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GİRİŞ VE AMAÇ 

Epilepsi çok eskiden beri bilinen ve oldukça sık görülen çeşitli sebeplerle ortaya 

çıkan değişik klinik belirtilerle seyreden bir sendromdur (1,2,3). 

Genel nüfusun% 0,5'inde kronik epilepsi nöbetleri görülmektedir. En azından bir 

kez epileptik nöbet geçiren kişiler de eklenirse bu oran % 5'e kadar yükselebilmektedir 

(4,5). 

Psikonevrozlar grubundan olan histeri psikiyatride tarihsel, teorik ve pratik 

yönlerden üzerinde çok çalışılmış bir hastalıktır (1 ). Histeri, çeşitli klinik belirtileri 

içine alan polimorf semptomlu bir hastalıktır. Hayalleri zengin, uygun yapılı insanlarda 

gelişir. Dolayısıyla kadınlarda fazla görüldüğü öne sürülür (6). 

Epileptik bayılmaya benzer nöbet geçiren histeri vakalarının, epileptik nöbetlere 

olan aşırı benzerliği kliniklerde bu iki tablonun birbirinden ayırımını güçleştirir. 

Histerik nöbetlerde sekonder kazancın olması nöbetlerin yer seçici özellik göstermesi, 

nöbet esnasında kişinin kendine zarar vermemesi ve postiktal konfüzyon görülmemesi 

ayırıcı tanıda önemli kriterlerdir (7,8). Nöbetin bu konuda deneyimli bir hekim 

tarafından gözlenmesi ve nöbet esnasında yada mümkün olan en kısa sürede 

elektroensefalografi çekilmesi tanıya daha da açıklık getirir (7). 

Epileptik nöbet tanısı koymak ve nöbetin tipini belirlemede en yararlı 

laboratuvar yöntemi olan elektroensefalografiyi, bilinen epileptik nöbetleri olan 

hastalarda bile normal bulma olasılığı vardır. Bunun aksine nöbet hikayesi olmayanlarda 

da elektroensefalografi anomalisi bulunabilir. Epilepsinin EEG ile gösterilebilme şansı 
petit mal nöbetlerde % 80, grand mal nöbetlerde % 60 olarak gösterilmiştir (9). 

Nöbetten hemen sonra çekilen elektroensefalografide epileptiform anomali tesbit etme 

olasılığı çok yüksektir. Nöbetler arasında ise bu oran ortalama% 50 civarındadır (1 O). 

Bu nedenlerle hala epileptik bayılma ile histeri ayrımında diagnostik zorluklar 

vardır. 

Son yıllarda epilepsili hastalarda yapılan biokimyasal araştırmalar, bazı 

hormonların serum düzeylerinde çeşitli değişiklikler olduğunu göstermektedir. Buna 

sebep olarak da jeneralize nöbetlerde beynin yaygın bir şekilde etkilenmesi 

gösterilmektedir. Özellikle elktrokonvülzif tedavi ve epileptik nöbet sonrası, serum 
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prolaktin düzeyinin yükseldiği görüşü günümüzde yoğunluk kazanmıştır ve bu konuda 

çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. 

Bizim çalışmamızın amacı; kliniğimize bayılma şikayeti ile başvuran hastalarda 

nöbetten sonra serum prolaktin düzeylerini tayin ederek, epilepside ve histeride bu 

düzeyleri karşılaştırarak ayırıcı tanıda bir kriter olup, olmayacağını araştırmaktır. 
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GENEL BİLGİLER 

EPİLEPSI 

Tanım: 

Epilepsi çok eski çağlardan beri bilinen, çeşitli hastalıkların seyri esnasında 
görülebilen, beyin hücre gruplarının deşarjından meydana gelen, vücut hareketlerinin 

veya mental fonksiyonların ani tekrarlayıcı ve geçici rahatsızlığı ile karakterize bir 

hastalıktır. Epilepsi terim olarak spesifik bir hastalığı ima etmez, bir grup semptom 

kompleksidir. Çok değişik sendromlar halinde farklı etyolojik nedenlerle, santral sinir 

sistemindeki değişik derecedeki ve tipteki nöron gruplarının fonksiyon aksamalarını içine 

alacak şekilde ortaya çıkar. Epilepsiyi klinik bulgulara dayanarak tanımlamak istersek; 

ancak nöbetler halinde görülen bir hastalık olduğunu söyleyebiliriz. Epilepsiye neden olan 

bütün durumların ortak özellikleri serebral nöronların aşırı deşarjı ile meydana 

gelmesidir (11, 12, 13, 14, 16). 

Tarihçe: 
Epilepsi "yakalanmış" nöbete tutulmuş veya altedilmiş olma durumu anlamına 

gelen Yunanca bir sözcüktür. Eski çağlarda bu sözcük doğa üstü veya şeytani güçlerin 

sorumlu olduğu düşünülen nöbetler anlamına gelirdi (16). Epilepsi ilk defa Hipokrat 

tarafından serebral bir hastalık olarak yorumlanmıştır (1 ). Alkmaion ve Kreten milattan 

500 yıl önce epilepsinin beyinden gelebileceğini söylemişlerdir (15). 

Yunanlılar epilepsinin Tanrının vücuda saldırısı ile sonuçlanan kutsal bir 

hastalık olduğuna inanırlardı. Sadece Tanrının sağlıklı bir insanın duygularına 
saldırabileceği, yere atabileceği, sarsabileceği ve tekrar hızla eski haline getirebileceğini 
düşünüyorlardı. Hipokrat kutsal hastalık hakkındaki ünlü tezinde epilepsinin ku'tsal bir 

hastalık olmadığını, bu hastalıkta Tanrının insanı etkilemediğini, hastalığın beyinden 

geliştiğini yazmıştır. Ancak Hipokratın bu tezinin kabulü için yaklaşık 2500 yıl 
beklemek zorunda kalınmıştır (17,18). 

Bir çok toplumlarda epileptik hastalara dini törenler, muskalar ve diğer 

paramedikal yöntemler uygulanmıştır (15, 19,20). 

Çağdaş araştırma yöntemlerindeki ilerlemeler sayesinde bilimsel olarak 
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incelenen epilepsi problemi oldukça açıklık kazanmış ve epilepsi anlayışı da değişmiştir. 

19. yüzyılda beyinde elektriki faaliyetin varlığı henüz bilinmemesine rağmen H.Jackson 

tarafından modern epilepsi anlayışına yakın bir tanımlama yapılmıştır. 

1928 yılında Hans Berger'in beyin bioelektrisitesini elektroensefalografik 

yöntemle göstermesi ile epilepsi nörofizyolojik yönden incelenmeye başlanmış, neticede 

epilepsi hakkındaki düşünceler değişmiştir. Günümüzde bilimsel araştırmaların 

yoğunlaşması ile nörofizyolojik açıdan yapılan epilepsi tanımlaması en geçerli olanıdır 

(1,17). 

Epidemiyoloji 
Epilepsi toplumda sık rastlanan bir hastalıktır. Epldemiyolojik çalışmalar 

A.B.D.'de genel populasyonun % 1 'inden fazlasında (2 milyondan fazla) epilepsi olduğunu 

ve yıllık yeni vaka oranının 40/100.000 olarak bulunduğunu göstermiştir. Bu, bir yılda 

1 00.000'den fazla yeni hastaya teşhis konulduğunu göstermektedir. Bu oran 5 yaşından 

küçük çocuklarda en fazladır. 20-50 yaş arasında düşük düzeydedir. Yaşlı insanlarda risk 

tekrar artmaktadır. Parsiyel nöbetler jeneralize nöbetlerden daha sık görülmektedir. 

Epilepsinin Avrupa ve A.B.D.'de görülme oranı birbirine yakındır. Bir çok 

çalışmalarda erkeklerde kadınlardan az bir oranla fazla görüldüğü saptanmıştır. Bu, 

erkeklerin daha sıklıkla kafa travması geçirmesine bağlanmıştır. 
Epilepsinin gelişmesinde sosyo-ekonomik faktörler de önemli rol almaktadır. 

Yaşam koşullarının iyi olmadığı yörelerde daha fazla görülmektedir (15, 19). 

Etyolojl : 

Etyolojiye dayanılarak epilepsiler idiopatik ve semptomatik adı verilen iki gruba 

ayrılır (13). · 
idiyopatik epilepsi : Beyin dokusunda herhangi bir anatomik lezyon (makroskobik 

veya mikroskobik) bulunmayan, hipokalsemi ve buna benzer herhangi bir matabolik 

nedene bağlı olmayan epilepsiye idiopatik, kriptojenik veya esansiyel epilepsi denir. 

Hastaların nörolojik ve psişik muayenesi normaldir. EEG'lerinde çok defa saniyede 3 

frekanslı bilateral senkron ve simetrik dalga-diken paroksizmleri görülür. EEG dışında 

bütün bulgular normaldir. İdiopatik epilepside, petit mal, miyoklonik petit mal ve grand 

mal tipi jeneralize başlayan nöbet tipleri görülebilir. Hastaların anne ve babalarında, 
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kardeşlerinde ve diğer yakınları arasında epilepsi nöbetleri geçiren veya EEG'lerinde aynı 

tipte anomaliler bulunan kimseler vardır. 

Semptomatik epilepsi: Beyin dokusunda çok kez fokal, bazen de yaygın patolojik 

değişiklikler bulunur. Bu değişikliklere yol açan hedeiıler ortaya çıktıkları döneme göre 

üç grupta toplanabilir (13,14,15). 

a) Prenatal dönemde hem anneyi hemde çocuğu ilgilendiren anemi, zehirlenme, 

toksoplazma ve rubella gibi enfeksiyonlar, travma, radyoaktif ışınlama ve hipoksiye yol 

açan bütün nedenler. 

b) Perinatal dönemde görülen çeşitli nedenlere bağlı anoksi ve doğum travması. 

c) Doğumdan sonra, bütün hayat boyunca etkisini sürdüren malformasyon ve 
konjenital displaziler (hemanjiom, anevrizma, mikrosefali, tuberoz skleroz vb.) ile her 

yaşta görülebilen ansefalit, menenjit, zehirlenme, anoksi, kafa travması, beyin tümörü, 

beyin apsesi, beynin vasküler ve dejeneratif hastalıkları. 

Bu grupta metabolik nedenler de söz konusudur. Bunlarda, uzun süre metabolik 

bozuklukların beyin dokusunda yapabileceği histopatolojik değişiklikler olmadan önceki 

dönemde, yalnız metabolik değişikliklere bağlı olan epilepsiler görülmektedir. Çocuklarda 

hipokalsemi, pridoksin eksikliği ve pridoksin ihtiyacının normalden fazla olması, 

yetişkinlerde hipokalsemi, hipoglisemiler, kete asidozis, hiperglisemi koması, karaciğer 

ansetalopatisi, kronik böbrek hastalıkları ve bazı zehirlenmelerde meydana gelen 

metabolik değişiklikler epilepsi nöbetlerinin görülmesine yol açabilmektedir 

(12,15,21). 

