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Duyguların kelimelerle ifadesinde zorluk olarak tan ımlanabilecek olan "aleksitirni", duyguları tanıma ve tanımlama zorluğu, düşlem yaşamında kısırlık, içevuruk dü şünme gibi ki şilik özellikleri gösteren bir durumdur.
Aleksitimik ki şilerin kendi ruhsal gerçekleriyle pek az ilişkili oldukları öne sürülmektedir. Bu çal ışmada epilepsi
hastalarında depresyon, anksiyete, bili şsel durum ve aleksitimi belirtilerinin s ıklığının araştırılması amaçlandı.
Aleksitimik olan ve olmayan hastalar arasında sosyodemografik, klinik ve psikolojik farkl ılıklar olup olmadığının araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla epilepsi tanısı konan 50 hastanın sosyodemografik klinik ve
ruhsal durumları kaydedilerek 60 ki şiden oluşan kontrol grubuna göre değerlendirilmiştir. Tüm hastalarda Hamilton Depresyon Ölçeği (HDS), K ısa Kognitif Muayene Ölçe ği (KKMÖ), Beck Depresyon Ölçe ği (BDÖ), Toronto Aleksitimi Skalas ı (TAS), Durumluluk ve Süreklilik Kayg ı Envanteri (STAI-LII) uyguland ı. TAS, BDÖ ve
STAI-II puanlar ı epilepsi grubunda, kontrol grubuna göre daha yüksek bulundu. Sekonder jeneralize olanların,
BDÖ ve STAI-I puanlar ında anlamlı yükseklik saptand ı . Nöbet s ıklığı ayda iki ve daha fazla olanların TAS puanları diğerlerine göre yüksek bulundu. Epilepsi hastalarında hem psikopatoloji düzeyi, hem de aleksitimik özellikleri, kontrol grubuna göre, nöbet tipinden bağımsız ve anlamlı olarak daha yüksektir. Epilepsi hastalarındaki
aleksitimik özelliklerin gözard ı edilmesi, testlerle elde edilen sonuçlara göre yorum yapılan çalışmalarda hatalara neden olabilir.
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SUMMARY

Alexithymia, the difficulty in expressing feeling in words is a situation that shows personality characteristics as
difficulty of description and understanding of feeling, limitation of imagination and operational thinking. It is
suggested that alexithymic people know their psychologic reality lens than the other people. In the present study,
the frequency and presentation of depression, anxiety and alexithimia were searched in 50 epileptic patients, in
regard to 60 healthy controls. Sociodemographical psychological and clinical differences between alexithymic
and non-alexithymic cases were, also, revised. The patients were assessed with sociodemographic data form,
Beck depression Inventory (BDI), State Trait Anxiety Inventory (STAI-I and II), Hamilton Depression Rating
BDI and STAIScale (HDRS), Toronto Alexithymia Scale (TAS), Mini Mental State Examination (MMSE). TAS,
and
STAI-1
points
in
secondary geBDI
II points in epileptic group were higher than those of other group.
neralized epileptic group were higher than the other group. TAS points two or more in moth seizure were higher
than those of the other group. Both psychopathologic level and alexithymic characteristics of epileptic patients
are significantly higher according to control group independent on seizure type. Neglecting the alexithymic characterictics of epileptic patients may cause faults in study made according to the results of the tests.
Key words: Epilepsy, depression, anxiety, alexithymia
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GİRİŞ

Epilepsi paroksismal nörolojik disfonksiyonun yanısıra, davranış bozukluğu, bilişsel bozukluklar, alg ı
kusurları, kişilikte ve duygudurumda da de ğişikliklere neden olabilmektedir (t).

