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Epileptik çocuk ve ergenlerde psikiyatrik baflvuru ve tedavi
Araflt›rmalar/Researches

G‹R‹fi

Epilepsi çocukluk döneminde yay-
g›n olarak görülen kronik hastal›k-
lardan biridir. Yirmi yafl alt›nda en

az bir nöbet geçiren çocuklar›n oran›
%5’tir. Genel toplumdaki epilepsi yay-
g›nl›¤› %1’dir ve olgular›n %50’den fazla-
s›, çocukluk döneminde bafllamaktad›r
(1). 

Çocuk ve ergenlik dönemindeki epi-
lepsiler ile iliflkili psikopatolojinin varl›¤›,

araflt›rmac›lar taraf›ndan s›kl›kla göste-
rilmifltir. Epileptik çocuklar›n normal
topluma ve di¤er kronik hastal›¤› olan
çocuklara göre daha fazla psikiyatrik
sorunlara sahip olduklar›, bunun nedeni
olarak da epilepsinin do¤rudan merkezi
sinir sistemini etkileyen bir rahats›zl›k
olmas› gösterilmifltir (2). Baz› çal›flmalar
ise, epileptik çocuklardaki psikopatolo-
jinin k›smen hastal›¤›n kronik do¤as›n-
dan kaynaklanabilece¤ini, nörolojik ve
psikososyal faktörlerin birlikte ele al›n-
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ÖZET:
Epileptik çocuk ve ergenlerde psikiyatrik baflvuru ve
tedavi

Amaç: Epileptik çocuk ve ergenlerde psikiyatrik sorunlar s›k
gözlenmektedir. Bu çal›flmada epileptik çocuk ve ergenlerdeki
psikiyatrik sorunlar ile çocuk ve ergen psikiyatrisi polikliniklerine
baflvuru aras›ndaki iliflkinin araflt›r›lmas› amaçlanm›flt›r.
Yöntem: Bir üniversite hastanesi çocuk nörolojisi ve epilepsi
poliklini¤ine ard›fl›k olarak baflvuran 64 epileptik çocuk ve ergen
çal›flmaya al›nm›flt›r. Olgulara sosyodemografik veri formu ve 4-18
Yafl Çocuk ve Gençler için Davran›fl De¤erlendirme Ölçe¤i (ÇGDÖ)
uygulanm›flt›r. Bütün olgularla tan›sal psikiyatrik görüflme yap›lm›fl ve
DSM-IV ölçütlerine dayal› olarak tan› konmufltur. 
Bulgular: Olgular›n %48.4(n=31)’ünde psikiyatrik bir tan› olmas›na
karfl›n çocuk ve ergen psikiyatrisi bölümlerine baflvurma ve tedavi
edilme oran› %29.7(n=19)’dir. On dört olgunun (%21.9) psikiyatrik ilaç
tedavisi ald›¤› görülmüfltür. Baflvurusu olan ve olmayan olgular
karfl›laflt›r›ld›¤›nda, iki grup aras›nda ÇGDÖ’nin somatik sorunlar,
suça yönelik davran›fl, sald›rgan davran›fllar, sosyal, düflünce ve
dikkat sorunlar› ile d›fla yönelim, içe yönelim ve toplam alt ölçek
puanlar› aras›nda anlaml› farkl›l›k bulunmufltur. Çocuk ve ergen
psikiyatrisi bölümlerine baflvurusu olan olgulara psikiyatrik bozukluk
tan›s› daha s›k konulmufltur. Baflvuruda bulunan ailelerin gelir düzeyi
daha yüksektir. Dikkat eksikli¤i sorunlar› klinik baflvuruyu yordayan en
önemli etmen olarak saptanm›flt›r. 
Sonuç: Epileptik çocuk ve ergenlerdeki yetersiz psikiyatrik hizmet alma
oran›n›n yüksek olmas›, bu hastalar›n uygun tedavi edilebilmeleri için
çocuk nörolojisi ve epilepsi bölümleri ile çocuk ve ergen psikiyatrisi
bölümleri aras›nda daha fazla konsültasyon liyezon çal›flmas›
yap›lmas›na gereksinim oldu¤unu ortaya koymaktad›r.

Anahtar sözcükler: Epilepsi, çocuk, psikopatoloji, psikiyatrik tedavi
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ABSTRACT:
Psychiatric referral and treatment in children and
adolescents with epilepsy 

Objective: Psychiatric problems are frequently observed in children
and adolescents with epilepsy. The aim of the present study was to
investigate the relation between psychiatric problems and mental
health service in children and adolescents with epilepsy. 
Method: Sixty four children and adolescents with epilepsy who were
consecutively referred to the child neurology department and the
epilepsy unit of a university hospital were included in the study.
Sociodemographics questionnaire and Child Behavior Checklist
(CBCL) were applied to all of the cases. Then each case were
interviewed and diagnosed according to DSM-IV criteria. 
Results: Although 48.4% (n=31) of the cases have a psychiatric
diagnosis, the rate of cases who seek for psychiatric treatment was
only %29.7 (n=19). Fourteen cases (21.9%) were taking psychiatric
medication. When we compared the cases that referred to child
psychiatry departments and those who did not, there were differences
of the scores of some subscales between the two groups such as
somatic complaints, delinquent behavior, aggressive behavior, social,
thought, attention problems, externalizing, internalizing and total
problem subscales of the CBCL. Psychiatric diagnoses were more
frequent in children who referred to a child psychiatry department.
Family income level was found to be associated with the demand of
mental health service. Attention problems were the most important
predictor for psychiatric referral.
Conclusion: High rate of unmet mental health service demand in
epileptic children and adolescents underscores the need for more
consultation-liaison studies among child psychiatry departments and
child neurology and epilepsy clinics in order to provide mental health
service to these patients.
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mas› gerekti¤ini bildirmektedirler (3). Epileptik eriflkin-
lerde yap›lan çal›flmalarda çocuk ve ergenlere oranla
psikopatolojinin çok daha yüksek oranda saptanmas›
(4) ve intihar giriflimlerinin rapor edilmesi (5) çocukluk-
ta bafllayan davran›flsal ve psikiyatrik sorunlar›n arta-
rak devaml›l›k gösterdi¤ini düflündürmektedir.

