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ÖZET 

Bebek N. Temporal Lob Epileptogeneziyle İlişkili Genlerin Ekspresyon Analizi. 
İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Genetik Anabilim Dalı. Doktora 
tezi. İstanbul-2009. 

Mezyal temporal skleroz (MTS) ilaç tedavisine dirençli semptomatik parsiyel 
epilepsilerin  en sık nedenidir. Bu özel durumun gelişim mekanizması ve genetik temeli 
tam olarak anlaşılamamıştır. Amacımız, gama-aminobütirik asit reseptörü alfa-1 
(GABRA1), ‘’four-and-a-half lim domains’’ (FHL2), 5-hidroksitriptamin reseptör 2A 
(HTR2A), beyin kaynaklı nörotrofik faktör (BDNF), nöropeptid-Y 1R (NPY1R), 
akuaporin-1 ve 4, çoklu ilaca direnç (MDR1) geni ekspresyonlarını inceleyerek, 
MTS’ye neden olan patogenetik mekanizmaların aydınlatılmasıdır.  

Gen ekspresyonları cerrahi tedavi amacıyla çıkarılan insan beyin dokularında 
incelenmiştir. Kontrol grubu ise ilk 24 saatte yapılan, otopsi örneklerinden oluşmuştur. 
Yukarda belirtilen sekiz aday ve üç referans gen kantitatif gerçek zamanlı PZR ile 
incelenmiştir. Rölatif ekspresyon delta Ct yöntemine göre hesaplanmış ve sonuçlar 
Mann Whitney U testi ile karşılaştırılmıştır.   

MTS’ye bağlı dirençli epilepsisi olan 23 ve 9 otopsi örneği dahil edilmiştir. Klinik 
bulgular daha önceki çalışmalarla uyumludur ve hastaların %60,9’u postoperatif 
dönemde nöbetsizdir. MTS hastalarında FHL2, HTR2A ve BDNF genleri düşük 
ekspresyonlu, MDR1 geni ise yüksek ekspresyonlu bulunmuştur. GABRA1, NPY1R, 
AQP-1 ve 4 genlerinin ekspresyon düzeyleri 2 grup arasında farklılık göstermemektedir. 
AQP-4 ile yapılan immunhistokimya analizi ekspresyon sonuçlarını desteklemektedir.  

Çalışmamız insan beyin dokusunda yapılan ilk aday gen ekspresyon çalışmalarından 
olması açısından önem taşımaktadır. Verilerimiz belirtilen genlerin MTSli olgularda 
inhibitör nörotransmisyonda, nörogenezin düzenlenmesinde ve tedaviye direnç 
gelişiminde yer aldığını düşündürmektedir. İlişkili diğer genlerin çalışmaya dahil 
edilmesi ve ''microarray'' tekniği ile hedefin genişletilmesi bu çalışmanın daha sonraki 
hedeflerini oluşturacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Epilepsi, Epileptogenez, Mezyal temporal skleroz, Gen 
ekspresyonu, İnsan hipokampusu.  

Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 
desteklenmiştir. Proje No: T-794/07032000.  
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ABSTRACT 

Bebek N. Expression Analysis Of Genes Associated With Temporal Lobe 
Epileptogenesis, Istanbul University, Institute of Health Sciences, Department of 
Genetics PhD Thesis. Istanbul-2009. 

Mesial temporal sclerosis (MTS) is the most frequent cause of medically refractory 
symptomatic partial epilepsy. The developmental mechanism and genetic background 
of this unique pathology is not well understood.  Our aim was to explore the 
pathogenetic mechanisms causing MTS through the evaluation of expression of gamma-
aminobutyric acid receptor alpha-1 (GABRA1), four-and-a-half lim domains (FHL2), 5-
alpha hydroxytryptamine receptor 2A (HTR2A), brain-derived neurotrophic factor 
(BDNF), neuropeptide-Y 1R (NPY1R), Aquaporin-1 and 4, multidrug resistance 
(MDR1) genes. 

Gene expressions were investigated in surgically removed human brain tissues. The 
control group was constituted from autopsy samples. We analysed the 8 above 
candidate and 3 reference genes by quantitative real-time PCR. Relative expressions 
were calculated according to the delta Ct method and the results were compared by 
Mann Whitney U test.  

23 epileptic patients with refractory epilepsy due to MTS and 9 autopsy specimens were 
included.  Clinical findings were concordant with previous studies and 60.9% of the 
patients were seizure-free in the postoperative period. FHL2, HTR2A and BDNF genes 
were down-regulated and MDR1 gene expression was up-regulated in MTS patients. 
GABRA1, NPY1R and AQP-1 and 4 genes expression levels did not differ between the 
2 groups. Immunohistochemical analysis of AQP-4 supported the expression results.  

The significance of our study resides in the fact that it is among the first candidate gene 
expression analyses in the human brain tissue. Our data supported the roles of these 
genes in inhibitory neurotransmission, modulation of neurogenesis and resistance to 
therapy in MTS patients. Prospective studies should include the expresssion analysis of 
other related candidate genes, and ultimately the comparison of the gene expression 
profile using microarray technology. 

Key Words: Epilepsy, Epileptogenesis, Mesial temporal sclerosis, Gene expression, 
Human hippocampus.  

The present work was supported by the Research Fund of Istanbul University. Project 
No. T-794/07032000.  

 



1. GİRİŞ VE AMAÇ 

1.1.Giriş 

Epilepsi nörolojik hastalıklar içinde ikinci sıklıkta görülen hastalık grubunu 

oluşturmaktadır. Toplumdaki genel sıklığı % 1 civarında görülmekte ve kronik bir hastalık 

olarak önemli bir toplumsal sağlık sorunu oluşturmaktadır. Epilepsili hastaların yaklaşık % 

40’ında tedaviye rağmen nöbetlerin devam etmesi bu sorunun boyutunu daha da 

büyütmektedir (1). Epilepsilerin birçok farklı etiyolojisi olmakla birlikte, altta yatan bir beyin 

hastalığına bağlı olarak gelişen semptomatik parsiyel epilepsilerde tedaviye direnç oranı 

belirgin şekilde artmaktadır. Beynin belli bir bölgesinden kaynaklanan parsiyel nöbetlerin, % 

60-70’i temporal lob kaynaklıdır ve bu grupta en sık rastlanan patoloji hipokampal skleroz 

olarak da adlandırılan mezyal temporal sklerozdur (MTS). MTS tedaviye dirençli epilepsiye 

en sık neden olan sendromdur ve cerrahi tedavinin % 70 oranında başarı sağlaması dikkat 

çekmektedir (2). 

