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ABS TRACT
Introduction: In this study, we aimed to assess the behavioral problems, psychiatric 
disorders and neurocognitive evaluation focused on frontal lobe functions in children 
with rolandic epilepsy (RE) and compare them with a control group. 
Met hods: 31 children with RE, aged 8-13,5 years were compared with a control group 
matched for age, sex and socioeconomic status. Behavioral problems were assessed 
by the Child Behavior Checklist (CBCL) and psychiatric diagnoses were established 
by using the Kiddie Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia Present and 
Lifetime Version. Both groups of children were administered the Wechsler Intelligence 
Scale for Children-Revised (WISC-R), Wisconsin Card Sorting Test (WCST) and the 
Stroop Color and Word Test (SCWT). 
Re sults: RE group presented  more psychiatric disorders than the control group. 
Verbal and total IQ scores in RE group were lower than in the control group. 
Although the groups did not differ from each other in WCST scores, children with RE 
displayed lower performance in SCWT. The RE group had higher externalizing and 
total scores in CBCL. 
Conc lu si on: It was considered that RE does not affect basic frontal lobe functions 
significantly, has negative effects on attention and IQ performance, and increases 
behavioral problems and psychiatric disorders.  (Arc hi ves of Neu ropsy chi atry 2013; 
50: 209-215) 
Key words: Rolandic epilepsy, frontal lobe function, behavior problems, psychiatric 
disorder, intelligence level
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ÖZET 
Giriş: Bu çalışmada, rolandik epilepsi (RE) tanısı alan çocuklarda davranış 
sorunlarını, ruhsal bozuklukları ve frontal lob işlevlerine odaklanan nörobilişsel 
işlevleri değerlendirmeyi amaçladık.
Yön tem ler: RE tanısı ile takip edilen 8-13,5 yaşlarında 31 çocuk ile yaş, cinsiyet ve 
sosyoekonomik düzey açısından eşleştirilen kontrol grubu karşılaştırıldı. Çocukların 
davranış sorunları Çocuk ve Gençlerde Davranış Değerlendirme Ölçeği (ÇDDÖ) 
ile ruhsal bozukluk tanıları Okul Çağı Çocukları İçin Duygulanım Bozuklukları ve 
Şizofreni Görüşme Çizelgesi-Şimdi ve Yaşam Boyu Şekli (ÇDŞG-ŞY) yapılarak 
değerlendirildi. Çocuklara Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği (WISC-R), Wisconsin 
Kart Eşleme Testi (WKET) ve Stroop Renk ve Kelime Testi (SRKT) uygulandı.
Bul gu lar: RE grubunda kontrol grubuna kıyasla daha fazla ruhsal bozukluk saptandı. 
RE grubunun sözel ve toplam zeka düzeylerinin kontrol grubundan daha düşük olduğu 
belirlendi.  WKET puanları açısından iki grup arasında anlamlı bir fark bulunmazken, 
SRKT’de RE’li çocuklar kontrol grubuna göre daha kötü işlevsellik gösterdi. RE grubu 
ÇDDÖ’de dışa yönelim ve toplam sorun alanlarında daha yüksek puan aldı.
So nuç: RE’nin temel frontal lob işlevlerini anlamlı düzeyde etkilemediği,  dikkat ve 
zeka üzerinde olumsuz etkilerinin olduğu, ruhsal bozukluk ve davranış sorunlarını 
arttırdığı düşünüldü. (Nö rop si ki yat ri  Ar fli vi 2013; 50: 209-215)
Anah tar ke li me ler: Rolandik epilepsi, frontal lob işlevleri, davranış sorunları, ruhsal 
bozukluklar, zeka düzeyi

Çıkar çatışması: Yazarlar bu makale ile ilgili olarak herhangi bir çıkar çatışması 
bildirmemişlerdir.

Doi: 10.4274/npa.y6226

 Giriş 

Rolandik epilepsi (RE) çocuklarda en sık görülen ve en tipik 
idiyopatik fokal epilepsi türüdür. Çocukluk çağının nörolojik kusurlara 
neden olmayan selim parsiyel epilepsisi olarak tanımlanmakla 

birlikte çeşitli çalışmalarda nörobilişsel işlevlerde bozulma yaptığı 

belirlenmiştir (1, 2). 

