G‹R‹ﬁ
Prevalans› %0,5-1,0 aras›nda de¤iﬂen epilepsi,
yaﬂam süresinin büyük bir bölümünü etkileyen,
yaratt›¤› primer etkilerin yan› s›ra ilaçlara ba¤l›
geliﬂen yan etkiler nedeniyle, bireyin fiziksel,
emosyonel, entelektüel ve sosyal yaﬂam›nda ciddi
s›n›rl›l›klara neden olan, yaﬂam kalitesini düﬂüren,
bak›m ve tedavi giderleri, iﬂ gücü ve sa¤l›k kayb› gibi
nedenlerle aile ve ülkeler üzerinde ciddi yük oluﬂturan önemli bir halk sa¤l›¤› sorunudur.2,3,4
Eski ça¤lardan beri bilinen ve iki yönlü direkt bir iliﬂki
özelli¤i gösteren epilepsi depresyon iliﬂkisi,
günümüzde de devam etmekte ve depresyon,
epilepsiye en s›k eﬂlik eden psikiyatrik
bozukluklardan biri olarak gösterilmektedir.5,6,7,8
Yaﬂam boyu depresyon görülüﬂ s›kl›¤› genel
popülasyon üzerinde yap›lan çal›ﬂmalarda %6-30
aras›nda seyrederken, üniversite hastaneleri
taraf›ndan izlenen hastalarda bu oran %50’ye kadar
yükselmektedir.9,10 Epilepsi hastalar›nda depresyon
normal popülasyona göre 4-5 kat daha fazla
görülmektedir.11,12

GEREÇ ve YÖNTEMLER
Araﬂt›rma 2004-2005 Ekim aylar› aras›nda Erciyes
Üniversitesi Hastanesi Nöroloji Poliklini¤ine baﬂvuran
102 epilepsili yetiﬂkin bireye yüz yüze anket
uygulanarak yap›lm›ﬂt›r. Veri toplama arac› olarak,
araﬂt›rmac› taraf›ndan haz›rlanan “Epilepsili Bireye
Yönelik Görüﬂme Formu” ve “Türk hastalar için
geçerlik ve güvenirli¤i Hisli taraf›ndan yap›lan Beck
Depresyon Envanteri (BDI)“ kullan›lm›ﬂt›r. Envanterde 0-17 puan depresyon yok-hafif, 18-24 puan
orta derece depresyon, 25-63 puan majör
depresyon olarak de¤erlendirilmiﬂtir.1 Araﬂt›rma
verileri SPSS 11.5 for Windows Program›nda
de¤erlendirilmiﬂ, istatistiksel analizde kategorik
de¤iﬂkenlerin de¤erlendirilmesinde ki kare, ölçek
puanlar› bak›m›ndan iki ba¤›ms›z grubun
karﬂ›laﬂt›r›lmas›nda student t testi, ikiden fazla
ba¤›ms›z grubun karﬂ›laﬂt›r›lmas›nda Tek Yönlü

Varyans
Analizi
(ANOVA),
kullan›lm›ﬂt›r.
De¤erlendirmelerde anlaml›l›k düzeyi olarak p<0,05
kabul edilmiﬂtir.

BULGULAR
Olgular›n %53,4’ü Kayseri il merkezi, %20,4’ü
komﬂu illerden baﬂvurulard›. Yaﬂ ortalamas›
34,3±12,6 olan olgular›n yar›dan fazlas› 17-34 yaﬂ
grubunda, erkek ve evli idi. Okur-yazar olmayanlar›n
oran› %10,0 düzeyinde olup, %37,0’› ilkokul,
%15,5’i üniversite mezunu idi. Asgari ücretin alt›nda
ayl›k gelire sahip kiﬂi oran› %53,4’tü. Olgular›n
%58,3’ü emekli sand›¤› mensubu olup, %66,0’›
gelir getiren bir iﬂte çal›ﬂm›yordu. Ortalama hane
halk› büyüklü¤ü 4,4 kiﬂi idi (Tablo 1).
Tablo 1. Epilepsi olgular›n›n sosyo-demografik ve ekonomik özellikleri
Sosyo-demografik
özellikler
Cinsiyet
Kad›n
Erkek
Yaﬂ gruplar› (Ort.±S. sapma) 34,3±12,6
17-34
35-65
Medeni durum
Bekâr
Evli
Dul (ayr›lm›ﬂ, eﬂi ölmüﬂ)
E¤itim düzeyi
OYD
‹lkokul mezunu
Ortaokul ve Lise mezunu
Üniversite mezunu
Mesleki statü
‹ﬂçi, memur, emekli
Ev han›m›, ö¤renci, iﬂsiz
Ayl›k gelir durumu
≤489 YTL
490-1300 YTL
Sosyal güvence durumu
Yok
Emekli Sand›¤›
SSK
Ba¤-Kur, Yeﬂilkart

