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چکیده
زمینه و هدف :بیماران مبتال به صرع ،عالوه بر مشکالت جسمی مربوط به بیماری صرع ،دچاردرگیریهای
روانی و اجتماعی نیز هستند .هدف از مطالعه حاضر بررسی شیوع اختالالت خلقی-رفتاری (افسردگی،
اضطراب منتشر ،اختالل وسواسی جبری و اختالل ترس مرضی) در بیماران مبتال به صرع میباشد.
مواد و روشکار :در این مطالعه مورد  -شاهدی تعداد  44نفر ( 42نفر بیمار مبتال به صرع مراجعهکننده به
بیمارستان توحید شهر سنندج به عنوان گروه مورد و  42نفر غیر مصروع به عنوان گروه شاهد) مورد ارزیابی
قرار گرفتند.گردآوری اطالعات بوسیله دو پرسشنامه محقق ساخته و پرسشنامه  R-90-SCLصورت گرفت.
دادهها توسط نرم افزار  SPSS-21و با استفاده از آزمون کای دو و  T-testمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها:میانگین سنی شرکتکنندگان  32.23±11.11بود .فراوانی نسبی اختالالت خلقی در گروه مورد به
این صورت بود :عالئم افسردگی ( ،)%54.4اضطراب منتشر ( ،)%4..3ترس مرضی ( ،)%42.5وسواس جبری
( .)5..1عالئم افسردگی ،اضطراب منتشر و ترس مرضی ،درگروه مورد نسبت به شاهد از نظر آماری
اختالف معنادار داشت ( .)P>2.25همچنین در گروه مورد ،عالئم افسردگی و وسواس جبری با وضعیت
شغلی و نیز عالئم ترس مرضی و اضطراب با مدت زمان ابتال به صرع رابطه معنیدار داشت (.)P>2.25
بیشتری داشت ،لذا به نظر میرسد الزم است بیماران مبتال به صرع مشاوره روانشناسی دریافت نمایند تا به
میزان کمتری از اختالالت روانشناختی در فاز بین حمالت رنج ببرند.
واژههای کلیدی :صرع ،افسردگی ،اضطراب منتشر ،وسواس جبری ،ترس مرضی
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مقدمه

این مشکالت میباشد .این مشکالت روانی – اجتماعی

صرع یکی از شایعترین اختالالت نورولوژیک

بیماران مبتال به صرع را در معرض انواع اختاللهای

مزمن است که  35میلیون نفر در سراسر جهان به آن

روانپزشکی از جمله افسردگی و اضطراب قرار

مبتال هستند .تخمین زده میشود  42درصد مبتالیان به

میدهد ( .)4به این حاالت و عالئم روانی ،سندرم

این بیماری در کشورهایی با درآمد پایین تا متوسط

دیسفوریک اینترایکتال میگویند ( .)5این اصطالح

زندگی میکنند .در مطالعات اپیدمیولوژیک انجام شده

نخستین بار توسط  kraeplinو  bleulerدو دانشمند

در ایران نیز شیوع صرع  1/4درصد گزارش شده است

آلمانی بیان شد ( .)3بسیاری از محققین معتقدند که

( .)1اصطالح صرع ،به حمالت عودکننده تشنجی

کیفیت زندگی مبتالیان به صرع ،بیش از آنچه وابسته

( )seizureاشاره دارد که متعاقب تخلیه ناگهانی و

به متغیرهای مرتبط با صرع باشد ،وابسته به سالمت

دیسشارژهای متناوب وبیش از حد نورونهای مغزی

روانی ایشان است ( .)5در مطالعات داخلی نشان داده

رخ میدهد .اختالالت آناتومیک مانند تومور لب

شد که بیش از  25درصد افراد مبتال به صرع ،مشکالت

تمپورال ،اختالل عروق مغزی ،نکروز بخشهایی از مغز

روانشناختی را تجربه میکنند که نیاز به درمان دارد.