Fizyopatolojİ ve nörokimyası : 

insanda epilepsinin, hücresel düzeyde mekanizması tam bilinmemektedir. Şimdiye 
kadar bilinenlerin çoğu da deneysel epllepsi sonuçlarına ve bazı klinik gözlemlere 

dayanmaktadır. Epilepsi olayı, bir çok faktörün rol aldığı karışık olaylar dizisinin bir 

sonucu olarak meydana gelmektedir. Fizyopatolojik olarak incelerken kolay anlaşılması. 

için kademeli bir analitik yaklaşım yapmakta yarar vardır: . 

1- Bir epileptik fokus içindeki "Epileptik" nöronun şimik ve elektrik özellikleri: 

a) Epileptik membran özelliği, 

b) Epileptik nöronda sinaptik olay özellikleri, 

c) Epileptik nöronun çevresi 
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2-"Epileptik" nöronlardan, normal nöronlara lmpuls yayılması ve 

senkronizasyon. 
Epileptik fokus ve epileptik nöronlar: Bazı deneysel epilepsi tiplerinde ve 

özellikle insanda
1 
epileptik fokusun cerrahi yolla çıkarıldığı vakalarda histopatolojik 

olarak şu özellikler sıklıkla görülmüştür. 
a) Kortikal nöronların dendrit çıkıntılarında azalma ve dendritik 

"de-afferentation", yani nörona gelen preslnaptik nöronal terminallerin azalması. 
b) Reaktif yada fibröz astrositlerin çok sayıda artışı .. ve normal glial yapının 

kayboluşu. 
Bioşimik ve metabolik olarak da: 
a) Ekstrasellüler K iyon konsantrasyonunda artma 

b) Başta GABA olmak üzere eplleptik fokus içinde glutamik asit, gulutamin, 

aspartik asit, taurin gibi aminoasitler de azalmaktadır. Gillsin ise artmıştır. Bunlardan 

GABA normalde inhibitör bir sinaptik aracı ve gulutamik asit ise eksitan bir 

transmitterdir (13,14,19). 
Bu bulgular ışığında bazı görüşler şöyle özetlenebilir. Epileptik fokus bölgesinde 

glial hücrelerde işlev bozukluğu sonucu hücre dışı elektrolit regülasyonu ve homeostazı 

bozulmaktadır ve aşırı derecede ekstrasellüler potasyum iyonu artışı meydana 

gelmektedir. K+'nun hücre dışı artışı nöronların membran potansiyellerinin bozulmasına 
yol açmaktadır ve normalden daha kolaylıkla depolarize olmakta, yani nöronda boşalım ve 
eksitasyon eşiği düşmektedir. Buradaki epileptik nöronlarda Na-K-ATP ase enziminde bir 

defekt olabileceği üzerinde de durulmaktadır. 
-öte yandan bölgedeki sinaptik olayların da aynı derecede ve hatta daha önemli 

olduğu öne sürülmüştür. Epileptik fokusdaki nöronlar üzerinde inhibitör transmitter 
olarak etki yapan GABA'nın bilinmeyen nedenlerle azalması da epileptik nöronlar üzerinde 

sinaptik inhibisyonun kalkışına ve daha kolay eksite olmalarına neden olabilmektedir. 

Ayrıca glutamik asitin azalması ve dendiritlerde saptanan "de-afferentation"un da 

eksitasyonu kolaylaştırdığı ileri sürülmektedir. 
Bir başka neden de hücre içi ve hücre dışı ca iyonlarında bozukluk oluşudur. 

Kalsiyumun fokus içindeki azalması normal sinaptik geçişin bozulmasına yol açar. 

Bilindiği gibi nörotransmitter serbest kalışında Ca iyonlarına gereksinim vardır. 
Transmitter olarak aminoasitler dışında asetil kolin ve monoaminler üzerinde de 
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durulmuştur. Ancak bazı durumlar dışında bunların epilepsi meydana getir.madiği 

şeklinde yorum yapılabilir (14, 19). 

Epileptik aktivitenin yayılması ve senkronizasyon : Epileptik fokusdan epileptik 

nöronların normal nöronları ateşlemesi ile aşırı aktivitenin beynin bir çok bölgesine 

yayılması ve yayılma biçimi çok daha iyi bilinmektedir. Epileptik fokus içindeki 

boşalımların her zaman normal nöronlara yayılması ve senkronizasyon olması koşulu 

yoktur. Ancak patolojik olarak aktivite olan bölgede önce komşu normal nöronlara, 

muhtemelen ya bir feed-back nörona! bağlantı yoluyla yada o bölge içinde normal nörona! 

eksitabilite eşiğini düşürebilecek iyon yada maddelerin birikimi sonucu eksitasyon 

yayılır. Burada birim süreç içinde inhibitör nörona! aktivitenin yada daha genel bir 

terimle presinaptik inhibitör mekanizmaların azalmasının rolü de söz konusu olabilir. 

Komşu nörona! eksitabilite yayılışına en güzel örnek motor Jacksonien nöbetlerdir. 

Prerolandik korteksdeki nörona! hipereksitabilite eğer el hareketleri ile ilgili nöronlarda 

başlamışsa önce elde klonik devinimler belirir ve bunu kol ve yüze sırasıyla geçiş izler. 

Kortikal nöronlar ayrıca asosiyasyon lifleri ve interhemisferik lif sistemi ile .korpus 

kallasum ve diğer bağlantılar yolu ile, karşı hemisferle ve subkortikal yapılarla 

anatomik bağlantı içindedirler. Bu nedenle nörona! boşalımlar bir hemisferden karşı 

hemisferdeki ve subkortikal yapılardaki nöronlara yayılır. Bu durumda Jacksonien nöbet, 

karşı ekstremiteye geçerken, subkortikal yapıların eksitasyonu ile kortikal diffüz 

boşalımlara yol açar ve kişide şuur kaybı olur (14, 19). 

SINIFLAMA: 

Uluslararası Epilepsi ile Savaş Derneği (ILAE) ve diğer üç uluslararası 

kuruluşun temsilcileri tarafından hazırlanmış olan epileptik nöbetlerin klinik ve 

elektroensefalografik sınıflandırılması şöyledir: 

1- PARSIYEL NÖBETLER (Lokal başlayan nöbetler) 

A- BASİT SEMPTOMATOLOJİ GÖSTERENLER (Şuur kaybı yoktur): 

1- Motor belirtiler gösterenler 

a) Fokal motor 

b) Jacksonien 
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c) Diğerleri 

2- Sensoriyel veya somatosensoriyel belirtiler gösterenler 

8- KOMPLEKS SEMPTOMATOLOJI GÖSTERENLER (Şuur kaybı vardır): 

(Tempral lob epilepsisi veya psikomotor epilepsi) 

1- Sadece şuur kaybı yapanlar 

2- Kognitif semptomatoloji gösterenler 

3- Affektif semptomatoloji gösterenler 

4- Psikosensoriyel semptomatoloji gösterenler 

5- Psikomotor semptomatoloji gösterenler 

6- Karma şekiller 

C-SJNRAD.AN JENERALIZE a..AN PARSIYaf\ÖBETLER 

11-J ENERALIZE NÖBETLER 

1- Absanslar 

a) Basit absanslar (petit mal) . 

b) Kompleks absanslar 

2- Bilateral masif epileptik myoklonus 

3- lnfantil spazmlar 

4- Klonik nöbetler 

5- Tonik nöbetler 

6- Tonik-klonik nöbetler (grand mal) 

7- Atonik nöbetler 

8- Akinetik nöbetler 

111- ÜNILATERAL NÖBffiER 

IV-SINIFLANDIRILMAMIŞ NÖBETLER(13,19). 

TANI: 

Epilepsi tanısında sıra ile cevaplandırılması gereken üç soru vardır. 

1- Hastanın geçirdiği nöbet gerçek bir epilepsi nöbeti midir? Hekim çok defa 

nöbeti göremediği için hasta ve çevresindekilerden iyi bir öykü almalıdır. Nöbetten önce, 
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nöbet sırası ve nöbet sonrası sorgulanmalı, hastanın doğum travması, kafa travması, 

ansefalit, menenjit geçirip geçirmediği, anne ve babasında akrabalık olup, olmadığı soy 

geçmişinde epileptiklerin bulunup bulunmadığı sorulmalıdır. 

Nöbet esnasında hasta yere düşüp yaralanabilir, dolayısıyla vücutta yara' izleri 

olabilir. Öyküden sonra tanıya götürebilecek en önemli inceleme elektroensefalogra

fidir. Fakat hiç bir zaman yalnız elektroensefalografi ile kesin tanı konamaz. Bunun 

yanında tüm aktivasyon yöntemlerinin uygulanmasına rağmen epilepsili hastalarda EEG 

normal olabilir (13,21 ). 

2- Epileptik deşarjın doğduğu yer nerededir? Epileptik deşarjın doğduğu yer 

konusunda nöbetin başlangıç şekli ve elektroensefalografi bulgularına dayanılarak bir 

karar verilebilir. Şuur kaybından önce hep aynı klinik belirti ile başlayan nöbetler fokal 

kortikal bir odağın varlığını düşündürür, elektroensefalografide çok defa bu odağa ait 

fokal anomaliler görülür, hasta hiç bir şey fark etmeden nöbet şuur kaybı ile başlıyorsa 

ueneralize nöbet) şuur kaybından sonra tonik ve klonik kasılmalar olsa da olmasa da 

deşarjın üst beyin sapında (sentransefal) olduğu düşünülmelidir. Bu tür nöbetlerde 

elektroensefalografide çok defa saniyede 3 frekanslı bilateral senkron ve simetrik diken 

paroksizmleri görülür. 

3-Sebep nedir? Etyoloji aydınlatılmalıdır. Bunun için; klinik bulgular ve 

yardımcı muayene metodlarına başvurulur. Her vakada sistematik olarak 

elektroensefalografi ve kraniografi istenmelidir. 25-30 yaşlarından sonra ortaya çıkan 

epilepsilerde yer kaplayıcı lezyon düşünülmeli ve araştırılmalıdır. Serebral anjiografi 

ve bilgisayarlı beyin tomografisi yapılmalıdır. Ayrıca bazı vakalarda beyin omurilik 

sıvısı incelemeleri önemli ipucu verebilir. Bazı vakalarda nöbet; enfeksiyon, 

hipoglisemi, hipokalsemi, böbrek yetmezliği veya zehirlenmeler gibi genel hastalıkların 

belirtisi olabilir. Bu nedenlerle ilgili araştırmalar yapılmalıdır. Böylece uygun ve etkili 

tedavi şekli seçilebilir (13,21 ). 