Say›

%

49
54

47,6
52,4

59
43

57,8
42,2

47
51
5

45,6
49,5
4,9

10
38
39
16

9,7
36,9
37,9
15,5

35
68

34,0
66,0

55
48

53,4
46,6

7
60
20
16

6,8
58,3
19,4
15,5

en eski olgunun 40 y›ll›k oldu¤u gözlendi. Hastal›k
süresi 10 y›l›n alt›nda olan olgu oran› %47,6 iken,
10 y›l›n üzerinde oldu¤u olgu oran› %52,4 idi. ILAE
s›n›fland›rmas›na göre olgular›n %54,4’ünün
parsiyel, %45,6’s›n›n generalize tonik-klonik tipte
nöbet geçirdi¤i saptand›. Olgular›n %36,0’› son bir
y›l içinde ayda ≥1 nöbet geçirmiﬂ olup, hiç nöbet
geçirmeyenlerin oran› ise %32,0 idi (Tablo 2). Nöbet
geçirece¤ini önceden anlayan olgu oran› %59,2
olup, bu kiﬂilerin %53,4’ü hemen kendini güvenli bir
ortama/pozisyona ald›¤›n› ifade etti. Olas› etiyolojik
faktörler aras›nda kafa travmas› (%49,5), paraziter
enfastasyonlar (%33,0), febril konvülsiyon (%29,1)
ve ailevi yatk›nl›k (%25,7) öyküsü bulunuyordu.
Stres, uykusuzluk ve yorgunluk, nöbetleri tetikleyen
en önemli faktörler olarak tan›mland›. Olgular›n
%33,0’›n›n zararl› al›ﬂkanl›¤› mevcut olup, %23,3’ü
sigara, %9,7’si alkol kullan›yordu.
Tablo 2. Epilepsi olgular›n›n klinik özellikleri

Nöbet baﬂlang›ç yaﬂ› ortalamas› 21,4±14,6 olup, en
küçük yaﬂ 0, en büyük yaﬂ
60 idi. 4 kiﬂi
do¤umundan hemen sonra epilepsi nöbeti
geçirdi¤ini ifade etmiﬂtir. Olgular›n %66,0’›nda
nöbetlerin 25 yaﬂ›n alt›nda baﬂlad›¤›, hastal›k süresi
ortalamas›n›n 12,6±9,3 y›l olup, en yeni olgunun 1,

Klinik özellikler
Say›
Epilepsi baﬂlang›ç yaﬂ› (y›l) (Ort.±S. sapma) 21,4±14,6
Do¤umdan hemen sonra
6
1-14
31
15-24
32
25-34
14
≥35
20
Hastal›k süresi (y›l) (Ort.±S. sapma) 12,6±9,3
1-9
49
10-40
54
Nöbet tipi
Parsiyel
56
Generalize (tonik-klonik)
47
Son bir y›lda nöbet s›kl›¤›
Nöbet geçirmemiﬂ
33
Ayda >1
33
Ayda ≥1
37
Nöbet zaman›
Uyku s›ras›nda
16
Uyan›kken
44
Uyku s›ras›nda ve uyan›kken
43

%
5,8
30,1
31,1
13,6
19,4
47,6
52,4
54,4
45,6
32,0
32,0
36,0
15,5
42,7
41,7

Olgular›n %89,2’si ilaçlar›n› düzenli olarak al›yor,
%77,7’si kontrollerini düzenli yapt›r›yordu.
Nöbetleri takiben yaﬂanan en önemli komplikasyonlar yorgunluk (%53,6), unutkanl›k (%25,6),
idrar inkontinans› (%13,6) idi. ‹laç yan etkisi yaﬂayan
olgu oran› %94,2 olup, baﬂl›ca yan etkiler sinirlilik
(%47,6), baﬂ a¤r›s› (%44,7), yorgunluk (%42,7),
dikkat ve konsantrasyon güçlü¤ü (%38,8) idi.
Olgular›n %42,7’si iﬂ hayat›n›n, %31,1’i okul