Çocuk ve Gençler için Davran›fl De¤erlendirme Ölçe-
¤i (ÇGDÖ) kullan›larak epileptik çocuklar üzerinde yap›-
lan araflt›rmalarda davran›flsal sorunlar %21-53.8 ora-
n›nda saptanm›flt›r (6-8). Çocuklar ‹çin Duygulan›m Bo-
zukluklar› ve fiizofreni Görüflme Çizelgesi (ÇDfiG) kulla-
narak yap›lan araflt›rmalarda ise %55-60 oran›nda psi-
kiyatrik tan› kondu¤u gösterilmifltir (9,10). 

Depresyon ve kayg› bozukluklar›n›n epileptik ço-
cuklarda en s›k görülen psikiyatrik bozukluklar oldu¤u
bildirilmektedir (11). Yap›lan çal›flmalarda çocukluk ça-
¤› epilepsilerinde duygudurum bozukluklar› s›kl›klar›
%12-36.4 aras›nda de¤iflen oranlarda saptanm›flt›r
(10,12,13). Epilepsisi olan 171 çocuk ile yapt›klar› çal›fl-
mada Caplan ve arkadafllar› %33 oran›nda depresyon
ve kayg› bozukluklar› oldu¤unu, %20 oran›nda ise inti-
har düflüncesi tafl›yan hasta bulundu¤unu göstermifl-
lerdir. ‹ntihar girifliminde bulunan çocuk olmam›flt›r
(14). Ott ve arkadafllar› depresyon oran›n› kompleks
parsiyel epilepsisi (KPE) olan 48 çocukta %12, primer
generalize epilepsisi (PGE) olan 40 çocukta %13 olarak
tespit etmifllerdir(10). Bu çal›flmada intihar düflüncesi
ve plan› oranlar› s›ras›yla PGE’li çocuklarda %18 ve %11,
KPE’li çocuklarda %17 ve %8 olarak belirtilmifltir. Dunn
ve arkadafllar›n›n 115 ergen ile yapt›¤› bir çal›flmada
%23 oran›nda depresif belirtiler saptanm›flt›r (15). Erifl-
kin hastalarda yap›lan çal›flmalar intihar giriflimi oran-
lar›n›n daha fazla oldu¤unu göstermektedir (5).

Kayg› bozukluklar›n›n da epileptik çocuklar aras›n-
da yayg›n oldu¤u bildirilmektedir (16). Nöbetlerin ani
oluflu, ölüm korkusu, anne babalar›n kayg›l› tepkileri
gibi nedenlerle epileptik çocuklar kayg› bozukluklar›na
yatk›n hale gelmektedir. Bir araflt›rmada epileptik ço-
cuklar›n %18’inde ›l›ml›-orta kayg›, %5’inde a¤›r kayg›
belirtileri saptanm›flt›r. Ek olarak ö¤renme ve davran›fl
bozukluklar›n›n olmas› ve çoklu ilaç tedavisinin artm›fl
kayg› ile iliflkili oldu¤u belirtilmifltir (16). 

Epileptik çocuk ve ergenlerde dikkat eksikli¤i hipe-
raktivite bozuklu¤u (DEHB) efl tan›s› %1.6-%54 aras›nda
de¤iflen oranlarda bildirilmektedir(17). Güncel çal›flma-
lardan birinde normal toplumdaki DEHB oran›n›n %4-5

olarak bildirilmesine karfl›n epileptik çocuklarda bu
oran %29.1 olarak bulunmufltur (12).

Psikotik bozukluklar›n epileptiklerde genel topluma
göre daha s›k görüldü¤ü bilinmekle birlikte çocuklar-
daki yayg›nl›k oranlar› henüz kesin de¤ildir (18). Japon-
ya’da yap›lan bir araflt›rmada eriflkin epilepsi klinikle-
rinde psikoz oran› %0.9-9.1 oran›nda bildirilirken, çocuk
hastal›klar› kliniklerinde psikoz oran› %0.7 olarak bildi-
rilmifltir (19).

Ülkemizde yap›lan çal›flmalarda da epileptik çocuk-
larda davran›flsal sorunlar ve psikopatolojinin normal-
lere göre daha yüksek oranlarda oldu¤u gösterilmifltir.
Türkbay ve arkadafllar›n›n yapt›¤› bir çal›flmada epilep-
tik çocuklara Y›k›c› Davran›fl Bozukluklar› için DSM-IV’e
Dayal› Tarama ve De¤erlendirme Ölçe¤i, Çocuk Depres-
yon Ölçe¤i (ÇDÖ) ve Piers-Harris Özkavram Ölçe¤i uygu-
lanm›fl; davran›m bozuklu¤u ve kendilik sayg›s› d›fl›nda
tüm ölçümlerde epileptik çocuklara ait puanlar›n an-
laml› olarak daha kötü oldu¤u ortaya konmufltur (20).
O¤uz ve arkadafllar›n›n epileptik çocuklara Durumluk-
Sürekli Kayg› Ölçe¤i ve ÇDÖ uygulayarak yapt›¤› çal›fl-
mada ise depresyon ve kayg›n›n bu çocuklar aras›nda
yayg›n oldu¤u, depresyon ve intihar düflüncelerinin s›-
ras›yla %28.6 ve %17.1 oran›nda bulundu¤u saptanm›fl-
t›r (21). 

