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ÖZET 
Epilepsiye s›kl›kla psikiyatrik bulgular efllik eder. Temporal lob epilesisinin ken-
dine özgü birtak›m psikiyatrik sendromlarla (interiktal psikoz, kiflilik de¤iflimi ve
interiktal disfori gibi) iliflkili oldu¤u iddia edilmifltir. Ancak bu sendromlar›n epi-
lepsiye özgüllü¤ü konusu halen tart›flmal›d›r ve frontal lob gibi ekstratemporal
odaklar›n da psikiyatrik semptomlarla ilgili olabilece¤ini gösteren veriler art-
maktad›r. Bir baflka epilepsi türü olan Jüvenil myoklonik epilepsinin de impulsif
davran›flla karakterize kifllik bozukluklar›yla iliflkili olabilece¤i düflünülmektedir.
Bu makale, frontal lob epilepsisi ve jüvenil myoklonik epilepsinin davran›flsal
sendromlarla iliflkisini ve psikiyatrik ay›r›c› tan›s› için tafl›d›klar› önemi incele-
mektedir. (Nöropsikiyatri Arflivi 2008; 45: 46-50)
Anahtar kelimeler: Epilepsi, Frontal lob epilepsisi, Jüvenil myoklonik epilepsi,
davran›fl, psikoz, kiflilik

ABSTRACT
Psychiatric symptoms are common in epilepsy. It is generally accepted that 
temporal lobe epilepsy is more strongly associated with psychiatric comorbidity
and some epilepsy specific syndromes such as interictal dysphoric disorder,
interictal psychosis and personality change were defined. However the 
specificity of these syndromes are still questionable and evidence regarding
the relationship between psychiatric syndromes and extratemporal focuses
such as the frontal lobe is increasing. Another epilepsy syndrome, Juvenile
myoclonic epilepsy, is thought to be associated with impulsive personality 
disorders. This article reviews the evidence regarding the association of frontal
lobe epilepsy and juvenile myoclonic epilepsy with behavioral syndromes.
(Archives of Neuropsychiatry 2008; 45: 46-50)
Key words: Epilepsy, Frontal lobe epilepsy, Juvenile myoclonic epilepsy, 
behaviour, psychosis, personality

Girifl

Epilepsi görece s›k prevalans› olan (% 0.4-1) bir nörolojik
hastal›klar toplulu¤udur. Epilepsi’de çok s›k olarak psikiyatrik
semptomlar da görülmektedir. Birçok I. eksen ve II. Eksen tan›-
lar› genel toplumdan daha s›k bulunmufltur (1). Epilepsi geçmifl-
te psikiyatristler taraf›ndan da sa¤alt›lm›flt›r. Örne¤in, Kraepelin,
epilepsinin psikiyatrik yönleri konusunda da çal›flm›fl ve interik-
tal disforik bozuklu¤a benzer bir sendrom tarif etmifltir. Psikiyat-
ri ve nörolojinin ayr›mlaflmas› di¤er baz› nöropsikiyatrik rahats›z-
l›klarda oldu¤u gibi epilepsi tedavisinde de baz› olumsuz sonuç-
lara yol açm›flt›r. Nöroloji hekimleri genellikle epilepsiye efllik
eden birçok psikiyatrik bulguyla ilgilenmemekte ya da tan›yama-
makta, e¤er ciddi bir psikiyatrik sorun olursa psikiyatri konsül-
tasyonu istemektedir. Psikiyatristler ise, ço¤unlukla epilepsinin

do¤as›yla ilgili yeterli bilgi birikimine sahip olmamakta ve alanla-
r› d›fl›nda alg›lad›klar› için epilepsiyle özgül iliflki içinde olabile-
cek psikiyatrik semptomlar› tan›mlamak için yeterince bir çaba
göstermemektedirler. Epilepsiye nöropsikiyatrik yaklafl›m bu
yönden önem tafl›maktad›r. Epilepsi, kronik do¤as›, ifllevsellikte
yol açt›¤› kay›plar ve damgalanma nedeniyle, çeflitli psikiyatrik
semptomlara yatk›nl›¤a yol açabilecek psikososyal bir stresör-
dür. Ayr›ca baz› epilepsi sendromlar›, erken yaflta bafllamalar›
nedeniyle normal psikolojik geliflime olumsuz etkide bulunabilir-
ler. Ancak farkl› epilepsi türlerinde, nörobiyolojik faktörler de,
psikososyal faktörlerle aç›klanamayacak biliflsel ve davran›flsal
sendromlara yol açabilirler. Özellikle parsiyel epilepsilerin en s›k
görülen türü olan temporal lob epilepsisinde (TLE), kronik hasta-
l›¤›n psikolojik etkisiyle aç›klanamayacak disforik duygudurum,
psikoz, kiflilik de¤iflikli¤i gibi psikiyatrik bulgular oldu¤u iddia