HİSTERİ: 

Histeri başlığı altında incelenen çeşitli belirtilerin meydana getirdiği sendromu 

tam olarak tanımlamak çok güçtür. Nitekim Lasegue, "Histeri hiç bir zaman tarif 

edilememiştir ve edilemeyecektir" demiştir. Histeriye telkin nörozu manasına 
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pithiatisme de denilmiştir (6). 

Psikonevrozlar grubundan bir ruhsal bozukluk olan histeride hareket, duyu ve 

bilinç alanlarında, daha seyrek olarak da otonom sinir sisteminde fonksiyon bozuklukları 

vardır. Bunlar genellikle çözülmemiş ruhsal problemlerin ve çatışmaların varlığını 

gösterirler (22). 

TARİHÇE: 

Hysteria kelimesi, uterusun dolaşması anlamında (Wandering of waub) seksüe-1 

bozukluklarla ilgili bir hastalık olarak ilk defa Pericles zamanında Yunanlılar tarafından 

kullanılmıştır. 

Hipokrat M.Ö. 400 yıllarında konvülzyorilardan sonra kehanetlerde bulunan ve 

kutsal hastalığı olan rahibeler hakkında da benzer bir görüş ileri sürmüştür. Çoğu zaman 

bu kutsal hastalağın epilepsi olmayıp histeri olduğu sanılmaktadır. Hipokrat da günümüz 

hekimleri gibi konvülzif histeriyi idiopatik epilepsiden ayırmada güçlük çekmiştir (23). 

Hipokrat histerideki belirtileri doyurulmamış döl yatağının kadın bedeninde dolaşarak 

yerleşmesine bağlamıştır. Daha önceleri doğa üstü güçlere bağlanmaya çalışılan histeri, 

17. yüzyıldan sonra genel bir hastalık olarak ele alınmaya başlanmış, 18. yüzyılda 

Sydenham bütün kronik hastalıklar arasında en sık görülenin histeri olduğunu belirtmiş. 

19. yüzyılın 2.ci yarısında Charcot'nun ilgisi ile histeri üzerinde bilimsel incel_emeler 

başlamıştır. Caharcot histerinin yalnız kadınlarda değil, erkeklerde ve çocuklarda da 

görülebileceğini, ruhsal bir bozukluk olduğunu, hipnoz ile histerik belirtilerin ortaya 

çıkabileceğini ileri sürdü. Daha sonra Bernheim, Babinski, Janet ve Freud'un 

araştırmaları ve ortaya attıkları teorilerle histeri konusunda bu günkü bilgilere 

ulaşılmıştır (22). 

SiKLiK: 

Histeri çok sık görülen bir hastalık olmakla birlikte sıklığı hakkında kesin rakam 

vermek oldukça güçtür (çünkü hastaların çoğu hekime gelmez, muska v.s. yaptırırlar). 

Sıklık çağdan çağa, toplumdan topluma değişebilmektedir. Ayrıca, yaşa, cinse. 

sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel düzeye de bağlıdır (22). 
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Son yıllarda histerik nevrozların azaldığı, buna karşılık psikofizyolojik ve 

psikosomatik hastalıkların arttığı görüşü yaygındır. 1. Dünya savaşında konversiyonların 
çok sık görülmesine karşılık il. Dünya savaşında psikofizyolojik reaksiyonlar daha fazla 

görülmüştür. lntellektüel düzeyin artışı ile histeri azalmaktadır {23). · 

KLİNİK TÜRLERİ : 

Klasik olarak belirtiler 2 ana türe ayrılır: 

· 1- Konversiyon histerisi 

2- Disosiyatif nevroz 
Daha sonra 3. bir tür olarak DSM-lll'de Briquet sendromu da (somatizasyon 

bozukluğu) sınıflamaya eklenmiştir(22). 

KLİNİK BELİRTİLER : 

1- Konversiyon bozukluğu; genellikle hareket ve duyu organlarında organik bir 

temele dayanmayan fonksiyon yitimi, azalması yada çoğalması söz konusudur (Bu 

belirtiler savunma mekanizmalarından konversiyon mekanizmasının kullanımı sonucu 

ortaya çıkar). 
Genel görünüm: Hastanın tipik somatik belirtilerinin dışında genel görünüm ve 

davrınışında dikkat çeken özel bir yön yoktur. Bazı hastalar hekimde yapaylık ve abartma 

izlenimini uyandırabilirse de, 'buna aldanmamak gerekir. Aksi halde hastanın bilinçli 

olarak hastalığı sergilediği sonucuna varılır ki buda hastayı anlamayı ve çözümü 

güçleştirir. 

Konuşma: Histerik afoni yada histerik mutizm yoksa normaldir. Hasta hekimle 

iletişim kurar, nadiren çocuksu peltek konuşma olabilir. 

Duygulanım: Hastada somatik belirtisine karşı özel bir aldırmazlık, il.gisizlik 

bazen de memnuniyet ifadesi olarak değerlendirilebilecek bir duygulanım (affectivite) 

vardır. Buna (la belle indifference) güzel aldırmazlık denir. Ayrıca duygulanımda labilite 

olabilir. 
Kognitiv yetiler: Genellikle normaldir. Ancak bu hastalar kendilerini üzen ve 
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inciten olayları anlatmaktan çekinirler y~da ça,buk unuturlar (anksiyete yaratan olayın 
anısı yerine somatik belirti geçmiştir)(22,23). 

Düşünce akımı ve içeriğinde özel bir boiükluk yoktur. · · 

Fizik ve fizyolojik belirtiler: 

a) Motor belirtiler 

b) Duyu belirtileri 

c) Nörovejetatif belirtiler. 

a) Motor belirtiler: Astazi, abazi, kasılmalar, ayaklarda kollarda güç azalması, 
inmeler {felçler), tikler, mutizm, afoni gibi belirtiler şeklinde kendini gösterir. Bu 

hastaların nörolojik muayenesinde bozukluk yoktur. 
b) Duyu bozuklukları: Ağrılar, hiperestezi, hipoestezi, anestezi, sağırlık, 

körlük, koku alamama gibi belirtilerdir. Bunları açıklayacak belirgin bir organik sebep 

yoktur. 
c) Nörovejetatif belirtiler: Histerik düğümlenim {globus Hystericus), kusmalar, 

öğürmeler, hıçkırık, aerofaji, yalancı gebelik gibi belirtiler görülebilir {22,23). 

2- Disosiyatif Bozukluk: Histerinin bu türünde bilinç, bellek ve algılamada 
bozukluklar görülür, en sık belirtiler disosiyatif bayılmalardır. Ayrıca amnezi, 

katalepsi, çoğul kişilik (multipl personality), histerik çılgınlık (psödopsikoz) 

uyur-gezerlik (somnambulizm) ve disosiyatif kaçışlar görülür. 
Disosiyatif bayılmalarda genellikle hasta zedeleyici, aşırı etkileyici bir olaydan 

sonra kendini incitmeyecek biçimde bir koltuğa vs. düşerek bayılır. Bu sırada epi!epsiye 

benzer kasılmalar, titremeler olabilir. Hatta tonik ve klonik kasılmalar da'görülebilir. 

Bu sırada hasta bilincinin kapalı olduğu izlenimini verebilir. Çoğu kez hastalar etraftan 

gelen sesleri duyduklarını ancak cevap veremediklerini söylerler. Nöbetin ardından 
genellikle sıkıntı ile ağlayarak uyanma olur, bazı hastalarda uyanırken şaşkınlık 
belirtileri görülebilir (22,23). Organik kökenli felçlerle konversiyon nevrozuna bağlı 
felçler arasında ayırım tablo 1 'de gösterilmiştir (22). 
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!.Nöron il.Nöron, Konversiyon 
Tutulumunda Tutulumunda Nevrozunda 

Lezyon: 
Omurulikten çıkan Psikolojik 

Beyin veya omurilikte motor sinirlerde 

Refleksler : 
DTR artmış. Patolojik DTR azalmış veya Reflekslerde bozukluk 
refleks var. kaybolmuş, Patolojik yok. Abartma olabilir, 

refleks yok patolojik refleks yok. 

Sfinkter Bozukluğu: 

Vardır Olabilir Yoktur 

Kaslarda : 
Spastik felç G6vşekfelç Kas tonusu normaldir. 

Yapay kasılma olabilir. 
Kısa sürede atrofi Atrofi vardır Çok uzun süreli kullan 
yoktur. mamaya bağlı atrofi 

olabilir. 
Fasikülasyon yoktur Vardır Yoktur 

La belle indifference 

Yoktur Yoktur Çoğu kez görülür. 

Tablo 1- Organik kökenli felçlerle konversiyon nevrozuna bağlı felçler 

arasındaki ayırım. 

Epileptik ve disosiyatif bayılmaların ayırımı tablo 2'de gösterilmiştir (22). 



Epileptik Bayılma Nöbeti 

Ortaya çıkaran etken: 
Neden olmayabilir: Alkol, ilaç 
kesilmesi; bazen fizik ve ruhsal 
stres. · 

Süre: 

En çok 2-3 dakika 
(Uyku dönemi hariç) 

Düşme Biçimi : 

Aniden tehlikeli olabilir. 

Düşme Yeri: 

Herhangi bir yer. Korunma olamaz. 

Yaralanma , Dil ısırması : 

Olabilir 

Gelme Zamanı : 
Günün herhangi bir saatinde uykuda 

Nöbet Sırasında : 

Şuur kaybı 

Ağrı! ı uyaranlara cevap yoktur: 

Kornea refleksi alınmaz 
Patolojik refleksler görülür 

Uyku ve konfüzyon olur 

EEG bozuktur 
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Disosiyatif Bayılma Nöbeti 

Ruhsal stres 

10-20 dakika veya saatlerce 

Tehlikeli değildir. 

Genellikle insanlar önünde görünecek 
biçimde, korunarak düşer. 

Dil ısırması olmaz, dudaklarını 
ellerini ısırabilir. 

Bir stresten sonra kalabalık yerlerde 
olur. Uykuda görülmez. 

Şuur yitimi olabilir, olmayabilir. 

Cevap alı~ır. 

Kornea refleksi normaldir. 
Patolojik refleks yoktur. 

Sıkıntılı görünüm ve hareketlerle 
sonlanır. 

Genellikle bozuk değildir. 

Tablo 2- Epileptik ve Dlsoslyatif Bayılmaların Ayırımı 
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PROLAKTİN: 

Hipofizde meme üzerine etkili ve süt ifrazında rolü olan bir maddenin olduğu ilk 

olarak Strasburglu iki araştırmacı tarafından saptanmıştır. 