Epileptik çocuklar›n hastal›klar›yla iliflkili olarak dü-
flük kendilik sayg›s› ve etiketlenme sorunlar› yaflad›¤›
bilinmektedir. Epileptik hastalar daha düflük evlilik ve
çocuk sahibi olma oranlar›na sahiptirler (11). Nöbetle-
rin s›kl›¤› yaflam kalitesini belirleyen en önemli etmen-
lerden biridir. Epileptik çocuklar›n anne babalar›n›n da
kayg› düzeylerinin yüksek oldu¤u ve bu durumun hem
çocu¤un hem de ailenin yaflam kalitesini olumsuz et-
kiledi¤i gösterilmifltir (22). 

Epileptik çocuklar›n normal topluma, hatta di¤er
kronik hastal›klara oranla daha fazla davran›flsal, psiki-
yatrik sorunlar› oldu¤u ve yaflamlar›n› olumsuz etkile-
di¤i bilinmektedir (2,23,24). Ek olarak merkezi sinir sis-
temini ilgilendiren hastal›klar ve mental retardasyon
bulundu¤unda psikopatoloji ve iliflkili olumsuzluklar
artmaktad›r (25,26). Buna karfl›n ne derecede psikiyat-
rik tedavi ald›klar›na iliflkin yeterli sorun saptamas› ya-
p›lmam›flt›r ve bu hizmeti alabilmeleri için nas›l bir yol
izlenece¤ine iliflkin bir çal›flma yoktur. Sadece d›fl kay-
nakl› iki çal›flma epileptik çocuklar›n ald›¤› psikiyatrik
hizmet oranlar›n› araflt›rm›flt›r (14,27). Ülkemizde ise bu
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konu ile ilgili araflt›rma bulunmamaktad›r.
Çal›flmam›zda psikiyatrik bozuklu¤u olan çok say›-

da epileptik çocuk ve ergenin bu sorunlar› fark edilme-
di¤i için çocuk psikiyatrisi bölümlerine yönlendirilme-
di¤i düflünülerek, psikiyatrik baflvurunun psikopatolo-
jiye oranla daha düflük olaca¤›, dolay›s›yla bu olgular›n
yetersiz psikiyatrik tedavi alaca¤› varsay›lm›flt›r. Bu
noktadan yola ç›karak psikopatoloji ile çocuk ruh sa¤-
l›¤› kliniklerine baflvuru aras›ndaki iliflkinin incelenme-
si amaçlanm›flt›r. Psikiyatrik baflvuru ve tedavi alma
s›kl›¤›n›n incelenerek, baflvurusu olan olgular› ay›rt
eden özellikler belirlenmeye çal›fl›lm›flt›r.

YÖNTEM

Örneklem
Çal›flma ‹stanbul T›p Fakültesi Çocuk Nörolojisi ve

Epilepsi polikliniklerine ard›fl›k baflvuruda bulunan, 5-
18 yafl grubundaki 64 epileptik çocuk ve ergenle ger-
çeklefltirildi. Çal›flman›n koflullar› anlat›larak tüm olgu-
lar›n anne baba veya yak›nlar›ndan bilgilendirilmifl
onam al›nd›. Çal›flmaya al›nan hastalara epilepsi tan›la-
r› bir nöroloji uzman› taraf›ndan, klinik belirtiler ve EEG
bulgular›na dayanarak Uluslararas› Epilepsi S›n›flamas›-
na göre konuldu (28). Olgular en az bir y›ld›r antiepilep-
tik tedavi alan ve ayaktan takip edilen çocuk ve ergen-
ler aras›ndan seçildi. Altta yatan di¤er nörolojik hasta-
l›¤›, do¤umsal metabolik hastal›¤›, do¤umsal genetik
hastal›¤› ve mental retardasyonu olan olgular çal›flma-
ya al›nmad›. Mental retardasyon klinik psikiyatrik mu-
ayene sonucunda DSM-IV ölçütleri temel al›narak belir-
lendi. Hasta dosyalar›nda psikometrik verileri olan has-
talar›n bu de¤erlendirmeleri de göz önüne al›nd›. Olgu-
lar psikiyatrik baflvurusu olanlar ve olmayanlar fleklin-
de iki gruba ayr›larak karfl›laflt›rmalar› yap›ld›.

Araçlar
Çal›flmaya al›nan tüm olgular için sosyodemografik

veri formu doldurulmufltur. Davran›fl sorunlar›n› de-
¤erlendirmek için kronik hastal›klardaki davran›fl so-
runlar›n›n takibinde uygun bir ölçek oldu¤u kabul
edilmifl olan, 4-18 Yafl Çocuk ve Gençler için Davran›fl
De¤erlendirme Ölçe¤i (ÇGDÖ) anne-babalara uygulan-
d›. Anne-babalara ÇGDÖ’yü nas›l dolduracaklar› anla-
t›ld›. Nöbetle iliflkili davran›fllar› yanl›fll›kla davran›fl
problemi olarak de¤erlendirmelerini önlemek için bil-

gi verildi ve nöbeti düflündüren davran›fllar› de¤erlen-
dirme d›fl› b›rakmalar› istendi. Ayr›ca olgular›n yak›n-
lar›ndan çocuklar›na epilepsi tan›s› konulduktan son-
ra flimdiye kadar psikiyatrik yard›m almak için baflvu-
ru yap›p yapmad›klar› soruldu ve kullan›lan psikiyat-
rik tedavilere iliflkin bilgiler al›nd›. Ölçekler doldurul-
duktan sonra tüm olgularla psikiyatrik tan› görüflme-
si yap›ld›. Tan› görüflmesinde DSM-IV ölçütleri temel
al›nm›flt›r (29).