hayat›n›n olumsuz etkilendi¤ini ve bu kiﬂilerin
%4,9’u okulunu, %7,8’i ise iﬂini b›rakmak
durumunda kald›¤›n› ifade etti. Evli olanlar›n
%10,1’i ﬂiddetli geçimsizlik yaﬂad›¤›n›, %3,0’›
eﬂinden ayr›ld›¤›n›, %45,1’i ise evlilik için tercih
edilmedi¤ini
belirtti.
Olgular›n
%80,6’s›
hastal›¤›n› baﬂkalar›n›n bildi¤ini, %71,8’i
iyileﬂece¤ine inand›¤›n›, %49,5’i epilepsi
nedeniyle yapamad›¤› ve içinde uhde olarak
kalan (araba kullanmak, toplum içinde yaln›z
dolaﬂabilmek, bir iﬂ bulup çal›ﬂabilmek,
evlenmek, çocuk sahibi olmak gibi) baz› özlemleri
oldu¤unu ifade etti.
Çal›ﬂmada depresyon prevalans› %29,4 bulunmuﬂtur. Bu olgular›n %13,7’si orta, %15,7’si majör
depresyon bozuklu¤udur.
Olgular›n demografik ve klinik özelliklerine göre
depresyon puan ortalamalar› incelendi¤inde;
ilkokul mezunu ve son y›l içinde ayda bir ve daha
fazla nöbet geçiren, ilaçlar›n› düzenli kullanmayan
olgularda depresyon puan ortalamalar› anlaml›
düzeyde daha yüksekti (P<0.05). Kad›nlarda,
bekârlarda, ayl›k gelir düzeyi düﬂük, nöbetleri 20
yaﬂ›n alt›nda baﬂlayan ve hastal›k süresi 10 y›l ve
üzerinde olan eski olgularda, uyan›kken nöbet
geçirenlerde, depresyon puan ortalamalar› daha
yüksekti, ancak aradaki fark istatistiksel aç›dan
anlaml› de¤ildi (Tablo 3).
Tablo 3. Epilepsi olgular›n›n sosyo-demografik ve klinik özelliklerine
göre depresyon puan ortalamalar›
Sosyo-demografik ve klinik
özellikler
Yaﬂ (<20 yaﬂ)
Cinsiyet (Kad›n)
Ö¤renim düzeyi (ilkokul mezunu)
Medeniyet (Bekâr-dul)
Ayl›k gelir düzeyi (≤489 YTL)
Epilepsi baﬂlang›ç yaﬂ› (<20 yaﬂ)
Hastal›k süresi (≥10 y›l)
Ayda ≥1 nöbet geçirme
Nöbet zaman› (Uyan›kken)
Düzensiz ilaç kullanma

Depresyon puan
ortalamalar›
(Ort.±S. sapma)
16,32±11,18
15,91±10,63
19,28±12,49
15,72±10,42
16,29±11,76
15,50±10,84
15,44±11,44
18,30±12,12
15,34±12,16
22,36±15,23

‹statistiksel
de¤erlendirme
t=1,98
t=1,21
F=4,83
t=1,11
t=1,74
t=1,06
t=0,99
F=3,47
F=0,38
t=2,55

P>0,05
p>0,05
p<0,01
p>0,05
p>0,05
p>0,05
p>0,05
p<0,05
p>0,05
P<0,05

Majör depresyon oran› yaﬂ ortalamas› küçük, evli,
ayl›k geliri ve ö¤renim düzeyi düﬂük olanlarda ve

erkeklerde daha yüksek bulundu. Di¤er taraftan,
halen gelir getiren bir iﬂte çal›ﬂan olgularda majör
depresyon oran› daha düﬂüktü (Tablo 4).
Tablo 4. Epilepsi olgular›n›n baz› sosyo-demografik ve klinik özelliklerine
göre depresyon puan ortalamalar› ve yüzde de¤erleri
Depresyon derecesi

Sosyo-demografik ve
klinik özellikler

Yaﬂ ortalamas›
(Ort.±S. sapma)
Cinsiyet
Kad›n (n:48)
Erkek (n:54)
Medeni
Bekâr (n:51)
durum
Evli (n:51)
Ö¤renim ‹lkokul alt› (n:10)
düzeyi
‹lkokul mez.(n:38)
‹lkokul üzeri (54)
Gelir getiren bir iﬂi olanlar
(n:34)*
Gelir getiren bir iﬂi
olmayanlar (n:68)**
Ayl›k
0-488 YTL.
gelir
(n: 54 )
düzeyi
489-1300 YTL
(n: 48)