Bu çalışmada, epilepsi hastalarında aleksitimi görülme sıklığı ve aleksitimi ile nöbetin tipi, s ıklığı, süresi, klinik bulgular ve depresyon ve anksiyete düzeyleri arasında ilişki olup olmadığının araştırılması
amaçlandı.
GEREÇ ve YÖNTEM

Bu nedenle, epilepsi; nöbetin tedavisinin yan ısıra,
epileptik kiş inin psikiyatrik ve psikososyal rehabilitasyonunun da söz konusu olduğu, nörolojik, psikiyatrik ve psikososyal boyutları olan, çok yönlü yaklaşımla ele alınması gereken, nöro-psikiyalrik bir sorundur (2)
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Duygulann kelimelerle ifadesinde zorluk olarak tarumlanabilecek olan "aleksitimi", duygular ı tanıma ve
tanımlama zorluğu, düşlem yaşamında kısırlık, içevuruk (operational thinking) dü şünme gibi kişilik
özellikleri içeren bir durumdur. Aleksitimik ki şilerin
kendi ruhsal gerçekleriyle pek az ili şkili olduktan
öne sürülmektedir. Bu ki şiler duygulanndan çok bedenlerini dinliyor gibidirler. Aleksitimik bireylerde
ruhsal içgörünün azalmas ı ve ruhsal stres etmenlerine uyumun güçleş mesi nedeniyle somatizasyonun
arttığı, değişik bedensel yakınmalar geliştiği var sayılmaktadır. Psikosomatik hastalıklarda duygular neokortekse ulaşıp sözel yolla anlatım olanağı bulmadığı için, otonom yollarla anlat ılmakta, böylece bir tür
organ diline çevrilmektedir (3 Aleksitimik bireylerin duygularını ifade kapasitesinin dü şük olmasının sürekli kaygıyı yükselttiğini ve hipotalamo-hiPofizer aksın sürekli aktif halde kalmas ına sebep olabileceği ileri sürülmüştür (5) Aleksitimi kavram ı ilk
olarak psikosomatik hastalardaki duygu ve dü şlem
kısı tl ılığını n fark edilmesi ile ortaya at ılan bir kavram olmasına karşın, çeşitli nörolojik ve sistemik
hastalıklarla birlikte ve psikiyatrik hastal ıklarda yaygın olduğu bildirilmiştir (6) Troisi ve ark. (7) yaptıkları bir çalışmada aleksitimik bireylerin nonverbal iletişim şekillerini daha çok kulland ıklarını
göstermiş lerdir. Normal popülasyonda % ... olarak
bildirilen aleksitimi, çe şitli nörolojik, psikiyatrik ve
sistemik hastalıklar söz konusu olduğunda daha da
sık görülen bir durum olarak bildirilmektedir. Bu durumda özellikle hastan ın kendi ifadesine dayanan
testlerin kullan ıldığı, kişilik özellikleri ve ruhsal belirti düzeyini araştıran testlerde aleksitiminin gözardı
edilmesi ciddi yöntem hatalarına ve yanlış yorumlara yol açabilir (5)

Araştırmaya Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nöroloji Kliniği ve Gazantep Devlet Hastanesi Nöroloji Kliniğinde epilepsi tanısıyla izlenen, okuma
yazma bilen, çal ışmaya katılmayı kabul eden, herhangi bir intrakranyal cerrahi yap ılmamış olan ve a•dısıra başvuran 65 hasta ve 60 sağlıklı kontrol alındı.
Kontrol grubu hastane personeli ve sa ğlıklı hasta yakınlarından psikiyatrik hastal ık öyküsü olmayan ve
süreğen tıbbi bir rahatsızlığı bulunmayan bireylerden seçildi. Tüm hastaların ve kontrol grubunun sosyodemografik ve klinik özellikleri kaydedildi. Tüm
hastalara Kısa Kognitif Muayene Ölçe ği (KKMÖ) (8)
Beck Depresyon Ölçe ği (BDÖ) (93°) Hamilton Depresyon Ölçeği (HDS) (11), Toronto Aleksitimi Skalası (TAS) (12) Durumluluk ve Süreklilik Kaygı Envanteri (STAI-I ve II) uygulandı (12
Hastaların,
aleksitimi ile hastaların depresyon ve anksiyete düzeyleri, epileptik nöbetin tipi, nöbet s ıklığı, kliniği
ilişkisi araştınldı. Verilerin istatistiksel de ğerlendirilmesi ki kare, t-testi, Mann Whitney U, Korelasyon ve tek yönlü varyans analizi ile de ğerlendirildi.
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Epilepsi hastalanma ya ş ortalamalan 25.4±22.6
kontrol grubunun ya ş ortalamalan 24.9±19.7 olup,
aralarında anlamlı fark bulunmadı (p>0.05).

