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Uluslararası Epilepsi ile Savaş Birliği [International League Against Epilepsy (ILAE)
epileptik nöbeti “beyindeki anormal, aşırı, senkron nöronal aktiviteye bağlı ortaya çıkan, bilinç
değişikliğinin eşlik ettiği veya etmediği, geçici belirti ve/veya bulgular” olarak
tanımlamaktadır. Epilepsi ise “epileptik nöbet oluşumuna ısrarlı yatkınlık ile karakterize bir
beyin hastalığı ve bu durumun nörobiyolojik, bilişsel, psikolojik ve sosyal sonuçları” olarak
tanımlanmıştır (1).
Epilepsi, nörolojik sistem hastalıkları içerisinde en sık karşılaşılan, dünya genelinde
yaklaşık 50 milyon kişiyi etkileyen ve her yaşta görülebilen kronik bir hastalıktır (2). Epilepsi
tüm ırk, ülke ve topluluklarda görülebilmektedir. İnsidansı toplumlara göre değişebilmekte
olup, çoğunlukla yüz binde 20–120; prevalansı ise binde 4–10’dur. Gelişmekte olan ülkelerde
nispeten daha yüksek seyretmektedir (3). Türkiye’nin epilepsi prevalansı ise 6.1-10.2/1000
olarak belirtilmiştir (4).
Epilepsili birçok birey için, epilepsiye eşlik eden hastalıklar nöbetlerden daha ağır
olmaktadır (5,6). Epilepsiye sıklıkla hafıza, dikkat veya yürütücü işlev zorlukları gibi bilişsel
işlev bozukluğu; depresyon veya anksiyete gibi psikososyal problemler; uyku bozuklukları ve
migren gibi somatik problemler eşlik etmektedir. Epilepsiye eşlik eden bu durumlar sık olarak
görülmekte ve yaşam kalitesini önemli ölçüde etkilemektedir (7-9)

Epilepsi Tedavisi
Epilepsinin önlenmesi ve tedavisi için nöroprotektif ve antiepileptojenik yaklaşımlar
kapsamlı olarak araştırılmıştır. Epilepsi tedavisi temel olarak farmakolojik tedavi ve
farmakolojik olmayan tedavi olmak üzere iki şekilde yapılır.
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Nöbetlerin kontrol altına alınması için en yaygın kullanılan tedavi yaklaşımı
farmakolojik tedavidir. Ancak tamamlayıcı ve alternatif tıp da epilepsi tedavisinde sıklıkla
kullanılmaktadır (10-12). Farmakolojik olmayan tedavilerden en sık kullanılanları akupunktur,
botanik/şifalı bitkiler, kayropraksi, magnetoterapi, dua, stres yönetimi ve yogadır (13).
Epilepsili kişiler ve epilepsi tedavisiyle ilgilenen sağlık profesyonelleri fiziksel egzersiz
programlarını genellikle tamamlayıcı terapi olarak düşünmemektedirler. Bu durumun başlıca
sebepleri epilepsili hastalarda egzersizin etkisi konusundaki bilgi eksikliği ve egzersizin
nöbetleri tetikleyebileceği korkusudur (14). Epilepsi hastaları ve aileleri genellikle egzersiz
sırasında nöbet oluşacağından endişe ederek, fazla koruyucu bir tutumla aktivite kısıtlamasına
giderler. Ayrıca hastalardaki yalnızlık duygusu, düşük benlik saygısı, depresyon, anksiyete ve
davranış sorunları gibi nedenler de epilepsili hastaların aktif yaşama katılımını engellemektedir.
(15).

Literatürde epilepsili bireylerin hem nöbet kontrolü hem de yaşam kalitesinin
iyileştirilmesi için egzersizin yararları konusunda artan kanıtlar göz önüne alındığında, fiziksel
egzersiz programları epilepsili bireyler için etkili bir tamamlayıcı terapi olarak önerilmektedir
(16-18). Düzenli fiziksel aktivitenin sağladığı faydalar aşağıda özetlenmiştir.