MTS’nin etiyopatolojisi tam olarak bilinmemekte, çocukluk çağında uzamış komplike 

febril nöbetlerin MTS’nin nedeni mi yoksa aynı patolojik sürecin erken dönem göstergesi mi 

olduğu tartışılmaktadır. MTS’de ailede epilepsi öyküsü sıktır. Başlangıç yaşı 10’lu yaşlardır, 

ergenlik-gençlik döneminde remisyonu takiben nöbetler yeniden başlar. Tam olarak 

belirlenemeyen başlangıç hasarını takiben belli bir süre sonra spontan nöbetlerin ortaya 

çıkması epileptogenez sürecinin bir özelliğidir. Bu latent (sessiz) dönemde yaş, cins, genetik 

faktörlerin etkisiyle hücre ölümü, aksonlarda filizlenme, sinaptik reorganizasyon, farklı tipteki 

lokal reseptörlerin özelliklerinde değişiklikler meydana gelir. Tüm bu epileptogenez süreci 

günler-aylar veya yıllar içinde gelişir ve bu süreçte genetik ve edinsel mekanizmalar rol oynar 

(3). 

Bu mekanizmayı ve yer alan genleri anlamada hayvan modelleri ve insan cerrahi 

materyelindeki çalışmalar önem taşımaktadır (4). Hayvan modellerindeki nöropatolojik 

değişiklikler insanda görülen değişikliklerle aynı çizgidedir (5). Bu modellerde fonksiyonel 

genomik ve proteomik çalışmalar sürdürülmektedir. Günümüzde genomik profilleme 

çalışmaları cDNA ve oligonükleotid microarray stratejileri, mRNA hibridizasyonu ile 

yapılabilmektedir (6). Kısıtlı sayıda olmakla birlikte bu çalışmalar önemli bilgiler 

sunmaktadır. Farklı düzeyde ekspresyon gösteren genlerin çoğunun sinyal iletimi, sinaptik ve 

aksonal plastisite ve hücresel metabolizmayla ilgili olduğu bulunmuştur (7). Ancak araştırma 



 

 

2

2

sonuçlarının her zaman birbiriyle uyumlu olmaması ve çelişkili sonuçların görülmesi dikkat 

çekicidir.  

Temporal lob epilepsisinde hipokampustaki değişikliklerin karmaşıklığı patogenezde 

birçok gen ve sinyal kaskadının rol aldığını düşündürmektedir. Ancak tedaviye dirençli 

TLE’li hastaların hipokampusu hastalığın ilerlemiş, kronik dönemini yansıtmaktadır. Sonuç 

olarak insan-MTS-epileptogenez ilişkisindeki bilgiler halen yetersizdir ve süreç belirsizliğini 

korumaktadır.  

Bugünkü koşullarda epilepsinin tedavisi nöbetlerin önlenmesiyle (antiepileptik tedavi) 

sınırlıdır. Epileptogenez mekanizmasının anlaşılması, patogenetik mekanizmanın 

aydınlatılarak, anti-epileptojenik ajanların geliştirilmesi ve bu sürecin önlenmesini sağlaması 

açısından önem taşımaktadır.  

1.2.Amaç  

Bu çalışmada insanda temporal lob epilepsisinden sorumlu epileptogenez 

mekanizmasının gen ekspresyonu yöntemi ile incelenmesi amaçlanmaktadır. Medikal 

tedaviye dirençli olup epilepsi cerrahisi uygulanan mezyal temporal lob epilepsili hastaların, 

hipokampus dokusunda, epileptogenezde etkili olduğu düşünülen genlerin ekspresyonu 

gerçek zamanlı kantitatif polimeraz zincir reaksiyonu yöntemiyle değerlendirilmiştir. Çeşitli 

araştırmalarda TLE’sinde yer aldığı gösterilmiş ve ekspresyon değişiklikleri saptanmış olan 

ana mekanizmalardan sorumlu tutulan aday genler incelenerek seçilmiş ve çalışmaya dahil 

edilmiştir (8,9,10). Böylece TLE’sinde yer alan epileptogenez mekanizmasının incelenmesi 

ve hastalığa neden olan patogenetik mekanizmanın aydınlatılmasına katkıda bulunulması 

hedeflenmiştir.  

İnhibisyon mekanizmasında ana sorumlu olduğu düşünülen gama aminobutirik asit 

reseptörü alfa 1 alt ünitesi (GABRA1) ve nörotransmitter sistemde rol alan “four and a half 

LIM domains” 2 (FHL2) ve 5-hidroksitriptamin (serotonin) reseptör 2A (HTR2A) genleri 

çalışmaya alınmıştır (8,11). Nörogenez ve eksitatör NMDA reseptörüne etkisi bilinen  beyin 

kaynaklı nörotrofik faktör (BDNF) ve Nöropeptid-Y 1R (NPY1R) genleri diğer aday genler 

olarak belirlenmiştir (12,13). Son yıllarda beyin su pompası olarak görev yapan Akuaporin-1 

ve 4 (AQP1 ve 4) genlerinin MTS patogenezinde rolü vurgulanmaktadır ve AQP-4’ün 

hastalarda ekspresyonunun arttığını gösteren bir tek çalışma bulunmaktadır (10). MTS 

hastalarında önemli bir sorun olan tedaviye direnç gelişiminden sorumlu olabileceği 
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düşünülen çoklu ilaca direnç geninin (MDR1) aynı zamanda fizyopatolojideki rolü 

belirsizliğini korumaktadır (14).  

Önemli yolaklarda rol oynadığı düşünülen bu aday genlerin incelenmesi ve böylece 

epileptogenez sürecine ışık tutması amaçlanmıştır. Çalışmamız insan beyninde yapılan ilk 

ekspresyon çalışmalarından olması açısından önemlidir. Ayrıca mekanizmada rol oynayan 

diğer genlerin incelenmesi, immunohistokimya ve elektron mikroskobi ile morfolojik analizi, 

‘’mikroarray’’ çalışmalarının planlanarak araştırılmanın genişletilmesi diğer hedefleri 

oluşturmaktadır. 
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1.Epilepsiler  

2.1.1.Giriş 

Epilepsi artmış nöronal uyarılabilirlik sonucu gelişen, tetikleyen belli bir neden 

olmadan, beyin fonksiyonlarının geçici olarak etkilendiği tekrarlayan nöbetler ile şekillenir. 

Modern tıpta kabul gören bu terim ilk kez 19. yüzyılda İngiliz nörolog Hughlings Jackson 

tarafından kullanılmıştır (15).  