مثل هیپوکامب ،تروما ،بیماریهای دژنراتیو مثل

بیش از  12درصد بیماران بستری در بیمارستانهای

آلزایمر و پارکینسون ،آسیبهای دوران جنینی،

روانپزشکی ،به صرع مبتال هستند (.)3

تغییرات حرارت و تب ،و داروها (مانند قطع ناگهانی

افسردگی ) (depressionیکی از شایعترین

باربیتوراتها) از جمله علل بروز صرع میباشد .بیماری

اختالالت روانپزشکی در بیماران مبتال به صرع است

صرع براساس عالئم به چند دسته تقسیم میشود مانند

( .).مطالعات نشان میدهد شیوع افسردگی در مبتالیان

صرع تونیک-کلونیک ) ،)TCSصرع پارشیال ساده

به صرع نسبت به افراد عادی بیشتر است ( .)1صرع

( )SPSو صرع پارشیال کمپلکس ) (CPSمیباشد.

همراه با افسردگی ،تاثیرات عمیقی در زندگی بیمار

داروهای ضدصرع با مهار مسیرهای تحریکی در مغز

برجای میگذارد و به افت عملکرد روزانه و کیفیت

(داروهای آنتاگونیست گلوتامات وآسپارتات ،همچنین

زندگی بیمار ،کاهش پیشرفت تحصیلی در کودکان و

مهارکنندههای کانالهای سدیمی) و تحریک مسیرهای

نوجوانان مبتال ،کاهش میزان ازدواج و افزایش نرخ

عصبی مهاری (داروهای آگونیست گیرنده گابا و

بیکاری و تشنج ،مرگ و میر باال و افزایش نیاز به

گالیسین) به کنترل این بیماری کمک میکنند (.)2

درمانهای پزشکی منجر میشود ( Jones .)3و

مربوط به بیماری صرع ،دچار درگیریهای روانی و

به صرع را  5برابر میزان متوسط آن در جامعه اعالم

اجتماعی دیگری نیز هستند .ایجاد باورهای زیربنایی

کردهاند (.)1

ناکارآمد ،مهارتهای سازگاری و توانایی مقابله با

ظهیرالدینی و همکاران در یک مطالعه توصیفی بر

مشکالت را در این بیماران کاهش میدهد ( .)3ترس

روی  1.بیمار مبتال به صرع نشان داده که شیوع

از عقب ماندگی ذهنی ،ترس از مردن حین تشنج،

افسردگی در افراد مصروع دو برابر افراد غیر مصروع

محرومیت از یکسری حقوق اجتماعی اولیه مانند

است .وی بیان میدارد  51درصد از بیماران مبتال به

رانندگی و یافتن شغل مناسب و حفظ آن ،گوشهای از

صرع تونیک -کلونیک مبتال به افسردگی خفیف تا
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بیماران مبتال به صرع ،عالوه بر مشکالت جسمی

همکاران در مطالعه خود شیوع افسردگی در مبتالیان
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متوسط هستند .در این بیماران ،بین افسردگی با وضعیت
شغلی ،تحصیلی ،اقتصادی ،و محل سکونت از نظر
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مواد و روشکار
در این مطالعه توصیفی  -تحلیلی ،بیماران مبتال
به صرع تحت درمان با داروهای ضد صرع ،در گستره

آماری رابطه معنیداری وجود دارد (.)4
اضطراب ) (anxietyو استرسهای روانی از عوامل

سنی  12تا  35سال مراجعهکننده به بیمارستان توحید

افزایشدهنده خطر خودکشی در بیماران مبتال به صرع

شهر سنندج در سال  1313-14بررسی شدند .تشخیص

است ( .)4برخی مطالعات نقش حمله صرع را در ایجاد

صرع توسط متخصص مغز و اعصاب و بر پایه شرح

این مشکل نشان دادهاند ،اضطراب ممکن است نتیجه

حال ،عالئم بالینی و یافتههای الکتروآنسفالوگرام

غیرقابل پیشبینی بودن حمالت تشنجی ،کاهش

( )EEGصورت پذیرفت.