Egzersizin epilepsili bireyler için pek çok fizyolojik ve psikolojik yararı olduğu
gösterilmesine rağmen epilepsili bireylerin düzenli egzersiz yapma sıklığı, genel popülasyona
göre çok daha düşüktür (19). Aynı zamanda çeşitli çalışmalarda da epilepsili kişilerin fiziksel
aktivitelere katılım düzeyinin düşük olduğu görülmüştür (20-23).

Collard ve Ellis-Hill (24) epilepsili bireylerin egzersiz yapmada karşılaştıkları engelleri,
bu engellerle baş etmek için kullandıkları motivasyon kaynaklarını ve adaptasyon tekniklerini
araştırdıkları çalışmalarında şu sonuçlara ulaşmışlardır:

Epilepsili Bireylere Göre Egzersiz Yapmalarını Engelleyen Faktörler
▪ İlaç yan etkileri

▪ Kontrol altına alınamayan nöbetler

-Aşırı uyku hali

▪ Yaralanma korkusu

-Yorgunluk

▪ Egzersize bağlı nöbetlerin tetiklenmesi korkusu

-Enerji eksikliği

(örneğin aşırı ısınma ve/veya yüksek yoğunluklu

-Baş ağrısı

egzersiz seviyesi nedeniyle)

-Mide bulantısı

▪ Tesislere sınırlı erişim

-Ağırlık değişiklikleri

▪ Transfer problemleri

▪ Depresyon (Epilepsi hastalarının 1/3’ü)

▪ Eğitimsiz spor personeli

▪ Motivasyon eksikliği

▪ Egzersiz partnerinin olmaması

▪ Sosyal destek eksikliği (sağlık çalışanları ve aile)

Motive edici faktörler
• Fiziksel olarak sağlıklı hissetme (kilo
kontrolünün sağlanması)
• Mutlu hissetme
• Stresin azalması
• Sosyal etkileşimin artması
• Nöbet kontrolünün sağlanması
• Sosyal etkileşimin artması

Egzersize uyumu arttıran teknikler
• Teknolojinin kullanımı (kalp hızı monitörleri,
soğuk torbalar)
• Nöbeti tetikleyen unsurları tanıma ve egzersiz
sıklığı ile şiddetinin azaltılması
• Grup egzersizleri
• Günün belirli saatlerinde egzersiz yapma

Epilepsili bireylerde egzersizin etkileri konusunda literatür ne diyor?
Epilepsili kişilerin fiziksel aktivitelere veya spor aktivitelerine katılımına ilişkin bilgiler
son on yılda önemli ölçüde artmıştır. Epilepsiyi önlemede egzersizin etkisini araştıran çok
sayıda çalışma yapılmıştır (25-39). Epilepsi çalışmalarından elde edilen kanıtlar, fiziksel
egzersizin bu hastalıkla ilişkili birçok olumsuz faktörü azaltabildiğini göstermiştir (40-43).
Epilepsi tedavisinde kullanılan antiepileptik ilaçlar yorgunluk, uykuya eğilim,
konsantrasyon güçlüğü, koordinasyon bozukluğu, vücut yağ yüzdesinde artış gibi yan etkilere
neden olmaktadır. Bu yan etkiler egzersiz performansı üzerinde olumsuz etkilere yol açar.
Bütün bu oluşan yan etkiler düzenli egzersizle kontrol altına alınabilir (44).
Epilepsili hastalarda egzersiz nörosteroid salınımını arttırarak antiepileptik bir etkiye
neden olabilmektedir (45). Ayrıca egzersiz opioid sistemde modülatör bir etki gösterir (46).