Epilepsi kelimesi eski Yunan dilinde ‘’tutmak, yakalamak’’ anlamını taşımaktadır 

(15). Hipokrat 2500 yıl önce ``Kutsal Hastalık (The Sacred Disease)`` adlı kitabında 

epilepsiyi tanımlamış, doğaüstü güçler tarafından meydana gelmediğini, kalıtsal bir hastalık 

olduğunu açıklamıştır (16) . Ancak geçen yüzyıla kadar epilepsi etiyopatogenezi ve genetiği 

konusundaki bilgilerimizde belirgin bir gelişme olmamıştır. Yirminci yüzyılın başlangıcından 

itibaren, aile çalışmaları ile hastalığın kalıtsal özellikleri belirlenmeye, görüntülemedeki 

gelişmeler ve artan cerrahi tedavi olanakları ile hastalık mekanizmaları hakkında bilgiler 

birikmeye başlamıştır (17). İkiz çalışmaları (18), hayvan deneyleri, mutant fare modelleri 

(17), insan genom çalışmaları (19) ve polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) gibi gelişen yeni 

teknikler ile birlikte hastalığın genetik ve etiyopatogeneze yönelik temellerinin aydınlatılması 

geçtiğimiz yüzyılda hız kazanmıştır. Öncelikle klasik Mendel tipi kalıtım özelliği gösteren 

hastalıklar incelenmeye başlanmış ve bazı gen mutasyonları saptanmıştır. Unverricht-

Lundborg tipi progresif miyoklonus epilepsisi ve bazı idyopatik jeneralize epilepsiler bu 

gelişmelere örnek olarak verilebilir (20,21).  

Epilepsi alanındaki çok sayıda çalışma aynı zamanda dirençli epilepsilerin en sık 

nedeni olan temporal lob epilepsisi konusunda yapılmaktadır. Epileptogenezin hala tam olarak 

anlaşılmamış olması nedeniyle, son yıllarda epilepsinin nedeni olarak gelişim mekanizmaları 

üzerinde durulmakta ve doku düzeyinde incelemelerle bu çalışmalar yeni bir boyut 

kazanmaktadır. Epilepsi cerrahisinin gelişmesi ile epilepsi olgularından elde edilen dokularda 

yapılan çalışmalar önem taşımaktadır. 

2.1.2.İnsidans ve Prevalans 

Epilepsi nöroloji pratiğinde en sık karşılaşılan hastalıkların başında gelmektedir. Genel 

olarak toplumda görülme sıklığı %0.5-3 arasında değişmektedir (15). Ancak bazı nöbet 
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tiplerinde etnik köken önem taşıyabilmektedir. Örneğin febril nöbet (FN) sıklığı Japonya’da 

diğer toplumlara göre belirgin derecede yüksektir (%5) (22).  

Dünyada 100-200 milyon kadar epilepsili birey olduğu tahmin edilmektedir. Amerika 

Birleşik Devletleri’nde febril nöbet ve diğer hastalıklar sırasında görülen nöbetler hariç, 

toplam 1,65 milyon epilepsili hasta vardır ve 20 yaşındaki insanların %1‘inde epilepsi 

bulunmaktadır. Epilepsi nöbetlerinin 2/3‘ü çocukluk çağında başlamakta, insidans 60 

yaşından sonra yeniden artmaktadır (15). 

Ülkemizde yapılan çalışmalarda belirgin bir farklılık görülmemektedir. İstanbul’da 

yapılan kesitsel ve olgu kontrollü bir çalışmada basit rastlantısal örnekleme yöntemi ile 

seçilen evler tek tek gezilerek anket yöntemi ile bireylerden % 2.65’inin epilepsi açısından 

şüpheli olduğu saptanmıştır. Nöroloji uzmanı tarafından öykü alınan ve muayene ve EEG den 

yararlanılarak epilepsi tanısı alanlar belirlenmiştir. Olguların % 41,2’ si parsiyel, % 47,0’si 

jeneralize, % 11,8’i parsiyel ya da jeneralize olduğu belirlenemeyen epilepsilerdir (23).  

2.1.3.Epilepsilerin Tanımı 

Epilepsi, beynin normal işlevlerini yerine getirmesinde rol oynayan, beyin hücreleri ve 

beynin çeşitli bölgeleri arasında iletişimi sağlayan elektriksel aktivitenin bozulması 

sonucunda ortaya çıkar. Çeşitli belirtiler içeren tekrarlayıcı nöbetlerle kendini gösterir (24). 

Epilepsiler, nedenleri açısından bakıldığında başlıca 4 grupta değerlendirilir: 

1- İdyopatik (nedeni bilinmeyen veya genetik) epilepsiler: Beyinde, hücreler arasındaki 

elektriksel faaliyetin bozulmasına yol açabilecek herhangi bir başka neden (tümör, 

gliozis, damar tıkanması, kanama, post-travmatik doku kaybı, gelişim anormallikleri 

vb. hastalıklar) olmaksızın doğrudan o kişideki genetik yatkınlık sonucu ortaya çıkan 

epilepsilerdir. Genellikle tek çeşit ve ufak dozlarda anti-epileptik ilaçlar ile nöbetler 

önlenebilir. Bu nedenle genellikle “iyi seyirli” olarak adlandırılırlar. 

2- Semptomatik epilepsiler: Eskiden geçirilmiş, mevcut ya da gelişmekte olan bir beyin 

hastalığının beyin korteksinde yapmış olduğu hasar sonucu ortaya çıkan, bir başka 

deyişle beyinde bulunan bir lezyona bağlı olarak gelişen epilepsilerdir. Tedaviye 

cevap değişkendir ve spontan sonlanma (remisyon) olasılığı düşüktür. Ancak benzer 

lezyonu olan tüm hastalar epilepsi nöbeti geliştirmedikleri için bu grupta da genetik 

bir yatkınlığın olduğu düşünülmektedir.  
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3- Kriptojenik (Muhtemelen semptomatik) epilepsiler: Tüm araştırmalara karşın sebebi 

bulunamayan ya da sebebi bilinmeyen, ancak semptomatik epilepsi özellikleri 

gösteren epilepsilerdir. 

4- Sistemik metabolik ya da toksik nedenli epilepsi nöbetleri: Vücut metabolizmasını 

değiştiren bazı hastalıklar veya bazı ilaç ve maddelerin kullanımı sırasında beynin 

dolaylı olarak etkilenmesi sonucunda ortaya çıkan epilepsi nöbetleridir. Bu durumlara 

örnek olarak kanda şeker seviyesinin aşırı yüksek veya aşırı düşük olması veya böbrek 

yetmezliği gösterilebilir. Bu grup kronik epilepsi hastalığı olarak ele alınmaz ve 

epilepsi nöbetlerinin önlenmesi metabolik ya da toksik sebebin ortadan kaldırılması, 

sistemik hastalığın tedavi edilmesi ile mümkün olur.   

Epilepsiler ayrıca nöbetlerin, beynin sınırlı bir bölgesinden veya yaygın olarak 

kaynaklanmasına göre parsiyel (fokal) ve jeneralize olabilirler. Parsiyel epilepsiler belirli bir 

lob bölgesinden kaynaklanırlar. Epilepsi deşarjının bölgesine göre değişen klinik özellikler 

gösterirler. Bu semptom ve belirtiler frontal, temporal, parietal veya oksipital lobdan 

kaynaklanmalarına göre değişir.  