İnsan beyninin en büyük lobu olan frontal lob, diğer beyin 

alanlarıyla karmaşık ilişkiler içindedir. Bu yapısal özellikleriyle 
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frontal lob, aralarında bellek, dil, farkındalık, dikkat, duyusal ve 
algısal süreçler ve motor süreçlerin de bulunduğu çeşitli işlevleri 
düzenlemektedir (3). RE’de elektroensefalografi (EEG) bulguları 
sentrotemporal (rolandik) bölgede görülmekle birlikte, yapılan 
bazı çalışmalarda RE tanısı alan çocuklarda frontal lob kaynaklı 
bozukluklara benzer şekilde planlama, tekrarlama, motor ve hızı 
düzenlemede bozulmalar saptanmıştır. (4, 5, 6, 7, 8). RE’de frontal lob 
işlevlerinin değerlendirildiği bir çalışmada, çocukların dürtüsellik ve 
baskılama alanlarında sorun sergiledikleri saptanmış ve bu durumun 
frontal lobdaki işlevselliğin azalmasından kaynaklanabileceği ileri 
sürülmüştür (5). Bu çalışmaların aksine RE tanısı alan çocuklarla 
yapılan bazı çalışmalarda, yönetici işlevlerin normal kontrollerden 
farklı olmadığı bulunmuştur (9,10). 

Yazın incelendiğinde, bazı çalışmalarda RE tanısı alan 
çocukların zeka düzeylerinin normal kontrollere göre daha düşük 
olduğu saptanırken (11,12), diğer çalışmalarda anlamlı bir fark 
bulunmamıştır (4,6,13,14). Ayrıca RE tanısı alan çocuklarda seçici ve 
bölünmüş dikkat işlevlerinde bozukluklar görüldüğü bildirilmektedir 
(4,5,11,12,15,16,17). 

Çeşitli çalışmalarda RE tanısı alan çocuklarda ebeveyn 
ölçeklerinde ve görüşmelerinde hareketlilik, dürtüsellik, saldırganlık, 
karşı gelme, sosyal ilişkilerde zorlanma ve suç işleme davranışları 
bildirilmiştir (5,6,11,18,19,20). Rolandik epilepside bazı ruhsal 
bozuklukların toplumdan daha sık olduğunu belirten çalışmalar 
bulunmakla birlikte çalışma sonuçları çelişkilidir (4,21). 

Selim ve nörolojik kusurlara neden olmayan çocukluk 
çağı epilepsisi olarak tanımlanan RE’ye ruhsal, davranışsal ve 
nörobilişsel sorunların eşlik ettiği görülmektedir. Bu fikirden 
yola çıkarak RE tanısı alan çocuklarda az çalışılmış bir alan olan 
frontal lob işlevlerinin ve ruhsal/davranışsal sorunların çalışılması 
planlanmıştır. Çalışmamızın amaçları; 1- RE tanısı alan çocuklar ile 
onlarla yaş, cinsiyet ve sosyoekonomik düzey olarak eşleştirilmiş 
kontrol grubunu davranış sorunları ve ruhsal bozukluklar açısından 
karşılaştırmak, 2- RE tanısı alan çocukların dikkat, sözel bellek 
ve yönetici işlevler gibi frontal lob işlevlerini değerlendirmek 
ve kontrol grubuyla karşılaştırmak, 3- RE tanısı alan çocuklarda 
davranış sorunları, ruhsal bozukluk ve frontal lob işlevleri ile nöbet 
değişkenleri arasındaki ilişkiyi anlamaya çalışmaktır.

Yöntem

Çalışma için Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulu’ndan 
onay alındı.

Katılımcılar: Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nörolojisi 
Bilim Dalı polikliniğinde RE tanısı ile takip edilmekte olan 8-16 yaş 
grubu çocuklar çalışmaya davet edildi. Zeka geriliği (WISC-R sözel,  
performans ve/veya toplam puanı <70), RE dışında kronik ve ciddi 
tıbbi hastalık ve ebeveynlerinde kalıcı bir ruhsal bozukluk olmayan 
ve çalışmaya katılmayı kabul eden tüm çocuklar (n=31) çalışmaya 
alındı. RE tanısı International League Against Epilepsy (ILAE) 
ölçütlerine göre çocuk nöroloji uzmanı tarafından konuldu (22). RE 
grubunda hastalıkla ilgili değişkenler Tablo 1’de gösterilmiştir.

Nörolojik olmayan bir yakınmayla genel çocuk hastalıkları 
polikliniğine başvuran çocuklar kontrol grubunu oluşturdu. 
Çalışmaya alınma ölçütlerine uyan ve çalışmaya katılmayı kabul 
eden 76 çocuktan 31’i, cinsiyet açısından RE grubu ile eşleştirildikten 

sonra, yaş, kişi başına düşen aylık gelir ve ebeveynlerin eğitim düzeyi 
RE grubuna en yakın çocuklar bire bir eşleştirilerek çalışmaya 
alındı. Kontrol grubundaki çocukların değerlendirmeleri hastalıkları 
iyileştikten sonra telefonla randevu verilerek yapıldı.