Örneğin, β-endorfin salınımı egzersizin tipi ve yoğunluğuna bağlı olarak aktive olmaktadır.
Dolayısıyla egzersiz opioid sistem yoluyla da nöbet duyarlılığını etkileyerek nöbet kontrolü
sağlamaktadır (47). Fiziksel egzersiz ile indüklenen nörotransmitter sistemlerinde meydana
gelen değişiklikler, inhibitör veya uyarıcı mekanizmalarla nöbet gelişimini ve sıklığını azaltır.
Nakken ve ark. 21 epilepsili bireyde 4 haftalık kontrollü, düzenli, yoğun fiziksel
egzersizin aerobik kapasite, nöbet duyarlılığı ve antiepileptik ilaç serum seviyesi üzerine
etkisini araştırdıkları çalışmalarında aerobik egzersizin antiepileptik ilaçların serum
seviyelerini klinik olarak önemli derecede değiştirmediğini göstermiştir (48).
Yapılan çalışmalarda epilepside egzersizin olumlu nöronal değişiklikler oluşturarak
hasarı azaltabileceği gösterilmiştir. Düzenli fiziksel egzersiz, nörotransmiter seviyelerindeki
değişiklikler, glial hücre hacmi, endojen nörotrofik faktörlerin ekspresyonu, nöronal süreçlerin
ve nörogenezin artmasıyla ilişkilendirilmiştir. Egzersizin bu nörobiyolojik etkileri göz önüne
alındığında, fiziksel aktivitenin nörodejeneratif hastalıklar üzerinde yararlı etkilere sahip
olduğu literatürde kanıtlanmıştır. (49-54).
Kanıtlar beyinde oluşan bir lezyon sonrasında merkezi sinir sisteminin kendi kendini
tamir etme kapasitesine sahip olduğunu ve bunun fiziksel egzersiz programları gibi çeşitli
deneyimler yoluyla desteklenebileceğini göstermektedir (55,56).
Hayvan çalışmalarında, beyin lezyonundan önce egzersiz yapmanın, beyin hasarını
sınırlama veya önleme gibi profilaktik etkisi olduğu gösterilmiştir. Beyin hasarından önce
egzersiz gibi nöroprotektif müdahaleler nöbet duyarlılığını ve epileptogenezi azaltır. Kronik
epilepsi sonrası yapılan egzersiz ise spontan nöbetleri azaltabilir veya baskılayabilir (57,58).
Bu bulgulara dayanarak erken yaşlarda yapılan fiziksel aktivitenin yaşam boyu beyin
fonksiyonlarını iyileştirebileceği ve gelecekteki beyin hastalıkları riskini azaltabileceği ileri
sürülebilir.
Gomes da Silva ve ark. (59) tarafından yapılan bir çalışmada, sıçanlarda postnatal beyin
gelişimi sırasında yapılan fiziksel egzersizin daha sonraki yaşamda nöbet duyarlılığını
değiştirip değiştirmeyeceği incelenmiştir. Sonuçlar egzersizin orta yaştaki sıçanlarda nöbet
başlangıcını geciktirdiğini ve pilokarpinin neden olduğu motor semptomların şiddetini
azalttığını göstermiştir. Bu bulgular, erken dönemde egzersiz alışkanlığının, sonraki
iktogenezde (nöbet üretim sürecinde) ve epileptogenezde (epilepsi üretim sürecinde) olumlu rol
oynadığı ve erken yaşta başlayan fiziksel aktivite alışkanlığının beyin hastalıklarına karşı nöral
rezervi şekillendirebileceği hipotezini desteklemektedir.