‹statiksel
de¤erlendirme

YokHafif
depresyon
(0-17
Puan)
(n=72)
34,8±12,1

Orta
derece
depresyon
(18-24
Puan)
(n=14)
34,3±15,3

A¤›r
X2
derece
depresyon
(25-63
Puan)
(n=16)
32,4±13,3

62,5
77,8
54,2
62,7
80,0
52,6
81,5

20,8
7,4
31,3
21,6
0,0
18,4
13,0

16,7
14,8
14,6
15,7
20,0
28,9
5,6

76,5

14,7

8,8

51,5

29,4

19,1

70,4

13,0

16,7

70,8

14,6

14,6

p

4,23

0,120

1,21

0,545

12,68 0,013

3,63

0,163

0,120 0,942

* ‹ﬂçi, memur, emekli, esnaf
* Ev kad›n›, ö¤renci, iﬂsiz

Çal›ﬂmada nöbetleri erken yaﬂlarda baﬂlayan,
generalize tonik-klonik tip nöbet geçiren, 10 y›l ve
daha uzun süredir hasta olanla, uyan›kken, ayda 1 ve
daha fazla nöbet yaﬂayan, çoklu ilaç tedavisi alan ve
ilaçlar›n› düzenli kullanmayanlarda majör depresyon
bozuklu¤u gösterenlerin oran› daha yüksekti.

TARTIﬁMA
Cinsiyet
Çal›ﬂmam›zda erkek olgular›n oran› daha fazlad›r.
Aziz’in Pakistan ve Türkiye’de yapt›¤› karﬂ›laﬂt›rmal›
bir çal›ﬂmada, Türk erkeklerinde epilepsi marjinal
olarak kad›nlardan daha fazla bulunmuﬂtur.13
Mollao¤lu’nun14 yapt›¤› çal›ﬂmada, erkek epilepsi
olgular›n›n oran› %54,4 olarak saptanm›ﬂt›r. Di¤er
baz› çal›ﬂmalarda olgular›n yar›dan fazlas›n› (%5568) kad›nlar oluﬂturmuﬂtur.15,16,17,18

Tablo 5. Epilepsi olgular›n›n baz› klinik özelliklerine göre depresyon
puan ortalamalar› ve yüzde de¤erleri
Depresyon derecesi
Klinik özellikler

Nöbet tipi
Parsiyel (n=55)
Generalize (n=47)
‹statistiksel de¤erlendirme
Nöbet baﬂlang›ç yaﬂ›
(Ort.±S. sapma)
0-19 (n=59)
≥20 (n=43)
‹statistiksel de¤erlendirme
Hastal›k süresi
(Ort.±S. sapma)
1-9 y›l (n=48)
10-39 y›l (n= 54)
‹statistiksel de¤erlendirme
Son bir y›lda nöbet s›kl›¤›
Hiç geçirmemiﬂ (n=33)
Ayda <1 (n=33)
Ayda ≥1 (n=36)
‹statistiksel de¤erlendirme
Nöbet zaman›
Uykuda (n=43)
Uyan›kken (n=43)
Uykuda ve uyan›kken (n=16)
‹statistiksel de¤erlendirme
Düzenli ilaç kullan›m›
Evet (n=91)
Hay›r (n=11)
‹statistiksel de¤erlendirme
Tedavi tipi
Monoterapi (n=72)
Politerapi (n=30)
‹statistiksel de¤erlendirme

Yok-Hafif
depresyon
(0-17 Puan)
(n=72)
69,1
72,3

22,0±15,1
69,5
72,1

12,6±9,5

Orta derece
depresyon
(18-24 Puan)
(n=14)
18,2
8,5
X2=2,43, P=0,297
22,5±12,8

A¤›r derece
depresyon
(25-63 Puan)
(n=16)
12,7
19,1

17,4±14,3

13,6
16,9
14,0
14,0
X2= 0,169, P=0,928
10,1±8,5

15,2±9,0

72,9
68,5

16,7
11,1
X2=2,24, P=0,325

10,4
20,4

72,7
78,8
61,1

15,2
9,1
16,7
X2=3,10, P=0,541

12,1
12,1
22,2

68,8
69,8
72,1

18,8
12,5
11,6
18,6
14,0
14,0
X2= 0,879, P=0,928

73,6
45,5

14,3
9,1
X2= 8,26, P=0,016

12,1
45,5

69,4
73,3

15,3
10,0
X2=0,501, P=0,778

15,3
16,7

Görüldü¤ü gibi, epilepsi olgular›n›n cinsiyete göre
da¤›l›m›
toplumdan
topluma
de¤iﬂiklik
göstermektedir. Bu çal›ﬂmada, epilepsinin erkeklerde daha fazla görülmesini erkeklerin epilepsiye
neden olan çevresel risk faktörlerine daha fazla
maruz kalmalar›na ba¤layabiliriz.