edilmifltir. Epilepsinin süresi, kötü tedavi yan›t›, nöbet tipi ve s›k-
l›¤›, interiktal ve iktal EEG anormallikleri, çoklu antiepileptik kul-
lan›m›, frontal lob disfonksiyonu gibi faktörler, epilepside psiki-
yatrik sendromlarla ilgili olabilirler (1-2). Klasik olarak TLE’nin
limbik yap›lardaki ifllev bozuklu¤uyla iliflkisi nedeniyle daha çok
psikiyatrik bulguya yol açt›¤› kabul edilmifltir. Ancak, TLE’ye öz-
gü psikiyatrik semptomlar›n varl›¤› çok tart›flmal›d›r. Ayr›ca kimi
epilepsi türlerinde psikiyatrik semptomlar, TLE’den daha belirgin
olabilir. ‹diopatik epilepsi sendromlar› (pediyatrik epilepsi sen-
dromlar›) bu duruma bir örnek olabilir. West sendromu, Lennox-
Gastaut sendromu, Landau-Kleffner sendromu ve Dravet sen-
dromu gibi durumlarda biliflsel ifllev bozuklu¤u ve ciddi psikiyat-
rik ve davran›flsal sorunlar›n varl›¤› iyi bilinmektedir (3-4). Ço-
cuklu¤un selim sentrotemporal dikenli epilepsisi gibi iyi prog-
nozlu olarak kabul edilen bir sendromda bile biliflsel ve davra-
n›flsal sorunlar giderek daha çok gündeme gelmektedir.

TLE’de daha belirgin psikiyatrik sorunlar oldu¤unu bildiren
veriler, daha çok bu epilepsi türünü primer jeneralize nöbetler-
le karfl›laflt›ran çal›flmalardan gelmektedir (1-2). Üstelik, bu ça-
l›flmalar›n pek ço¤unda epilepsi fokusu ayr›nt›l› incelenmemifltir
ya da genel olarak kompleks parsiyel nöbetlerden bahsedil-
mektedir. Geçmiflte kompleks parsiyel nöbetlerin TLE’ye özgü
oldu¤u düflünülmüfl olsa da, art›k birçok psikomotor nöbetin
frontal lob baflta olmak üzere ekstratemporal odaklardan kay-
nakland›¤› bilinmektedir. Üstelik TLE de zamanla di¤er kortikal
ifllevleri bozabilir ve frontal lob ifllev bozuklu¤u TLE’de psikiyat-
rik bulgularla ilgili olabilir. Bu görüfle uygun olarak Cockerell ve
arkadafllar› (5), hem TLE ve hem de di¤er fokal epilepsilerde
psikiyatik tan› s›kl›¤›n› primer jeneralize epilepsi hastalar›ndan
fazla bulmufltur. Frontal lob epilepsisi (FLE) ve di¤er ekstratem-
poral epilepsi sendromlar› d›fl›nda, juvenil myoklonik epilepsi-
nin de (JME) kendine özgü psikiyatrik semptomlarla ilgili olabi-
lece¤ine dair baz› veriler bulunmaktad›r. Ayr›ca bu epilepsi tür-
leri, özellikle frontal lob epilepsisi, psikiyatrik hastal›klarla ay›r›-
c› tan›da zorluklara yol açabilmektedir. 

Bu yaz›n›n amac› FLE ve JME’nin psikiyatrik semptomlarla
ilgisini inceleyen çal›flmalar› gözden geçirmektir. Bu amaçla,
frontal lobe epilepsy, juvenile myoclonic epilepsy, behaviour,
depression, psychosis, personality anahtar sözcükleri kullan›-
larak 1990-2008 y›llar› aras›n› kapsayan bir Pubmed taramas›
yap›lm›flt›r. Ayr›ca ulafl›lan çal›flmalar›n kaynaklar› gözden ge-
çirilmifltir. FLE ya da JME’de interiktal dönemdeki psikiyatrik
bozukluklar› inceleyen çal›flmalar derlemeye dahil edilmifltir
(Tablo 1 ve Tablo 2). 