Stricker ve Grueler, sığır hipofizi ekstresini overleri çıkarılmış tavşana enjekte 

etmişler ve elde ettikleri sonuç tavşanda süt salgılanması olmuştur. 

Corner 1930 yılında AB.O. de bu çalışmacılardan habersiz ayrı bir yayın 

yaparak bu deneyi doğrulamıştır. 

Hipofizde süt salgılanmasına etkili olan maddeyi ölçme yöntemini ilk.olarak 

ortaya koyan araştırıcılar Riddle ve çalışma arkadaşı Braucker'dlr. Araştırıcılar 

güvercin kursağı kullanarak bu maddeyi biyolojik olarak değerlendirmeyi başardılar. 

Ayrıca ilk kez prolaktin deyimini de yine Riddle ve arkadaşları kullanmıştır (24,25). 

Prolaktin hipofiz ön lobunda (pars distaliste) yapılan ve salgılanan laktotrop bir 

hormondur. Asidofil hücrelerde oluşturulan 22 bin molekül ağırlıklı tek zincirli 

proteohormondur. Ayrıca serumda ve hipofizde daha yüksek moleküllü formları ortaya 

çıkar (big prolaktin, big-big prolaktin) (26,27;28). 

Diensefalonun bir parçası olan hipotalamus otonomik sistemin ve endokrin 

sistemin santral kontrolünden ve affektif yaşantıdan sorumludur. Hipotalamus 111. 

ventrikülün tabanında uzanır; önde optik kiazma arkada korpus mamillare ile sınırlıdır. 

Optik kiazmanın hemen arkasında bulunan infundibulum hipotalamusu hipofize bağlar 

(29). Çeşitli lokalizasyon ve büyüklükte, çok sayıda nükleusdan meydana gelmiş olan, 

hipotalamusun mediobazalinde lokalize olan tüberal nükleus, infundibuler nükleus, arkuat 

nükleus ve median eminens h'ipofiz ön lob hormonlarının sekresyonunun regülasyonu'ndan 

sorumludurlar (30,31,32). 

Hipotalamusun hipofizotropik bölgesi de denilen bu kısım santral sinir sisteminin 

bir çok merkezi ile yakın ilişkidedir. Hipofiz önlobu ile olan ana bağlantısı dışında 

nörohumoral kontrolden sorumlu 3 önemli yol bu bölgede sonlanır. 

1- Noradrenalin uyarıları medulla oblangata ve pons'da lokalize noradrenalin 

nükleuslarından median Lemniskus aracılığı ile gelir. 

2- Serotonin yolları "raphe" nükleustan ve medial fore-brain'in ventral 

parçasından başlar, hipotalamusun değişik merkezlerinde sonlanır. 

3- Nigro-striatal, mezolimbik ve hipotalamusun arkuat nükleusunda başlayan 
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dopaminerjik yollar da median eminens'in eksternal tabakasında sonlanır(31,33,34,35). 

Bu nörotransmitterlerin kontrolünde hipotalamustan salgılanan faktör veya 

hormonlar hipotalamo-hipofizer partal sistem venleri aracılığı ile hlpofiz ön fob 

hücrelerine gelerek değişik hipofiz hormonlarının sekresyonuna yada sekresyonlarının 

inhibisyonuna neden olur (21). Hipotolamus ekstraklarında özellikle son 20 yılda yapılan 

çalışmalarda her bir hipofiz ön fob hormonunun sekresyonundan sorumlu ?Yrı bir 

hipotalamik faktörün varlığı gösterildi (35). 

Prolaktin Sekresyonunun Regülasyonu: 

Günümüzde prolaktinin hipofizde salgılanmasının hipotalamusun kontrolü altında 

olduğu kesin olarak anlaşılmıştır. Anatomik ve biyoşimik incelemelere dayalı 

bilgilerimize göre dopamin prolaktin sekresyonunda rol oynayan başlıca inhibitör 

hipotalamik faktördür. 

Klasik hematoksilen eosin boyama yöntemi ile boyanan hipofizde 3 tip hücre 

olduğu bilinmektedir. Bunlar asidofilik, bazofilik ve kromofob hücrelerdir. Prolaktin 

hormonu hem asidofilik hemde kromofob hücrelerden salgılanmaktadır. 

Racadot ve arkadaşları ile Pasteels ve arkadaşlarının da öncülüğü ile prolaktin 

hormonunun hipofizde özel hücreler tarafından yapıldığı ortaya konmuştur. Bazı 

araştırıcılara göre bu hücreler daha çok hipofizin lateral ve anteromedial bölümlerinde 

bulunmaktadır. Ayrıca bu tip hücrelerin gebelikte ileri derecede arttığı da 1909 yılından 

beri bilinmektedir. Hipofizdeki bu tip hücrelerin ister kadında, ister erkekte östrojen 

verilmesi ile çoğaldığı da gösterilmiştir. 

Hipofizde prolaktin sekresyonu yapan hücreler, kordonlar veya lobüller yapacak 

şekilde ve birbirleriyle sıkı ilişkili olarak sıralanırlar. Hücrelerin içinde prolaktin 

hormonu granülleri görülebilir. Hücreler içlerindeki granüllere göre farklı büyüklük ve 

şekil gösterebilirler. 

Hipotalamustan gelen prolaktini stimule edici (prolaktin releasing) faktör veya 

prolaktin inhibitör faktörün portal sistem yolu ile bu hücrelere ulaşması ile 

hücrelerdeki prolaktin granülleri sekresyona uğrar. Bu hücreler, içinde granüller 

oluşurken, pregranül, immature granül ve matüre granül gibi safhalar geçirmektedir 

(24,25,26). 

Granüller, ovoid veya polimorf görünümde olup, 600-900 nm çapındadır. Bu 
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granüllerin sekresyonu hücrelerden ekzostozis yolu ile olur. Diğer memelilerde olduğu 

gibi insanda da prolaktin yapan hipofiz hücrelerinin spontan elektrik aktivitesi vardır. 

Bu elektrik aktiviteyi de bazı iyonların (Ca ve Na) ve bazı hormonların (östradial) ve 

TRF'nin (tiroid serbestleştirici faktör) etkilediği bilinmektedir. Yukarıda belirtiğimiz 

prolaktin sekresyonunu etkileyen bazı maddelerin hücre elektrik aktivitesi ile ilgili 

olması, elektriki aktivitenin prolaktin sekresyonu ile ilgisi olduğunu düşündürmektedir. 

Ayrıca hücre içinde prolaktin granüllerine bağlı dopamin maddesi gösterilmiştir. Eğer 

granüller salgılanmayacaksa, hücre zarları yerine lizozoma yapışmaktadırlar. 

Thorner-Macleod'a göre laktotrop hücreler, iki türlü etki ile prolaktin sentezi ve 

sekresyonu yapabilmektedirler. Birinci etki; bu laktotrop hücreler içinde prolaktin 

depolanmasına neden olan dopaminin inhibe edici etkisidir. ikinci etki ise; östrojenlerin 

etkisidir. östrojenler hücre içinde prolaktin yapımını artırıcı yönde etki eder ve dolayısı 

ile hücre içinde prolaktin depolanır. Günümüzdeki bilgilere göre insanda hipofizer 

prolaktin pulsatil tarzda tonik olarak salgılanmaktadır (24,25,26). 

Aşağıdaki şema da prolaktin salgılanmasının etkilendiği faktörler gösterilmiştir. 

PERIFERIK 
ETKi 

PROLftKTİN 

M.S.S. 
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insanda prolaktin yapımı intrauterin dönemde başlar, doğuma dek giderek artar 

ve prepuberaı döneme kadar artmaz, pupertede kızlarda nisbeten artar. Ostrojen 

prolaktin salgılanmasını artırdığından, menstürel siklüste değişme olur (34,35). 

Serum prolaktin düzeyinde gece gündüz ritmi de söz konusudur. Uykunun 

başlaması ile birlikte gece boyunca prolaktin giderek yükselir, uyandıktan sonra gün 

boyunca düşme olur. Ayrıca non-REM döneminde prolaktinin en yüksek düzeye ulaştığı 

gösterilmiştir (34,36). Serum prolaktin düzeyini etkileyen endojen faktörlerden başka 

bir çok eksojen faktörler de vardır. Stres-depending hormon'lardan olan prolaktinin 

serum düzeyi her türlü fiziksel ve ruhsal stres ile çok yakın ilişkilidir. Stres hallerinde 

bir kaç dakikada serumda prolaktln yükselir (31,34,37). 

Kliniklerde gözlenen hiperprolaktineminin en sık nedeni, hipofiz ön lob 

hücrelerinden köken alan prolaktinomalardır. Önceleri direkt sella grafisinln tanıda 

yeterli olacağı sanılıyordu. Ancak sallanın yapısında hiç bir bozukluğa neden olmayan 

mikroadenomaların gösterilmesinden sonra serum prolaktin düzeyine de bakılmasının 

gerekliliği ortaya çıkmıştır (34). 

ELEKTROKONVÜLZİF TEDAVİ : 

ilk olarak 1938 yılında Cerletti tarafından tedavi alanına sokulmuştur. 1934 

yılında elektrik akımı ile hayvanlarda deneysel epilepsi oluşturmaya çalışan araştırıcı, 

deney sırasında yada deneyden sonra öldürülen hayvanların beyinlerinde önemli bir 

bozukluk olmadığını görerek insanlarda bu tür bir uygulamanın olup, olamayacağını 

düşünmüştür.' Adı geçen yazar, Bini ile birlikte geliştirdikleri bir' aygıtla ilk olarak 

alkolik, şizofrenik bir hastada konvülzyon yapabilmiştir (38). 

Halk arasında şok tedavisi diye bilinen bu tedavi üzerinde yıllardan beri 

tartışmalar sürmesine, basında ve tıp bültenlerinde çeşitli eleştirilire uğramasına 

rağmen, öncelikle ağır depresyonlarda kısa sürede olumlu sonuç sağlayan, yan etkisi az 

bir tedavi yöntemi olarak kabul edilmiştir (39). 

Kullanım Alanı : 

Elektrokonvülzif tedavinin başlıca kullanım alanı şiddetli depresyondur. A.B.D.'de 

tedavinin uygulandığı vakaların % 77'si bu şekil depresyonu olan hastalardır (40). 
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Nöroleptiklerin kullanılmaya başlaması ile şizofrenide hemen hemen hiç 
kullanılmamaktadır. 

1- Aşağıdaki özellikleri gösteren ağır depresyonlar 

a) Öz kıyım (intihar) riski yüksek olan 

b) Antidepresan ilaçlara olumlu yanıt vermeyen 

c) Kalp-dolaşım bozukluğu, prostat hipertrofisi, glokom ve gebelik gibi 
nedenlerle ilaç verilemeyen. 

d) Tedavide iş birliği yapmayan, yemeyen, içmeyen nihilistik sanrıları, ağır 
suçluluk duyguları olan psikotik hastalar. 