Gereçler

Sosyodemografik Bilgi Formu: Çalışmacılar tarafından 
hazırlanan formda çocuğa ait yaş, cinsiyet ve RE ile ilgili bilgilerin 
yanı sıra anne ve babanın yaşı, eğitim durumu, birliktelik hali, 
ailede kişi başına düşen gelir, kardeş sayısı ve kardeşlerin aldığı 
ruhsal bozukluk tanıları ile ilgili bilgiler sorgulanarak çalışmacılar 
tarafından dolduruldu. 

Okul Çağı Çocukları İçin Duygulanım Bozuklukları ve Şizofreni 
Görüşme Çizelgesi-Şimdi ve Yaşam boyu Şekli (ÇDŞG-ŞY):  Yarı-
yapılandırılmış bir görüşme olan ÇDŞG-ŞY, Kaufman ve arkadaşları 
tarafından DSM-III-R ve DSM-IV tanı ölçütlerine göre 6-18 yaş 
arasındaki çocuk ve ergenlerde, ruhsal bozuklukları taramak 
amacıyla geliştirilmiştir (23). Görüşme formunun Türkiye’de 
geçerlilik ve güvenilirlik çalışması Gökler ve arkadaşları tarafından 
yapılmıştır (24). 

Çocuk ve Gençlerde Davranış Değerlendirme Ölçeği (ÇDDÖ):  
Çocuk ve Gençlerde Davranış Değerlendirme Ölçeği (ÇDDÖ), 
4-18 yaş grubu çocuk ve gençlerin yeterlilik alanları ve sorun 
davranışlarını ebeveynlerden elde edilen bilgiler doğrultusunda 
değerlendirmek amacıyla geliştirilmiştir. Ölçeğin Türkçe’ye 
çevirisi Erol ve Kılıç tarafından yapılmıştır. Ölçeğin test-tekrar test 
güvenirliği, toplam sorunda .84, iç tutarlılığı .88 olarak bulunmuştur 
(25). ÇDDÖ’den “İçe Yönelim” ve ”Dışa Yönelim” olmak üzere iki ayrı 
davranış belirti puanı elde edilmektedir. İçe yönelim grubu ”Sosyal 
İçe Dönüklük”, “Somatik Yakınmalar”, “Anksiyete/Depresyon”, 
dışa yönelim grubu ise “Suça Yönelik Davranışlar” ve “Saldırgan 
Davranışlar” alt ölçeklerinin toplamından oluşmaktadır. Ayrıca 
her iki grubun dışında “Sosyal Sorunlar”, “Düşünce Sorunları”, 
“Cinsel Sorunlar” ve “Dikkat Sorunları” da ölçekte yer almaktadır. 
Bu alt ölçek puanlarının toplamından “Toplam Sorun Puanı” elde 
edilmektedir (26). 

Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği-Gözden Geçirilmiş 
Formu (WISC-R): 6-16 yaş grubu çocukların zihinsel 

kapasitelerinin değerlendirilmesi amacıyla geliştirilmiştir. Sözel ve 
performans olmak üzere iki bölümden oluşmakta; bu bölümlerden 
her birinde 6’şardan toplam 12 alt test bulunmaktadır. WISC-
R’ın Türkiye’de standardizasyonu Savaşır ve Şahin tarafından 
gerçekleştirilmiştir (27). Çalışmamızda; sözel alt testlerden; genel 
bilgi, benzerlikler, aritmetik, sözcük dağarcığı ve sayı dizileri; 
performans alt testlerden ise; resim tamamlama, resim düzenleme, 
küplerle desen, parça birleştirme, şifre kullanılmıştır.

Wisconsin Kart Eşleme Testi (WKET): Soyutlama ve 
kavramsallaştırma becerilerini değerlendirmek amacıyla 
geliştirilmiştir. Soyutlama ve kavramsallaştırma becerisini 
değerlendirdiği gibi, kişinin oluşturduğu kurulumu sürdürebilme, 
gerektiğinde bu kurulumu değiştirebilme, amaca yönelik 
hareketi planlama gibi frontal lobla ilişkili karmaşık sistemlerin 
değerlendirilmesinde yararlı bir testtir. Bir frontal lob testi olarak 
kullanılan WKET, sağ frontal lobda dorsolateral prefrontal korteksi 
de içeren bir yayılıma sahiptir (28). Testin yetişkinler için Türkçe 
uyarlama çalışması Karakaş tarafından yapılmıştır (29). 
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Stroop Renk ve Kelime Testi (SRKT): SRKT, birbiriyle 
yarışan iki uyarandan birinin baskılanarak diğerine ait dikkatin 
sürdürülebilmesi işlevini, yani değişen isteklere karşı kişinin var 
olan algısal durumunu değiştirip değiştiremeyeceğini ölçmektedir. 
Dikkati dağıtan uyaranların baskılanmasını ve uygunsuz uyaranlara 
yanıtı bekletebilme gücünü değerlendirmede kullanılan bir testtir 
(28).  Testin 6-11 yaş grubuna uyarlama çalışması Kılıç ve Koçkar 
tarafından 2002 yılında yapılmıştır (30).