Frontal Lob Epilepsisi

Frontal lob epilepsisi, tedaviye dirençli epilepsi olgular›n›n
% 15’ini oluflturur. FLE frontal loblar›n büyük hacmine ra¤men
TLE’ne göre daha az rastlan›lan bir epilepsidir. FLE, parsiyel ve
kompleks parsiyel nöbetler ve ikincil jeneralize tonik klonik kon-
vülsiyonlarla karakterizedir. Nöbet bulgular› epileptik oda¤›n
yerine göre de¤iflir ve çeflitli tonik postürler ve davran›flsal bul-
gular gözlenir. Nöbetler s›k kümeler halinde gelir, vokal ve mo-
tor otomatizmalar gözlenir. FLE otomatizmalar›n›n atipik do¤as›
nedeniyle, hastalara psikiyatrik tan›lar konabilir. Kafa travmas›,
tümör, vasküler lezyonlar ve kortikal displazi gibi geliflimsel lez-
yonlar FLE ile iliflkili olabilir. Noktürnal FLE kal›t›msal olabilir. ‹n-
teriktal EEG hemen her zaman negatiftir ve iktal EEG de s›kl›kla
negatif olabilir (6-7). 

Noktürnal Frontal Lob Epilepsi (NFLE)
Büyük ço¤unlukla ya da tümüyle uyku s›ras›nda gelen ve

frontal lob nöbet semiyolojisi gösteren bir epilepsi türüdür (8).
Bu sendrom episodik noktürnal uyurgezerlik, noktürnal parok-
sismal distoni ve paroksismal uyanma gibi farkl› nöbet tiplerini
içerir. Paroksismal uyanmada, hasta uykudan ani olarak vokali-
zasyonla uyan›r ve stereotipik bafl ve beden hareketleri yapar.
Bu çok k›sa süren faz sonras›, daha karmafl›k otomatizmalar ve
distonik postürle karakterize paroksismal distoni evresine giri-
lir. Bazen bu ilk iki evre sonras› hastalarda uyurgezerlik görülür.

Tablo 1. FLE’de psikiyatrik bulgular› inceleyen çal›flmalar

Yazar Örneklem Yöntem Sonuç

Adachi ve arkadafllar›, 2000 11 FLE: 8 interiktal, 3 postiktal psikoz, BPRS, retrospektif Pozitif bulgular tüm gruplarda s›k 
37 TLE: 29 interiktal, 8 postiktal psikoz FLE: hebefenik semptomlar

daha belirgin
Helmstaedter 2000 18 FLE, 77 TLE Anksiyete, depresyon, FLE, TLE’den daha belirgin sosyal 

aktiviteye kat›l›m, kiflilik ölçekleri aktivitelere kat›l›m, TLE daha anksiyöz
Helmstaedter ve arkadafllar›, 200 59 TLE, 17 FLE, 44 SK, 9 PLE/OLE Kendi gelifltirdikleri kiflilik anketi Obsesyon ve madde ba¤›ml›l›¤› FLE, 

FLE hiperaktif
Adachi ve arkadafllar›, 2002 411 TLE, 94 FLE, 21 PLE,26 OLE, 101 Multilobar Epilepsi tipi psikoz iliflkisiz, erken yafl 

bafllang›c› iliflkili
Nishida ve arkadafllar›, 2006 5 posiktal mani, 17 postiktal psikoz EEG, görüntüleme, klinik Frontal ve temporal loblar foküs, 

mani foküs dominant hemisfer
Prevost ve arkadafllar›, 2006 21 Lezyonsuz Dosya taramas› %66 DEHB

FLE çocuk %38 davran›flsal sorunlar
Swinkels ve arkadafllar›, 2006 67 TLE, 56 FLE Kiflilik, depresyon, anksiyete FLE-TLE aras› fark yok