Beynin tüm bölgelerinin birden nöbet aktivitesine katıldığı durumlarda jeneralize 

epilepsilerden söz edilir. Her iki nöbet tipi ve sendrom idyopatik veya semptomatik kökenli 

olabilir. Güncel epilepsi sınıflamaları bu önemli ayrımlara dayanarak yapılmaktadır  (Tablo 

2-1 ve 2-2) (25).  

2.1.4. Epilepsi Nöbetlerinin Sınıflanması 

 Modern sınıflama çalışmaları ortak bir terminoloji oluşturarak iletişimi sağlamak, 

eldeki tüm verileri ortak havuzlarda toplayarak karşılaştırmak ve tedavi seçiminde önemlidir. 

19. yy sonlarında sendrom yaklaşımı olgularının yaş, cins, nöbet özellikleri ile sınırlıyken, 20. 

yüzyılda EEG ve görüntüleme olanaklarının artması, 21. yüzyılda ise insan genom çalışmaları 

ve teknolojik gelişmelerin ışığında daha detaylı hale gelmiştir. Epilepsinin farklı ve benzer 

özellikleri olan birçok hastalık grubunu içermesi nedeniyle sınıflama organize ve mantıklı bir 

yaklaşım sağlar. Sonuç olarak ortak bilimsel çalışmalar için gerekliliğinin yanı sıra, 

patofizyolojik açıdan yararlı, etyolojik yaklaşıma katkıları açısından önemlidir. 

Uluslararası Epilepsi Savaş Derneği’nin (International League Against Epilepsy- 

ILAE) uzun yıllar süren çalışmaları sonucunda 1981 yılında epileptik nöbetlerin klinik ve 

elektroensefalografik sınıflaması bugün için geçerli olan son şeklini almıştır (bakınız Tablo 2-
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1) (24). Burada ana bölünme nöbetin parsiyel olarak ya da jeneralize başlamasına göredir. 

Jeneralize nöbetlerin çok sayıda tipi vardır. Parsiyel nöbetler ise bilincin korunmasına göre 

basit parsiyel veya bilinç kaybı olması halinde kompleks parsiyel olarak adlandırılır. Parsiyel 

başlayan nöbetler yayılarak jeneralize de olabilir.  

Tablo 2-1: Epileptik nöbetlerin klinik ve elektroensefalografik sınıflaması ‘’ILAE 1981-(24)’’  

I-Parsiyel (fokal, lokal) nöbetler  
A. Basit parsiyel nöbetler (bilinç durumu bozulmaksızın)  
1-Motor semptomlu  
a)Fokal motor  
b)Yayılan fokal motor (Jacksonyen)  
c)Verzif  
d)Postural  
e)Fonatuvar (vokalizasyon veya konuşmanın durması)  
2-Somatosensoryel veya özel duysal semptomlu  
a)Somatosensoryel  
b)Vizüel  
c)Odituvar  
d)Olfaktor  
e)Gustatuvar  
f)Vertigo hissi 
3-Otonomik semptomlu 
4-Psişik semptomlu  
a)Disfazik  
b)Dismnezik (ör:déja-vu )  
c)Kognitif (hayal durumu, zaman hissinin bozulması)  
d)Affektif (korku, öfke v.b.)  
e)İllüzyonlar (ör:makropsi)  
f) Halüsinasyonlar (ör:müzik parçaları) 
B. Kompleks parsiyel nöbetler (bilinç bozukluğu ile giden)  
1-Basit parsiyel başlangıcı izleyen bilinç bozukluğu  
a)Basit parsiyel özelliklerin ardından bilinç bozukluğu  
b)Otomatizmlerle giden 
2-Bilinç durumunun başlangıçtan itibaren bozulması  
a)Sadece bilinç bozukluğu ile giden  
b)Otomatizmlerle giden 
C. Sekonder jeneralize nöbete dönüşen  
1-Basit parsiyel nöbetin (A) jeneralize nöbete dönüşmesi  
2-Kompleks parsiyel nöbetin (B) jeneralize nöbete dönüşmesi  
3-Basit parsiyel nöbetin kompleks parsiyel nöbete dönüşmesi ve ardından jeneralize nöbete dönüşmesi  
II-Jeneralize nöbetler (konvülzif veya non-konvülzif)  
A.1-Absans nöbetleri  
a)Sadece bilinç bozukluğu ile giden  
b)Hafif klonik komponentli  
c)Atonik komponentli  
d)Tonik komponentli  
e)Otomatizmli  
f)Otonomik komponentli 
2-Atipik absans  
B.Miyoklonik nöbetler (tek veya çok)  
C.Klonik nöbetler  
D.Tonik nöbetler  
E.Tonik-klonik nöbetler  
F.Atonik nöbetler (astatik) 
III-Sınıflandırılamayan epileptik nöbetler  
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Son yıllarda çabalar epileptik sendromları sınıflama yönünde yoğunlaşmıştır. 

1985'deki ilk sınıflamayı 1989'da yapılan yeni sınıflama izlemiştir (Tablo 2-2) (25). 

Semiyolojik Nöbet Sınıflaması (Lüders 1998) ve Epileptik nöbetli ve Epilepsili Kişilerde 

Önerilen Tanı Şeması (ILAE 2001 teklifi) ise süreç içerisinde dinamik gelişimlerin sonucu 

olarak ortaya atılmıştır.  

Semiyolojik Nöbet Sınıflaması (H. Lüders ve ark; 1998): Sadece gördüğüne ya da 

tarifine bakarak nöbeti sınıflamayı önermektedir. ‘’Yatak başı rehberi’’ olarak 

değerlendirilebilir. Nöbetin detaylı tanımlanması nöbeti oluşturan bölgeyi, yayılımı 

gösterebilir.  

ILAE 2001 (Task Force) 5 aşamalı bir tanı şeması önerisidir. Semiyoloji, nöbet tipi, 

sendrom, etiyoloji ve özürlülüğü içerir. Getirdiği başlıca yenilik kompleks parsiyel nöbet 

kavramına getirdiği açıklık olup frontal ve mezyal temporal kökenli nöbetlerin ayırımını 

netleştirmiştir. Hipermotor- hiperkinetik otomatizmalı nöbet; frontal kökenli nöbeti otomotor- 

tipik temporal lob otomatizmalı nöbet ise temporal lob kökeni düşündürür.  