ÇGDÖ Achenbach ve Edelbrock taraf›ndan gelifltiril-
mifltir(30). T›bbi hastal›¤› olan çocuklarda psikopatoloji
taramalar›nda en yayg›n kullan›lan ölçeklerden birisi-
dir. Ölçek 118 sorudan ibaret olup çocu¤un davran›flla-
r›n›, bak›m veren kiflinin üç dereceli bir ölçekle de¤er-
lendirmesini sa¤lamaktad›r (0= do¤ru de¤il, 1= bazen
ya da biraz do¤ru, 2= tamam›yla ya da s›kl›kla do¤ru.)
Çocu¤un anne baba ve yak›nlar›n›n kendi kendilerine
doldurabilecekleri bir ölçektir. Belirtiler 9 boyutta ele
al›nm›fl, içe ve d›fla yönelim olarak 2 tan› grubuna ay-
r›lm›flt›r (30). Ölçe¤in 1991 formunun Türkçe’ye çevirisi
Erol ve K›l›ç taraf›ndan yap›lm›fl ve ülkemizdeki 1985
formuyla (31) süreklili¤ini sa¤layabilmek amac›yla çe-
viriler gözden geçirilmifltir (32). Ölçe¤in test-tekrar test
güvenirli¤i .70 ve .84 olarak saptanm›flt›r. ‹ç tutarl›l›k
de¤erleri ise .39 ve .86 olarak bulunmufltur (33). Arafl-
t›rmada, ölçe¤in DOS iflletim sistemi üzerinde çal›flan
program› kullan›larak, k›z ve erkek çocuklar için uygun
(4-11 yafl) yafl dilimlerine göre elde edilen alt ölçek pu-
anlar› ve toplam puan hesaplanm›flt›r. 

‹statistiksel De¤erlendirme
Elde edilen veriler ‘SPSS ‹statistiksel Paket Program›

10.0’ ile de¤erlendirildi. ‹ki farkl› grubu karfl›laflt›r›rken
psikiyatrik baflvuru yapan gruptaki olgular›n say›s›n›n
az oluflu nedeniyle non-parametrik istatistiksel analiz
yöntemleri kullan›ld›. Kategorik veriler Ki kare ve/veya
Fisher kesin Ki kare testi ile karfl›laflt›r›ld›. Devaml› ve-
rilerin ortalama, standart sapma, en küçük ve en bü-
yük de¤erler gibi tan›mlay›c› istatistiksel de¤erleri be-
lirtildi. Devaml› verilerin karfl›laflt›rmalar› Mann Whit-
ney U (MWU) testi ile yap›ld›. p de¤eri 0.05’den küçük
oldu¤unda istatistiksel anlaml›l›¤›n bulundu¤u kabul
edilmifltir. ‹kili karfl›laflt›rmalarda anlaml› bulunan de-
¤iflkenler lojistik regresyon analizine sokularak baflvu-
ruyu yordayan de¤iflkenlerin saptanmas›na çal›fl›lm›fl-
t›r. 



Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, Cilt: 16, Say›: 1, 2006 / Bulletin of Clinical Psychopharmacology, Vol: 16, N.: 1, 2006 - www.psikofarmakoloji.org 25

K. Gürkan, Ü. Tüzün

BULGULAR

Çal›flmadaki olgular›n yafl ortalamas› 11.8 y›ld›r(SS:
2.9, aral›k 5-18). Epileptik olgular›n 44’ü (%68.8) erkek
20’si (%31.2) k›zd›r. Otuz dört olguya PGE, 30 olguya KPE
tan›s› konulmufltur.

Olgular›n 31’ine (%48.4) DSM-IV ölçütlerine göre psi-
kiyatrik tan› konulmuflken, 33’ü (%51.6) tan› ölçütlerin-
den herhangi birini karfl›lamam›flt›r. En fazla konulan
tan›n›n dikkat eksikli¤i hiperaktivite bozuklu¤u (DEHB)
oldu¤u görülmüfltür. Bunu depresif bozukluklar ve
kayg› bozukluklar› takip etmektedir. Olgular›n %31.3’ü
(n=20) tek tan›, %15.6’s› (n=10) iki efl tan› ve %1.6’s›
(n=1) üç efl tan› alm›flt›r. Çoklu tan› alan olgular› incele-
di¤imizde, psikiyatrik baflvurusu olan grupta
DEHB+enürezis+tik bozuklu¤u, DEHB+depresif bozuk-
luk, DEHB+kayg› bozuklu¤u, DEHB+özgül ö¤renme bo-
zuklu¤u, DEHB+enürezis, psikoz+tik bozuklu¤u olan bi-
rer olgu saptanm›flt›r. Psikiyatrik baflvurusu olmayan
grupta ise depresif bozukluk+enürezis, kayg› bozuklu-
¤u+tik bozuklu¤u, özgül ö¤renme bozuklu¤u+enürezis,
DEHB+enürezis, DEHB+iletiflim bozuklu¤u olan birer ol-
gu oldu¤u görülmüfltür. Psikiyatrik bozukluk tan›s› olan
hastalar›n da¤›l›m› Tablo 1’de verilmifltir. 

Olgular›n sadece 19 (%29.7)’u psikiyatrik yard›m al-

mak için baflvuruda bulunmuflken, 45 olgu (%70.3) her-
hangi bir çocuk psikiyatrisi merkezine gitmemifltir. Psi-
kiyatrik baflvurusu olan olgular›n %73.7 (n=14)’sinde
psikiyatrik ilaç kullan›m› oldu¤u görülmüfltür. Tüm ol-
gular göz önüne al›nd›¤›nda %21.9’unun psikiyatrik ilaç
kulland›¤› ortaya ç›km›flt›r. En fazla kullan›lan ilaçlar›n
seçici serotonin geri al›m inhibitörleri (SSG‹) oldu¤u gö-
rülmüfltür (ilaç kullanan olgular›n %31.6’s› [n=6]). Kulla-

n›lan ilaçlar ve oranlar› fiekil 1’de verilmifltir. Psikiyatrik
baflvuru yapan olgular›n %26.3(n=5)’ünde ise ilaç d›fl›
tedavi yöntemleri (biliflsel davran›flç› terapi, psikosos-
yal yaklafl›mlar vb.) kullan›lm›flt›r. Baflvuru yapan ve
psikiyatrik tan› konan olgulardan iletiflim bozuklu¤u
tan›s› alan sadece 1 olguda psikiyatrik ilaç tedavisi kul-
lan›lmam›flt›r. Psikiyatrik tan› konmayan 5 olgu ise ilaç
d›fl› tedavi yöntemleri ile takibe al›nm›fllard›r.