FLE: Frontal lob epilepsisi, TLE: Temporal lob epilepsisi, PLE: Parietal lob epilepsisi, DEHB: Dikkat eksikli¤ihiperaktivite bozuklu¤u, OLE: Oksipital lob epilepsisi 
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Bu nöbetler ay boyunca oldukça s›k ve bazen bir gecede 20 kez
görülebilir. Frontal lob kaynakl› EEG anormalli¤ini göstermenin
zorluklar›ndan dolay›, bu sendrom uzun y›llar bir parasomni ola-
rak ele al›nm›flt›r (9). Olgular›n %10-40 aras› otozomal dominant
geçiflli ailesel bir sendroma aittir. Bu sendroma yol açan baz›
genler bulunmufltur ve bu genler nikotinik asetilkolin reseptörü-
nün alt birimlerini kodlamaktad›r. (10). Uykuda bölünme ve pa-
rasomni (%35) bu sendromda çok s›kt›r. NFLE, NREM uyanma
bozukluklar› (uyurgezerlik ve gece terörü) ay›r›c› tan›s›nda çok
önemlidir. Hem NREM uyanma bozukluklar› hem NFLE çocukluk
yafl›nda bafllar ama NFLE eriflkinlikte de devam edebilir. FLE,
NREM uyanma bozukluklar›na göre bir gecede ve ay boyunca
daha s›k görülür. NREM uyanma bozukluklar›, NREM evre 3-
4’de olurken, FLE en çok NREM evre 2’de gözlenir. Semiyoloji
ay›r›c› tan›da çok yard›mc› de¤ildir, ancak distoni daha çok
NFLE’ye özgü görülmektedir. Parasomniler NFLE’den genelde
daha uzundur. Video-EEG ay›r›c› tan›da en önemli araçt›r. REM
davran›fl bozuklu¤u ve uykuda panik ataklar, NFLE ile kar›flabi-
lecek baz› semptomlara sahip olsa da, klinik özelikler genellikle
bu sendromlar› ay›rabilir (9). Noktürnal frontal lob epilepsisinin
nöropsikolojik karakteri ve buna efllik eden psikiyatrik komorbi-
dite özgül olarak incelenmemifltir. Magnusson ve arkadafllar›
(11), iki farkl› mutasyonu olan 2 aileyi incelemifl ve bir ailede psi-
koz ve di¤er psikiyatrik tan›lar›n s›k oldu¤unu bildirmifltir. 

FLE’de biliflsel ifllev bozuklu¤u TLE’ye göre oldukça az ince-
lenmifltir. Yine de hem eriflkin hem de çocuk FLE hastalar›nda
yürütücü ifllev ve dikkat bozuklu¤u bildirilirken, TLE’nin aksine
bellek bozuklu¤u bildirilmemektedir (12). Bildirilen baz› sorun-
lar, epilepsiye kaynakl›k eden lezyonun ya da lezyonun reseksi-

yonunun sonucu olabilir ancak lezyonu olmayan hastalarda da
benzer biliflsel ifllev bozuklu¤u bildirilmifltir (13). 

Geçmiflte, interiktal disforik bozukluk, interiktal psikoz ve ki-
flilik de¤iflikli¤inin TLE ile özgül bir iliflkisi oldu¤u iddia edilmifl-
tir. Örne¤in, eski tarihli birkaç çal›flma FLE’de psikotik bulgula-
r›n az görüldü¤ünü iddia etmifltir (14-15). Ancak, bu y›llarda
frontal lob epilepsisi yeterince tan›nmamaktayd›. Otomatizma-
lar gibi baz› psikomotor semptomlar›n frontal lob epilepsisinin
bulgular› oldu¤u sonraki y›llarda anlafl›lm›flt›r. Eski tarihli epi-
lepsi çal›flmalar›nda olas›l›kla FLE hastalar›n›n birço¤u TLE ola-
rak s›n›fland›r›lm›flt›r. Daha yeni çal›flmalara göre (Tablo 1), psi-
koz FLE’de s›k görülmektedir (16-18). TLE ve FLE psikozunun bir-
birine benzedi¤i, ama hebefrenik bulgular›n yaln›z FLE’de görül-
dü¤ü bildirilmifltir (16). Her iki fokal epilepsi türünde postiktal
mani de bildirilmifltir (18). Yaln›z FLE de¤il, di¤er ekstratemporal
epilepsilerde de psikoz TLE’den farkl› görülmemektedir (17). ‹n-
teriktal disfori aç›s›ndanda FLE ve TLE aras›nda bir fark olmad›-
¤› gösterilmifltir (19). Swinkels ve arkadafllar›, TLE ve FLE ara-
s›nda kiflilik yap›lar› aras›nda bir fark bulamam›flt›r. Helmstaed-
ter ve arkadafllar› (20-21) ise, FLE ve TLE kiflilik yap›lar›n›n birbi-
rine benzedi¤ini ama baz› farklar oldu¤unu bildirmifllerdir. FLE
hastalar›n›n daha d›fla dönük, sosyal etkinliklere aç›k, ama
madde ba¤›ml›l›¤›na e¤ilimli oldu¤unu bildirmifllerdir. 