Yapılan çalışmalarda, uzun vadeli bir aerobik egzersiz programının nöbet oluşumunu
azalttığı, psikolojik sağlığı, fiziksel zindeliği, kas gücünü geliştirdiği ve vücut yağ yüzdesini
azalttığı gösterilmiştir (41-43).
Epilepsili kişilerde egzersizin nöbet kontrolünde, ilaçla ilişkili yan etkileri azaltmada ve
genel sağlığı iyileştirmede yararlı olduğu gösterilmiştir (43,60,61).
Çalışmalarda katılımcılar, egzersizin fiziksel sağlıklarını arttırdığını, stres seviyelerini
düşürdüğünü, özgüveni artırdığını, ruh halini olumlu yönde etkilediğini ve genel yaşam
kalitesini iyileştirdiğini dile getirmişlerdir (62,63). Ayrıca, düzenli egzersizin her yaştan
bireyde bilişsel işlevi iyileştirdiği bilinmektedir (64-66).
Düzenli yapılan egzersizin nöbetleri artırmadığı çeşitli çalışmalarda gösterilmiştir. Roth
ve ark. düzenli egzersiz yapan epilepsi hastalarında depresyon oranlarının daha düşük olduğunu
bildirmiştir (67). Duygu durum bozukluklarının da nöbet sıklığından bağımsız olarak yaşam
kalitesini kötü yönde etkileyen bir faktör olduğu bildirilmektedir. Dolayısıyla, özellikle
nöbetlerin kontrol altına alınamadığı dirençli epilepsi hastalarında, duygu durum
bozukluklarının giderilmesine, düzenli egzersiz ile katkı sağlanması yaşam kalitesini artırmaya
katkı sağlayabilir.
Fiziksel egzersizin epilepsi üzerine etkilerini inceleyen çalışmalar hastaların çoğunda
interiktal epileptiform aktivitenin (EEG’deki aktiviteler) değişmeden kaldığını veya egzersiz
sırasında veya hemen sonrasında azaldığını göstermiştir. Anormal EEG deşarjları fiziksel
egzersiz sırasında kaybolur. Dinlenme sürelerine kıyasla hem zihinsel hem de fiziksel aktivite
sırasında daha az nöbet meydana gelmesi, egzersizin nöbet eşiğini yükselttiğini ve koruyucu
bir

etkisi

olduğunu

düşündürmektedir.

Fiziksel

egzersizle

indüklenen

beyin

nörotransmiterlerinin modülasyonu, nöbetleri ve epileptiform aktiviteyi azaltmaya katkıda
bulunmaktadır.
Gotze ve ark (68) kassal egzersizin, EEG’de epileptiform aktiviteyi azalttığını
göstermişlerdir. Benzer şekilde, Horyd ve ark (69)’da, bisiklette egzersiz yapan 43 hastada,
EEG deşarjlarının azaldığını tespit etmişlerdir. Nakken ve ark. yaptığı çalışmada ise, bisiklet
ergometresi üzerinde yapılan egzersiz esnasında, çoğu epileptik hastada, EEG’de epileptiform
deşarjların oluşumunda azalma tespit edilmiştir (70). Nakken ve ark. (71) düzenli, yoğun 4
haftalık fiziksel egzersiz yapan epilepsili bireylerde nöbet sıklığının değişmediğini tespit
etmişlerdir. Eriksen ve ark. yaptığı çalışma, epilepsili kadınlarda fiziksel aktivitenin ortalama
nöbet sıklığını azalttığını göstermiştir (72).

Epilepsili Bireylerde Egzersiz Rehberinin Tarihsel Gelişimi (73)

1974
1968
Tüm sporlardan
kaçınılmalı

Nöbetleri kontrol
altına alınabilen
kişiler, kronik
kafa travmasının
oluşabileceği
durumlar dışında
(örn. boks vb.
temas sporları)
herhangi bir
spora katılabilir

1983
Nöbetleri
kontrol altına
alınabilen kişiler
hokey, futbol,
basketbol veya
güreşten
dışlanmamalıdır

2006’dan
itibaren

1997
Paraşütle
atlama ve tüplü
dalıştan
kaçınılmalıdır

Epilepsili kişiler
egzersiz
yapmaya teşvik
edilmelidir.