2.1.5.Epilepsi Sendromlarının Belirlenmesi 

Epilepsileri yalnızca nöbet tipi ve sıklığına göre sınıflamak önemli bilgileri göz ardı 

eder. Ancak nöbetlerin başlangıç yaşı, aile hikayesi, EEG ve beyin görüntüleme, temporal, 

frontal, oksipital gibi anatomik olarak lokalize edilmesi de gereklidir. Nörolojik muayene, 

presipite edici faktörler, etiyoloji  (idyopatik-kriptojenik-semptomatik) de önem taşır. 1989 

epilepsi sendrom sınıflamasında 2 ana ayırım vurgulanmaktadır: Fokal kortikal bir 

lokalizasyondan kaynaklanan parsiyel epilepsiler ile jeneralize olanların ayırımı ile idyopatik 

ya da primer olanlarla semptomatik ya da sekonder olan epilepsilerin ayırımı  

Spesifik nöbet tiplerinin lokalizasyonu, sıklığı, olayların basamakları, sirkadyen 

dağılım, tetikleyen faktörler, başlangıç yaşı, kalıtım şekli, eşlik eden fiziksel özellikler, 

prognoz, tedaviye yanıt, doğal seyir diğer tanımlanan özelliklerdir. Bu sendromların 

belirlenmesinin getirdiği yararlar başlıca prognozun belirlenmesi, etkin tedavi seçimi, 

etiyolojik kökenin belirlenmesidir (25). 

Epileptolojide epileptik sendromların tanınması, uygun tanı ve doğru tedavi açısından 

en önemli gelişmedir. Klinik uygulamada epilepsi veya nöbet tanımı ile sınırlı kalınmamalı, 

hastalığın ağırlığı, tedavi kararları, genetik tanı ve danışma açısından, özellikle kişisel, sosyal 

hayat, eğitim, mesleğe olan etkiler göz önünde bulundurulmalıdır. Belli sendromların çok iyi 

tanınması sayesinde bazılarının insan genomundaki yerleri bulunmuştur. Bunların ilk 
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örnekleri 20. kromozoma lokalize edilen ailesel yenidoğan konvülzüyonları ve 6. 

kromozomun kısa koluna lokalize edilen jüvenil miyoklonik epilepsidir. Bu gelişmeler 

spesifik tedaviye gidişin ilk adımları olarak değerlendirilebilir. 

 

Tablo 2-2: Epilepsilerin ve epileptik sendromların uluslararası sınıflaması (ILAE, 1989)  

I. Lokalizasyona bağlı (fokal, lokal, parsiyel) epilepsiler ve sendromlar  

1.1. İdyopatik (yaşa bağlı başlangıç)  
*Sentrotemporal dikenli selim çocukluk çağı epilepsisi  
*Oksipital paroksizmli çocukluk çağı epilepsisi  
*Primer okuma epilepsisi  
1.2.Semptomatik  
*Temporal lob epilepsisi  
*Frontal lob epilepsisi  
*Parietal lob epilepsisi  
*Oksipital lob epilepsisi  
*Çocukluk çağının kronik progresif epilepsia parsiyalis kontinuası  
*Spesifik faktörlerle uyarılan nöbetlerle karakterize sendromlar  
1.3. Kriptojenik  
II. Jeneralize epilepsiler ve sendromlar  
2.1. İdyopatik (yaşa bağlı başlangıç-yaş sırasına göre sıralanmıştır)  
*Selim ailesel yenidoğan konvülzüyonları  
*Selim yenidoğan konvülzüyonları  
*Süt çocukluğunun selim miyoklonik epilepsisi  
*Çocukluk çağı absans epilepsisi (piknolepsi)  
*Jüvenil absans epilepsisi  
*Jüvenil miyoklonik epilepsi (impulsif petit mal)  
*Uyanırken gelen grand mal nöbetli epilepsi  
*Diğer jeneralize idyopatik epilepsiler  
*Belirli aktivasyon yöntemleriyle uyarılan epilepsiler  
2.2. Kriptojenik veya semptomatik (yaş sırasına göre)  
*West sendromu (infantil spazmlar, Blitz-Nick-Salaam Kraempfe)  
*Lennox-Gastaut sendromu  
*Miyoklonik astatik nöbetli epilepsi  
*Miyoklonik absanslı epilepsi  
2.3. Semptomatik  
2.3.1. Nonspesifik etyoloji  
*Erken miyoklonik ensefalopati  
*(Supression-burst)' lu erken infantil epileptik ensefalopati  
*Diğer semptomatik jeneralize epilepsiler  
2.3.2. Spesifik sendromlar  
III. Fokal veya jeneralize oldukları belirlenemeyen epilepsiler  
3.1. Jeneralize ve fokal konvülzüyonlu epilepsiler  
*Yenidoğan konvülzüyonları  
*Süt çocuğunun ağır miyoklonik epilepsisi  
*Yavaş dalga uykusu sırasında devamlı diken-dalgalı epilepsi  
*Edinsel epileptik afazi (Landau-Kleffner sendromu)  
*Diğer belirlenemeyen epilepsiler  
3.2. Net jeneralize veya fokal konvülzüyon özelliği olmayanlar  
IV. Özel sendromlar  
4.1. Duruma bağlı nöbetler (Gelegenheitsanfaelle) 
*Febril konvülzüyonlar  
*İzole nöbet veya izole status epileptikus 
*Akut metabolik veya toksik nedenlere bağlı nöbetler 
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2.2.Mezyal temporal lob epilepsisi (MTLE) 

2.2.1. Klinik Özellikler 

Fokal ya da parsiyel nöbetlerin % 60-70’i temporal lob kaynaklıdır ve bu grupta en sık 

rastlanan patoloji mezyal temporal sklerozdur (MTS) (Hipokampal Skleroz). MTS’nin 

etiyopatolojisi tam olarak bilinmemektedir, çocukluk çağında uzamış komplike febril 

nöbetlerin MTS’nin nedeni mi yoksa aynı patolojik sürecin erken dönem göstergesi mi olduğu 

günümüzde halen tartışılmaktadır (1). MTS’de ailede epilepsi öyküsü sıktır. Başlangıç yaşı 

10’lu yaşlardır, ergenlik-gençlik döneminde remisyonu takiben nöbetler yeniden başlar. Sık 

izole auralar, basit ve/veya kompleks parsiyel veya seyrek sekonder jeneralize nöbetler 

görülür ve bu tablo sıklıkla ilaç tedavisine yanıtsızdır. Otonomik belirtiler, bilinç değişikliği 

ve otomatizmalar belirgindir. Basit parsiyel nöbetler veya aura, sıklıkla epigastrik yükselen 

bir his, otonomik, emosyonel, psişik, kognitif semptomlar veya gustatuvar duyumlar ile 

şekillenir. Sonrasında genellikle donuk bakma şeklinde kompleks parsiyel nöbete ilerler ve bu 

sırada oroalimenter ve kompleks otomatizmalar görülür. Erken dönemde nöbet odağına 

ipsilateral, geç dönemde ise kontrlateral baş deviasyonu, kontrlateral ekstremitede distonik 

postür ve ipsilateral otomatizma izlenir, nadiren nöbet sekonder jeneralize olur. Nöbetler arası 

dönemde (interiktal) davranış bozuklukları ve depresyon gibi psikiyatrik tablolar eşlik edebilir 

(2).  

Elektroensefalografi (EEG) incelemelerinde nöbetler arası dönemde odak tarafında 

veya bazen iki yanlı bağımsız ön temporal bölgede diken/keskin dalga aktivitesi tipiktir. 