2- Aşağıdaki özellikleri gösteren ağır manik, şizofrenik, şizo-atfektif, sanrısal 

bozukluk yada reaktif psikozlu hastalar. 

a) Nöroleptiklerle yada lityum ile yatışmayan 

b) Aşırı psikomotor hızlanma, beslenmeme ve sıvı yitimi nedeni ile bitkinlik 

durumuna doğru ilerleyen hastalar. 

3- İlaç tedavisine cevap vermeyen katatonik durumlarda, ayrıca ağır 

konversiyonlarda da olumlu sonuç alındığı, anoreksiya nervozada hayat kurtarıcı olduğu 

görülmüştür (39). 

Etki Mekanizması : 

Etki mekanizması tam bilinmemektedir. Ancak etkili olabilmesi için uygulanan 

hastada grand mal tipinde bir konvülzyonun olması gerekmektedir. Ancak konvülzyonun 

çevresel belirtilerinin, yani tonik ve klonik kasılmaların önemli olmayıp, asıl etkinin 

nörona! düzeydeki nöbete bağlı olduğu f:ıilinmektedir. 

Araştırmalar elektrokonvülzif tedavinin diensefalik merkezlerden hipotalamus ve 

!imbik bölgeye doğru monoaminerjik yolları aktive ettiği; reseptör duyarlılığını 

artırdığı, noradrenalin kullanım döngüsünü hızlanc;iırdığı ve hipotalamik etkinliği 

kamçıladığı varsayımını desteklemektedir. Elektrokonvülzif tedavi yapılan aygıtta, volt 

yada amper düzenlemesi yanında zaman ayarlaması da mevcuttur. Genel olarak volt ve 

zaman düzenlenmesinin birleşimi hastaya verilecek akımın dozunu saptar, aygıt alternatif 

akımla çalışır, genel olarak uygulamada 80-150 volt, 0.1-0.5 saniye arasındaki 

değerler kullanılır, amaç hastada grand mal tipinde konvülzyon meydana getirmektir 

(38,39). 
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Uygulama: 

ElektrokonvOlzif tedavi yapılacak hastaların genel sağlık denetiminden 

geçirilmesi özellikle, merkezi sinir sistemi, kalp dolaşım ve solunum sistemi bakımından 

normal olması gereklidir. Mutlaka EKG çekilmelidir. Olanak varsa EEG çekilmeli, ve diğer 

laboratuvar incelemeler yapılmalı, göğüs ve omurgalar radyolojik olarak gözden 

geçirilmelidir. Tedaviden önce hasta aç olmalıdır, elektrotlar alının saçlı derisi ile komşu 

bölgelerde iki yanlı yerleştirilir ve daha önce saptanan volt miktarı belirli bir süre 

içinde etkili olacak biçimde verilir (38,39). 

Kontrendikasyonları : 
Elektrokonvülzif tedavi ile deneyim arttıkça kontrendikasyonlar azalmıştır. ileri 

yaş kontrendikasyon değildir. Ancak yaşı ılar tedaviden önce fiziksel hastalıklar 

bakımından çok iyi muayene edilmelidir. Kalp yetmezliği ve aort anevrizması, yeni 

miyokard enfaktüsü elektrokonvülzif tedaviye engeldir. Beyin tümörü, epilepsi veya 

ilerleyici beyin atrofileri, kibas durumları kesin kontrendikasyondur {39). 

Elektrokonvülzif tedavi ile serum kortizol ve prolaktin düzeylerinde, yükselme 

olmaktadır. Bu yükselme hipotalamik etkinliğin ve dolayısıyla nörotransmitter 

etkinliğinin artmasına bağlanmaktadır (39). Ayrıca elektrokonvülzif tedavinin 

doğurabileceği eksojen stres faktörü bir neden olabileceği gibi hipotalamik nöronlar da 

dahil olmak üzere tüm santral nöronların nonspesifik jeneralize deşarjı da bir neden 

olarak görülmektedir (41 ). 
Son yıllarda elektrokonvülzif tedavi yapılan hastalarda serum prolaktin düzeyi ile 

birlikte diğer hormon çalışmaları da yapılmıştır. Bu hastalarda serum kortizoı 
düzeylerinin değişmemesi etkinin non spesifik bir stres reaksiyonu olmadığını destekler 

niteliktedir (42). 
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MATERYAL VE METOD 

Bu çalışma, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Kliniğinde bayılma 

şikayeti ile takip edilen 60, psikiyatri kliniğinde elektrokonvülzif tedavi· (EKT) 

programına alınan 10, ayrıca bayılma şikayetleri olmayan 30 vaka kontrol grubu 

alınarak yapıldı. 

Hastalar tanılarına göre 3 grupta toplandı : 

1. grubu yaşları 15-65 arasında değişen 19 erkek, 11 kadın epileptik hasta 

oluşturdu. Hastalar daha önce epilepsl tanısı konmuş veya nöbetleri tarafımızdan 

gözlenerek takip edilen vakalardı. Hastalardan nöbetsiz dönemlerinde ve epileptik nöbetten 

15-25 dakika sonra kan alındı. 

il. grubu yaşları 20-50 arasında 14'0 erkek 16'sı kadın histeri tanısı konmuş 

hastalar oluşturdu. Hepsinden kliniğimizde yatarken nöbetsiz dönemlerinde ve nöbetten 

15-25 dakika sonra kan alındı. 

111. gruptaki hastalar psikiyatri servisinde yatmakta olup, doktorları tarafından 

EKT programına alınan hastalardı. Bu hastaların yaşları 20-50 arasında değişen 6'sı 

kadın 4'ü erkekti. EKT öncesi hepsine 0,25 - 0,50 mgr. arasında cilt altı atropin yapıldı. 

Hastalara siemens modeli EKT aygıtı ile 70-120 volt, 1-1,6 saniye süreli bllateral EKT 

uygulandı. Hastalarda jeneralize konvülzyon gözlendi. EKT uygulanmadan 1 O dakika önce 

ve EKT'den 15 dakika sonra kan örnekleri alındı . 

. Tüm hastalardan alınan kan örnekleri 3 bin r.p.m.'de 5 dakika santrifüj 

edildikten sonra serum kısımları ayrıldı ve -20°C'de prolaktin tayininin yapılacağı güne 

kadar saklandı. 

Çalışmada prolaktin hormonu radyoimmun assey (RIA) metoduyla (DPC 

ırmacount) çalışıldı. 

Sonuçlar eşlemeli ve eşlemesiz student's t-testleri ile IBM marka bilgisayarda 

analiz edildi. 
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BULGULAR 

Çalışma kapsamına alınan 100 vakanın 52'si erkek, 48'i kadındı. En genç vaka 

15, en yaşlısı 65 yaşında olup, yaş ortalaması 29,2 olarak bulundu. 

Epileptik hasta grubundaki 30 vakanın 22'si Jeneralize tonik-klonik nöbet, 3'ü 

fokal başlayan jeneralize nöbet, 3'ü de kompleks parsiyel nöbet geçirmişti. Tablo 3'de 

epileptik ve histerik hastaların interiktal ve postiktal dönemlerinin, EKT uygulanan 

hastaların, EKT öncesi ve sonrasına ait ortalama prolaktin düzeyleri ve istatistiksel 

sonuçları sunulmuştur. 

Tablo-3: Hastalardan elde edilen ortalama prolaktin (ng/ml) düzeyleri ve 

eşlemeli student's t- testi sonuçları 

Nöbet veya EKf Nöbet veya EKT · 
Hasta grubu öncesi sonrası 

x ± SD x ± SJ t p 

Epilepsi (n = 30) 9,29 ± 5,05 33, 1 ± 14 . 8,81 <.0.001 

Histeri (n = 30) 9,46 ± 3,96 9,68 ± 3,56 0,23 > 0.05 

EKT uygulanan (n= 1 O) 11,98 ± 1,6 72,3 ± 55,8 3,54 < 0.001 

Kontrol grubu (n = 30) 10,64 ± 2.81 - - -

Epileptik hastaların hepsinde nöbetsiz dönemlerdeki serum prolatkin düzeyleri, 

nöbet sonrası ölçülen prolatkin düzeyleri ile karşılaştırıldığında postiktal dönemde çok 

önemli ölçüde yükselme gösterdi. Aralarındaki fark istatistiki açıdan önem taşıyordu 

(p<0.001 ). Bu hastaların interiktal dönemdeki prolaktin düzeyleri ile kontrol grubu 

prolaktin düzeyleri arasındaki fark istatistiki olarak önemsizdi (t= 1,28, p> 0.05). 

Tablo 4'de epileptik hastaların serum prolatkin düzeyleri, grafik 1 'de bunların 

karşılaştırılması gösterilmiştir. 

Histerik bayılmaları olan hastalarda nöbetsiz dönemde ve nöbeti takip eden 

15-25. dakikalar arasında ölçülen serum prolaktin düzeyleri normal sınırlarda idi, 
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aralarında istatistiki açıdan bir fark bulunamadı (P> 0.01 ). Aynı hasta grubunda nöbet 

öncesi prolatkin düzeyi ile kontrol grubu karşılaştırıldı; istatistiki bir fark bulunamadı 
<t= 1,33, P> 0.05). Tablo S'de histerik hastaların serum prolatkin düzeyleri, grafik 2'de 

bunların karşılaştırılması gösterilmiştir. 
EKT yapılan hastalarda; EKT yapılmadan 1 o dakika önce ölçülen serum prolaktin 

düzeyleri, EKT'den ortalama 15 dakika sonra ölçülen serum prolaktin değerleri ile 

karşılaştırıldı. EKT sonrası belirgin olarak yüksek bulundu. Aralarındaki fark istatistiki 

açıdan. oldukça anl~mlıydı (P< 0.001 ). EKT öncesi değerlerde kontrol grubu ile 

karşılaştırıldı, aradaki fark önemsiz bulundu (t= 1,42, p>0.05). Tablo 6'da EKT yapılan 
hastalarda serum prolaktin düzeyleri, grafik 3'de bunların karşılaştırılması 
gösterilmiştir. 

Ayrıca histerik konversiyon nöbetini takiben ölçülen ortalama p~olaktin 

değerleri, epileptik nöbetleri takiben ölçülen ortalama prolaktin değerleriyle 
karşılaştırıldı. Epileptik hastalarda çok anlamlı yükselme görüldü ( t= 9,18, P< 0.001). 