Literatürü incelediğimizde epilepsili bireylere en çok önerilen egzersiz tipi aerobik
egzersizdir. Literatürde aerobik egzersizin epilepsi üzerindeki yararlı etkilerini gösteren hem
hayvan deneyleri hem de insan çalışmaları vardır. İnsan araştırmalarında, uzun süreli (15 hafta)
aerobik egzersiz programının

dirençli epilepsili kadınlarda nöbet sıklığını azalttığı

görülmüştür. Bununla birlikte, başka bir çalışmada dört haftalık aerobik eğitim programının,
dirençli epilepsili kişilerin ortalama nöbet sıklığını değiştirmediği ancak kardiyovasküler ve
psikolojik sağlıkta iyileşmeye yol açtığı gösterilmiştir. McAuley ve arkadaşları tarafından
yürütülen bir araştırma, 12 haftalık bir fiziksel egzersiz programının nöbet sıklığına bir etkisi
olmadığını bildirmiştir (43). Ayrıca yoğun egzersizin epilepsili kişilerde nöbet duyarlılığını
değiştirip değiştirmediğini araştıran birkaç çalışmada temporal lob epilepsisi olan kişilerin
yoğun bir egzersizden sonra veya toparlanma döneminde nöbet gözlenmediği gösterilmiştir

Epilepsili insanlar için aerobik egzersizin genel yararları
Düzenli aerobik egzersiz programlarının epilepsili bireyler için hem fizyolojik ve
psikolojik yararlar sağladığı kanıtlanmıştır (74,75). Egzersiz programlarına katılan epilepsili
insanlar, aktif olmayanlara göre daha az nöbet geçirir (74). Egzersizin genel etkileri epilepsili
bireyler ve sağlıklı bireylerde benzerdir. Bu etkiler şöyle özetlenebilir: (75-80).
• Maksimal aerobik kapasitede artış,
• Çalışma kapasitesinde artış,
• Submaksimal standardize edilmiş çalışma seviyesinde kalp atış hızında azalma,
• Vücut yağ yüzdesinde azalma (kilo kontrolü),
• Diyabet, hipertansiyon, koroner kalp hastalığı, obezite ve osteoartrit riskinde azalma
• Psikolojik faydalarla ilgili çalışmalar, fiziksel olarak aktif kişilerin psikososyal uyum
ve mental iyileşmelerinin daha iyi olduğunu göstermiştir .
Nöbetleri kontrol altına alınabilen epilepsi hastalarına önerilen spor aktiviteleri
Kaçınılması

Önlem veya gözetim

Nöbet tipi ve spor bilgisi

Hangi egzersizleri

gereken faaliyetler

gerektiren faaliyetler

gerektiren aktiviteler

yapabilirsiniz?

Tüplü dalış

Su kayağı

Bisiklet yarışı

Yürüyüş, koşu, eliptik,

Paraşütle atlama

Yüzme

Paten kayma

bisiklete binme, yoga,

Yüksek irtifa

Kano

At binme

dans, zumba, pilates,

tırmanışı

Rüzgâr sörfü

Jimnastik

ağırlık çalışması,

Havacılıkla ilgili

Yelkencilik

beyzbol, basketbol,

sporlar (gliding vb)

futbol, voleybol gibi

Motor yarışı, boks

takım sporları

Kaynak: Arida, R. M., Cavalheiro, E. A., da Silva, A. C., & Scorza, F. A. (2008). Physical Activity and
Epilepsy. Sports Medicine, 38(7), 607–615.(26)

Epilepsili hastaların hangi spor dallarını yapmaması gerekir?
Epilepsili tüm hastalar

Nöbetleri kontrol altına alınamayan hastalar

✓ Boks

✓Havacılıkla ilgili sporlar

✓Dalgıçlık

✓ Karate

✓Buz hokeyi, buz pateni

✓Su kayağı

✓ Denetimsiz dalgıçlık

✓Denetimsiz yamaç paraşütü

✓Sörf

✓ Tek başına yamaç paraşütü

✓Denetimsiz yelkencilik

✓Jimnastik

✓ Tek başına paraşütle atlama

✓Denetimsiz su sporları ve yüzme

✓Ata binme

✓ Denetimsiz dağa tırmanma

✓Motor sporları

✓Dağcılık

Kaynak: http://www.turkepilepsi.org.tr sitesinden alınarak düzenlenmiştir.(81)