Uygulama: Çalışmaya davet edilen çocuklar ve aileleri 
araştırmacılar tarafından çalışma ile ilgili bilgilendirilerek çalışmaya 
katılmayı kabul ettiklerine dair çocukların ve ebeveynerinden birinin 
yazılı onamları alındı. Tüm çocuklara ÇDŞG-ŞY yapılarak mevcut 
DSM-IV Eksen I tanıları belirlendi. Yapılan görüşmede hastaların 
ÇDŞG-ŞY ile taranamayan yaygın gelişimsel bozukluklar, özgül 
öğrenme bozuklukları, iletişim bozuklukları ve bağlanma bozukluğu  
tanıları araştırmacıların DSM-IV tanı ölçütlerine dayalı klinik 
görüşü ile değerlendirildi. Çocukla görüşme yapılırken çocuğun 
ebeveynlerinden birisinden ÇDDÖ doldurması istendi. Her çocuğa 
uzman psikolog tarafından Wisconsin Kart Eşleme Testi (WKET), 
Stroop Renk ve Kelime Testi (SRKT) ve Wechsler Çocuklar İçin Zeka 
Ölçeği (WISC-R) uygulandı. Değerlendirme süresinin uzun olması 
nedeniyle görüşmeler iki aşamada tamamlandı. Görüşme sonunda 
ruhsal bozukluk tanısı konulan çocuklar tedavileri düzenlenerek 
poliklinik takibine alındı. 

İstatistik Değerlendirme
Veriler, Sosyal Bilimler İçin İstatistik Paket Programı (Statistical 

Program for Social Sciences-SPSS for Windows, 13.0) kullanılarak 
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Tablo 1. RE grubunda hastalıkla ilişkili değişkenler

 n %

EEG  odağı

Sağ 12 38,7

Sol 10 32,3

Bilateral 9 29,0

Değerlendirme sırasında 
ilaç kullanımı

Yok 7 22,6

Var 24 77,4

Kombine ilaç kullanımı 
Yok 29 93,5

Var 2 6,5

Değerlendirme sırasında 
kullanılan ilaç tipi

Valproik asit 10 32,3

Karbamazepin 11 35,5

Okskarbazepin 2 6,5

Levetirasetam 1 3,2

Son 6 ayda nöbet
Var 9 29,0

Yok 22 71,0

Tablo 2. WISC-R puan ortalamaları

    RE  
ort±ss

Kontrol  
ort±ss

              İstatistiksel test*
t p

Sözel zeka 95,39±13,78 102,65±13,87 -2,067 0,043

Performans 96,48±15,28 100,39±12,11 -1,115 0,269

Toplam 95,26±12,79 101,94±12,51 -2,077 0,042

Genel bilgi 8,32±3,19 10,29±2,66 -2,639 0,011

Aritmetik 9,84±3,06 10,19±3,25 -0,443 0,659

Benzerlikler 9,26±2,34 10,94±3,04 -2,434 0,018

Sözcük dağarcığı 9,42±2,11 10,71±2,21 -2,352 0,022

Sayı dizisi 9,19±2,37 9,52±2,58 -0,512 0,610

Resim tamamlama 9,39±2,91 10,42±2,11 -1,600 0,115

Resim düzenleme 9,23±3,45 9,97±2,07 -1,026 0,309

Küplerle desen 10,58±3,32 10,81±3,51 -0,260 0,796

Parça birleştirme 8,45±2,93 9,65±2,20 -1,814 0,075

Şifre 10,19±3,82 9,65±2,70 0,653 0,516

*Student-t Testi 
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analiz edildi.  Kategorik verilerin karşılaştırılmasında Ki-kare (χ2) 
testi ya da Fisher’s Exact testi, sürekli verilerin karşılaştırılmasında 
Student-t testi uygulandı. Parametrik dağılıma uymayan çoklu 
grup karşılaştırmalarında Kruskal Wallis varyans analizi (KW), 
değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemede Pearson korelasyon 
analizi kullanıldı. Tüm analizler için anlamlılık düzeyi p≤0,05 olarak 
kabul edildi.