Tablo ?'de kontrol grubu olarak alınan hastaların serum prolaktin düzeyleri 

gösterilmiştir. · 
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Tablo-4: Epileptik hastalarda serum prolaktin düzeyleri 

Adı Soyadı Nöbet Tipi 
.. 

f\b. 
Protokol Nöbetsiz dönem Nöbetten 15-20 

Ycşcins. l\b. de PRL düzeyi dakika sonra 
PRLdüzeyi 

1 N.Ö-65-E 9265 G.Mal 10.7 ng/ml 20 ng/ml 

2 O.Ü-15-K 7996 G.Mal 8 ng/ml 25 ng/ml 

3 L.B-17-E 4216 G.Mal 6.6 ng/ml 18 ng/ml 

4 M.Y-32-K 10889 G.Mal 6.1 ng/ml 61 ng/ml 

5 M.E-31-K 14728 G.Mal 3.6 ng/ml 24.3 ng/ml 

6 N.K-17-K 325 KP.Nö. 24.3 ng/ml 49.8 ng/ml 

7 D.G-19-K 120 G.Mal 8.6 ng/ml 57.9 ng/ml 

8 H.Ş-17-E 5953 G.mal 7.5 ng/ml 46 ng/ml 

9 S.Ç-64-E 5883 F.J.Nö. 6.4 ng/ml 21 ng/ml 

10 M.T-19-E 6844 F.J.Nö. 7.1 ng/ml 17.6 ng/ml 

11 G.E-27-K 6810 G.Mal 4.8 ng/ml 24.5 ng/ml 

12 M.Ü-16-E 7456 G.Mal 14 ng/ml 51 ng/ml 

13 M.Y-39-K 6339 G.Mal 4.1 ng/ml 68 ng/ml 

14 A.K-25-K 5480 KP.Nö. 13 ng/ml 32 ng/ml 

15 S.A-27-K 5074 G.Mal 18.8 ng/ml 32 ng/ml 

16 F.K-25-K 2015 G.Mal 5.7 ng/ml 20.9 ng/ml 

17 S.A-32-E 7200 KP.Nö. 7.6 ng/ml 22.4 ng/ml 

18 F.C-17-E 10692 F.J.Nö. 13.9 ng/ml 21 ng/ml 

19 T.D-16-E 11043 G.Mal 4 ng/ml 41 ng/ml 

20 S.G-15-E 10759 G.Mal · 11 ng/ml 17.2 ng/ml 

21 Y.T-15-E 10454 G.Mal 4 ng/ml 42 ng/ml 

22 K.C-25-E 11676 G.Mal 9 ng/ml 32 ng/ml 

23 N.E-18-K 3687- G.Mal 16 ng/ml 25.8 ng/ml 

24 C.D-17-E 12115 G.Mal 6.4 ng/ml 26 ng/ml 

25 B.K-49-E 4703 G.Mal 15 ng/ml 26 ng/ml 

26 R.K-20-E 6718 G.Mal 12 ng/ml 29 ng/ml 

27 F.K-37-K 5868 G.Mal 9.3 ng/ml 42.7 ng/ml 

28 A.Y-35-E 8052 G.Mal 2.3 ng/ml 35 ng/ml 

29 A.T-60-E 3446 G.Mal 5.4 ng/ml 42.2 ng/ml 

30 L.K-15-E 6510 G.Mal 13.5 ng/ml 19 ng/ml 
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Tablo-5: .Histerik hastalarda serum prolaktin düzeyleri. 

f\b. 
Mı Soyadı Protokol Nöbet Tipi Nöbetsiz dönem Nöbetten 15-20 

Y~dns. No. de PRL düzeyi dakika sonra 
PRLdüzeyi 

1 H.A-15-E 6718 Hlsterik 3.3 ng/ml 4 ng/ml 

2 S.A-38-K 7203 
, . 9.2 ng/ml 10 ng/ml 

3 M.İ-35-K 11804 9.1 ng/ml 9.1 ng/ml 

4 M.Y-20-K 543 9.8 ng/ml 19 ng/ml 

5 N.S-30-K 11314 9.8 ng/ml 6.1 ng/ml 

6 O.Y-18-K 197 12.5 ng/ml 15.1 ng/ml 

7 l.E-16-E 15146 9 ng/ml 9.8 ng/ml 

8 M.G-43-K 13949 1 11.2 ng/ml 12.7 ng/ml 

9 A.S-35-K 8052 il 9 ng/ml 8 ng/ml 

10 Z.T-18-K 10077 
il 4.9 ng/ml 11.1 ng/ml 

11 Y.İ-30-K 5162 il 11.4 ng/ml 5.5 ng/ml 

12 M.Ç-20-E 10675 
il 3.5 ng/ml . 2.7 ng/ml 

13 G.K-17-K 41 il 9.3 ng/ml 12.7 ng/ml 

14 8.0-60-E 8014 
il 9.9 ng/ml 9.5 ng/ml 

15 N.Ö-60-E 4623 il 8.8 ng/ml 8.9 ng/ml 

16 T.V-53-K 5255 
il 8.5 ng/ml 11.4 ng/ml 

17 A.Y-15-E 5853 il 7.6 ng/ml 12.1 ng/ml 

18 S.A-37-K 5074 
il 11.5 ng/ml 14.5 ng/ml 

19 H.K-32-E 7386 1\ . 19.3 ng/ml 8.8 ng/ml 

20 S.A-19-E 200 
il 6.6 ng/ml 17.4 ng/ml 

21 O.Ö-35-K 6214 
il 7.5 ng/ml 6.2 ng/ml 

22 T.0-23-E 4336 
il 9.5 ng/ml 9.7 ng/ml 

23 Ş.A-29-K 8024 
il 14.3 ng/ml 17 ng/ml 

24 Ş.Ş-24-E 5828 il 8.5 ng/ml 8.6 ng/ml 

25 0.0-30-K 6515 
il 14.8 ng/ml 9.4 ng/ml 

26 A.K-44-E 6492 
il 3.7 ng/ml 3.4 ng/ml 

27 Ş.T-24-E 6240 
il 5.9 ng/ml 6.3 ng/ml 

28 A.A-27-K 4389 
il 8.2 ng/ml 13.1 ng/ml 

29 K.Y-29-E 8024 
il 3 ng/ml 6.8 ng/ml 

30 H.B-24-K 8637 
il 14.4 ng/ml 11.5 ng/ml 
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Gratik 1 • Epileptik hastalarda nöbetsiz dönem ve 
nöbet sonrası serum prolaktin düze~erinin 

karşılaştırılması 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 13141516 1718 19?0 212223M. 25!6 2728 29 30 

- NöOOtsiz OOıem rmJ ; Nöbet Soorası 

Grafik 2· Histerik hastalarda nöbetsiz dönem ve 
nöbet sonrası serum prolaktin düzeylerinin 

karşılaştırılması 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 13 14 1516 1718 19!0 212223!4 25?6 27 28 29 30 

- Ncmlslz OOıem 
~ Nöbet Soorası 
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Tablo-6: EKT yapılan hastalarda serum prolaktin düzeyleri. 

Adı Soyadı 
Yac;Cinsi 

M.Ö-23-E 

R.U-50-E 

U.G-27-E 

8.D-15-K 

l.G-62-K 

Z.A-18-E 

N.Y-31-K 

S.Ç-20-K 

M.Y-40-K 

S.A-20-K 

2 

Protokol 
Tanı 

EKf öncesi 
l\b. Prolaktin 

3 

6665 Şizofreni 10.1 ng/ml 

5251 Depresyon 13.3 ng/ml 

10409 Şizofreni 11 ng/ml 

14715 PMD 12 ng/ml 

6690 Depresyon 12.4 ng/ml 

3302 APA 9.8 ng/ml 

14485 Depresyon 13 ng/ml 

13403 Şizofreni 12.2 ng/ml 

6428 Şizofreni 14 ng/ml 

11433 D.S.P. 15 ng/ml 

Grafik 3- EKT yapılan hastalarda. EKT öncesi ve 
sonrası serum prolaıktin düzeylerinin 

karşılaştınlması 

4 5 6 7 8 

111 EKTÔ'CeSİ 
fEll EKT Sonrası 

EKT 15' sonra 
Prolaktin 

35.6 ng/ml 

35 ng/ml 

230 ng/ml 

79 ng/ml 

106 ng/ml 

36.9 ng/ml 

209 ng/ml 

98 ng/ml 

57 ng/ml 

43.1 ng/ml 

9 10 
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Tablo-7: Kontrol grubu olarak alınan hastalarda PAL düzeyleri. 

No. 
Mı Soyadı Protokol 
Yaşdns. f\b. Prolaktin düzeyleri 

1 H.Ç-25-E 17422 12 ng/ml 

2 B.G-19-E 12419 8.3 ng/ml 

3 Z.S-29-K 12396 8.3 ng/ml 

4 S.M-25-K 12081 12.3 ng/ml 

5 S.Ş-20-E 10399 7.3 ng/ml 

6 A.P-17-K 13833 9.5 ng/ml 

7 D.G-52-K 12784 5.6 ng/ml 

8 S.Y-30-E 13923 11.6 ng/ml 

9 M.U-19-K 6163 13.5 ng/ml 

10 T.A-18-K 3015 8.5 ng/ml 

11 R.U-40-E 9625 14.8 ng/ml 

12 D.V-27-E 1545 10.5 ng/ml 

13 S.Y-28-K 7490 12.6 ng/ml 

14 E.K-45-E 7248 9 ng/ml 

15 B.i-20-E 7320 13.1 ng/ml 

16 K.T-19-E 3585 10.5 ng/ml 

17 H.Ç-25-K , 7322 9 ng/ml 

18 F.S-19-E 11130 8 ng/ml 

19 Y.D-15-E 10706 6.6 ng(ml 

20 O.K-30-K 1315 16.3 ng/ml 

21 H.K-28-K 10806 15 ng/ml 

22 H.T-16-K 1211 12.7 ng/ml 

23 N.E-15-E 10744 16.1 ng/ml 

24 0.F-24-E 914 8.5 ng/ml 

25 l.E-22-E 15146 13.3 ng/ml 

26 S.P-35-K 154 8.9 ng/ml 

27 M.S-40-E 368 9.7 ng/ml 

28 A.Y-20-K 10200 9.3 ng/ml 

29 S.A-21-K 15048 9.4 ng/ml 

30 A.D-35-E 14373 9 ng/ml 
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TARTIŞMA 

Epilepsi tanısı koyabilmek için günümüze kadar bir çok çalışma yapılmıştır. EEG 

tanıda büyük ölçüde yardımcı olmakta, bazen çeşitli aktivasyon yöntemleri kullanılarak 
çekilen EEG ile tanı konabilmektedir. Yine nöbet hakkında hasta yakınlarından alınan 
bilgiler, nöbetin hekim tarafından gözlenmesi tanıya yardımcı olmaktadır. Bununla 

birlikte klinik uygulamada öyle hastalarla karşılaşılmaktadır ki nöbeti gözleyen hekim 

bile olsa epilepsi ile histerik bayılma arasında kesin klinik bir ayırım yapamamakta ve · 
bazen EEG de bu konuda yardımcı olamamaktadır. Hastaların büyük çoğunluğunda ise 

nöb~ti görmek hekim için mümkün olamamaktadır. 

