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Dissosiyatif bozukluk terapisinasıl bir terapi?
 Kişilik durumlarını tanıyıp kabullenen
 Bunların ayrılmasına yol açan ruhsal
süreçleri tersine çevirmeyi hedefleyen
 Yaşanılan travma üzerinde çalışan bir
psikoterapidir.
 Dengelenme, travmatik yanıtların ele
alınması ve bütünleşme aşamaları var.

TEDAVI PRENSIPLERI






Tedavinin hedefi integrasyon (birleştirme).
Her bir alter kişiliğe kendilerinin kişinin bir
parçası olduğunu anlamasına yardım edilmeli.
Tüm alterlere adil ve empatik davranılmalı.
Kişilikler arasında empati ve ilişki desteklenmeli.
Ekt’den kaçın, bazı yayınlara göre kontrendike .
Amnezi gibi semptomları dramatize etmeyin.



1-Ross CA. Dissociative Identity Disorder. John Wiley &Sons,1997.
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TEDAVI AŞAMALARI







güven ilişkisinin sağlanması
tanıyı koyup hastayla paylaşmak
her bir kişilik durumu ile iletişim kurulması
kontrat yapmak
öyküyü toplama
her kişilik durumunun sorunları ile çalışma

TEDAVI AŞAMALARI-II
özel işlemlere girişme
iç iletişimi geliştirme
resolusyon (çözüm)/birleştirmeyi gerçekleştirmek
yeni davranışlar ve başetme becerileri geliştirme
iletişim ağları oluşturma, sosyal destek sistemlerini
kullanma
 kazanımları güçlendirme
 izleme sürecine girme






Braun (1986) Issues in the psychotherapy of multiple personality disorder. İn B.G. Braun (ed) treatment of multiple
personality disorder (pp 1-28). Washington, DC: American Psychiatric Press

Tedavisi zor hastalar?
 1-uzun sureli im ap kullanımı çocuklukta ilk yataklı
tedavi uygulaması.
 2-Halihazır durumda ağır bir suç işlemiş olmak.
 3-yıllarca sağlık sistemi içinde borderline olarak
izlenen aşırı ağır borderline’larda başarı şansı
düşük.
 4-Çoğul cinayetlere tanıklık eden ya da işleyen
hastalar
 5-Riskli görevleri olan ama terapi ile hayatları
olumsuz etkilenebilecek hastalar.

Çeşitli zorluklar-eyleme koyma
(acting out)
 Alterler birincil olarak ev sahibi direnci sebebi ile
eyleme koymayı gerçekleştirir,
 Ev sahibi sorumluluk üstlenirse ve gerçekten
alterleri dinlerse, onlar da bunu kesebilir.
 Kontrat yapmak
 İç iletişimi sağlayıp, “çevik kuvvet” alterleri devreye
zamanında sokabilmek.

Çeşitli zorluklar-Tedavide
ilerleme durursa
 İlerleme durur ya da beklenenden daha az
ilerleme olursa, ev sahibi direnci düşünülmeli.
 Ev sahibi, diğer alterlerin anıları taşımaları
yüzünden, onları baskılamaya çalışabilmekte ve
onları istemeyebilmekte.
 Bu durumda terapist, daha yavaş, tolere edilebilir
şekilde çalışmalı.

Çeşitli zorluklar-kurban-kurtarıcıtacizci üçgeni
 DKB hastalarının ev sahibi kişilikleri genellikle
kurban rolünde.
 Persekutor kişilikler saldırganla özdeşim temelinde
tacizci rolünde, koruyucular kurtarıcı rolünde.
 Terapistin sorumluluğu yansızlığı sürdürmek,
üçgenin bir köşesine bağlanıp kalmamak,
 bu üç rolden birine ait davranışta bulunmamak.

Bilişsel hatalar: “tacizi istedim”
 “eğer babayı sevdiysem, tacizi istedim”
şeklinde bilişsel hata yaparlar.
 Bu bilişsel hata için birincil tedavi tacizciye
bağlanma sorununu açıklamak şeklindedir.

Bilişsel hata-”kötü güçlüdür”
 Çaresizlik, güçsüzlük →saldırganla özdeşim
ve kontrol odağı başkasından kendine
değişir.
 Tacizi yapan tacizci değil, kendisidir, artık o
tacizci kadar büyük ve güçlüdür.
 Saldırgan kadar o da kötüdür, “ama kötü
olmak iyi, çünkü, aktif olan, acı çekmeyen”.
“Kötülük içimde olursa, tacizi durdurabilirim,
çünkü kendimi kontrol edebilirim.”