Yaﬂ
Çal›ﬂmam›zda yaﬂ ortalamas› 34,3±12,6 olan
epilepsi olgular›n›n yar›dan fazlas› (%59,2) 17-40
yaﬂ grubunda yer almaktad›r. Benzeri çal›ﬂmalarda
da epileptik olgular›n yaﬂ ortalamas› 32 ile 38 yaﬂ
aras›nda saptanm›ﬂ, epilepsi prevalans› 40 yaﬂ›n
üstündekilere göre gençlerde daha yüksek
Çal›ﬂmam›zda
epilepsi
bulunmuﬂtur.13,14,17-19
prevalans›n›n gençlerde daha yüksek olmas› literatür
bilgisiyle uyumluluk göstermektedir. Epilepsi

görülme s›kl›¤›n›n yaﬂla birlikte azalmas›n›,
ülkemizde yaﬂl› bak›m› ve sa¤l›¤›na verilen önemin
yetersizli¤ine ba¤layabiliriz.

Evlilik ve bekârl›k durumu
Çal›ﬂmam›zda olgular›n %49,5’i evlidir. Evli olanlar›n
%93,1’i 41 yaﬂ ve üzerinde iken, bekâr olanlar›n
%62,2’si 17-40 yaﬂ grubundad›r. Dolay›s›yla
olgular›n yaklaﬂ›k yar›s› evlilik yaﬂ›nda olmas›na
ra¤men, evlenememe sorunu ile karﬂ› karﬂ›yad›r.
Mollao¤lu’nun14 çal›ﬂmas›nda, evli olanlar›n oran›
%53,4’tür. Baker ve ark.’n›n20 çal›ﬂmas›nda,
olgular›n %57’si bekâr bulunmuﬂtur. Literatürdeki
çal›ﬂmalarda epilepsili bireylerin yaﬂad›klar› en
önemli
psikososyal
problemlerden
birinin
evlenememe, yaln›z kalma ve sosyal izolasyon
oldu¤u bildirilmektedir.21,22 Bu durum toplumda
epilepsinin gerçek yönlerinin ve kontrol
edilebilirli¤inin bilinmemesi, nöbetleri kontrol alt›na
al›nabilen olgular›n yetersiz olmas› nedeniyle
epilepsinin toplumda korkulan bir hastal›k olarak
alg›lanmas›na ve olumsuz önyarg›lar› desteklemesine ba¤l› geliﬂebilir. Sonuçta kronik hastal›¤›
olan kiﬂi evlilik için tercih edilmemekte veya kendisi
evlenmemeyi seçmektedir.
Bu çal›ﬂmada olgular›n ço¤unlu¤unun evli olmas›,
olgular›n ço¤unlu¤unun eski
(yaﬂ ortalamas›
34,3±12,6) ve muhtemelen evlendikten sonra
ortaya ç›kan olgular olmas›na ba¤lanabilir.

E¤itim durumu
Olgular›m›z›n yaklaﬂ›k 1/3’ü ilkokul, 1/3’ü ortaokul ve
lise mezunudur. Diplomas›zlar›n oran› %9,7 iken,
üniversite mezunlar›n›n oran› %15,5’dir. Mrabet ve
ark.16 üniversite mezunu oran›n›n %12,8, Guevera ve
ark.18 %12,7, Mollao¤lu ve ark.14 %2,3 olarak
bulmuﬂlard›r. Olgular›m›z›n e¤itim düzeyi, di¤er
çal›ﬂma sonuçlar›na göre daha iyi bulunmuﬂtur.
Olgular›m›z›n yaklaﬂ›k yar›s›n›n kontrol edilebilir
parsiyel nöbet tipine sahip olmas›, nöbetlerin
vakalar›n %64,1 gibi büyük bir ço¤unlu¤unda 17 yaﬂ
ve üzerinde baﬂlamas›, ilaç yan etkilerinin daha çok 25
ve üzeri yaﬂ grubunda (%32) ortaya ç›kmas›,

nöbetlerin akademik baﬂar› düzeyini ciddi düzeyde
etkilemedi¤ini düﬂündürmektedir.

bak›m ve tedavi giderlerinin karﬂ›lanmas›n›, epilepsinin
kontrol alt›na al›nmas›n› güçleﬂtirmektedir.