Hastaların % 51.2 erkek, % 48.8'i kad ın idi. Kontrol
grubunun % 46.5'i erkek, % 53.5'i kadınlardan oluşuyordu ve aralannda fark yoktu (p>0.05). Hasta ve
kontrol grubu aras ında meslek, medeni durum ve ö ğrenim düzeyi bakımından farklılık yoktu (p>0.05).
Her 'iki grup sosyoekonomik ve e ğitim düzeyi açısından eşleştirildi. Dolayısıyla aleksitimi puanlar ı,
epilepsi hastaları ve kontrol grubu sosyodemografik
etkenlerden bağımsız kılındı.
Epileptik ve kontrol grubunun aleksitimi, kognitif ve
ruhsal belirti düzeyleri karşılaştınldı. TAS, BDÖ ve
STAI-II puanları epilepsi grubunda kontrol grubuna
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Tablo 1. Epileptik ve kontrol grubunun aleksitimi, kognitif ve
ruhsal belirti düzeylerinin kar şdaştırdması.
Hasta

Kontrol

Mean±SD

Mean±SD

t

P

11.97±3.57
45.62±8.74
13.88±10.58
10.20±10.06
40A0±10.34
46.08±9.22

9.35±3.87
45.50±8.28
10.06±8.18
9.20±7.48
41.95±10.21
42.61±8.71

3.27

0.01

2.04

0.045

1.99

0.05

Tablo 3. Nöbet sıklığı ayda 2 ve daha fazla olan hastalar ın
aleksitimi, kognitif ve ruhsal belirti düzeylerinin di ğer epileptik hastalar ve kontrol grubu ile karşılaştırılması.
Test

TAS
KKMÖ
BDÖ
Harn-D
STAI-1
STA1-II

* p>0 .05 ve üzeri anlamlılığı olanların t ve p de ğerleri işaretlendi
Tablo 2. Sekonder jeneralize olan ve olmayan hastalar ın aleksitimi kognitif ve ruhsal düzeylerinin kontrol grubu ile karşılaştırılması.
,

Sekonder
Jen. E.

Diğe,»

Kontrol
Grubu

TAS
BDÖ
STAI-I
STAI-II
HDS
KKMÖ

12.0±3.3
17.7±11.9
42.6±11.0
47.0±8.1
11.9±8.4
43.3±9.7

11.1±3.5
10.5±9.6
36.8±10.4
44.0±11.1
6.8±63
45.6±7.4

9.3±3.8
12.0±8.1
41.9±10.2
42.6±8.7
9.2±7.4
45.0±8.2

7.70
7.07

0.01
0.04

2'den
az

Kontrol
Grubu

11.1±3.0
13.2±12.1
40.7±11.7
45.7±8.9
9.7±8.4
43.2±9.1

10.9±3.8
11.5±9.8
37.7±9.8
44.7±11.3
8.3±6.7
46.4±73

9.3±3.8
10.0±8.1
43.9±10.2
42.6±8.7
9.2±7.4
45.0±8.2

2.59

0.035

* p>0.05 ve üzeri anlamlılığı olanların t ve p de ğerleri işaretlendi.

olmayanlara göre daha uyumsuz oldu ğu görüldü.
Nöbet başlama yaşı ne kadar düşükse hastaların Beck
ve Ham-D puanları anlamlı derecede dü şüyordu (sırasıyla r=0.37, p=0.008; r-=0.004, p=0.004). Nöbet
başlama yaşı ile TAS puanları arasında anlamlı ilişki
bulundu (r--0.69, p=0.000). TAS puanları diğer ölçeklere göre smandığında, aleksitimik bireylerin
Bender testlerinin anlamlı derecede bozuk olduğu
görüldü (x2=3.84, df=l p=0.05). Ancak BDÖ,
STAI-I ve STAI-Wde anlaml ı bir fark yoktu. Diğer
testlerle bir ilişki görülmedi. Aleksitimik özellikler
ve Bender testinde patoloji belirginle şiyordu. Test
sonuçları hastalık süresine göre de ğerlendirildiğinde
benzer bir ilişki görülmedi.

a

Test

TAS
BDÖ
STAI-I
STAI-Il
HDS
KKMÖ

2 ve
üzeri
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göre daha yüksek bulundu (Tablo 1).