Terapide hedefler- ilk aşama
 Tanıyı koymak ve hastayla paylaşmak,
 hastayı dissosiasyon ve tacizle ilgili
bilgilendirmek,
 alter davranışları altında bilişsel hataları,
 bütünleşme amaçlı tedavi önermek, tedavi
anlaşması oluşturmak,
 alterleri aynı vücutta bulundukları yönünde
eğitmek,
 sistem haritalamasının yapılması

Terapide hedefler- ikinci aşama
 en ağır çocukluk çağı taciz anılarının
iyileştirilmesi söz konusu.
 Sistemin daha ileri haritalanması,
 iç iletişim ve ilişkinin arttırılması,
 amnezi engellerinin ortadan kaldırılması

Terapide hedefler- Geç
preintegrasyon
 Alterler arasında son uzlaşmalar, yeni
beceriler ve ilişkiler geliştirilir.
 yoğun flashback yaşantıları var, intihar riski
sürebilir, duygu durum düzensizliği, kendine
zarar verme bütünleşme sonrası bir süre
daha devam edebilir.
 DKB’nin sonucu rezidüel kişilik bozukluğu
şeklinde ya da tanı tek kişilik altında
TSSB’na geçiş gösterebilir.

Tedavi kontratı-I





X’in istemli yatışı ortalama .. hafta süreyi
kapsayacak
X bu süre içinde şu doktorlar tarafından günde 12 kez, şu hemşireler tarafından en az 15 dakika
süre ile nöbet değişimlerinde değerlendirilecek
Gerekli olduğunda tedavi ekibi ya da X’in istemi
ile kızgın ve agresif parça olan “kavgacı X”
sebebiyle tecrit odası uygulaması yapılabilir.

Tedavi kontratı-II





Serviste agresif ve tehdit edici davranış kabul
edilemez (kendine, çevreye ya da eşyaya zarar
ya da tehdit)
Böyle bir davranışın sonucu servis kurallarına
göre alınacak, tecrit odasının kapıları 30 dakika
süre ile kilitli olacak, son 15 dakika saldırgan
davranış sonlanmış olmalı ya da sonlanana dek,
15 dakika ek süre ile uzatılabilecektir.
öfkeli X” suisidal duygular ile ilgili davranış
öncesi sorumlu kişiyi haber verecek.

Tedavi kontratı-III
 X’in tüm kişiliklerinden dürüst, açık olmaları
beklenmektedir ve tedavi ekibi ile hissettiklerini
konuşmaları istenmektedir.
 Hasta bilgilendirme kılavuzunda yazdığı gibi X’in
genel servis kurallarına uyması beklenmektedir.
 Odaya “girmeyin” yazdığında tüm ekip X’e zaman
verecek ve dokunmayacak.
 Bu kontrat esnek olup,haftada bir müzakere
edilebilir. Kontrat X ve tedavi ekibi arasında tekrar
müzakere edilecektir.
 İmza
tarih

GÜVEN VE GÜVENLİĞİN TEMİNİ
 Korku halindeki çocuk alterlerde güven
ilişkisini kurabilmek için
 “şu an güvendesiniz, ben doktorum, size
zarar verecek bir şey yapmayacağım,
sadece konuşmak istiyorum” denebilir.
“Yaşanan kötü şeylerin geçmişte kaldığı, o
kişilerin şimdi burada olmadığı” söylenebilir,
 Çocuk alterler bağırıyor, kendine zarar
veriyorsa, tespit uygulanabilir.

GÜVEN VE GÜVENLİĞİN TEMİNİ-II
 Acil bir durum dışında bir altere dokunurken,
izin almak genellikle iyi bir yaklaşım
 çünkü bazı alterler bunu taciz girişimi gibi
algılayıp, dokunulmaktan çok korkabilir.

bütünleşme ve güven konusu
 bütünleşmeye zorlanmamalı, alterde
gereksiz düşmanlığa yol açabilir.
 Bütünleşmeyi alterler ölüm gibi algılayabilir,
 “bir bilgisayar devresi gibi sistemde bazı
bölümlerin bazılarından bağlantısının
kopması gibi düşünülebilir, terapinin
amacının kısa devrenin olduğu parçaları
tamir etmek olduğu, parçaları kaldırmak ya
da değiştirmek olmadığı” söylenebilir.