Mesleki statü

Sosyal güvence durumu

Olgular›m›z›n %66,0’› gelir getiren bir iﬂte
çal›ﬂmamaktad›r. Bu kiﬂilerin %31,2’sini ev kad›nlar›
oluﬂturmaktad›r. Epilepsi nöbetleri olgular›n
%35,2’sinin iﬂ hayat›n› etkilemiﬂ, %6,4’ünün iﬂinden
ayr›lmas›na neden olmuﬂtur. Çal›ﬂan olgular›n
%31,2’si memurdur.

Çal›ﬂmam›zda sosyal güvencesi olmayan olgu oran›
%7 civar›ndad›r. Olgular›n büyük bir ço¤unlu¤u
Emekli Sand›¤› ve Sosyal Sigortalar Kurumundan
yararlanan memur ve iﬂçiler ya da birinci dereceden
yak›nlar›d›r. Sosyal güvence varl›¤› muayene ve sa¤l›k
giderlerinin kurumca karﬂ›lanmas› kolayl›¤› getirerek,
epileptik olgulara sa¤l›k hizmetlerinden yararlanma,
düzenli ilaç kullanma ve düzenli kontrollere gitme
olana¤› sunmaktad›r. Böylece olgular›n nöbet s›kl›¤› ve
ﬂiddeti daha kolay kontrol alt›na al›nabilmektedir.

Bu çal›ﬂmada iﬂsizlik oran› %9,6’d›r. Baker ve ark.’n›n20
çal›ﬂmas›nda iﬂsizlik oran› %8 bulunmuﬂtur. Bu amaçla
yap›lan çal›ﬂmalarda, depresif epileptik hastalar›n
büyük bir ço¤unlu¤u ya iﬂsizdir ya da e¤itimlerini
sürdürmede
baﬂar›s›z
olmuﬂlard›r.23
Epilepsi
hastalar›nda depresyon için en güçlü belirleyici
iﬂsizliktir.24,25
Mrabet ve ark.n›n16 çal›ﬂmas›nda epilepsi nedeniyle
çal›ﬂamayanlar›n oran› %62,0, Djibuti ve ark.’n›n19
çal›ﬂmas›nda %82,6, Mollao¤lu14 çal›ﬂmas›nda %70,1
olarak saptanm›ﬂt›r.
Epileptik olgulara toplumun ön yarg›l› bak›ﬂ›,
toplumsal stigma, iﬂyerlerinde epilepsi ile ilgili yanl›ﬂ
anlay›ﬂlar, güvenlikle ilgili kayg›lar, epilepsililerin iﬂ
yapabilme yeteneklerindeki kay›plar, ö¤renme
güçlükleri, biliﬂsel problemler olgular› iﬂ bulma, iﬂini
devem ettirme ya da iﬂinde sürekli problem yaﬂama
gibi sorunlarla yüz yüze b›rakmaktad›r.
Dolay›s›yla epileptik olgularda iﬂsizlik en önemli
psikososyal problemlerden birini oluﬂturmak-tad›r.26,27,28
Yap›lan çal›ﬂmalarda epilepsili bireylerin normal
popülasyona göre iki kat daha fazla iﬂsizlik sorunu ile
karﬂ›laﬂt›klar› saptanm›ﬂt›r.29,30

Ayl›k gelir durumu
Olgular›n %53,4’ü 489 YTL ve alt›nda ayl›k gelire
sahiptir. Mollao¤lu ve ark.’n›n14 çal›ﬂmas›nda da
olgular›n büyük ço¤unlu¤u asgari ücretin alt›nda ayl›k
gelire sahiptir. Gelir düzeyinin düﬂüklü¤ü hastalar›n
sa¤l›k hizmetlerinden yararlanma oran›n› azaltmakta,