Sekonder jeneralize olan ve olmayan hastaların kişilik özelliklerinin kontrol grubu ile karşılaştırılması
sonucu, BDÖ ve STAI-I puanlarında anlamlı farklılık saptandı ancak TAS puanları arasında farklılık
yoktu (Tablo 2). Kompleks parsiyel epilepsisi olan
hastaların TAS, KKMÖ, BDÖ, STAI-I ve II puanları diğer epileptik hastalar ve kontrol grubu ile anlamlı bir farklılık bulunmadı. Nöbet sıklığı ayda iki
ve daha fazla olanlar ın TAS puanları diğerlerine göre istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulundu (Tablo
3).
Aleksitimi, kognitif ve ruhsal belirti düzeyleri karşılaştırıldığında, TAS, BDÖ ve STAI-II puanları epilepsi grubunda kontrol grubuna göre daha yüksek
bulundu (p<0.05), ancak HAD-D skorlan aç ısından
hasta grubu ile kontrol grubu aras ında anlamlı farklılık yoktu. BDÖ ve HAM-D skorlan aras ında
uyumsuzluk gözlendiği için aleksitimik olan ve olmayan hastalar karşılaştınldı ve aleksitimik olan
hastaların BDÖ ve Ham-D skorlann ın aleksitimik

TARTIŞMA

Epilepsi ile psikiyatrik hastal ıklar arasındaki ilişkide
birden fazla etken birlikte gözönünde bulundurulmalıdır. Bunlar aras ında, beyinle ilgili değişkenleıin yanısıra hastalığın kronikliği, gelişimsel ve demografik
etkenler de sayılabilir (14-17) . Yapılan çalışmalarda,
hastanın premorbid özellikleri ile birlikte, hastal ığın
süresi, nöbetin tipi, nöbet s ıklığı, kullanılan ilacın
türü, ilaç kullanım süresi ve dozu gibi birçok değişkenin epilepsi hastalarındaki psikiyatrik belirtililik düzeylerini etkilediği öne sürülmüştür. Çok değişkenin olduğu böyle bir durumda ortaya çıkan patolojinin temel olarak hangi etken bağlı olduğunu
anlamak her zaman kolay de ğildir. Epilepsi hastalarında psikopatolojik bozukluk oranının normal kişilerden yüksek olup olmad ığı tartışmalı (18-20) olsa
da, toplumsal olumsuz tutuma neden olabilecek kontrol kaybı gibi korkutucu bir durumla sürekli kar şı
karşıya olup çaresizlik duygusu ya şayan (21,22) , bu
ın yüksek oranda olmas ıhastlrduon
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beklenir. En yaygın psikiyatrik bozukluğun depresyon olduğu bildirilmiştir (23,24). Epilepside depresyonun önemi özellikle intihar giri şiminde artmaya
neden olmasındandır (25) .