Bu iki tablonun birbiri ile çok karıştığı hallerde, hastalığın kesin tanısının 

konması ve tedavi planının yapılması nörolog yada psikiyatrist açısından önem 

kazanırken, hastanın bazı problemlerinin (askerlik, şöförlük, adli ve ailevi sorunlar 

gibi) çözümü yönünden de hekime sorumluluk yüklemektedir. Bu nedenle ayırıcı tanının 

en kısa zamanda yapılıp bir an önce uygun tedaviye başlanmasının hem hasta ve hemde 

hekim yönünden sayısız faydaları vardır (4,5,6, 15, 17). 

Bugün tanıda güçlük yaratabilen epilepsi ve histeri vakalarının ayırımında, 

serum prolaktin düzeylerine bakılmasının kullanışlı bir yöntem olabileceği gündeme 

gelmiş ve bu konuyu ilk kez 1978 yılında Trimble araştırmıştır (43). 

Trimble yaptığı çalışmada epileptik nöbet ve EKT'yi takiben serum prolaktin 

düzeyinde belirgin bir yükselme olurken, histerik konversiyon nöbetini takiben bir 

Yükselme gözlenmediğini hatta düşmenin dahi olabileceğini gösterdi. Trimble 9 epileptik, 

7 histerili ve 11 EKT yapılan hasta üzerinde ç~lıştı. Epilepsi vakalarının çoğunluğu 

tonik-klonik nöbetler idi. Nöbetsiz dönemlerde ve nöbeti takib eden 15-25 dakika 

içerisinde serum prolaktin düzeyleri ölçüldü, nöbetsiz dönemlerde serum prolaktin 

düzeyleri normal değerlerde, nöbet sonrası ise normal değerlerinin üzerinde idi. Histerik 

nöbetleri takiben herhangi bir yükselme gözlenmedi. EKT yapılan hastalarda, EKT öncesi 

ve EKT'yi takiben 15-25 dakika içerisinde ölçüm yapıldı, EKT öncesi serum prolaktin 

düzeyleri normal bulunurken EKT sonrası oldukça yüksekti (43). 

Adı geçen yazar, beyin sapındaki anormal elektrik! aktivitenin hipotalamik 

bölgeye de yayılmasının prolaktin düzeyindeki yükselmenin nedeni olabileceğini 
belirterek, kompleks parsiyel nöbeti olan bir hastasındaki prolaktin yükselmesinide 
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hipotalamusun !imbik sistemle olan yakın ilişkisine bağlamaktadır (43). 

Abbott ve arkadaşları da çalışmalarında benzer sonuçlar bulduklarını, ancak 

Trimblenin çalışmasını kontrolsüz bulduklarını belirterek, nöbet esnasındaki stres 

faktörünün de araştırılmasının gerekliliği üzerinde durdular. Bu nedenle epileptik nöbeti 

olan hastalarla, histerik nöbet geçiren hastalarda nöbet sonrası prolaktin düzeyi ile eş 

zamanlı kortizol düzeyine baktılar. Hem prolaktin hemde kortizol düzeylerinde önemli bir 

artış görüldüğünü rapor ettiler. Kortizol düzeyindeki bu artışın non spesifik stres 

cevabını yansıtabileceğini, fakat prolaktin düzeyindeki artışın bu şekilde izah 

edilemeyeceğini, bunun muhtemelen bayılma esnasında hipotalamik nörotransmitter 

aktivitede bir değişme olasılığına bağlı olabileceğini ileri sürdüler (44). 

Abbott ve grubu, grand mal nöbet esnasında tübero-infundibuler dopamin 

inhibisyonunun spekülatif bir izah şekli olduğuna katılmaktadırlar. Nedeni kesin olarak 

açıklanamamasına rağmen, epileptik nöbet sonrasında serum prolaktin düzeyinde 

yükselme olduğu gerçeğinden hareketle epllepsinin; histeriden ayırımında serum 

prolaktin düzeyindeki değişikliklerin kliniklerde kullanılabileceğini rapor ettiler (44). 

Dana-Haeri ve arkadaşları çalışmalarında benzer sonuçlar bildirdiler. Hem 

jeneralize tonik-klonik hemde parsiyel nöbetleri olan 64 hasta (42 erkek, 22 kadın) 

üzerinde yaptıkları çalışmada, nöbetten 20 dakika ve bir saat sonra kan örnekleri aldılar. 

Ayrıca bazal hormon düzeylerini değerlendirmek için nöbetsiz intervaller boyunca kan 

örnekleri aldılar. 

Jeneralize ve parsiyel nöbeti takiben prolaktin düzeyinin 20 dakika sonra hem 

erkeklerde, hemde kadınlarda yü~seldiğini gösterdiler. Bu sonuca göre serum prolaktin. 

düzeyinin epileptik bayılmaların histerik bayılmalardan ayırımında kullanılabilecek bir 

kriter olabileceğini rapor ettiler (45). 

Collins ve arkadaşları epileptik bayılmaları olan hastalarla, psödo epileptik 

bayılmaları olan hastaları karşılaştırdılar. 18 jeneralize, 1 o parsiyel nöbeti olan ve 8 

psödo epileptik hastada bayılmayı takiben seriyal serum prolaktin ölçümleri yaptılar 

(bayılmadan 15-20 dakika sonra). Jeneralize bayılmaları takiben prolaktin düzeylerinin 

yükselmesine karşın, diğer bayılma şekillerinden sonra bu değerlerin normal olduğunu, 

böylece serum prolaktin düzeylerinin jeneralize bayılmalar ve psödo epileptik 

bayılmaları ayırt etmede kullanılabileceğini gösterdiler (46). 

Rodin ve arkadaşları, 33 erkek jeneralize epilepsili hasta üzerindeki 
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çalışmalarında, epileptik nöbet sonrası serum prolaktin düzeyinin önemli derecede 
yüksek olduğunu göstermişlerdir (47). · 

Wyllie ve arkadaşları 17 epileptik hastada postiktal serum prolaktin düzeylerini 

inceledi; çalışma kapsamına·aıınan hastaların% 80'ninde sernm prolaktin düzeylerinin 

normal değerin üç katına ulaştığını rapor ettiler (48). 

Pritchard ve arkadaşları, epileptik bayılması olan 6 hastada nöbetsiz dönemlerde 

ve bayılmayı takiben serum prolaktin düzeylerini incelemişler, bu hastalarda nöbet 

sonrası prolaktin değerinin nöbetsiz dönemlerdekinin iki katına çıktığını bulmuşlardır. 

Aynı çalışmada 6 histerik konversiyon nöbeti gösteren hastada nöbetsiz dönemde ve nöbet 

sonrası serum prolaktin düzeylerini incelemişler, bazal değerlere göre herhangi bir artış 

gözlemediklerini rapor etmişlerdir. Bunun sonucu olarak epileptik bayılma ile histerik 

bayılma arasında ayırım yapmak için serum prolaktin konsantrasyonunun faydalı 

biokimyasal bir metod olduğunu tavsiye etmişlerdir (49). · 

Bye ve arkadaşları epileptik bayılma sonrası prolaktin düzeylerini incelediler. 

Bu çalışmada 10 hasta tonik-klonik, 5 hasta kompleks parsiyel nöbet, 3 hasta da nan 

epileptik nöbet geçiriyordu. Hastaların yaşları 3-14 arasındaydı. Tonik-klonik nöbetleri 

olan hastalarda nöbet sonrası serum prolaktin düzeyi normal değerlere göre yüksekti. 

Kompleks parsiyel nöbetleri olan hastalardan 3'ünde normalden yüksek değerler elde 

edildi. ikisinde değişiklik yoktu, nan epileptik nöbet geçiren hastalarda normal düzeylere 

göre herhangi bir yükselme gözlenmedi (50). 

Laxer ve arkadaşları yaptıkları çalışmada; tonik-klonik nöbetler, 

el.ektrokonvülzif tedavi ve parsiyel nöbetlerden so~ra, serum prolaktin düzeyinin 

yükseleceğini, bunun nöbet sonrası 15-20. dakikalarda en yüksek değerlere 

ulaşılabileceğini, ayrıca psödo nöbetleri olan hastalarda nöbet sonrası prolaktin 

değerlerinde yükselme olmad@nı gösterdiler (51 ). 

Culebras ve akadaşları epileptik ve stresli grupta, ayrıca nan epileptik ve · 

stressiz kontrol grubunda büyüme hormonu, kortizol ve prolaktin düzeylerini 

araştırdılar, epileptik nöbet sonrası büyüme hormonu, kortizol ve prolaktinin serum 

düzeylerinin yükseldiğini, stresli hastalarda ise kortizol ve prolaktin düzeyinin çok hafif 

yükseldiğini, büyüme hormonunun artmadığını göstermişler ve bu artışta nörojenik 

stimulusları sorumlu tutmuşlardır (52). 

Sperling ve arkadaşları parsiyel nöbetleri takiben serum prolaktin 
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düzeylerindeki değişiklikleri belirlemek amacıyla yaptıkları çalışmada; EEG'de bilateral 

limbik tutulum gösteren kompleks parsiyel nöbetli hastalarda postiktal prolaktin 

düzeyinin yükseldiğini gösterdiler (53). 

Yerby ve arkadaşları; epllepsi teşhisinde serum prolaktin değerlerindeki 

değişiklikleri ve bunun teşhlsdeki önemini incelemişler, postiktal serum prolaktin 

düzeyinin yüksek olmasının gerçek bir epilepsinin yüksek derecede belirleyicisi, normal 

serum düzeyinin ise psödo nöbet için tanı koydurucu bir kriter olduğunu bildirmişlerdir 

(54). 

Jackel ve arkadaşları yaptıkları çalışmada; temporal ·Iobu kuşatan kompleks 

parsiyel nöbetlerden sonra serum prolaktin düzeylerinin geçici olarak yükseldiğini, böyle 

yükselmelerin psödo nöbetli hastalarda olmadığını rapor etmişlerdir (55). 

Tomson ve arkadaşları, epileptik bayılmalar sonrası serum prolaktin 

konsantrasyonlarının arttığını, bunun nöbet sonrası 20-30. dakikalar içinde en yüksek 

düzeyde olduğunu, psödo epileptik nöbetlerde prolaktin düzeyinde bir yükselme 

olmadığını, dolayısıyla nöbetten 20-30 dakika sonra saptanan serum prolaktin düzeyinin 

epileptik ve non epileptik durumları ayırmak için kullanılabileceğini göstermişlerdir 

(56). 
Bizim çalışmamızda; diğer çalışmalarla uyumlu olarak epileptik nöbeti takiben 

serum prolaktin düzeyinde belirgin yükselme olmasına karşın, histerik konversiyon 

nÇ>betlerini takiben bakılan prolaktin düzeyleri normal olarak bulunmuştur. 