Depresyon ve sosyo-demografik özellikler
Çal›ﬂmam›zda depresyon prevalans› %29,4 olarak
saptanm›ﬂ, bu olgular›n %13,7’sini orta, %15,7’sini
a¤›r derece depresyon bozukluklar› oluﬂturmuﬂtur.
Majör depresyon oran› nöbetleri erken yaﬂta
(17,4±14,3) baﬂlayan, asgari ücretin alt›nda ayl›k gelire
sahip, ilkokul mezunu, 10 y›ldan daha uzun süredir
hasta olan ve son bir y›lda ayda 1 ve daha fazla,
özellikle gündüzleri nöbet geçiren, politerapi alan ve
ilaçlar›n› düzenli kullanmayan olgularda daha yüksek
bulunmuﬂtur. Ancak istatistiksel analizde yaln›z düzenli
ilaç kullan›m› ile depresyon varl›¤› aras›nda istatistiksel
olarak anlaml› bir iliﬂki saptanm›ﬂt›r (p<0,05).
Nöbetleri yaﬂam›n ilk y›llar›nda baﬂlayan olgularda
majör depresyon s›kl›¤›n›n daha yüksek bulunmas›,
erken yaﬂlarda nöbetlere karﬂ› psikososyal uyum
yetene¤inin düﬂük olmas› ve hastal›k süresinin
uzunlu¤una ba¤l› geliﬂen tükenme ve y›lg›nl›¤a
ba¤lanabilir. Nitekim Jalava ve ark.’n›n31 yapt›¤›
çal›ﬂmada, nöbetleri erken yaﬂlarda baﬂlayan olgularda
psikososyal uyumun düﬂük oldu¤u gösterilmiﬂtir.
Major depresyon olgular›n›n ilkokul mezunlar›nda
yüksek, ilkokul üzerinde e¤itim alanlarda düﬂük
bulunmas›; e¤itim seviyesinin yükselmesine paralel
olarak olgular›n dogmatik düﬂüncelerinden uzaklaﬂ›p,
hastal›k hakk›nda daha do¤ru bilgiler edinmeleri,
düzenli ilaç kullan›m› ve periyodik sa¤l›k kontrolü
yapt›rma al›ﬂkanl›¤› kazanmalar›na ba¤l› olabilir.

Olgular›n gelir düzeyi düﬂtükçe depresyon puanlar›
yükselmiﬂtir. Literatürdeki çal›ﬂmalarda, epilepsili
hastalarda ekonomik düzey düﬂüklü¤ü depresyon için
önemli bir risk faktörü olarak gösterilmiﬂtir.31,32
Epileptik olgular aras›nda s›k yaﬂanan uygun iﬂ
bulamama, iﬂsizlik ve ekonomik s›k›nt›lar depresyonun
ortaya ç›kmas›nda belirleyici faktörleri oluﬂturmuﬂtur.33
Depresif epileptiklerde mizaç de¤iﬂiklikleri, genel
performans kayb›, biliﬂsel bozukluklar ve biyolojik
ritimdeki de¤iﬂiklikler, çal›ﬂma kapasitesini olumsuz
etkileyebilen temel faktörlerdir.24

Nöbetlerin genellikle gündüz vakti uyan›kken
geçirilmesi, nöbet zaman›na iliﬂkin yaﬂanan belirsizlik,
di¤er insanlar›n önünde nöbet geçirme ve kontrolsüz
kalma korkusu ve utanma duygusunun yaratt›¤›
etkilere ba¤l› olarak depresyon puanlar›n› yükseltmiﬂ
olabilir. Buna karﬂ›l›k, yaln›z uykuda iken nöbet
geçirenlerde orta derece depresyon oran› daha
yüksektir. Çünkü bu hastalar›n kendi ortam›nda, daha
güvenli bir yerde, di¤er insanlar›n görmedi¤i bir
zamanda nöbet geçirmeleri sosyal stigma vb.
psikososyal
sorunlar›n
boyutunu
en
aza
indirebilmektedir.

Depresyon ve nöbet özellikleri
Çal›ﬂmada generalize tonik-klonik tip nöbet
geçirenlerde, ayda 1 ve daha fazla ve özellikle
gündüzleri uyan›kken nöbet geçirenlerde, politerapi
alan ve ilaçlar›n› düzenli kullanmayanlarda depresyon
puanlar›n›n daha yüksek bulunmas›:
Nöbet tipi ve depresyon aras›ndaki iliﬂkiyi inceleyen
çal›ﬂmalarda farkl› sonuçlar elde edilmiﬂtir. Mollao¤lu
ve ark.n›n14 çal›ﬂmas›nda, bu çal›ﬂmada oldu¤u gibi
generalize tonik-klonik tipte nöbet geçirenlerde
depresyon daha s›k görülürken,
di¤er baz›
çal›ﬂmalarda kompleks parsiyel tipte nöbet
geçirenlerde depresyon daha fazla görülmüﬂtür.24,34,35
Parsiyel nöbet geçiren olgular›n nöbet an›nda
yaﬂananlar›n tamamen fark›nda olmas›, alg›lama
bozukluklar› yaﬂamas› ve nöbet kontrolünün daha zor
olmas› gibi nedenlerle daha fazla psikososyal sorunlar
yaﬂad›¤› ve depresyona girdi¤i savunulmaktad›r. Di¤er
yandan generalize nöbetlere ba¤l› yaﬂanan kontrol
kayb›, yorgunluk, unutkanl›k, inkontinanslar ve baﬂ
a¤r›s› gibi yan etkiler bireyi fiziksel ve psikososyal
yönden daha fazla travmatize ederek y›lg›nl›¤a ve
tükenmeye sevk etmiﬂ olabilir.
Ayda 1 ve daha fazla görülen nöbetler psikososyal
sorunlar›n artmas›na ve depresyon puanlar›n›n
yükselmesine neden olmuﬂ olabilir. Nitekim literatürde
yap›lan çal›ﬂmalarda nöbet s›kl›¤› ile psikososyal
sorunlar aras›nda anlaml› iliﬂki saptanm›ﬂ, nöbet
s›kl›¤›n›n artmas›yla birlikte psikososyal sorunlar›n da
artt›¤›, dolay›s›yla nöbet s›kl›¤›n›n psikososyal sorunlar›n
temel belirleyicilerinden biri oldu¤u gösterilmiﬂtir.33,36