Psikiyatrik baflvuru yapan ve yapmayan olgular ara-

s›nda sosyodemografik veriler ve epilepsi ile ilgili özellik-
ler aç›s›ndan yap›lan karfl›laflt›rmalar Tablo 2’de verilmifl-
tir. Psikiyatrik baflvuru yapan ve yapmayan olgular ara-
s›nda cinsiyet, yafl, anne ve baba e¤itim alma oranlar›,
sa¤l›k güvencesi varl›¤› ve soy geçmifllerinde psikiyatrik
bozukluk öyküsünün varl›¤› aç›s›ndan anlaml› fark bulun-
mazken; psikiyatrik baflvuru yapan ailelerin ayl›k gelir or-
talamas› anlaml› olarak daha yüksek bulunmufltur. 

fiekil 1: Psikiyatrik baflvuruda bulunan ve tedavi alan olgular›n
oranlar› (n=19)

SSG‹: Seçici serotonin geri al›m inhibitörleri, TSA: Trisiklik antidepresan-
lar, AP: Antipsikotikler, PST: Psikostimülanlar

Psikiyatrik Baflvuru                            
Tüm olgular (n=64) Var (n=19) Yok (n=45)

Tan› n % n % n %               

Psikiyatrik tan› 31 48.4 15 78.9 16 35.6
Çoklu tan› 11 17.2 6 31.6 5 11.1
DEHB 11 17.2 8 42.1 3 6.7 
Depresif Bozukluk 9 14.0 4 21.1 5 11.1
Kayg› Bozukluklar› 8 12.5 3 15.8 5 11.1
Enürezis 7 10.9 2 10.5 5 11.1
Tik Bozukluklar› 3 4.6 2 10.5 5 11.1
‹letiflim Bozukluklar› 2 3.1 1 5.3 1 2.2   
Özgül Ö¤renme Bozukluklar› 2 3.1 1 5.3 1 2.2       
Psikoz 1 1.6 1 5.3 - -

[20 (% 31.3) olgu tek tan›, 10 (%15.6) olgu iki efl tan› ve 1 (%1.6) olgu üç efl tan› alm›flt›r.]

Tablo 1: DSM-IV ölçütlerine göre psikiyatrik bozukluk tan›s› konulan olgular›n da¤›l›m› 
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Her iki gruptaki olgular nöbet bafllang›ç yafl›, nöbet-
lerin kontrol alt›nda olup olmamas›, son nöbetin ne ka-
dar süre önce geçirildi¤i, epilepsinin tipi ve kullan›lan
ilaçlar yönünden karfl›laflt›r›ld›¤›nda, her iki grup ara-
s›nda istatistiksel aç›dan anlaml› fark olmad›¤› görül-
müfltür (son bir y›l› nöbetsiz geçiren olgular için nöbet-
ler kontrol alt›nda kabul edilmifltir) (Tablo 2). 

Psikiyatrik baflvuru yapan ve yapmayan gruplar

aras›ndaki psikopatoloji aç›s›ndan fark› inceledi¤imiz-
de, psikiyatrik baflvuru yapan grup anlaml› olarak da-
ha fazla psikiyatrik tan› alm›flt›r (X2= 10.1, p=0.002). Psi-
kiyatrik baflvuru yapan grupta tan› alma oran› % 78.9
(19 hastadan 15’i) iken baflvurusu olmayan grupta bu
oran %35.6’da (45 hastadan 16’s›) kalm›flt›r. Çoklu tan›
alma oranlar› aç›s›ndan iki grup aras›nda fark yoktur
(Fisher kesin ki kare, p=0.07). 

Sosyodemografik  Özellikler                                                                                                                   ‹statistiksel Karfl›laflt›rma    
Ve Epilepsi ‹le ‹lgili De¤iflkenler Tüm Olgular Psikiyatrik Baflvuru (Psikiyatrik baflvurusu olan

(n=64) Var (n=19) Yok (n=45) ve olmayan aras›nda)

Yafl, Ort (±SS) 11.8 (±2.9) 11.0 (±2.6) 12.2 (±3.1) MWU, p=0.12

Cinsiyet,  n (%)                                                                                                                                     
K›z 20 (31.2) 6 (31.6) 14 (31.1) X2= 0.001, p=0.9
Erkek 44 (68.8) 13 (68.4) 31 (68.9)

Nöbet tipi, n (%)                                                                                                                                        
PGE 34 (53.1) 11 (57.9) 23 (51.1) X2= 0.2, p=0.6
KPE 30 (46.9) 8 (42.1) 21 (46.7)

Epilepsi süresi, (y›l)   Ort (±SS) 4.8 (±2.8) 4.8 (±2.9) 4.8 (±2.7) MWU p=0.9

Son nöbetten 1.3 (±1.5) 1.0 (±1.3) 1.4 (±1.6) MWU p=0.4       
sonra geçen süre, Ort (±SS) (y›l)

Nöbet bafllang›ç yafl›, Ort (±SS) 7.0 (±3.1) 6.2 (±3.1) 7.3 (±3.0) MWU, p=0.2

*Nöbet kontrolü, n (%) X2= 0.08, p=0.8
Var 32 (50.0) 9 (47.4) 23 (51.1)
Yok 32 (50.0) 10 (52.6) 22 (48.9)