Kişilik sisteminin haritalanması:









Alterin ismi,
yaşı,
ortaya çıktığı zaman,
işlevi,
amnezi düzeyi,
sistemdeki yeri,
iç anlaşmaları,
diğer alterler hakkındaki bilgileri vb konularında
bilgi edinilmelidir.

Haritalama-II:
 Haritalamada uygun bir yaklaşım iç toplantı
odası düzenlenmesidir.
 Buna göre, hasta kısa bir hipnotik
indüksiyon sonrası rahatlama sağlanmasını
izleyerek, evsahibi kişiliğin toplantı salonuna
girişi ile başlar.
 Sistemde her kişiliğin bir koltuğu olduğu
belirtilir.

Taciz anılarına yönelik yaklaşımlar:
 “Konferans salonunda projektör ve ekran
olduğu bilgisi” verilebilir.
 Bu şekilde taciz anıları yaşantılandırılabilir.
 Belirli alterler ayrılarak, bu amaçla başka bir
izleme odasına geçirilebilir.

Taciz anılarına yönelik yaklaşımlarII:
 Evsahibi kişiliğin hipnotik telkinlerle
görüntüyü görmesi ama duyguları
yaşamaması sağlanabilir.
 Bu da anıların tam abreaksiyon olmadan
daha güvenli olarak gelişine izin verebilir.
 Bir diğer zihinsel işlem çocuk alterler için
güvenli yerler oluşturmak yönünde imgeler
oluşturulabilir

Yataklı tedavi:
 Olabildiğince yatış yapmadan ayaktan
izlenmelidirler, çünkü serviste kolayca
regrese olabilirler.
 Yatış olabildiğince kısa süreli olmalı.
 İki ya da üç acting out sergileyen hasta aynı
anda serviste bulunuyorsa, terapist ya da
hemşirenin dikkatini çekmek için davranışsal
yarışma içine girebilirler.

Yataklı tedavi-II:
 Diğer hastalardan farklı ayrıcalıkları yok!
kabul edilmeyen davranışların sonuçlarına
katlanırlar.
 Hastaneye yatış:
 intihar düşüncesi-girişimleri,
 iç çatışma,
 anksiyete ve kontroldışı davranışlar sonucu.

Grup terapisi:
 Ayrıca bireysel terapileri yapılmalı.
 Grubun amaçları, yapılandırılmış görevleri
ve odağı olmalı.
 Yararlı olabilmesine karşın, yarışma,
tartışma, projeksiyon, eyleme koymalar ile
terapiye zararlı ortama yol açabilir.

Grup terapisi-II:
 Abreaksiyona izin verilmez ve kişilerin
çocukluk çağı tacizleri hakkında ayrıntıları
konuşmalarına izin verilmez.
 Bu diğer hastaları tetikleyip, daha uç
düzeyde öyküler yönünde yarışmalarına yol
açabilir.

Dissoasyon ve uyku kalitesi
 Uyku bozuklukları dissosiasyon ile ilişkili
 Dissosiyatif semptomlar uyku-uyanıklık
döngüsünün bozulması ile artmakta
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1-Ağargün MY, Kara H, Özer ÖA, et al. Clinical importance of nightmare disorder in patients with dissociative disorders. Psychiatry Clin Neurosci 2003; 57:575–9.
2-Giesbrecht T & Merckelbach H. Subjective sleep experiences are related to dissociation. Pers Individ Dif 2004; 37: 1341–5.
3-Koffel E & Watson D. Unusual sleep experiences, dissociation, and schizotypy: evidence for a common domain. Clin Psychol Rev 2009; 29:548–59.
4-Giesbrecht T, Smeets T, Leppink J, et al. Acute dissociation after 1 night of sleep loss. J Abnorm Psychol 2007; 116: 599–606.
5-vanHeugten–vanderKloet D, Giesbrecht T, Merckelbach H. Sleep loss increases dissociation and affects memory for emotional stimuli. J Behav Ther Exp
Psychiatry 2015;47:9–17.

Uyku hijyenini sağlamak önemli
 Uyku hijyenini sağlayarak uyku kalitesini
arttırmak dissosiasyonu azaltabilir ¹
 Bu şekilde dissosiasyon azaltılıp, hasta
stabilize edilerek, geçmiş travma
konusunda daha rahat psikoterapötik
çalışma yapılabilir².
1-vanderKloet D, Giesbrecht T, Lynn SJ, et al. Sleep normalization and decrease in dissociative experiences: evaluation in an inpatient sample. J Abnorm Psychol.
2012;121:140–50.
2-Poerio GL, Kellett S, Totterdell P. Tracking potentiating states of dissociation: An intensive clinical case study of sleep, daydreaming, mood, and
depersonalization/ derealization. Front. Psychol. 2016;7:1231.