Bulgular

Çalışmaya katılan tüm çocuklar 8-13,5 yaş aralığındaydı. 
Çocukların yaş ortalaması, RE grubunda 10,17±1,61, kontrol 
grubunda 10,16±1,52 olarak belirlendi.  Her grupta 18 (%58,1) erkek 
ve 13 (%41,9) kız çocuk yer aldı.

Zeka Değerlendirmesi: RE grubunun WISC-R sözel ve WISC-R 
toplam puanlarının kontrol grubuna göre daha düşük olduğu 
bulundu (p≤0,05). Alt testler değerlendirildiğinde, genel bilgi, 
benzerlikler ve sözcük dağarcığı sözel alt testlerinden RE grubunun 
kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha 
düşük performans gösterdiği belirlendi. Olguların WISC-R puanları 
Tablo 2’de gösterilmiştir.    

Frontal Lob İşlevlerinin Değerlendirilmesi: SRKT’nin toplam 
süre ve toplam düzeltme sayısı puanları açısından RE grubunun 
kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düşük 
performans gösterdiği saptandı. Hesaplanan WKET puanları 
açısından iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 
bulunmadı (Tablo 3).  

Rolandik epilepsi grubundaki SRKT toplam süreleri EEG 
odağının görüldüğü hemisfer (sağ, sol ve bilateral) açısından 
değerlendiğinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı 
(KW=1,685, p=0,431). 

Davranış Sorunları: ÇDDÖ puanları değerlendirildiğinde dışa 
yönelim sorunları ve toplam sorun alanlarında RE grubunun kontrol 

grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek puan aldığı 
saptandı. İçe yönelim sorun alanında RE grubu kontrol grubuna göre 
daha yüksek puan almasına rağmen aradaki fark istatistiksel olarak 
anlamlı bulunmadı (Tablo 3).

Rolandik epilepsi grubundaki davranış sorunları EEG odağının 
görüldüğü hemisfer (sağ, sol ve bilateral) açısından değerlendiğinde 
istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı (KW=1,572, p= 0,456). 

DSM-IV Tanı Sınıflamasına Göre Ruhsal Bozukluk 
Tanıları: Olguların ÇDŞG-ŞY uygulanarak ve çalışmacının klinik 
değerlendirmesiyle belirlenen mevcut ruhsal bozukluk tanıları 
Tablo 4’te gösterilmektedir. RE grubunda 20 (%65,5) çocuk,  kontrol 
grubunda 11 (%35,5) çocuk ÇDŞG-ŞY uygulanarak belirlenen ruhsal 
bozukluk tanılarından en az bir ruhsal bozukluk tanısı aldı. Aradaki 
fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (χ2=5,226, p=0,021). 

Nöbet ile İlişkili Değişkenler: RE grubunda ilk nöbet yaşı 
ortalamasının 8,09±1,97, ortalama ilaç kullanım süresinin 17,80±14,46 
ay, son nöbetten sonra geçen ortalama sürenin 15,21±12,44 ay 
ve ortalama nöbet sayısının 4,52±4,00 olduğu belirlendi. Toplam 
davranış sorunları ve toplam zeka düzeyi ile nöbet değişkenleri 
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir korelasyon saptanmadı. 
SRKT toplam süresi ile ilk nöbet yaşı arasında negatif korelasyon, 
ilaç kullanım süresi ve toplam nöbet sayısı ile pozitif korelasyon 
olduğu belirlendi (Tablo 5). 

Tartışma

Çalışmamız RE’nin nörobilişsel işlevler, davranışlar ve ruh sağlığı 
üzerine olumsuz etkilerinin olduğunu ancak bu etkilerin frontal lob 
işlevlerine özgü olmadığını düşündürdü. 

Frontal lob işlevlerine yönelik yapılan değerlendirmede dikkat, 
özellik belirleme, perseverasyon, çalışma belleği, kavramsallaştırma 
ve soyut düşünme gibi frontal lob tarafından düzenlenen temel işlevleri 
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Tablo 3. WKET, SRKT ve ÇDDÖ puan ortalamaları

