği nedeniyle yüksek risk ta şıyan iş kollarında çalışan
işgörenlerde; kayg ı, anksiyete ve stres falctörlerinin
daha yoğun yaşandığı bilinmektedir. Kazaya u ğrayanlar yanında, aynı işi yapan diğer kişilerde de
benzer ruhsal tepkilerin gözlendi ği ve bunun, iş verimini olumsuz yönde etkilediği tahmin edilebilir
İş güvenliği ve iş verimi açısından, bu gibi iş
kollarında gereken, fiziksel güvenli çal ışma koşullarının oluşturulması yanında, ilgili branş hekimlerinin, işyeri hekimleri ile ortaklaşa çalışmaları da bir
gerekliliktir

çüsünde, çe şitli davranış bozuklukları ile karakterize
tablolardır. İrritabilite, şiddetli kaygı reaksiyonu, sıkıntı, ılımlı duygusal bozukluklar gözlenebildi ği gibi
bazen de, saldırganlık, konfabülasyon, yakın geçmişe ait amneziler, deh şet ve endişe de gözlenir.
Hallüsinasyonlar var ise görsel tiptedir.
Delirium tablosu tedavi sürecinde düzelirken, eksajere tavırlar ve aşırı konuşma ortaya çıkabilir. Bazen
deliriumun ön planda olmad ığı ağır kontüzyon durumlarında, nörolojik defisitler ve bilinç bozuklu ğu
görülebilir.
2. Posttravmatik korna: Genellikle serebral pa-

renkime kadar uzanan mekanik darbeler sonucu
korna ortaya çıkar. Komanın süresi, travman ın
göre saatler ve günlerce sürebilir. Uzam ış
korna hali, uzun süren amnezilerle, amnezik-konfabülasyon tabloları ile yavaş seyirli bir düzelme gösterebilir
( 2,5,8 ).
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( 1,4,5 ).

1. Postravmatik delirium: Travmanın şiddeti öl-
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Travma sonras ı; epidural, subdural, subaraknoidal
ya da intraserebral kanamalar, BOS fistülleri sözkonusu ise düzelme gecikebilir, bazen de operasyon
gerekebilir. Açık travmalarda görülen baz ı önemli
komplilcasyonlar; enfeksiyon, hidrosefali, postravmatik epilepsi ve psikozdur.

I. Kafa travmalarının erken dönem mental
bozuklukları
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a. Kommosiyo serebri: Kısa süreli bilinç bo-

zulduğu ve uyku hali ile 1-2 saat içinde düzelen tablolardır.

b. Kontüzyo serebri: Daha uzun süreli bilinç bo-

zukluğu ve fokal nörolojik bulgulann eşlik ettiği tablolardır.
c. Kompressiyo ve/veya laserasiyo serebri: Şid-

detli travma sonucu beyinde ezilme, bas ınç, doku
yırtılması ve kanama gibi durumlar sözkonusudur.
Koma hali vardır.
Kommosiyo ve kontüzyo durumlarında, travma genellikle anatomik yapıp bozmaz. Şiddetli travmalar
ise beyinde doku hasarlan olu şturarak kalıcı zararlara yol açarlar. Travman ın, şiddeti, şekli, süresi
ve oluşturduğu hasar ölçüsünde posttravmatik delirium halinden, derin koma tablolarma kadar değişik, klinik gösteriler ortaya çıkabilir
( 7 ).
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II. Kafa travmalar ının uzak dönem mental
bozuklukları

Beyin lezyonlannı izleyen psikopatolojiler, yaln ızca
serebral hasar sonucu ki şide beliren değişiklikler olmayıp, aynı zamanda ortaya ç ıkan yeni duruma ve
gereksinimlere uyum sürecinin de d ışavururnudur.
Bu kişilerin yeni bir uyum çabası içinde olmaları doğaldır. Çünkü kafa travmalan sonras ı başlıca üç
çeşit semptom ortaya ç ıkar; Ki şi bu semptomlarla
başa çıkma yollarını arar ve çabalar.
1. Bireysel çalişmalarla ilgili semptomlar,
2. Çevresel faktörlere kar şı yeni uyumu olu şturma
ve çabalarıyla ilgili semptomlar,
3. Direkt travma etkisiyle, serebral disfonksiyona
bağlı semptomlar.
Hastada bireysel çatışmalar oldukça yo ğun yaşanır.
Çözülemeyen problemler; ani anksiyete, ajitasyon
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ve şaşkınlık doğurabilir. Bu katastrofik reaksiyon sonucunda organizmada otonomik belirtiler ortaya
çıkar (hızlı soluma, taşikardi, terleme, kızarma ve
ateş basması gibi). Beyin hasan olan kişiler ço
ğunlukla, özgün davran ış kalıpları geliştirirler. Bu
da ya problemlerden kaçma ya da çözülemeyen
problemler kar şısında küskünlük, bezginlik ve ilgisizlik şeklinde olur (5,8 ). Bu durum, sürekli gerginlik, anksiyete ve olayları dıştan izliyormu ş havası
veren bir yapmac ıklık izlenimi verir. Görevden
kaçma, aşırı düzen ve mükemmellik aray ışı, titizlik
gibi birbirine benzemeyen davran ışlar ile tamamlayan tutumlar içiçe geçebilir.