EMDR
 Travma-yönelimli psikoterapiler kadar etkili ¹
Aşırı uyarılma ve intruzyon belirtilerine karşı
daha etkili²
 Çocuklukçağı tacizlerinde semptomlarda
azalma sağlamış³.
1-Nijdam MJ, Gersons BPR, Reitsma JB, et al. Brief eclectic psychotherapy v. eye movement desensitisation and reprocessing therapy in the treatment of posttraumatic stress disorder: Randomised controlled trial. Br J Psychiatry 2012;200: 224-31
2-Chen L, Zhang G, Hu M, et al. Eye movement desensitization and reprocessing versus cognitive-behavioral therapy for adult posttraumatic stress disorder:
Systematic review and meta-analysis. J Nerv Ment Dis 2015; 203(6): 443-51.
3-Ehring T, Welboren R, Morina N, et al. Meta-analysis of psychological treatments for posttraumatic stress disorder in adult survivors of childhood abuse. Clin
Psychol Rev 2014;34: 645-57.

EMDR etki mekanizmasıretinohipotalamik yolak
 Retino-hipotalamik yolakta ışığa duyarlı
retinal ganglion hücreleri hipotalamusun
supra-kiazmatik çekirdeği ile bağlantılı¹.
 bu görsel sistem melanopsin kullanır ve
hipofize uzanır, melatonin üretir, uyku
/uyanıklık, otonomik ve hormonal işlevler
gibi sirkadiyen düzenlenime ek olarak
davranış ve biyolojik işlevlerde rol alır²
1-Dhande OS & Huberman AD. Retinal ganglion cell maps in the brain: implications for visual processing. Curr Opi Neurobiol 2014;24: 133–42
2-Trachtman JN. Vision and the hypothalamus. Optometry 2010;81: 100–15.

EMDR etki mekanizmasıretino-kolliküler yolak
 Işığa duyarlı retinal ganglion hücreleri
amigdaleye olan uzantıları ile limbik sistem
ile bağlantılı ¹.
 Retino-kolliküler yolaktaki ışığa duyarlı
retinal ganglion hücreleri, sup.colliculus
aracılığı ile amigdale ve orbitofrontal korteks
ile bağlantılı².
1- LeGates TA, Altimus CM, Wang H, et al. Aberrant light directly impairs mood and learning through melanopsin-expressing neurons. Nature 2012;491: 594–8.
2-Krolak-Salmon P, Hénaff MA, Vighetto A, et al. Early amygdala reaction to fear spreading in occipital, temporal and frontal cortex: a depth electrode ERP study in
human. Neuron 2004;42: 665–76.

 Ritmik sol-sağ göz hareketlerin limbik
sistemi gerek retino-hipothalamik sistemi
doğrudan ya da retino-kollikuler sistem
aracılığı ile dolaylı yoldan uyarabileceği
düşünülmekte.
Coubard OA. An Integrative Model for the Neural Mechanism of Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR). Front. Behav. Neurosci., 05 April
2016 | https://doi.org/10.3389/fnbeh.2016.00052

rTMS→anksiyolitik etki
 rTMS glutamat, GABA; Hipotalamo hipofizer
adrenal sistem; BDNF gibi nörotransmitter
sistemlerini etkilemekte¹-²
 rTMS’in anksiyolitik etki oluşturduğu
düşünülmekte³
1-Yue L, Xiao-lin H, Tao S (2009) The effects of chronic repetitive transcranial magnetic stimulation on glutamate and gamma-aminobutyric acid in rat brain. Brain
Res 1260: 94–99. PMID: 19401169
2-Wang HY, Crupi D, Liu J, Stucky A, Cruciata G, et al. (2011) Repetitive transcranial magnetic stimulation enhances BDNF-TrkB signaling in both brain and
lymphocyte. J Neurosci 31: 11044–11054.
3-Zwanzger P, Fallgatter AJ, Zavorotnyy M, et al. Anxiolytic effects of transcranial magnetic stimulation: an alternative treatment option in anxiety disorders? J Neural
Transm (Vienna). 2009;116(6):767-75.

rTMS TSSB’de etkili
 sağ DLPFK düşük frekanslı rTMS ile
TSSB’de olumlu etki ¹
 Özellikle CAPS’in yeniden yaşama maddeleri²
1-Cohen H, Kaplan Z, Kotler M, et al.Repetitive transcranial magnetic stimulation of the right dorsolateral prefrontal cortex in posttraumatic stress disorder: a doubleblind placebo-controlled study. Am J Psychiatry. 2004;161(3):515-24.
2-Nam DH, Pae CU, Chae JH. Low-frequency, repetitive transcranial magnetic stimulation for the treatment of patients with posttraumatic stress disorder: a doubleblind, sham-controlled study. Clin Psychopharmacol Neurosci [Internet]. 2013 ;11(2):96-102.