RE ort±ss Kontrol ort±ss
İstatistiksel test*

t p

Tamamlanan kategori sayısı (WKET) 3,55±1,80 3,51±2,06 0,066 0,948

Yineleyici tepki sayısı (WKET) 29,03±19,32 28,03±12,22 0,244 0,808

Yineleyici hata sayısı (WKET) 25,78±14,45 24,79±9,82 0,315 0,754

Kavramsal düzey tepki sayısı (WKET) 60,89±20,71 64,00±21,69 -0,578 0,565

Kavramsal düzey tepki yüzdesi (WKET) 47,57±16,18 50,00±16,94 -0,578 0,565

Kurulumu sürdürmede başarısızlık (WKET) 1,84 ±1,59 2,43±1,91 -1,324 0,191

Toplam süre (SRKT) 125,72±38,37 109,19±25,07 2,008 0,049

Toplam hata (SRKT) 1,51±1,81 0,87±1,23 1,644 0,105

Toplam düzeltme (SRKT) 3,45±2,39 1,84±1,27 3,317 0,002

İçe yönelim (ÇDDÖ) 60,61±12,11 55,52± 9,47 1,846 0,070

Dışa yönelim (ÇDDÖ) 52,13±10,50 46,45±8,94 2,293 0,025

Toplam sorun (ÇDDÖ) 58,13±10,93 52,35±9,87 2,182 0,033

*Student-t Testi,  WKET: Wisconsin Kart Eşleme Testi, SRKT: Stroop Renk ve Kelime Testi, ÇDDÖ: Çocuk ve Gençlerde Davranış Değerlendirme Ölçeği
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değerlendiren WKET’de gruplar arasında bir fark saptanmadı. Bu 
bulgular, Duman ve arkadaşları tarafından RE tanısı alan çocuklarda 
WKET uygulanarak yapılan çalışmanın verileri ile uyumludur (10). 
RE tanısı alan çocuklarda, çeşitli nörobilişsel testler uygulanarak 
frontal lob tarafından düzenlenen işlevleri değerlendiren bazı 
çalışmalarda frontal lob işlevlerinde bozulma saptanırken (7,16), 
diğer çalışmalarda frontal lob işlevlerinde bozulma saptanmamıştır 
(6,11,18). Çalışmamızdan elde edilen bulgular, RE tanısı alan 
çocukların WKET ile değerlendirilen frontal lob işlevlerinde sorun 
yaşamadığını düşündürdü. Frontal lob işlevlerinden dikkat üzerine 
odaklanan SRKT’de ise RE grubu, kontrol grubundan daha düşük 
performans gösterdi. Baglietto ve arkadaşlarının SRKT testi 
uygulayarak yaptıkları çalışmada da RE grubu ilk değerlendirmede 
SRKT’de daha düşük performans sergilerken, hastalar remisyona 
girdikten sonra yapılan değerlendirmede aradaki farkın kaybolduğu 
saptanmıştır (12). Nörobilişsel testlerle saptanan dikkat sorunlarının 
ve dil sorunlarının öğrenme bozuklukları ile ilişkili olduğunu belirten 

çalışmalar bulunmaktadır (31). WKET ve SRKT ile elde edilen 
bulgular değerlendirildiğinde, RE’nin frontal lob işlevlerinden 
sadece dikkat üzerinde belirgin bir etkisinin olduğu, diğer frontal 
lob işlevlerini önemli düzeyde etkilemediği düşünüldü. Dikkat 
frontal lobun yanı sıra merkezi sinir sisteminde çeşitli alanlar 
tarafından düzenlenmektedir (32). RE tanısı alan çocuklarda 
dikkat işlevlerindeki bozulmanın hangi alanlardan kaynaklandığını 
araştıran ileri çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. 

Çalışmamızda sözel, performans ve toplam zeka puanlarının 
hepsinde RE grubu kontrol grubuna göre daha düşük puanlar alırken 
performans puanları açısından aradaki fark istatistiksel olarak 
anlamlı bulunmadı. RE’de çocukların zeka düzeyleri tartışmalıdır. 
Bazı çalışmalarda sözel, performans ve toplam zeka düzeyleri 
açısından fark saptanmazken (4,6,13,17,31), bazı çalışmalarda 
da zeka düzeyleri açısından fark olduğu bildirilmiştir (11,12). 
Çalışmamızdan elde edilen bulgular RE tanısı alan çocuklarda 
zekanın olumsuz etkilendiğini düşündürdü. WISC-R alt testleri 
değerlendirildiğinde, genel bilgi, benzerlikler ve sözcük dağarcığı 
sözel alt testlerinden RE grubunun kontrol grubuna göre daha düşük 
performans gösterdiği belirlendi. Bu bulgular, RE’li çocukların 
genel bilgi dağarcığı, dili kullanma ve konuşma becerisi, bildikleri 
sözcük sayısı, ifade becerileri, soyutlama ve kavram oluşturma ile 
ilgili zorluk yaşadıkları şeklinde yorumlandı. Riva ve arkadaşlarının 
yaptıkları çalışmada, RE tanısı alan çocukların sadece WISC-R 
sözcük dağarcığı alt testinden kontrol grubuna göre daha düşük 
performans gösterdikleri bulunmuştur. Aynı çalışmada çeşitli 
nörobilişsel testlerle yapılan dil değerlendirmesinde de sözcük 
dağarcığında sorunlar saptanmıştır (14). RE tanısı alan çocukların 
dil ve sözel bellek sorunları yaşadıkları çeşitli çalışmalarda 
gösterilmiştir (4,12,33). Çalışmamızda dil gelişimi ile ilgili bir 
değerlendirme yapılmamakla birlikte, RE grubunun genel bilgi, 
benzerlikler ve sözcük dağarcığı alt testlerinden düşük performans 
göstermelerinin alıcı ve ifade edici dil sorunlarıyla ilişkili olabileceği 
düşünüldü. Bu konuda ileri çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Davranış sorunları açısından yapılan değerlendirmede dışa 
yönelim sorunları ve toplam sorun alanlarında RE grubu, kontrol 
grubuna göre daha yüksek puan aldı. Yazın incelendiğinde RE 
tanısı alan çocuklarda ÇDDÖ kullanılarak yapılan bir çalışmaya 
rastlanmadı. Çocukluk çağının tüm epilepsilerinin değerlendirildiği 
çalışmalarda ise, epilepsi tanısı alan çocukların kaygı, dikkat ve 
saldırgan davranışların yanı sıra; sosyal içe dönüklük, bedensel 
yakınmalar, sosyal sorunlar, düşünce sorunları, suça yönelik 
davranışlar ve içe yönelim alanlarında da daha yüksek puan 
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Tablo 4. Ruhsal bozukluk tanıları