Ayrıca aynı bölgede aralıklı veya devamlı ritmik ya da düzensiz delta frekansında yavaş dalga 

aktivitesi görülebilir. Nöbet aktivitesi çoğunlukla ön temporal bölgede 5-7 Hz ritmik aktivite 

şeklinde başlar ve genellikle frekans ve amplitüd değişiklikleri ile yayılım gösterir (2).  

Magnetik rezonans görüntüleme (MRG) ile bir taraf hipokampusun daha küçük olduğu 

gözle ya da ölçülerek (volumetrik analiz) saptanır. MRG ile ince kesitlerle incelendiğinde 

hipokampus iç yapısının bozulmuş olduğu ve T2 ile artmış sinyal özelliği görülür (Şekil 2-1: 

MRG). Bazen bilateral olabilir, normal insanlarla kıyaslama gerekmektedir. Bazen tüm 

temporal lobun daha küçük olduğu ve temporal boynuzun daha geniş olduğu dikkati çeker.  
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Şekil 2-1: 22 yaşında kadın hastanın kranyal MR görüntülemesi  

FLAIR sekansında sağ mezyal temporal skleroz ile uyumlu olan hipokampus atrofisi ve hiperintensite. 

 

MTS’nin genel olarak köken aldığı hipokampus bir gri cevher tabakası olup, lateral 

ventrikülün alt boynuz tabanı boyunca uzanır. Gelişimsel olarak en eski beyin 

kısımlarındandır. Hipokampus kafası ve vücudunun ön yarısı at, arka kısmı ve kuyruğu yunus 

şeklinde olan Roma mitolojisinden bir yaratığa verilen bir isimdir, deniz tanrısı Neptün’ün 

binek olarak bu yaratıkları kullandığı ifade edilmektedir. Ayrıca kemikli balıklardan olan ve 

sırt yüzgeçleriyle su yüzeyine dik durabilen “denizatı” nın latince ismidir (26). Mezyal 

temporal bölgedeki bu yapının şekli denizatına benzetildiği için bu isim verilmiştir. Beyinde 

limbik sistemle ilgili ana merkezlerden birisidir, temel görevi hafıza ve öğrenmedir. Ayrıca 

kokunun kortikal merkezidir. Yeni edinilen bilgilerin depolanmasında rol oynar. 

Hasarlanması durumunda kısa süreli hafıza, uzun süreli hafızaya dönüşemez. Hastadaki 

lezyon eğer sol hipokampustaysa sözel hafıza, sağ hipokampusta ise görsel hafıza etkilenir 

(27). 

Hipokampusa tüm duyularla ilişkili doğrudan veya dolaylı çok sayıda afferent lif gelir. 

Bu duyular hipokampusu forniks yoluyla terkeder. Miyelinli liflerden meydana gelen forniks; 

talamus, hipotalamus ve septal sahada sonlanır. Bu da hipokampus ile subkortikal alanlar 

arasındaki çeşitli devrelerin varlığını gösterir. Yine subkortikal alanlar aracılığı ile 

hipokampus, beyinde birçok bölge ile iletişim halindedir. Hipokampus fonksiyonları ihmal 

edilemeyecek kadar önemlidir (28).  

Mezyal temporal skleroz (MTS) temporal lobun iç yan yapıları olan amigdala ve 

hipokampusta sklerotik değişikliklerle karakterizedir. Hastalıkta hipokampusta %30 
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oranından fazla hücre kaybı görülür. Dentat granüler hücre yosunsu liflerinde dallanma vardır. 

Somatostatin ve nöropeptid Y 1R (NPY1R) içeren hücrelerin seçici olarak kaybı söz 

konusudur. Eşlik eden ikinci bir (dual) patoloji olarak heterotopi ve hamartomalar eşlik 

edebilir, mikrodisgenezi sıktır (29).  

 MTS sinaptik ve aksonal reorganizasyonda değişimler gösterir ancak gelişim 

mekanizması henüz tam olarak bilinmemektedir. Bu grupta da çevresel ve genetik faktörlerin 

etkisi net olarak aydınlatılamamıştır. Ancak son yıllarda hayvan modelleri ve cerrahiden elde 

edilen materyel ile birlikte epileptogenez araştırmaları hız kazanmıştır (4,30).  

Semptomatik ve kriptojenik epilepsilerde de nöbetlerin önlenebilmesi için idyopatik 

epilepsilerde olduğu gibi çeşitli anti epileptik ilaçların (AEİ) uzun yıllar devamlı ve düzenli 

kullanılması gerekir. Ancak bir bölümünde 2 ya da 3 çeşit AEİ’ın tek tek veya bir arada 

kullanılmasına rağmen nöbetler engellenemez ve ayda 1’den fazla sayıda olmak üzere sık 

aralarla tekrarlar. Bu durum “ilaç tedavisine dirençli, refrakter epilepsiler” olarak adlandırılır. 

Dirençli epilepsilerde son yıllarda gelişen ve artan oranlarda uygulanan diğer bir tedavi 

olasılığı cerrahidir. Semptomatik parsiyel epilepsilerin % 20’si tedaviye dirençli  grubu 

oluşturur. Mezyal temporal lob epilepsisi tedaviye dirençli epilepsiye en sık neden olan 

sendromdur ve cerrahi tedavi ile % 70-90 oranında başarı sağlanır (2).  

Dirençli epilepsisi olan hastaların ameliyatla tedavi olabilme imkânlarını araştırmak 

için klinik öykü, nöbet belirtileri, nörolojik muayenenin yanı sıra bir dizi inceleme yapmak 

gerekir. Bu incelemeler elektro-fizyolojik (EEG, video-EEG), beyin görüntüleme (MRG, PET 

vb), nöropsikolojik olmak üzere 3 temele dayanır. Ayrıca psikiyatrik değerlendirme de 

yapılır. Tüm incelemeler tamamlandıktan sonra bulguların birbiriyle örtüşmesi durumunda, 

epilepsinin cerrahi yolla tedavisinin mümkün olup olmadığına karar verilir.  

2.2.2.Epilepsi cerrahisi için ayrıntılı değerlendirme aşamaları ve teknikler 

Ameliyatla tedavi olasılığını değerlendirmek amacıyla incelemeler belli bir sıra içinde yapılır 

(31). 

2.2.2.1.Elektro-fizyolojik incelemeler 

Beynin elektriksel aktivitelerini ve nöbeti oluşturan bölgeleri araştıran incelemelerdir. 