فعالیتهای طبیعی ،خود بیارزشی یا طرد از اجتماع

معیار ورود به مطالعه برای گروه مورد وجود

باشد ( .)1این اختالل در بیماران مصروع معموال

بیماری صرع و معیار خروج از مطالعه شامل تمام

تشخیص داده نشده یا به طور ناقص درمان میشوند،

بیماران مشکوک به صرع که  EEGنرمال داشتهاند و

که در صورت عدم درمان میتواند به طور مشخصی

یا صرع آنها ثانویه به تومورهای مغزی و یا آسیب به

عواقب جدی و خطرناکی همچون افزایش میزان مرگ

جمجمه در اثر عامل خارجی بوده و همچنین تمامی

و بیمار را به دنبال داشته باشد (.)4

بیماران مبتال به فلج مغزی و یا عقب مانده ذهنی و کلیه

ترس شدید و غیرمنطقی نسبت به یک محرک

بیمارانی که تمایل به شرکت در مطالعه را نداشتند.

خاص و در نتیجه اجتناب فرد ازآن محرک ویژه از

معیار ورود برای گروه شاهد عدم ابتال به صرع بوده

نشانههای ترس مرضی ) (panic disorderمیباشد.

است .به منظور حذف تاثیر احتمالی عوامل ژنتیکی و یا

احتمال داده شده این اختالل روانشناختی در افراد

اجتماعی بر نتایج تحقیق گروه شاهد از بین همراهان

مصروع بیشتر از افراد غیرمصروع باشد .در اختالل

بیمار انتخاب شدند.

وسواس ) (obsessive compulsiveفرد بر افکار

در مجموع  44نفرمورد بررسی قرار گرفتند که از

وسواسی ،تکانهها واعمال جبری تمرکز میکند که

این تعداد  42نفر بیمار مبتال به صرع در گروه مورد و

ناخواسته و نامطلوب هستند مانند ترس از آزار رساندن

 42نفر فاقد بیماری صرع بودند که در گروه شاهد قرار

بخود یا دیگران ،و اجبار در تکرار یک عمل مانند

گرفتند .از  42نفر بیمار صرعی  13نفرمرد و  23نفر زن

شستن دستها بطور مکرر ( .)12با توجه به اثرات

بودند .گروه شاهد نیز  15نفر مرد و  2.نفر زن بودند.

ضرورت توجه به این اختالالت ،مطالعه حاضر با هدف

اهداف این تحقیق برای بیماران و گروه شاهد بیان شده

تعیین فراوانی برخی عالئم روانپزشکی شامل افسردگی

و از آنها رضایت نامه کتبی دریافت میشد.

،اضطراب منتشر،وسواس و ترس مرضی دربیماران مبتال

ابزار اندازهگیری متغیرهای تحقیق ،دو پرسشنامه

به صرع و همچنین بررسی ارتباط بین فراوانی عالئم

بود .پرسشنامه اول مربوط به اطالعات دموگرافیک

مذکور و برخی متغیرهای دموگرافیک انجام شد.

شامل سن ،جنس ،وضعیت تاهل ،میزان تحصیالت،
شغل و نوع صرع بوده و دیگری پرسشنامه (R-90-

 )SCLبود .این آزمون توسط  Dragotisوهمکارانش
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حدود  32سال قبل معرفی شده و حاوی  12سوال می-

متغیرهای کیفی با استفاده از جداول فراوانی انجام شد.

باشد .پرسشها شامل فهرستی از عالئم اختالالت روانی

به منظور مقایسه عالئم روانپزشکی در زیر گروههای

شامل اختالل وسواسی اجباری و ترس مرضی و

جمعیتی از آزمون کای دو و آزمون دقیق فیشر و برای

اختالل اضطرابی و افسردگی می باشد .سواالت این

مقایسه افسردگی در دو گروه مورد و شاهد از آزمون

آزمون به صورت لیکرت  5نمرهای از صفر تا  4است.