Hastalık
            RE       Kontrol

n % n %

MDB 2 6,5 1 3,2

AAB 1 3,2 - -

Sosyal Fobi 1 3,2 - -

Özgül fobi 5 16,1 1 3,2

YAB - - 1 3,2

OKB - - 1 3,2

Enürezis 3 9,7 3 9,7

Enkoprezis 1 3,2 1 3,2

DEHB 8 25,8 5 16,1

KOKGB 3 9,7 1 3,2

Tik Bozukluğu 2 6,7 - -

ÖÖB 3 9,7 - -

Konuşma Bozukluğu 1 3,2 - -

Uyku Bozukluğu 4 12,9 1 3,2

MDB: Major Depresif Bozukluk, AAB: Ayrılık Anksiyetesi Bozukluğu, YAB: Yaygın Anksiyete Bozukluğu, 
OKB: Obsesif Kompulsif Bozukluk, DEHB: Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu, KOKGB: Karşıt Olma 
Karşı Gelme Bozukluğu, ÖÖG: Özgül Öğrenme Bozukluğu

Tablo 5. RE grubunda nöbet ile ilişkili verilerin zeka düzeyi, davranış sorunları ve SRKT süreleri ile korelasyonları

İstatistiki değer Yaş İlk nöbet yaşı İlaç kullanım süresi
Son nöbetten

sonra geçen süre

Toplam 
nöbet 
sayısı

Toplam davranış sorunları
p 0,068 0,115 0,741 0,174 0,335

r -0,234 -0,289 0,062 -0,251 0,179

Toplam zeka
p 0,346 0,649 0,503 0,710 0,567

r -0,122 -0,085 -0,125 0,070 -,107

SRKT toplam süre
p 0,000 0,015 0,044 0,425 0,004

r -0,552 -0,434 0,364 -0,149 0,501
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aldıkları belirtilmiştir (34, 35). Croona ve arkadaşlarının davranış 
sorunlarını değerlendirmek için kendilerinin geliştirdiği bir ölçekle 
yaptıkları çalışmada, RE tanısı alan çocukların ebeveynleri daha 
fazla dikkat, dürtüsellik, konsantrasyon, mizaç ve duygudurum 
sorunları tarif etmişler, ayrıca komutları yerine getirme alanlarında 
zorluk yaşadıklarını belirtmişlerdir. Sosyal içe dönüklük, bedensel 
yakınmalar, sosyal sorunlar, düşünce sorunları, suça yönelik 
davranışlar, saldırgan davranışlar, cinsel davranışlar ve içe yönelim 
puanları açısından gruplar arasında fark saptanmamıştır (6). Bu 
bulgular çalışmamızın sonuçları ile uyumludur ve genellikle selim 
seyretmesine rağmen RE’de davranış sorunlarının daha fazla 
olduğuna işaret etmektedir.

Çalışmamızda, RE grubundaki çocukların %64,5’unun DSM-IV 
tanılarından en az bir ruhsal bozukluk tanısı aldığı belirlendi. Taner 
ve arkadaşlarının ÇDŞG-ŞY uygulayarak yaptıkları bir çalışmada, 
RE tanısı alan çocukların %81’inin en az bir ruhsal bozukluk tanısı 
aldıkları belirlenmiştir (21). Çocukluk çağı epilepsilerinde yapılan 
birçok çalışmada, ruhsal bozukluk sıklığı %55-70 olarak saptanmıştır 
(36, 37). Çalışmamızda elde edilen bulgular RE tanısı alan çocukların 
diğer çocukluk çağı epilepsilerine benzer oranda ruhsal bozukluk 
tanısı aldığını göstermektedir. 