FLE’nin psikiyatrik semptomlarla iliflkisi birkaç flekilde aç›k-
lanabilir. Bir olas› aç›klama, epilepside psikiyatrik semptomlar›n
frontal ifllev bozuklu¤uyla iliflkili olmas›d›r. Frontal lobun kiflilik,
davran›fl sorunlar›, duygudurum ve psikozla iliflkisi bilinmektedir.
FLE hastalar›nda frontal kortikal displazi gibi göç anomalileri gi-
derek daha çok saptanmaktad›r (22). Üstelik TLE’de de frontal ifl-

Tablo 2. JME’de psikiyatrik bulgular› inceleyen çal›flmalar

Yazar Örneklem Yöntem Sonuç

Perini ve arkadafllar›, 1996 18 JME, 20 TLE, 20 SK, 20 diyabetik %22 JME hastas›nda psikopatoloji, TLE’den düflük
Gelisse ve arkadafllar›, 2001 170 JME JME tan› %26.5

%14 KB (yar›s› borderline KB)
Filho ve arkadafllar›, 2006 42 JME (valproat yada SCID-I, SCID-II %62 psikiyatrik tan›

topiramat kullanan) anksiyete bozuklu¤u ve depresyon en s›k 
%9 KB

Trinka ve arkadafllar›, 2006 43 JME SCID-I, SCID-II %19 I.eksen, %23 2. eksen tan›s›
Pung ve Schmitz 2007 20 JME, NEO-five, BDI JME ekstraversion e¤ilimli ama anlams›z.

20 TLE
Filho ve arkadafllar›, 2007 100 JME, 100 SK SCID-I, SCID-II 20 JME kiflilik bozuklu¤u (7 histrionik, 4 borderline, 

6 pasif-agresif), SK sadece 4 KB
JME 49 I. Eksen tan› (19 YAB, 17 m.depresyon, 
7 somatoform, 3 sizofreni), SK 18 I. eksen 

Plattner ve arkadafllar›, 2007 25 JME Youth Self Report, %20 klinik olarak anlaml› psikiyatrik semptom
Weinberger (toplum normunun 2 kat›), impulsivite hastal›k 
Adjustment inventory süresi iliflkili

Filho ve arkadafllar›, 2008 170 TLE SCID-I Her iki grupta %50 psikiyatrik tan›
100 JME JME daha çok anksiyete bozuklu¤u ve 

depresyonla iliflkili, TLE’ye göre psikoz çok az

SK: Sa¤l›kl› kontrol, JME: Jüvenil myoklonik epilepsi, KB: Kiflilik bozuklu¤u
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lev bozuklu¤u oldu¤u gösterilmifltir (23). Bu bulgu, kronik epilep-
tik oda¤›n uzun dönemde uzak kortikal bölgelere bir etkisi olabi-
lece¤ini göstermektedir. Epilepside kortikal disfonksiyon, genel-
de hiperaktif oda¤› kontrol alt›na almak için aktifleflen inhibitör
mekanizmalar›n bir sonucu olarak görülür. Kronik frontal ya da
temporal foküs hem frontal lobda, hem de limbik yap›larda bir
disfonksiyona yol açabilir. Bir baflka aç›klama, bir noktadaki epi-
leptik bozuklukla iliflkili etiyopatofizyolojik nedenlerin baflka be-
yin bölgelerindeki bozukluklarla iliflkili olmas› olabilir. Örne¤in
temporal lobda göç anomalisinin varl›¤› beynin baflka bölgele-
rinde de benzer sorunlar oldu¤u anlam›na gelebilir. 

Jüvenil Myoklonik Epilepsi (JME)
JME myoklonik s›çramalar, jeneralize tonik klonik nöbetler

ve bazen absans nöbetleriyle kendini gösteren idiopatik bir epi-
lepsi sendromudur (24). Nöbetler sabahlar› daha çok gözlenir.
Myoklonik s›çramalar s›ras›nda bilinç kayb› olmaz. Uykusuzluk,
mensturasyon, alkol kullan›m› ve stress nöbetleri art›rabilir.
JME genelde ergenlik y›llar›nda bafllar ve oldukça s›k olarak
gözlenir. Hastalarda fotosensitivite gözlenebilir ve tedaviye ya-
n›t iyidir. Hastalar›n önemli bir bölümünde aile öyküsü vard›r.
Hastalar›n interiktal EEG’lerinde 4-6 Hz frekans›nda spike veya
spike/yavafl dalga örüntüsü, iktal dönemde 10-16 Hz frekans›n-
da çoklu diken örüntüsü saptan›r (24-26). 