تی دو نمونه مستقل استفاده گردید.

نمره کمتر از  1به عنوان عدم وجود عالمت و نمره  1و
باالتر به عنوان وجود عالمت در نظرگرفته شد.
اعتبار این پرسشنامه در تحقیقات خارج از ایران بین
 2/.2تا  2/1و روایی آن بین  2/33تا  2/.3و در
تحقیقات داخل کشور بین  2/2.تا  2/33گزارش شده
است .در عین حال ،حساسیت ،ویژگی وکارایی این
آزمون با اعتبار باال و به ترتیب  2/13 ،2/14و 2/14
درصد گزارش شده است .به این دلیل ،این آزمون می-
تواند به عنوان یک وسیله غربالگری دقیق در مطالعات
همهگیر شناختی ) (COHORTاختالالت روانی به طور
موفقیتآمیزی بکار میرود (.)12
به منظور تجزیه و تحلیل دادهها نیز از نرم افزار
 SPSS 21استفاده شد .نتایج در سطح احتمالP> 0.05

معنادار تلقی گردید .توصیف متغیرهای کمی با استفاده
از شاخصهای مرکزی و پراکندگی و توصیف

یافتهها
در این مطالعه مجموعاً  44نفر بررسی شدند و
محدوده سنی بین  35-12سال داشتند .در افراد مورد
مطالعه  42بیمار مبتال به صرع به عنوان گروه مورد و42
نفر از اطرافیان و بستگان سالم به عنوان گروه شاهد
انتخاب شدند .از بین  44نفر تعداد  31نفر ( )%33/1از
افراد مورد بررسی مرد و تعداد  53نفر ( )%33/1در
مطالعه زنان بودند .گروه مورد از نظر نوع صرع به سه
زیر گروه تقسیم شدند و  34نفر ( )%41صرع تونیک
کلونیک ژنرالیزه و  4نفر ( )%1/5صرع پارشیال
کمپلکس و  4نفر ( )%1/5هم به صرع پارشیال ساده
مبتال بودند .سایر متغیرها (از قبیل جنسیت ،سن ،سطح
تحصیالت ،تاهل ،وضعیت شغلی) به تفکیک گروه
مورد و شاهد در جدول  1آورده شده است.

جدول  :1توزیع فراوانی متغیرهای دموگرافیک
متغیر

گروه مورد

گروه شاهد

جمع

P=12821

جنسیت
)%35..( 15

)%33.1( 31

زن

)%31.1( 23

)%34.3( 2.

)%33.1( 53
P=1253

سن
زیر 11سال

)%24.3( 12

)%4.4( 2

)%13.3( 14

 22تا  21سال

)%42.1( 14

)%52.4( 22

)%4...( 42

 32تا  31سال

)%11.1( 5

)%11( 4

)%15.5( 13

 42تا  41سال

)%1.5( 4

)%13..( .

)%13.2( 11

 52تا  51سال

)%2.4( 1

)%..1( 3

)%4..( 4

 32سال به باال

)%4.4( 2

)%2( 2

)%2.3( 2
P=12111

سطح تحصیالت
)%14.3( 3

)%2( 2
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مرد

)%34.1( 13

1

بیسواد

سطح معنی داری
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زیر دیپلم

)%42.1( 14

)%12( 5

)%2..4( 23

دیپلم

)%13..( .

)%11( 4

)%1..1(15

لیسانس

)%23.4( 12

)%52( 21

)%33.1( 31

)%2.3( 1

)%11( 4

)%12..( 1

فوق لیسانس و باالتر
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P=12120

تاهل
مجرد

)%31.1( 23

)%54.2( 11

)%53.3( 45

متاهل

)%34.1( 13

)%54.4( 23

)%43.4(31
P=1210

وضعیت شغلی
کارمند

)%4.4( 2

)%23.4( 12

)%14.3( 12

آزاد

)%11.4( 5

)%23.2( 11

)%11( 13

بیکار

)%13..( .