Antiepileptik tedavi, n (%) X2= 3.2, p=0.5
Karbamazepin 15 (23.4) 4 (21.1) 11 (24.4)
Valproat 29 (45.3) 8 (42.1) 21 (46.7)
Okskarbazepin 5 (7.8) 3 (15.8) 2 (4.4)   
Çoklu tedavi 13 (20.3) 4 (21.1) 9 (20.0)
Di¤er 2 (3.1) - - 2 (4.4)           

Aile gelir düzeyi, Ort (±SS) 516.3 (±320.8) 655.8 (±455.6) 457.4 (±224.8) MWU, p=0.02*

Sa¤l›k güvencesi, n (%) Fisher kesin ki kare, p=0.4
Var 55 (85.9) 15 (78.9) 40 (88.9)
Yok 9 (14.1) 4 (21.1) 5 (11.1)

Ailede psikiyatrik öykü, n (%) X2=  2.02, p=0.15
Var 16 (25.0) 7 (36.8) 9 (20.0)
Yok 48 (75.0) 12 (63.2) 36 (80.0)

Anne e¤itim düzeyi, n (%) X2= 2.0, p=0.2
Okur yazar de¤il 2 (3.1) - - 2 (4.4)
‹lkö¤retim 50 (78.1) 15 (79.0) 35 (77.8)
Lise 9 (14.1) 2 (10.5) 7 (15.6)
Yüksek 3 (4.7) 2 (10.5) 1 (2.2)         

Baba e¤itim düzeyi, n (%) X2= 0.6, p=0.4
Okur yazar de¤il 2 (3.1) - - 2 (4.4)           
‹lkö¤retim 32 (50.0) 10 (52.6) 22 (48.9)
Lise 20 (31.3) 6 (31.6) 14 (31.1)
Yüksek 10 (15.6) 3 (15.8) 7 (15.6)

MWU: Mann Whitney U testi, x2: ki kare testi

Tablo 2: Sosyodemografik de¤iflkenler ve epilepsi ile ilgili etmenler aç›s›ndan olgular›n karfl›laflt›r›lmas›
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ÇGDÖ alt ölçeklerinden her iki gruba ait olgular›n
ald›klar› puan ortalamalar› ile standart sapmalar› ve
psikopatoloji aç›s›ndan anlaml› kabul edilen 65 puan›n
yukar›s›nda alan olgular›n oranlar› ve karfl›laflt›rmalar›
Tablo 3 ve 4’te verilmifltir. ‹ki grup aras›nda, ÇGDÖ’nin
somatik sorunlar, suça yönelik davran›fl, sald›rgan
davran›fllar, sosyal sorunlar, düflünce sorunlar›, dikkat
sorunlar›, d›fla yönelim sorunlar›, içe yönelim sorunla-
r› ve toplam alt ölçek puanlar› aras›nda anlaml› farkl›-
l›k bulunmakta iken, sosyal içe dönüklük ve kayg›
depresyon alt ölçek puanlar› aç›s›ndan istatistiksel an-
laml› fark saptanmam›flt›r (Tablo 3). Somatik sorunlar,
suça yönelik davran›fl, sosyal sorunlar, düflünce sorun-
lar›, dikkat sorunlar›, d›fla yönelim sorunlar›, içe yöne-
lim sorunlar› ve toplam alt ölçek puanlar› 65’in üzerin-
de olan olgular›n oran› psikiyatrik baflvuru yapan
grupta anlaml› olarak daha yüksek bulunmufltur (Tab-
lo 4).

Psikiyatrik baflvuru yap›l›p yap›lmamas›n› yorda-
yan özelliklerin hangileri oldu¤unun anlafl›lmas› için

lojistik regresyon uygulanm›flt›r. MWU testi ile iki grup
aras›nda anlaml› olarak farkl› bulunan de¤iflkenlerden
sald›rganl›k, suça yönelik davran›fl, dikkat sorunlar›,
sosyal sorunlar, d›fla yönelim sorunlar›, toplam sorun-
lar alt ölçek puanlar› lojistik regresyon analizine sokul-
mufltur. Efl zamanl› seçim yöntemi ile lojistik regres-
yon analizi uyguland›¤›nda dikkat eksikli¤i bulunmas›-
n›n anlaml› bir psikiyatrik baflvuru yorday›c›s› oldu¤u
görülmüfltür. Lojistik regresyon sonuçlar› Tablo 5’te
verilmifltir. 

Tüm Olgular (n=64) Psikiyatrik Baflvuru Ort (±SS)                                                         
Var (n=19) Yok (n=45)

Davran›fl Sorunu Ort (±SS) Ort (±SS) Ort (±SS) p

Somatik sorunlar 62.3 ( ±10.6) 66.4(±11.3) 60.6(10.0) 0.04 *                
Suça yönelik davran›fl 59.0 ( ±7.9) 63.7(±7.8) 57.1(±7.1) 0.003**             
Sald›rgan davran›fllar 61.4 ( ±8.4) 66.05(±8.6) 59.4(±7.6) 0.009**              
D›fla yönelim 61.5 ( ±8.0) 65.9(±7.9) 59.6(±7.3) 0.004**              
‹çe yönelim 64.0 ( ±8.8) 68.1(±9.0) 62.4(±8.2) 0.022*                          
Toplam 65.3 ( ±8.2) 69.9(±7.3) 63.3(±7.8) 0.003**
Sosyal sorunlar 59.6 ( ±8.7) 63.9(±9.4) 57.8(±7.8) 0.009**
Düflünce sorunlar› 61.0 ( ±9.6) 65.6(±11.1) 59.1(±8.3) 0.020*  
Dikkat sorunlar› 64.0 ( ±9.3) 70.6(±9.4) 61.2(±7.8) 0.000***
Kayg›-depresyon 61.8 ( ±8.9) 64.1(±10.7) 60.8(±8.0) 0.295
Sosyal içe dönüklük 60.0 ( ±10.3) 61.9(±11.4) 59.3(±9.8) 0.423