Mevcut ruhsal bozukluk tanılarından DEHB, karşıt olma 
karşı gelme bozukluğu, özgül öğrenme bozukluğu, özgül fobi, tik 
bozuklukları ve uyku bozuklukları RE grubunda daha fazla görülmesine 
karşın vaka sayımızın düşük olması nedeniyle uygun şekilde bir 
istatistiksel değerlendirme yapılamadı. Zeka düzeyinin 70’in altında 
olan çocuklar çalışmamıza alınmadığı için mental retardasyon (MR) 
tanısı hiçbir hastaya konulmadı. Taner ve arkadaşlarının  yaptıkları 
çalışmada, RE tanısı alan çocukların kontrol grubuna göre daha 
fazla DEHB ve YGB tanısı aldıkları saptanmıştır (21).  Çalışmamızda, 
MR’nin dışlama ölçütü olmasının, MR ile birlikteliği çok yüksek 
olan YGB tanısının atlanmasına neden olabileceği ve YGB sıklığının 
uygun şekilde değerlendirilemediği düşünüldü. Ayrıca nörobilişsel 
değerlendirmede RE grubunda dikkat sorunlarının saptanması ve 
istatistiksel olarak değerlendirilmemekle birlikte RE grubunda daha 
fazla DEHB görülmesi, RE’de DEHB sıklığının yüksek olabileceği 
şeklinde yorumlandı.

Çocukluk çağının tüm epilepsilerini kapsayan çalışmalarda 
%30-40 olarak belirlenen major depresif bozukluk (MDB) oranı, 
çalışmamızda %6,5 olarak bulundu (38,39,40). RE genellikle iyi 
huylu seyreden, geçirilen nöbetlerin gündelik hayatı etkilemediği 
bir epilepsi türüdür (1). Bu nedenle epilepsi tanısı alan çocuklarda 
MDB gelişiminde etkili bulunan epilepsili çocuğu diğerlerinden 
ayırmak, ebeveynlerin koruyucu tutumları, epilepsi ile ilgili yanlış 
inanışlar ve etiketleme gibi psikososyal etkenlerin (38,40,41),  RE’de 
daha az etkili olduğu şeklinde yorumlandı. Bu konuda daha ileri 
çalışmalara ihtiyaç vardır. Benzer şekilde epilepsili çocuklarda 
kaygı sorunlarının olduğu ve anksiyete bozukluğunun yüksek 
olduğu bildirilmekle birlikte çalışmamızda anksiyete bozuklukları 
kontrol grubu ile benzer oranlarda görülmüştür (42,43). 

Çalışmamızda dikkati değerlendiren SRKT puanları ve davranış 
sorunları açısından EEG odağının bulunduğu hemisferler arasında 
belirgin bir fark bulunmadı. Yazın incelendiğinde bu konudaki bilgiler 
çelişkilidir. Bu bulgularımız daha önce RE’deki odak farklılıklarını 
değerlendiren bazı çalışmalarla uyumludur (13, 31).  Ancak yazındaki 
ağırlıklı görüş EEG odağı sağ tarafta ya da bilateral olan çocuklarda 
dikkat, öğrenme ve bellek sorunlarının fazla olduğu yönündedir (15, 

17,19,44,45). Denek sayımızın az olması ve uygulanan nörobilişsel 
testlerin frontal lob işlevlerine odaklanması nedeniyle dikkat, 
öğrenme ve bellek alanlarında daha fazla denek ve nörobilişsel 
testlerle yapılacak çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Yapılan bazı 
çalışmalarda tedavi edilen ve edilmeyen RE’li çocuklar arasında 
nörobilişsel işlevler açısından belirgin bir fark saptanmamıştır (7, 
18). İlk nöbet yaşının küçük olması, toplam nöbet sayısının fazlalığı 
ve ilaç kullanım süresinin ağırlıklı olarak dikkati değerlendiren 
SRKT toplam süre puanlarını olumsuz etkilediğini saptadık. Bizim 
bilgilerimize göre çalışmamız, RE’de nöbet ile ilişkili bu değişkenlerin 
dikkat üzerine etkili olduğunu belirleyen ilk çalışmadır. Bundan 
sonraki çalışmalarda nöbet ve tedavi ile ilgili değişkenlerin dikkat 
üzerine olan etkilerine odaklanılması aydınlatıcı olacaktır. 
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