)%13..( .

)%13..( .

غیره

)%33..( 24

)%33.3( 14

)%52(42

 -1مقادیر داخل پرانتز بیانگر درصد هستند

فراوانی عالیم افسردگی ،اختالل اضطرابی منتشر،

اختالل در گروه مورد بیشتر از گروه شاهد میباشد اما

اختالل وسواسی اجباری و ترس مرضی به تفکیک

اختالل افسردگی )  ،) P=.0.48اضطراب منتشر

گروه مورد و شاهد در جدول  2آورده شده است.

( ) P=.0.023و ترس مرضی ( )P=0دارای اختالف

همانگونـه که در جـدول مشـاهده میشـود هـر چـهار

معنیدار آماری میباشد.

جدول  :2فراوانی عالئم متغیرهای روانشناختی در دو گروه مورد و شاهد
افسردگی

متغیر
گروه مورد

1

)%4..3( 22

)%5..1( 24

)%42.5( 1.

)%33.3( 14

)%23.4( 12

)%45.2(11

)%..1( 3

)%54.4( 23

گروه شاهد
سطح معنا داری

اختالل اضطرابی منتشر

اختالل وسواسی اجباری

ترس مرضی

2

2.223

2.244

2.22

2.2.5

-1مقادیر داخل پرانتزبیانگر درصد هستند
-2سطح معناداری( تست کای اسکوئر ) کمتراز 2.25معنیدار تلقی می شود.

دموگرافیک آورده شده است.

جدول  :3سطح معناداری متغیرهای روانشناختی بر حسب متغیرهای دموگرافیک
جنسیت

سن

سطوح تحصیلی

تاهل

نوع صرع

وضعیت شغلی

متغیر
اختالل وسواس اجباری

2.1.2

2.452

2.534

2.334

2.4..

2.242

افسردگی

2.223

2.511

2.535

2.421

2.532

2.244

ترس مرضی

2.424

2.341

2.234

2.353

2.143

2.534

اختالل اضطرابی منتشر

2.324

2.454

2.441

2.5.2

2.454

2.242
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در مطالعه اخیر سطح معنادارای عالیم افسردگی،
اختـالل اضطرابی منتـشر ،اختـالل وسـواسی اجبـاری و

ترس مرضی در گروه مورد بر حسب متغیرهای

بررسی شیوع اختالالت خلقی-رفتاری ...
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همانگونه که در جدول  3مشاهده میشود اختالل

مطالعه نجفی و همکاران در استان اصفهان نشان

افسردگی با جنسیت و وضعیت شغلی و همچنین اختالل

داده که افسردگی ،هیستری و خود بیمارانگاری در

وسواسی اجباری با وضعیت شغلی اختالف معنادار

گروه بیماران مبتال به صرع نسبت به افراد غیر مصروع

آماری دارد و سایر متغییرها تفاوت آماری معنیداری

بیشتر است ( .)11در مطالعهی قنبری جلفایی و

را نشان ندادهاند.

همکاران  %33بیماران مبتال به صرع حداقل به یک نوع
اختالل خلقی مبتال بودند که شایعترین آنها افسردگی