(Mann-Whitney U  ile, *p<0.05, ** p<0.01,  ***  p<0.001), SS: Standart Sapma, Ort: ortalama

Tablo 3: Psikiyatrik baflvuruda bulunan ve bulunmayan olgular›n ÇGDÖ alt ölçek puan ortalamalar›n›n karfl›laflt›r›lmas›

Tüm Olgular Psikiyatrik Baflvuru
(n=64) Var (n=19) Yok (n=45) 

Davran›fl Sorunu n % n % n % X2 p

Somatik sorunlar 15 23.4 8 42.1 7 15.6 0.049
Suça yönelik davran›fl 14 21.9 8 42.1 6 13.3 0.02*
Sald›rgan davran›fllar 20 31.3 9 47.4 11 24.4 3.3 0.07
D›fla yönelim 18 28.1 10 52.6 8 17.8 8.03 0.005**
‹çe yönelim 22 34.4 10 52.6 12 26.7 4.0 0.046*
Toplam 27 42.2 13 68.4 14 31.1 7.6 0.006**
Sosyal sorunlar                   13 20.3 8 42.1 5 11.1 0.014*
Düflünce sorunlar› 20 31.3 10 52.6 10 22.2 5.8 0.016*
Dikkat sorunlar› 27 42.2 13 68.4 14 31.1 7.6 0.006**
Kayg›-depresyon 19 29.7 8 42.1 11 24.4 2.0 0.2
Sosyal içe dönüklük 14 21.9 5 26.3 9 20.0 0.7

(Ki Kare veya Fisher Kesin Ki Kare Testi, * p<0.05, ** p<0.01)

Tablo 4: ÇGDÖ alt ölçek skorlar› >65 olan olgular›n oranlar› ve oransal karfl›laflt›rmalar›

Odds Oran› %95 Güven Aral›¤› p

Suça yönelik davran›fl 1.3 0.98-1.63 0.064    
Sald›rgan davran›fllar 1.2 0.87-1.68 0.251    
D›fla yönelim 0.7 0.43-1.16 0.173
Toplam 0.9 0.83-1.13 0.72   
Sosyal sorunlar 0.9 0.82-1.05 0.254
Dikkat sorunlar› 1.2 1.03-1.42 0.01*

(Lojistik regresyon,  *p<0.05)

Tablo 5: Lojistik regresyon modeline göre psikiyatrik baflvuru
üzerine de¤iflkenlerin etkileri
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TARTIfiMA

Çal›flmam›z ülkemizdeki epileptik çocuklar›n çocuk
ve ergen psikiyatrisi polikliniklerine baflvuru oranlar›n›
ve psikiyatrik tedavi almadaki yetersizli¤ini ortaya ko-
yan ilk çal›flmad›r. Psikopatolojisi olan olgular›n önem-
li oranda psikiyatrik tedavi için baflvuruda bulunmad›-
¤› görülmüfltür. 

Psikiyatrik tedavi için baflvurulmas›n›n ailenin gelir
düzeyi, psikiyatrik tan› alma ve davran›fl sorunlar› ile
iliflkili oldu¤u görülmektedir. Baflvurusu olanlarda aile-
lerin gelir düzeyinin daha yüksek olmas› dikkat çekici-
dir. Çocuklar›n cinsiyeti, yafllar›, anne baba e¤itim dü-
zeyleri, aile öyküsünde psikiyatrik bozukluk olmas›,
sa¤l›k güvencesinin olmamas›, hastan›n çoklu psikiyat-
rik tan› almas›, epilepsinin tipi, çoklu ilaç kullan›m› ve
nöbetlerle ilgili di¤er de¤iflkenler psikiyatri servislerine
baflvuru ile iliflkili bulunmam›flt›r.

Ayr›nt›l› literatür taramas› yap›ld›¤›nda sadece iki
çal›flmada epileptik çocuklarla ilgili psikiyatrik baflvuru-
nun incelendi¤i görülmüfltür (14,27). Bu çocuklar›n al-
d›klar› psikiyatrik tedavilere iliflkin bilgi veren bir çal›fl-
maya ise rastlanmam›flt›r. Bunlardan birincisinde 114
çocu¤a ÇGDÖ ve ÇDfiG uygulayarak psikopatoloji ölçül-
müfl, hastalar›n %60’› psikiyatrik tan› almas›na karfl›n,
baflvuru oran› %33 olarak belirtilmifltir. Di¤erinde ise
171 çocuk üzerinde ÇGDÖ, ÇDfiG ve ÇDÖ kullanarak duy-
gudurum ve kayg› bozukluklar› ile intihar düflünceleri
araflt›r›lm›flt›r. Duygudurum ve kayg› bozukluklar› %33
oran›nda, intihar düflünceleri %20 oran›nda saptan›r-
ken; olgular›n %33’ünün psikiyatrik hizmet ald›¤› görül-
müfltür. Çal›flmam›zdaki olgular›n ise yar›s›na yak›n k›s-
m›nda psikiyatrik tan› konulmufl ve dörtte birinden da-
ha fazlas›nda depresyon ve kayg› bozukluklar›n›n bu-
lundu¤u saptanm›flt›r. En s›k rastlanan tan›n›n ise DEHB
oldu¤u görülmüfltür ve di¤er çal›flmalardaki oranlarla
karfl›laflt›r›labilir niteliktedir (12,17,27). Psikiyatrik bafl-
vuru ve tedavi alma oran› ise %30’un alt›ndad›r ve bu
çal›flmalardan daha düflük orandad›r. 