1- Elektroensefalografi (EEG), video-EEG monitörizasyonu: EEG, beynin elektriksel 

faaliyeti sonucu ortaya çıkan potansiyelleri dalgalar halinde yazdırma işlemidir. Bu işlem 

görüntü kaydı ile birlikte yapıldığında video-EEG adını alır. Epilepsi hastalığının kesin tanısı, 
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nöbetler hakkında daha ayrıntılı bilgi edinilmesi, karışabileceği benzer bazı hastalıklardan 

ayırt edilebilmesi ve tedavinin yönlendirilmesi, cerrahi tedavi düşünülen hastalarda 

nöbetlerden sorumlu olan beyin tarafının ve bölgesinin kesinleştirilmesi amacıyla yapılır. 

Elektroansefalograf cihazı yardımıyla ve saçlı deriye yerleştirilen elektrotlar aracılığıyla beyin 

dalgaları kaydedilir. Video-EEG incelemesinde ek olarak nöbet belirtilerinin de 

kaydedilebilmesi ve görüntülenebilmesi için monitörizasyon odasında bulunan, duvara monte 

edilmiş sabit kameralar kullanılır. Böylece hem nöbetin gözle görülen klinik belirtilerini hem 

de nöbet sırasında beyinde oluşan elektriksel aktivite değişikliklerini eş zamanlı 

değerlendirmek mümkün olur. Elektrotlar genellikle yapıştırıcı bir solüsyon kullanılarak saçlı 

deriye tutturulur. Rutin EEG incelemesi 30 - 60 dakika sürer. Video-EEG gereken bulgular 

elde edilene dek saatler veya günler sürebilir. Bu inceleme sırasında nöbeti kaydedebilmek 

amacıyla kullanılmakta olan epilepsi ilaçlarının azaltılması veya kesilmesi gerekebilir. Bu 

incelemenin elektrotların varlığının ve bir odaya bağlı olmanın yarattığı sıkıntı dışında bir 

zararı yoktur.  

2- İnvazif Video–EEG Monitörizasyonu: Saçlı deri üzerinden yapılan yüzeyel video-

EEG’de nöbetlerin beynin hangi tarafından ve hangi bölgesinden başladığı tam olarak 

anlaşılamazsa ya da iki taraflı etkilenme görülüyorsa bu durumda elektrotlar kafa kemiği 

kaldırılarak beyin yüzeyine veya beyin dokusu içine yerleştirilerek video-EEG incelemesi 

yapılır. Bu işlem beyin cerrahisi kliniklerinde bu konuda deneyimli hekimler tarafından 

uygulanır. Bu işlem sırasında infeksiyon, kanama, elektrotların yanlış bölgeye yerleştirilmesi 

vb gibi çeşitli olumsuz etkilerle karşılaşılabilir. 

2.2.2.2.Beyin Görüntüleme İncelemeleri 

Beyin dokusu hakkında, beynin anatomik yapısı, metabolizması, kanlanması ve 

lezyonları konusunda bilgi veren incelemelerdir. X ışını kullanarak yapılan beyin tomografisi, 

magnetik rezonans tekniği kullanılarak yapılan MR Görüntüleme, MR Anjiografi, MR 

Spektroskopi, Fonksiyonel MR bunlar arasında sayılabilir. Görüntülemeye yönelik bu 

incelemeler beyinde epilepsi nöbetlerine yol açan görülebilir bir lezyon (tümör, nedbe, 

anormal damarlanma, doğumsal gelişim anormalliği, atrofi ve skleroz vb.) olup olmadığını 

varsa cinsinin ne olduğunu anlamak için yapılır.  

1- Bilgisayarlı Beyin Tomografisi (BT): X-ışını kullanılarak yapılan bir görüntüleme 

yöntemidir. Epilepsinin etiyolojisinin aydınlatılmasında eskiden çok önem taşımış olmakla 

birlikte günümüzde nadiren ve acil durumlarda kullanılır. 
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2- Beyin Magnetik Rezonans (MR) Görüntülemesi: Magnetik rezonans ağrısız ve 

hastanın vücuduna zarar vermeden uygulanan bir görüntüleme yöntemidir. Özel bir makine 

ile beyin, beyin ve boyun damarlarının görüntüleri alınır. Bu inceleme tekniğinde manyetik 

bir alan içerisinde incelenmek istenilen bölgeye radyo dalgaları gönderilir. Radyo dalgalarının 

uyardığı hücrelerdeki hidrojen atomlarının ürettiği enerji sinyalleri kullanılarak görüntüye 

dönüştürülür. Beyin MR’ı beyin tümöründen kuşkulanılan hastalarda, sebebi bilinmeyen 

başağrılarında, beyin damar hastalıklarında, multipl skleroz, epilepsi gibi merkezi sinir 

sisteminin birçok hastalığında ve omurga hastalıklarında tanı amaçlı kullanılır. İşlem ortalama 

30–40 dakika sürer. Görüntünün iyi bilgi verebilmesi için hastanın mümkün olduğunca 

hareketsiz yatması gerekir. 

MR incelemelerinin kesin bilgi veremediği veya MR ve EEG sonuçlarının birbiriyle 

uyum göstermediği bazı durumlarda nöbetlerin oluştuğu beyin bölgesini tespit etmek 

amacıyla SPECT ve PET adı verilen diğer fonksiyonel görüntüleme incelemelerinden istifade 

edilir. Bu incelemeler Nükleer Tıp birimlerinde uygulanır. Damar içine (HMPAO-I 91, F 18 

Floro-Glukoz gibi) radyoaktif izotop maddeler verilerek beyin görüntüleri alınır, böylece 

radyoaktif maddenin beyindeki dağılımına bakarak beynin kanlanması, metabolizması yani 

glukoz harcaması değerlendirilir, fonksiyonları bozulmuş olan dolayısıyla epileptik 

nöbetlerden sorumlu olabilecek olan bölgeler araştırılır.  

2.2.2.3.Nöropsikolojik ve Psikiyatrik Değerlendirme 

Epilepsi hastalığıyla birlikte, zekâ gelişimi, bellek, düşünce, muhakeme, konuşma 

yetilerini etkileyen bir durum olup olmadığını ve epilepsiyle birlikte depresyon, psikoz gibi 

ruhsal bir rahatsızlık olup olmadığını araştırmak üzere yapılan muayene ve testlerdir.  

Nöropsikolojik Testler (NPT): Bellek, dikkat, görsel mekansal işlevler ve dil işlevleri 

nöropsikolog tarafından nöropsikolojik testler kullanılarak değerlendirilir. Bu değerlendirme 

işlemi hiçbir ilaç kullanılmadan ve herhangi bir tıbbi alet gerekmeden karşılıklı konuşma 

şeklinde yapılmaktadır. Test sırasında okunan kelimelerin, gösterilen şekillerin hasta 

tarafından hatırlanması istenir. Nöropsikolojik değerlendirmenin süresi 1 saat ile 2 saat 

arasında değişmektedir. Test öncesi iyi dinlenmiş, uykusunu almış olmak, aç olmamak ve 

varsa okuma gözlüğünü yanında bulundurmak gerekmektedir. Epilepsi cerrahisi için 

değerlendirilen olgularda en önem taşıyan daha önce de belirtildiği gibi dominant ve non-

dominant hemisferlere spesifik olan ayrıntılı sözel ve görsel bellek muayenesidir. 
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IQ testi, epilepsiyle birlikte zihinsel gelişimi de etkileyen bir sorun olup olmadığını 

araştırmak üzere yapılan zekâ testleridir. Taraf baskınlığının saptanması (sağ / sol elini 

kullanma durumu): Konuşma merkezi ve konuşmayla ilgili bellek merkezlerinin beynin hangi 

yarısında bulunduğunu saptamak üzere yapılan basit sorgulama testleridir. 