Baş dönmesi, başağrısı ve diğer fizik semptomlar da
eklenirse nevrotik semptomlar süre ğen hal alabilir.
Nörotik semptomların ortaya ç ıkışı ile travma arasında geçen, süre inkübasyon dönemi olarak adlandırılır. Başlangıçta, i ş ve çalışma hayatını ilgilendiren hoşnutsuzluk zamanla geni şleyerek yayg ın
bir anksiyete haline dönü şür. Bu arada; çevrenin tel
arkadaşların ve ailenin aşırı ilgisi, tavsiyeli
sık hekim muayeneleri ile tablo karmaşık bir hal alabilir. Depressif durgunluk, dikkat bozuklu ğu, nevrasteni, hipokondriak yakınmalar, aşırı irritabilite ve
somatoform bozukluklar eklenebilir.
Somatoform bozukluklar: Nevrotik bozukluklar
içinde en sı k olarak yer alan semptomlard ır. Bu başlık altında, uzun yıllar süregiden fizik yak ınlardan
sözedilebilir. Başağrıları , başdönmesi, çarp ıntı, cinsel isteksizlik, ekstremitelerde uyu şma gibi yalunmalar s ıktır. Bu gibi semptomlar daha, çok histerik görünüme sahiptir ancak bir ya şam şekli haline
geçerek süregenle şirler.
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Bu gibi hastalarda, dikkatin da ğılması kolaydır ve
aşırı duyarlılık vardı r. Bu nedenle sorunlarla başedebilmede gecikme gözlenir. Bireysel çat ışmalarla
ilgili bu gibi davranış değişmeleri uzayıp giden bir
liste oluş turabilir. Bu nedenle, travma sonras ı ortaya
çıkan semptomların oluşturduğ u mental bozukluklar,
aşağıdaki gibi ayrıştınlabilir;

aileyi gerginlik, iş tatminsizliği ya da çalışma güvencesi yokluğu da eklenirse nevrotik yan ıt daha
şiddetli olabilir.
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1. Postravmatik kişilik bozuklukları ,
2. Nevrotik bozukluklar,
3. Somatoform bozukluklar
4. Postravmatik konvülsiyonlar, epilepsi ve buna
bağlı kişilik bozuklukları

Postravmatik ki şilik bozuklukları : Bu durum, pri-
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mer olarak serebral hasara ba ğlı ise de çevresel etkenler ve di ğer psikososyal faktörler de olu şumunda
etkindir. Ancak burada travma öncesi ki şilik yapısını n bilinmesi önemlidir. Bazen yeniden olu şturmaya çalıştığı kişilik kalıbı, immatür tavırlar, hastaya sekonder kazanç sa ğlıyor olabilir. Bu nedenle
psikiyatrik yaklaşım ve bakı güçlük arzedebilir.
Yine de bilinen odur ki kafa travmalann ın en dikkati
çekici özelli ği kişilik değiş mesidir. Öncesinde
uyumlu ve sakin ki şilik, irrite, impulsif ve kızgın
olabilir. Aşırı heyecanlılık ve agressif patlamalar
göstereblir ((5,8,9,10).
Kişilik bozuklukları ; antisosyal, paranoid ve şizoid
tipte olabilir. Bunlara anksiyete, depresyon, somatik
yakınmalar, saptantılar ve bazı nevrotik semptomlar
eklenebilir (3,I0 ).

Postravmatik konvülsiyonlar, epilepsi ve bunlara
bağlı gelişen kişilik bozukluklar ı: Beyin ya-

ralanmalarmın diğ er bir sonucu da epilepsidir. Kafa
travmasına bağlı gelişen epilepsi sıklığı % 5 ile 35
arası nda rapor edilmektedir. Dura mater veya parenkime penetre olmu ş yaralanmalar sonras ı, insidans daha fazla olabilir. Burada epileptojenik
foküs; parenkimal gliozis, fokal atrofiler ve serebrodural sikatrizel yap ılar olabilir.

Lezyonun lokalizasyonunda EEG ve serebral CT tetkikleri yeterli bilgi verir. Epileptik nöbetin tipi;
fokal ve Jacksonien olabildi ği gibi petit mal ve
grand mal tipinde ve bilinç yitimi ile de beraber olabilir. Bazen bu nöbetler tedaviye dirençli olabilir ve
status tabloları gösterebilirler ( 5,7) .
Geliş en mental bozukluklara bir de epileptik ki şilik
yapısı eklenirse, de ğişik kişilik bozuklukları ile
komplike bir durum ortaya çıkar, çözümü güç tablolar da bunlardır.

Nevrotik bozukluklar: Bazı kişilerde travma stres
reaksiyonlarını başlatır. Eğ er; ekonomik bozukluk,
35
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davi, iyi organize edilmi ş rehabilitasyon merkezlerinde çok yönlü kombine çal ışma ile elde edilebilir.

III. Tedavi Yaklaşımları

Kafa travmasını izleyen akut dönem geçirilince,
yatak istirahati fazla uzat ılmamalıdır. Uzamış yatak
istirahati, yakınmalan predispoza eder. Hastan ın
evine, bir süre sonra da i şine döndürülmesi çok
önemlidir. Travma ile nevrotik dönem aras ı zaman
iyi değerlendirilmelidir. Bu süre içinde, hastaya
yakın çevrenin yaldaşımları yönlendirilmelidir. Bu
konuda uzmanlaşmış psikolog, sosyal hizmet uzmanı ve psikiyatrist birlikte çal ışmalıdır.
Hastalar genelde korku içinde olduklar ından, işlerine dönmeyi istemeyebilirler. Bu nedenle, fiziksel
kayıplarla birlikte olan mental bozukluklar da, rehabilitasyon planlanmal ıdır. Rehabilitasyon; hem gelişen nörolojik deficitlerin azalt ılması hem de emosyonel, entellektüel ilginin ve katılımın sağlanmasına
yönelik olmalıdır.
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Hasta hazır olduğu zaman; hareket etmeli, meslek
terapisi, egzersizler, oyunlar ve sosyal aktivitelere
katılım ile kendine güveni sağlanmalıdır. En iyi te-
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