Ott ve arkadafllar›n›n yapt›¤› çal›flmada düflük yafl,
ailenin e¤itim düzeyinin düflük olmas›, antiepileptik te-
davide çoklu ilaç kullan›lmamas›, yüksek sözel zekâ
bölümü, çocu¤un epilepsi tipinin PGE olmas› ve tek psi-
kiyatrik tan› olmas› psikiyatrik hizmet al›nmam›fl ol-
mas› ile iliflkili bulunmufltur. Daha iyi e¤itimli anne ba-
balar›n çocuklar›n sorunlar›n› daha iyi anlayacaklar›n›

ve duygusal durumlar›n› daha kolay fark edeceklerini
belirtmifller, yaflça büyük çocuklar›n da yine problem-
lerini daha kolay fark ederek daha fazla baflvuruda bu-
lunduklar› sonucunu ç›karm›fllard›r. Çoklu ilaç alan ço-
cuklar›n, daha fazla biliflsel yan etkiler nedeniyle, KPE’li
çocuklar›n da daha belirgin klinik belirtiler nedeniyle
daha fazla baflvuruda bulunaca¤›n› bildirmifllerdir. Ça-
l›flmam›zda ise sadece ailenin gelir düzeyi baflvuru ya-
pan çocuklar›n ailelerinde anlaml› olarak yüksektir. 

Baz› çal›flmalarda ÇGDÖ’nin epileptik çocuklardaki
psikiyatrik tan›lar› öngörmedi¤i ve tedavi gerektiren
psikopatolojiyi saptamada k›s›tl› bir de¤erinin oldu¤u
belirtilmektedir (10). Buna paralel bir bulgu olarak ça-
l›flmam›zda da ÇGDÖ alt ölçek puanlar› baflvuru yapan
ve yapmayan gruplar aras›nda farkl› olmas›na karfl›n,
büyük oranda baflvuruyu öngörmemektedir. Psikiyat-
rik baflvuruyu anlaml› olarak yordayan tek belirti dik-
kat eksikli¤idir.

Baflvurusu olan olgular›n yüksek oranda psikiyatrik
ilaç tedavisi al›yor olmas› dikkati çekmifltir. Kayg› bo-
zukluklar›, depresyon ve DEHB’nin en s›k görülen tan›-
lar olmas›na paralel olarak, en s›k kullan›lan ilaç grup-
lar›n›n s›ras›yla SSG‹’leri ve psikostimulanlar oldu¤u gö-
rülmüfltür. Baflvurusu olan ancak, psikiyatrik tan› kon-
mayan di¤er hastalar›n da ilaç d›fl› tedaviler alarak ta-
kip edilmekte oldu¤u görülmüfltür. Psikiyatrik tan›
konmas› için belirti efli¤ini aflamayan, ancak davran›fl
sorunlar› gösteren epileptik olgular›n da psikiyatrik te-
daviye gereksinim duydu¤u anlafl›lmaktad›r. Çal›flma
s›ras›nda psikiyatrik tan› konan ve davran›flsal sorunlar
yaflayan epileptik olgular tedavi almak üzere çocuk
psikiyatrisi bölümlerine yönlendirilmifltir.

Çal›flmam›zdaki sonuçlar›n farkl›l›¤› olgu say›s›n›n az
oluflu ve olgular›n topland›¤› kaynaklar›n farkl› oluflu
ile aç›klanabilir. Çal›flmadaki olgu grubunun sadece bir
üniversite hastanesi örneklemini temsil etti¤i düflünül-
dü¤ünde sa¤l›k güvencesi olmayan veya mevcut sa¤-
l›k güvencesi ile üniversite hastanesine ulaflma güçlü-
¤ü bulunan devlet hastanelerindeki hastalarda baflvu-
ru oranlar›n›n daha düflük olaca¤› tahmin edilebilir. Bu
nedenle olgu say›s›n›n artt›r›larak devlet hastanelerini
de kapsayan daha genifl örneklemli çal›flmalar›n yap›l-
mas›, sorunun boyutlar›n› saptama ve iliflkili sosyode-
mografik etmenleri ortaya koyma aç›s›ndan önemli
bilgiler verecektir. Çal›flma ile ilgili k›s›tl›l›klardan biri de
psikiyatrik tan› koymak için yap›land›r›lm›fl bir görüfl-
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me uygulanmam›fl olmas›d›r. Bu flekilde yap›lacak olan
çal›flmalarda konulan tan›lar›n güvenilirli¤i artacak ve
baz› tan›lar›n gözden kaçmas› ihtimali azalacakt›r. 

Çal›flmam›z çocuk ve ergenlerdeki yayg›n psikiyat-
rik sorunlar›n varl›¤›na karfl›n yetersiz psikiyatrik hiz-
met ald›klar›n› ortaya koymaktad›r. Bu sonuçlar epi-
leptik çocuklardaki psikopatolojinin süreklilik göster-
mesi; eriflkinlikte intihar ve ölüm oranlar›n›n yüksekli-
¤i ile birlikte düflünüldü¤ünde, erken tan› ve tedavinin
önemi daha iyi anlafl›lacakt›r. Ayr›ca epileptik çocuklar
ve annelerinde psikiyatrik belirtiler daha az oldu¤unda

antiepileptik ilaç uyumunun da artaca¤› bildirilmifltir
(34). Bu da çocu¤un ve ailenin psikiyatrik tedavisi ya-
p›ld›¤›nda, epilepsinin kontrolünün de kolaylaflaca¤›n›
düflündürmektedir. 

Bu hastalar›n psikiyatrik tedavi alabilmesi için çocuk
nörolojisi ve epilepsi klinikleri ile çocuk ve ergen psiki-
yatrisi bölümleri aras›nda daha kapsaml› konsültasyon-
liyezon çal›flmalar›na gereksinim vard›r. Psikiyatrik mu-
ayenesi gereken hastalar›n dikkatten kaçmamas› ve
konsültasyon sürecinde takip edilecek bir yol haritas›
oluflturulmas› amac›yla ileri çal›flmalar yap›lmal›d›r.
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