Çalışmamıza 111. grup olarak EKT yapılan hastaların alınmasının nedeni; EKT 

esnasında hastalarda jeneralize tonik-klonik nöbetin ortaya çıkmasıdır. 

EKT başlangıçta her türlü ruhsal tabloda yaygın olarak kullanılırken, son yıllarda 
yapılan çalışmalarda şizofrenideki etkisinin tartışmalı olduğu görülmüştür. Buna karşılık 
affektif hastalıklarda ve özellikle ciddi depresyonlarda son derece etkin bir yöntemdir 

(57,58). 

1950 ve 1960 yıllarında anti-psikotik ilaçların kullanılmaya başlaması ile 

şizofreninin tedavisi bu yöne kaymış, fakat depresyon tedavisinde, yine en etkin yöntem 

olarak EKT yerini korumuştur (59). 
EKT ile beyin monoaminlerinde meydan~ gelen değişiklikler ve bu değişikliklerin 

terapötik sonuçları tartışılırken, 1976'da Ohman ve arkadaşları ilk defa EKT ile serum 

prolaktin düzeyinde değişme olduğuna dikkati çekmişlerdir. Ohman ve arkadaşlarının, 
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endojen depresyon tanısı ile takip ettikleri ve, EKT yapılan 9 hastanın hepsi de EKT'ye 

ilaveten trisiklik antidepresan almakta idiler. Hastaların hepsine EKT'den önce 0,25 mgr. 
' ' 

atropin yapılmış ve thiopentone sodium ve suxamethonium clorid ile genel anestezi 

sağlanmıştı. Küçük cerrahi girişimler için aynı şekilde genel anestezi uygulanan dört 

kadın hasta da kontrol grubunu oluşturuyordu. EKT öncesi ve 15 dakika sonrası alınan 

serum prolaktin düzeyleri arasında çok belirgin fark vardı. Serum prolaktin düzeyi 

EKT'den 6 saat sonra önemli ölçüde düşmekte, 24 saat sonra ise bazal düzeylere 

yaklaşmakta idi. Kontrol grubundaki serum prolaktin düzeyleri (anestezi öncesi ve 

sonrası) arasındaki farklılık ise istatistik! önem taşımıyordu (60). 

Yazarlara göre prolaktin düzeyinin yükselmesinin sebebi, hipotalamik nöronlar 

da dahil olmak üzere tüm santral nöronların non spesifik jeneralize deşarjıdır. Bu etkinin 

cerrahinin ve anestezinin etkisinden bağımsız olduğu kontrol grupları ile gösterilmiştir 
(60). 

O'Dea ve arkadaşları 12 hastada yaptıkları benzer bir çalışmada, ilk 5 EKT'de her 

EKT'den önce, 5 dakika, bir saat ve 24 saat sonra serum prolaktin düzeyine baktılar ve 

Ohman~ın çalışmasında EKT'den 15 dakika sonra ulaşılan değerlere 5 dakika sonra dahi 

ulaşılabileceğini ve 24 saat civarında tedavi öncesi düzeylere çok yaklaşıldığını 

vurguladılar. Kendilerinden önce yapılan çalışmadan farklı olarak da 4. ve 5. EKT'den 

sonra, EKT'yi takiben ortaya çıkan prolaktin düzeyindeki yükselmenin önceki EKT'ler 

kadar belirgin olmadığına dikkati çektiler (42). 

Yazarlar, EKT'yi takiben ortaya çıkan prolaktin düzeyindeki yükselmeyi; 

"spesifik hipotalamik dopaminerjik inhibitör sistemin ·strese karşı nan-spesifik bir 

cevabıdır" şeklinde rapor ettiler (42). 

Bu çalışmaları takiben "EKT'nin neden olduğu prolaktin yükselmesinin 

nan-spesifik stres reaksiyonu mu? yoksa jeneralize nöronal deşarja mı bağlıdır?" 
tartışması ortaya çıktı. 

Arata ve arkadaşları yaptıkları araştırmada; EKT yapılan hastalarda strese 

prolaktinden daha duyarlı olan kortizol, büyüme hormonu ve TSH'nın serum düzeylerini 

prolaktin ile eş zamanlı olarak çalıştılar. 14 şizofrenik hastada EKT öncesi, 15 dakika, 

60 ve 120 dakika sonrası aldıkları kanda her 4 hormona baktılar. Prolaktin düzeyindeki 

gözlenen belirgin artışa karşın büyüme hormonu ve TSH'da önemli bir yükselme 

olmamasını yazarlar; prolaktindeki artışın hipotalamo-hipofizo-troid aksı üzerinden 



34 

olmadığının delili olarak kabul ettiler. Prolaktindeki artışın bir diğer nedeni olarak da 

stres düşünülmekte idi, oysa strese prolaktinden daha duyarı ı olan kortizol ve büyüme 

hormonu düzeylerinin normalden çok az yüksek olmasının dikkat çekici olduğunu 

vurguladılar (41 ). 
Yazarlara göre prolaktin düzeyindeki yükselmenin nedeni, EKT ile ortaya çıkan 

akut dopaminerjik lnhibisyondur (41 ). 
Trimble çalışmasında 11 EKT yapılan hastayı inceledi. Hastalarda EKT öncesi ve 

EKT'yi takiben 15-25. dakikalarda serum prolaktin düzeyleri ölçüldü. EKT öncesi 

prolaktin düzeylerini normal bulduğunu, EKT sonrası serum prolaktin düzeylerinin 

oldukça yüksek olduğunu rapor etti (43). 
Heinz ve arkadaşları ağır depresyonlu 8 kadında EKT'den önce ve EKT'den 6 dakika 

sonra serum prolaktin, büyüme hormonu, kortizol, TRH, nikotin ve östrojen stimüle edici 

hormon düzeylerini ölçtü, prolaktinde önemli derecede artma gözlendi, diğerlerindeki 

artış ise önemli ölçüde değildi. Bu sonucu ise yazarlar; EKT'nin hormon salınımını 

selektif olarak etkilediği şeklinde yorumladılar (61). 

Bizim çalışmamızda; EKT yapılan hastalarda EKT öncesi serum prolaktin 

düzeyleri normal sınırlardaydı. EKT'yi takiben 15 dakika içerisinde alınan kan 

örneklerinde serum prolaktin düzeyi normal sınırlardan oldukça yüksek bulundu, bu 

sonucun da diğer çalışmalarla uyumlu olduğu gözlendi. 
Çalışmamızda parametreleri çoğaltmamak amacıyla epileptik nöbetler tiplerine 

göre bir ayırım yapılmamıştır. Bu nedenle değişik nöbet tipleri arasında serum prolaktin 

düzeyterindeki değişiklikler konusunda yorum yapamamaktayız. Ancak ileröe yapılacak 

çalışmalarda bu konunun da ayrıntılarıyla araştırılabileceği kanısındayız. 

I, 
l' 

l 
(, 
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SONUÇ 

Epileptik ve histerik bayılmaların ayırıcı tanısında nöbet sonrası serum 

prolaktin düzeyinin önemi araştırılmış ve aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. 

1- Epileptik hastalarda nöbetsiz dönemlerde serum prolaktin düzeyi normal 

sınırlarda bulunmuştur. 

2- Epileptik nöbeti takiben serum p~olaktin düzeyinde çok belirgin bir yükselme 

olmaktadır. 

3- Histerik bayılmaları olan hastalarda nöbetsiz dönemlerde ve nöbeti takiben 

serum prolaktin düzeylerinde herhangi bir artış olmamakta, normal sınırlar içerisinde 

kalmaktadır. 

4- EKT öncesi bazal prolaktin düzeyleri normal sınırlarda bulunmuştur. 

·s- EKT sonrası serum prolaktin düzeyleri bazal düzeylerle karşılaştırıldığında 

belirgin bir yükselme olduğu gözlenmiştir. 

6- Epileptik nöbet sonrası ve histerik nöbet sonrası serum prolaktin düzeyleri 

karşılaştırılmış, epilepsi sonrası değerler oldukça yüksek olarak bulunmuştur. 

Bu sonuçlara göre: serum prolaktin düzeyinin epilepsi ve histerik nöbetlerin 

birbirinden ayırımında oldukça güvenilir bir yöntem olarak kullanılabileceği 

kanaatindeyiz. 
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ÖZET 

Bazı epileptik nöbetlerle, histerik bayılmaların ayırıcı tanısında diagnostik 

zorluklar vardır. Son yıllarda EKT ve epileptik nöbet sonrası serum prolaktin düzeyinin 

yükseldiği görüşü, epilepsi ve histerinin ayırıcı tanısında serum prolaktin düzeylerine 

bakılması düşüncesini ortaya çıkarmıştır. 

Bu çalışma; 30 epileptik, 30 histerik ve 1 O EKT uygulanan hasta ile, kontrol 

grubu olarak alınan 30 sağlıklı kişi üzerinde yapıldı. 

Epilepsili ve histerili hastalarda nöbetsiz dönemlerde ve nöbet sonrası, EKT 

yapılan hastalarda EKT öncesi ve EKf sonrası serum prolaktin düzeyleri ölçüldü. Epileptik 
' ' ' 

bayılma ve EKT sonrası serum prolaktin düzeyleri normal sınırların çok üzerindeydi. 

Histerik bayılma sonrası ise serum prolaktin düzeylerinde yükselme gözlenmedi. 

Elde edilen sonuçlar konu ile ilgili literatürlerle tartışıldı. 
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EK-1. 

Adı Soyadı : 

Yaş Cinsiyet : 

Tanı 

1- Nörolojik muayene : 

2- Klinik nöbet türü : 

3- Histerik nöbet : 

4- Rutin tetkikler : 

ANKET FORMU 

A) Primer jeneralize 

a) Petit mal 

b) Grand mal 

c) Myoklonik 

B) Basit parsiyel 

C) Kompleks parsiyel : 

D) Fokal-Jeneralize : 

E) Sınıflandırılmayan: 

a) Tam idrar 

b) Hb, Bk, 

c) Sedimantasyon : 

d) Glikoz, BUN, Kreatinin, 
5- Bu çalışmaya özgü laboratuvar tetkikler : 

Serum prolaktin düzeyi : 

a) Nöbetsiz dönem 

b) Nöbet sonrası 10-25' arası : 
6- EEG sonucu 

Tarih ve Prot. 

Adres: 