Dissosiyatif bozukluklarda rTMS
 Hemisferler arası bağlantı sorunlarının
disosiyatif psikopatolojiye eğilim
oluşturabileceği hipotez edilmekte ¹-²
 Depersonalizasyon boz hastalarında sağ
ventrolateral prefrontal kortekse tek seans
rTMS uygulamasının depersonalizasyon ve
artmış uyarılmışlık semptomlarını azalttığı
gözlenmiş ³
1-Putnam FW: Dissociative phenomena, in Dissociative Disorders. A Clinical Review. Edited by Spiegel D. Lutherville, Md, Sidran Press, 1993, pp 1–16
2- Lipsanen T, Lauerma H, Peltola P, et al: Associations among dissociative experiences, handedness, and demographic variables in a nonclinical population. J Nerv
Ment Dis 2000; 188:422–7
3-Jay EL, Sierra M, Van den Eynde Fet al: Testing a neurobiological model of depersonalization disorder using repetitive transcranial magnetic stimulation. Brain
Stimul 2014, 7(2):252–9

bütünleşme ve bütünleşme sonrası
 Bütünleşme kendiliğinden de gerçekleşebilir.
 Alterlerin bütünleşme öncesi ortak anıları,
duyguları, umutları ve korkuları olmalı ve
tüm organizmanın yararına birlikte çalışmayı
öğrenmiş olmaları gerekmekte.
 Bütünleşme evlilik gibi bir seremoni şeklinde
olabilmekte.

bütünleşme ve bütünleşme sonrasıII
 Hiçbir şeyin kaybolmayacağı, X’in varlığını
sürdürdüğü için diğer alterlere teşekkür edilir.
 Bundan sonra hep birlikte daha güçlü, daha tam
ve çalışmaya hazır olunabileceği söylenebilir.
 Sonrasında hastaya ne olduğu, ne yapmak istediği
sorulabilir.

Entegrasyon başarısız olabilir
 Ya erken yapılmıştır ya da yeterince hazırlık
çalışması yapılmış olmayabilir.
 Alterlerin travmatik anıları olabilir.
 Birlikte çalışılmamış bir alter varolabilir.
 Bazen bir alter son anda korkabilir ve
bütünleşme ertelenebilir.

RELAPS SEBEPLERİ:




Yeni bir alter katmanının belirlenmesi
(gerçek bir relaps değil)
Daha önce bir araya gelmiş alterlerin
yeniden ortaya çıkışı
Başka bir travma

Relapsla ilgili etmenler
 Bazı kişiler tek bir kişilikle hayatı
karşılamaya hazır hissetmeyebilir ve kasıtlı
olarak relapsa yol açabilirler.
 Yeterince ilerleme olmuyorsa, devam eden
bir travmadan şüphelenilmeli.
 Oldukça fazla katman ve sonsuz sayıda
alter varlığında yapay bozukluk da akla
getirilmeli.

Bütünleşme sonrası psikopatoloji
 Bazen bir kişilik bozukluğu olarak sürebilir.
 TSSB’nin devamı, ek bir travma ya da başka
bir alter katmanının varlığına işaret edebilir.
 Bazen komorbid psikiyatrik bozukluklar
disosiyatif bozukluğun remisyonu sonrası
devam edebilir (anksiyete, duygu-durum vb).
 Bütünleşmeyi izleyen ilk yıl zor geçebilir.

Bütünleşme sonrası terapi
 Bütünleşme sonrası daha çok strateji ve
sorun çözmeye odaklı eğitimsel ve
destekleyici yönde çalışılır.
 Cinsellik, stresle başa çıkma, çalışma,
ilişkiler ve genel kişilerarası sorunlar
konuşulabilir.

Sonuç olarak
 Dissosiyatif bozukluğun psikofarmakoloji
dışı tedavisi uzun süreli,
 Farklı alterlerle çalışmaya dayanmakta,
 Psikoterapinin yanında diğer tedavi
yaklaşımlarının da katkısı var.