Antiepileptik ilaçlar di¤er ilaçlara göre daha fazla
psikiyatrik semptomlara neden olan pozitif psikotrop
etkilere sahiptir.37 Antiepileptik tedaviye dirençli
olgularda tedaviye eklenecek antiepileptik say›s›
artt›kça, depresyon dahil ilaç yan etkilerinin
intoksikasyon ve ilaç etkileﬂimlerinin a¤›rlaﬂt›¤›
bildirilmektedir38,39,40
Bu çal›ﬂmada da literatür çal›ﬂmalar›na benzer ﬂekilde
pöliterapi alan hastalarda majör depresyon oran› daha
yüksek bulunmuﬂtur.
Çal›ﬂmam›zda
antiepileptik
ilaçlar›
düzenli
kullananlar›n depresyon puanlar›, ilaçlar›n› düzenli
kullanmayanlara göre anlaml› düzeyde daha düﬂük
bulunmuﬂtur. Mollao¤lu ve ark.14 taraf›ndan yap›lan ve
örneklem grubunun bu çal›ﬂma ile benzerlik gösterdi¤i
çal›ﬂmada da ayn› sonuç elde edilmiﬂtir ve bu durum
düzenli ilaç kullan›m›n›n nöbet s›kl›¤›n› azaltmas› ve
hastalar›n daha az psikososyal sorunlar yaﬂamalar› ile
iliﬂkilendirilmiﬂtir. Bu çal›ﬂmada da olgular›n benzeri
de¤iﬂkenlerden etkilenmiﬂ olabilece¤i, dolay›s›yla
yüksek tedavi uyuncunun depresyon puanlar›n›
düﬂürmüﬂ olabilece¤i düﬂünülmektedir.
Sonuç olarak, hastal›k 25 yaﬂ›n alt›nda gençlerde daha
s›k görülmektedir, olgular›n yar›dan fazlas›n› 10 y›l ve
üzerinde eski olgular oluﬂturmuﬂtur. Etiyolojik faktörler
primer bak› ile önlenebilir nedenlerdir. Olgular›n
1/3’ünde iyi nöbet kontrolü sa¤lanm›ﬂt›r. Buna
ra¤men, hastal›k uzun dönemde kiﬂilerin evlilik, iﬂ ve

okul hayat›n› olumsuz etkilemiﬂ; yaklaﬂ›k yar›s› evlilik
yaﬂ›nda olmas›na ra¤men evlenememiﬂ, 1/3’ü ö¤renim
hayat›nda akademik baﬂar›s›zl›k yaﬂam›ﬂ, %5’i iﬂini,
%10’u okulunu b›rakm›ﬂt›r. Olgular›n yaklaﬂ›k
1/3’ünde depresyon saptanm›ﬂ, ilkokul mezunu
olanlarda, ayda ≥1 nöbet geçirenlerde ve düzenli ilaç
kullanmayanlarda depresyon puan ortalamalar›
anlaml› düzeyde daha yüksek bulunmuﬂtur.
Epileptik olgular hakk›nda toplumsal bilinç ve duyarl›l›k
oluﬂturularak, hasta ve ailesine bilimsel temelli e¤itim ve
dan›ﬂmanl›k hizmetleri sunularak, multidisipliner bir
hizmet anlay›ﬂ› ve uygun ilaç tedavisi ile geliﬂebilecek
nörofizyolojik ve psikososyal etkilenimler en aza
indirilebilir ya da istenmeyen yan etkilerden korunabilir.
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