Nöropsikolojik (4) ve görüntüleme çal›flmalar› JME’de fron-
tal lob patolojisine iflaret etmektedir. Yürütücü ifllev, dikkat, psi-
komotor h›z gibi alanlarda sorunlar bildirilmifltir. JME’de frontal
lobda MRS ile NAA düzeyleri düflük bulunmufltur (27) ve frontal
lobda yap›sal anormallikler de bildirilmifltir (28).

JME için öne sürülen kiflilik de¤iflikli¤i fokal epilepsilerden
çok farkl›d›r (Tablo 2). Janz, JME’nin impulsif davran›fl, sorumsuz-
luk, duygudurum dalgalanmalar› gibi kiflilik özellikleriyle iliflkili ol-
du¤unu öne sürmüfltür (27). Ancak JME ergenlik ça¤›nda baflla-
yan bir rahats›zl›kt›r ve bu bulgular›n ergenlikte hastal›k tan›s› ve
sürekli tedavi gereksiniminin yol açt›¤› sorunlarla iliflkili olabilece-
¤i de iddia edilmifltir. Son y›llarda yap›lan çal›flmalar, JME’de im-
pulsif davran›flla iliflkili B kümesi kiflilik bozukluklar›n›n daha s›k
görüldü¤ünü göstermifltir (28, 30). Psikoz parsiyel epilepsilerin ak-
sine JME’de s›k görülmemektedir. ‹nteriktal disforik bozukluk
JME’de incelenmemifltir. Filho ve arkadafllar› (29-31). JME’de
anksiyete bozukluklar› ve depresyonun s›k görüldü¤ünü göster-
mifltir. JME’de kayda de¤er oranda I. Eksen tan›s› kondu¤u (29-35)
gösterilmifltir. Bir çal›flma JME’de eflikalt› bir ektraversiyon e¤ili-
mi göstermifltir (36). JME’de psikotik bulgular s›k de¤ildir (31). 

JME’de psikiyatrik bulgular frontal ifllev bozuklu¤uyla iliflki-
li olabilir. Ancak bu epileptik sendromun en ilginç psikiyatrik ya-
n›, olas›l›kla farkl› bir kiflilik örüntüsüyle iliflkili olabilmesidir. An-
cak hem JME’de gözlenen impulsif kiflilik yap›s›n›n, hem de fo-
kal epilepsilerle ilgili öne sürülen kiflilik örüntüsünün, ne ölçüde
epilepsiye özgü oldu¤u halen tart›flmal›d›r. JME’de, kiflili¤i de-
¤erlendiren çal›flmalarda, kontrol grubu olarak ergenlikte bafl-
layan kronik hastal›¤› olan hastalar al›nmal›d›r. Epilepside, kifli-
lik özelliklerini de¤erlendirmeye daha uygun psikometrik araç-
lar gelifltirilmesi ve öne sürülen kiflilik örüntülerinin nöronal kar-
fl›l›klar›n›n ifllevsel ve yap›sal beyin görüntüleme yöntemleri
yard›m›yla incelenmesi gereklidir. 

Sonuç

TLE ile daha özgül iliflkili oldu¤u öne sürülen psikiyatrik sen-
dromlar, FLE’de benzer bir flekilde ortaya ç›kmaktad›r. JME’de
ise anksiyete, depresyon ve farkl› bir kiflilik örüntüsü klinik ilgi
oda¤› olabilmektedir. Farkl› epilepsi tiplerinin özgül psikiyatrik
yanlar› daha ayr›nt›l› incelenmelidir. Epilepsi hastalar›nda göz-
lenen psikiyatrik semptomlar›n do¤as› ve özgüllü¤ü daha ayr›n-
t›l› bir flekilde incelenmeli ve tedavisine yönelik klinik çal›flma-
lar planlanmal›d›r. Epilepsinin nöbet kontrolünün ötesinde nöro-
davran›flsal bir sendrom olarak ele al›nmas›, hastalar›n yaflam
kalitesini art›rmak yönünden özel bir önem tafl›maktad›r. 
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