بحث و نتیجهگیری

بود ( .).معروفی و همکاران نیز شیوع بیشتر اختالل

بیماری صرع یکی از اختالالت شایع عصبی و

اضطرابی را در بیماران مبتال به صرع در مقایسه با گروه

ناتوانکننده در جهان است که همراه شدن این اختالل

کنترل گزارش کردهاند ( )P=.0.042به این صورت که

با دیگر اختالالت روحی روانی مانند افسردگی و

میانگین شیوع اختالل اضطرابی در بیماران

اضطراب ،آن را به یک معضل پیچیده برای بیماران و

43/1±14/1و در گروه کنترل  43/3±12/5میباشد

خانواده این بیماران تبدیل کرده است .آمار جهانی

( .)1در مطالعهای که توسط  hsiu – fang chenو

نشان داده که بیش از یک چهارم افراد مبتال به صرع،

همکاران در کشور تایوان انجام شده ،روشن میکند

مشکالت روانشناختی را تجربه میکنند ،احساس

که فاکتورهای موثر بر کیفیت زندگی مانند شرایط

بیارزشی ،ناامیدی ،افسردگی ،وسواس ،اضطراب و

عاطفی بیمار ،میزان لتارژی و عوارض جانبی داروهای

عصبی بودن از جمله این اختالالت است که در

مصرفی با عالئم افسردگی و اضطراب در بیماران مبتال

مبتالیان به صرع بیش از افراد سالم مشاهده میشود

به صرع ارتباط معنا دار دارد (.)12

(.).

از سوی دیگر تحقیقات زیادی در زمینه ارتباط

گروه مورد شامل :افسردگی( )23نفر ،اضطراب منتشر

صرع با اختالالت خلقی در این بیماران انجام شده

( )22نفر ،وسواس جبری ( )24نفر و ترس مرضی ()1.

است .در مطالعه حاضر عالئم ترس مرضی ()P=.0.013

نفر نسبت به گروه شاهد بیشتر بود .بیش از نیمی از

و اضطراب ( ) P=.0.036با مدت زمان ابتال به صرع

مبتالیان به صرع دچار عالئم افسردگی و وسواس

رابطه معنادار داشت .همچنین عالئم افسردگی (.0.048

جبری بودند و عالئم افسردگی ( ،)p=0.048اضطراب

= )Pو وسواس جبری ( ) P=.0.042در گروه بیماران

منتشر ( )p=0.023و ترس مرضی ( ،)p=0.00در گروه

مبتال به صرع با وضعیت شغلی آنها ارتباط معنادار

مورد نسبت به شاهد از نظر آماری اختالف معنادار

دارد .همچنین افسردگی با جنسیت ارتباط آماری

داشت (.)P >0.05

معنادار دارد .فراوانی عالئم مورد بررسی با سن،

نتایج حاصله با تحقیقات سایر همکاران که در

وضعیت تاهل ،نوع داروی مصرفی ،نوع صرع ارتباط

مناطق دیگر ایران و همچنین در کشورهای دیگر

معنادار نداشت .فراوانی عالئم افسردگی ،اضطراب،

صورت گرفته است مشابهتها و تفاوتهایی دارد.

ترس مرضی و وسواس جبری در بین مبتالیان به انواع
صرع ارتباط معناداری نداشت.
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در مطالعه حاضر فراوانی نسبی اختالالت خلقی در

وضعیت شغلی ،تاهل ،جنسیت ،تحصیل ،سن و نوع
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نتایج مطالعه ظهیرالدینی ( )4نشان دهندهی وجود

بیشترین شیوع را در بین اختالالت خلقی رفتاری به

عالئم افسردگی خفیف تا متوسط در بیماران مبتال به

خود اختصاص دادند .و شاید بتوان گفت بیماری صرع

صرع تونیک کلونیک بیش از سایر انواع صرع بوده

در دید بیماران و اطرافیانشان بصورت یک تابو نگریسته

است ( 51/3درصد) در تحقیق حاضر سه نوع صرع

میشود.