Epilepsi hastalarında aleksitimi puanlannın yüksek
olması duygularını ifade etmekte zorlanmalarına, bu
nedenle çevredeki ki şilerden uzaklaşmalarına ve
kendi içlerine kapanmalanna neden olabilir. Bu da
hastaların daha depresif, anksiyeteli görünmelerine
yol açabilir. Ancak, bir başka açıdan ise, test sonuçlarının anlamlı derecede farkl ılık göstermesi hastaların aleksitimik özelliklerinden dolayı kendilerini
yeterli ifade edememelerinden de kaynaklanabilir.
TAS puanları yüksek olan grupta, hastan ın kendi
kendine doldurdu ğu BDÖ puanları anlamlı farklı bulunurken, yine bir depresyon ölçe ği olan Ham-D puanlannın anlamlı farklılık göstermemesi, bir ba şka
deyişle, hastanın kendi ifadesine göre de ğerlendirilen BDÖ puanları ile doktorun en s ınırlı şekilde testi
doldurmaya katıldığı Ham-D puanları arasında
uyumsuzluk olması ise ilginçtir. Bu durum, aleksitimik hastaların yakınmalannı yazılı ve sözlü ifade
etmeleri aras ında bile farklılık olabileceğini ve psikolojik testlerle elde edilen sonuçlara göre yorum
yapılan çalışmalarda, aleksitimik özelliklerin gözönünde bulundurulmamas ının yöntem hatalar ına yol
açabileceğini düşündürmektedir.
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Aleksitimi kavram ı ilk olarak psikosomatik hastalardaki duygu ve dü şlem kısıtlılığının fark edilmesi
ile ortaya atılan bir kavram olmasına karşın, çeşitli
nörolojik ve sistemik hastahldarla birlikte ve psikiyatrik hastal ıklarda da bildirilmektedir (6,14,26-34).
Aleksitiminin depresyonla ili şkili olup olmadığı tartışmalıdır (2035) . Aleksitimi ile depresyon arasında
bir ilişki olduğunu bildiren çalışmalar olduğu gibi
ilişkisiz olduğunu bildiren çal ışmalar da vardır
(18,19,35-37). Epilepsi hastalarının aleksitimi nedeniyle, duygularını ifade etmekte zorlanmalan, çevredeki kişilerden uzaklaşmalan ve kendi içlerine kapanmalanna neden olabilir (6) . Serebral hemisferik
özelleşmede nüfusun yakla şık % 95'inde duygulanımlardan sağ hemisfer sorumlu iken, lisandan sol
hemisfer sorumludur. Aleksitimide bir sa ğ-sol hemisfer bağlantısı kopukluğu ya da koordinasyon bozukluğundan bahsedilebilir. Ba şka bir deyişle sağ
hemisfer fonksiyonları arasında yer alan duygulann
kelimelerle ifadesi s ırasında, lisandan sorumlu olan
sol hemisfere aktarımının yetersiz ya da bozuk olması sonucunda aleksitimik kişilerin duygularını
sözlü olarak ifade etmekte zorland ıkları ve daha çok
non-verbal yollan kulland ıkları, bu nedenle asıl
sorun nörolojik olsa bile sonuçta ortaya ç ıkan tablonun psikosomatik hastal ıklar şeklinde olduğu düşünülebilir. Aleksitimi epilepsi hastalannda yeterli
çalışılmamış bir konudur (38-40) . Çalışmamıza alınan
hastaların aleksitimik kişilik özelliği ve bilişsel ve
ruhsal belirti düzeylerinin karşılaştınlması sonucu
TAS, BDÖ ve STAI-II puanları ve Bender patolojileri epilepsi grubunda kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. TAS puanlanna
göre patolojik olan ve olmayanlar ayrılarak TAS puanları diğer ölçeklerle sınandığında, aleksitimik olanların Bender testi patolojilerinin anlamlı derecede
yüksek bulunmas ı, ayda iki ve daha fazla nöbet geçiren hastaların daha az nöbet geçiren gruba göre
TAS ölçek puanlann ın daha yüksek olmas ı aleksitiminin depresyon ve anksiyete ile değil organik süreçlerle ili şkili olabileceğini akla getirmektedir.

test sonuçları için benzer bir farklılık görülmemesi,
hastalık süresi ile benzer bir ilişki gösterilememi ş olması da aleksitimi fizyopatolojisinde organik nedenlerin ağırlıklı olarak rol alabilece ğini düşündürmektedir.

Nöbet başlama yaşının küçülmesi ile TAS puanlarınin artması arasında anlamlı ilişki gösterirken; diğer
238

Sonuç olarak, epilepsi hastalarında hem psikopatoloji düzeyi, hem de duygularını ifade zorluğu (aleksitimi) kontrol grubuna göre, nöbet tipinden bağımsız ve anlamlı olarak, daha yüksektir. Yüksek oranda
bulunan aleksitimik özelliklerin gözardı edilmesi,
epilepsi hastalarında kişilik özellikleri ve ruhsal belirtilik düzeylerini araştıran çalışmalarda ciddi yöntem hatalarına yol açabilir. Ayrıca, çeşitli nörolojik
hastalıklarda aleksitimik özelliklerin çal ışılarak benzer bulguların başka çalışma gruplarında da gösterilmesinin organik beyin patolojileri ile aleksitimi
arasındaki bağın araştırılmasında yeni bir birikim
sağlayacağına inanıyoruz.
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