Spor yapan epilepsi hastalarının karşılaştığı riskler nelerdir? (81)
Spor aktivitesine katılma kararı alındığında egzersiz sırasında nöbetler üzerine olumsuz
etkide bulunabilecek faktörlerin, hasta ve sağlık personelleri tarafından bilinmesi gereklidir. Bu
risk faktörleri şunlardır:
* Aşırı yorgunluk
* Uykusuzluk
* Tuz kaybı
* Su kaybı
* Aşırı fiziksel aktiviteye bağlı tuz fazlalığı
* Aktiviteden önce az beslenme nedeniyle kan şekerinde düşme
Epilepsili bireylerde güvenli egzersiz için dikkat edilmesi gereken hususlar (82)
Bilinen nöbet tetikleyicilerinden kaçınılmalı - örneğin, eğer uykusuzluk bireyde nöbeti
tetikliyorsa, spor yapmadan önce iyi bir gece uykusu alınmalı ya da birey fazla yorgunsa
egzersiz yapmaktan kaçınmalı.
Egzersiz sırasında ve hemen sonrasında bol miktarda sıvı tüketilmeli.
Baş ağrısı, bulantı, baş dönmesi, konfüzyon veya açlık gibi belirtilere dikkat edilmeli. Bu
belirtilerden biri varsa veya birey genel olarak kendini iyi hissetmiyorsa egzersize ara
verilmeli.
Kişi kendini fazla yormaktan kaçınmalı – sınırlarını iyi bilmeli.
Vücut ısısının yükselmesi birey için bir nöbet tetikleyici ise, klimalı bir spor salonunda
veya daha serin bir saatte egzersiz yapılmalı.
Antrenör ve takım arkadaşları birey nöbet geçirirse neler yapılacağı hususunda
bilgilendirilmeli.
Birey tek başına egzersiz yapıyorsa, tıbbi bir uyarı bileziği veya kolye takmalı, böylece
çevredeki insanlar acil durumlarda bireyin epilepsi rahatsızlığı olduğunu kolayca tespit
edebilirler.
Yapılan spora uygun koruyucu giysiler giyilmeli (kask, diz/dirsek pedi vb.).
Su sporlarıyla uğraşırken daima bir can yeleği giyilmeli.
Birey spora başlamadan önce ailesine veya arkadaşlarına yürüyüş, koşu veya egzersiz
rotasını ve ne kadar süre dışarıda kalacağını bildirmeli.
Epilepsili bireylerin telefon rehberinde acil durumlarda ilk olarak aranması gereken kişiler
listesi bulunmalı.
Antiepileptik ilaçlar daima belirtildiği şekilde kullanılmalı.

KLİNİK MESAJ
Epilepsili kişilerin sadece nöbet kontrolü için değil, aynı zamanda fiziksel sağlık, mental
sağlık ve psikososyal iyileşme gibi nöbet dışı durumlar için tamamlayıcı bir tedavi olarak
egzersiz yapması gerektiğini vurgulamalıyız.
Epilepsili kişiler egzersiz yapmaya teşvik edilmeli ve egzersiz yapmalarını engelleyen
faktörleri ortadan kaldırmak için çaba gösterilmelidir.
Epilepsili hastaların nöbetlerinin tipi, şiddeti ve etkisi birbirinden farklı olacağı için
genelleme yapmak doğru olmaz. Bu nedenle epilepsili bireylere egzersiz önermeden önce
hastanın anamnezi detaylı olarak alınmalı ve hastalığın klinik seyri iyi bilinmelidir.
Bu amaçlara ulaşmak için, hastaların fiziksel aktivitelere katılımının arttırılması için
başta sağlık çalışanları, epilepsili hastalar ve hasta yakınları olmak üzere tüm toplumun
bilinçlendirilmesi önemlidir.
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