تونیک کلونیک ،پارشیال ساده و پارشیال پیچیده

بروز اختالالت روانشناختی در کنار صرع ،نیاز به

بررسی شده است که افسردگی در صرع تونیک

خدمات سرپایی ،بستری و هزینههای مربوطه را بیشتر

کلونیک بیشتر از دو نوع صرع دیگر بوده است (54.4

کرده است .پزشکان از طریق غربالگری و تشخیص و

درصد) (دادهها گزارش نشده است) .اضطراب منتشر

درمان مشکالت روانپزشکی مبتالیان به صرع خواهند

نیز در بررسی بحرینیان ( )13در بیماران مبتال به صرع

توانست سالمتی بیماران خود را ارتقا بخشند .با توجه به

تونیک کلونیک نسبت به دیگر انواع صرع بیشتر است

اینکه صرع همراه با اختالالت روانشناختی همچون

( 33/2درصد) که این نیز با نتایج ما مشابه میباشد

افسردگی ) ،(depressionوسواس (obsessive

) ،compulsiveاضطراب ) ،(anxiety disorderترس

( 52/1درصد).
در مطالعه نوحی و همکاران ( )5عالئم ترس مرضی

مرضی ) (panic disorderتاثیرات عمیقی برافت

ارتباط معناداری با وضعیت شغلی ( ) P=.0.01داشت

کیفیت زندگی این بیماران دارد ،تشخیص زودرس (با

که از این نظر با مطالعه ما مشابه نمیباشد .یافتههای ما

قراردادن پرسشنامه در مطبها) و درمان (رفتاردرمانی

حاکی از عدم وجود ارتباط بین ترس مرضی با وضعیت

یا دارودرمانی) همراه بادرمان صرع و پیشگیری از

شغلی است .تفاوت این دو بررسی ممکن است به این

عواقبی همچون خودکشی الزم است.

علت باشد که منطقه مورد تحقیق متفاوت بوده است
تشکر و قدردانی

(تهران -سنندج).

ارتباط بین افسردگی در بیماران مبتال به صرع با

نویسندگان این مقاله ازکمیته تحقیقات دانشجویی و

وضعیت شغلی آنان از نظر آماری رابطه معنیدار

معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کردستان که از

گزارش شده است ( )4که از این نظر با مطالعهی ما

این طرح حمایت کردند کمال تقدیر و تشکر را دارند.

همسو میباشد.

همچنین از خانمها سعیده جعفری و هاجر کاشفی که

مطالعه حاضر نشان داد در بیماران مبتال به صرع،

نمودند تشکر و قدردانی مینماییم.
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Abstract
Backgrounds and Aim: This study aimed to investigate the Prevalence of mood -behavioral
disorders (depression, anxiety, obsessive -compulsive Disorder, phobia) in epileptic patients.
Material and Methods: In this study, 42 patients with epilepsy referred to Tohid Hospital
who were treated with anti-epileptic drugs were evaluated. Epilepsy diagnosed by a
neurologist based on history taking, clinical findings and electroencephalography (EEG) was
introduced. Information collected by self-made questionnaire, and the R-90-SCL
questionnaire. Data were analyzed by using SPSS software, version 21 and by using
descriptive and analytical statistics (chi-square test, T-test). Results probability level P<0.05
was considered significant.
Results: The mean ± SD ages of the participants were 30.26±11.91. Men (36.9%) and
women (63.1%) participate in the study. The relative frequency of mood disorders in case
group was: depression symptom (54.8%), generalized anxiety disorder (47.6%), panic disorder (40.5%), and
obsessive -compulsive disorder (57.1%). Depression symptom, generalized anxiety disorder and panic
disorder In comparison with the control group was statistically significant (P<0.05). Finding
showed that in case group there is a significant relationship between depression symptom and
obsessive-compulsive disorder with employment status and also Panic disorder and generalized
anxiety disorder had a significant relationship with duration of epilepsy (P<0.05).
Conclusion: According to the results derived from the study, the prevalence of mood
disorders in case group compared to the control group was significant, it is recommended that
epileptic patients receive psychological counseling to decrease the symptom of psychological
disorders in interictal phases. More attention to this aspect of epilepsy makes significant
reduction in the morbidity and mortality of these patients.
Key words: Epilepsy, Depression, General anxiety disorder, Obsessive-Compulsive disorder,
Panic disorder
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