WADA Testi: Basit sorgulama ve testler ile karar verilemeyen durumlarda, ameliyat 

kararı bakımından mutlak bir önem taşıyorsa, konuşma merkezinin hangi beyin yarısında 

yerleştiğini saptamak üzere “serebral anjiografi” denilen işlemle kasıktaki ana atardamardan 

boyun ana atardamarına ilerletilen bir kateter aracılığıyla bir beyin yarısına “sodyum amital” 

adı verilen madde gönderilir. Kısa bir süre için, geçici olarak konuşmayı baskılayan bu işlem 

sayesinde konuşmayla ilgili beyin işlevlerinin hangi tarafta bulunduğuna kesin olarak karar 

verilir. 

Tüm bu incelemeler sonunda ilaç tedavisine dirençli olan epilepsi nöbetlerinin, beynin 

hangi bölgesinden çıktığına güvenilir bir şekilde karar verilebiliyorsa ameliyat kararı alınır ve 

hastaya riskleri ve sonuçları hakkında bilgi verilerek operasyon önerilir (Tablo 2-3). 

Epilepside uygulanan ameliyat şekilleri, ameliyatın olası sonuçları; epilepsinin seyri ve 

tedavisi bakımından ve komplikasyonları bakımından ayrıntılı bilgi verilir.  

 

Tablo 2-3: Hastaların  cerrahi öncesi değerlendirilmesi 

• Detaylı öykü (nöbet özellikleri, aura vb) 

• EEG, Video-EEG monitörizasyon, gereğinde invazif EEG 

• Nöroradyoloji: MRG, volümetrik MR, MR-Spektroskopi, Fonksiyonel MR 

• Fonksiyonel görüntüleme: SPECT (Single Photon Emission Computerized Tomography),  

PET (Positron Emission Tomography) 

• Kortikal Stimülasyon (İntraoperatif - Ekstraoperatif) 

• Nöropsikolojik testler, Wada testi 

• Psikiyatrik değerlendirme 

2.2.3.Epilepsi Cerrahisi 

Epilepsi cerrahisinin amacı nöbetin kaynaklandığı odağın ortadan kaldırılması ya da 

nöbet deşarjının yayılımının önlenmesidir. Genelde refrakter parsiyel epilepsili hastalarda 

cerrahi tedavi düşünülür (32). Epilepsi cerrahisinde profesyonel ekip çalışması gerekir. Bu 

ekipte nöroşirürji, nöroloji (epileptoloji), nöroradyoloji, nöropatoloji, klinik nörofizyoloji, 

psikiyatri, anesteziyoloji ve nöropsikoloji uzmanları yer alır. 
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Cerrahi tedaviye uygun hastaların, medikal olarak tedaviye dirençli olmaları, 

nöbetlerin kaynaklandığı net bir epileptik odak olması, operasyonda çıkarılacak alanın ciddi 

nörolojik defisit açısından düşük risk taşıması gerekir. Amaç nöbet sıklığının azaltılması ve 

mümkünse tam olarak durması, nöbet şeklinin hafiflemesi, daha tolere edilebilir bir hale 

dönüşmesi, hastanın daha iyi sosyal yaşam, psikolojik gelişimin tamamlanması, ilaçların yan 

etkisinden korunmasıdır (31). Tablo 2-4’te cerrahi tedavinin uygulanmasının uygun olmadığı 

durumlar bildirilmiştir.  

 
Tablo 2-4: Cerrahi tedavinin kontrendikasyonları  

• İlerleyici nörodejeneratif hastalık 

• Akut psikiyatrik hastalık 

• Medikal tedavinin yetersiz uygulanmış olduğu yani dirençliliğin netleşmediği vakalar 

• Kontrlateral temporal lobda geçirilmiş rezeksiyon 

• Bilateral temporal lob nöbet başlangıcı (rölatif) 

• İntrakarotid amobarbital (Wada) testinde ipsilateral bellek hakimiyeti saptanması 

 

Mezyal temporal lob epilepsisinde bütün bu aşamaları geçen ve operasyonu uygun olan 

hastalarda yöntem olarak anteriyor temporal lobektomi ve anteromediyal temporal rezeksiyon 

veya selektif amigdalohipokampektomi uygulanır. Yöntemler arasında merkezler arasında 

farklı sonuçlar bildirilmesine rağmen genelde tercih edilen yöntem selektif  

amigdalohipokampektomidir (SAH) (33). 

 Cerrahi tedaviye bağlı bazı komplikasyonlar görülebilir. İnfeksiyon, hematom, 

vasküler yaralanmalar, beyin şişmesi, hidrosefali, önemli beyin bölgelerinin yaralanması, 

hatta çok seyrek de olsa ölüm, nörolojik bozukluklar (hemipleji, hemiparezi, görme alanı 

defektleri, afazi, aleksi) ve nöropsikolojik bozukluklar (kognitif, hafıza, konuşma, 

konsantrasyon, dikkat bozukluğu) görülebilir. Genellikle tecrübeli merkezlerde cerrahi 

komplikasyon oranı % 1-2’yi geçmemektedir.  

 Başlangıçta ayda bir daha sonra 3-6 ayda bir ve ilerleyen dönemde sonuçlar olumlu ise 

senede bir poliklinik kontrolleriyle hasta izlenir. İlk bir yıl içinde EEG, MRG kontrolleri, 

nöropsikolojik ve psikiyatrik değerlendirme yapılır. İki yıl sonra AEİ’ların azaltılarak 

kesilmesi planlanır. Nöbetlerin ameliyatla da önlenemediği durumlarda daha sık kontrollerle 

yeni ilaç tedavileri uygulanır. İkinci bir ameliyata gerek olup olmadığı tekrar değerlendirilir.    



 

 

17

17

Postoperatif değerlendirmede hastanın genel durumu, cerrahi yan etkiler, nörolojik bir 

zaafın gelişip gelişmemesi yanı sıra hastalık prognozu yani nöbetlerin sıklığını takip etmek 

üzere en kabul gören sınıflama Engel Sınıflamasıdır (Tablo 2-5) (34). 

 
Tablo 2-5: Engel Sınıflamasının basitleştirilmiş şekli ‘’Engel 1993’- (34)’ten değiştirilerek’’ 

 

Sınıf I: Nöbetsiz 

- IA Tamamen nöbetsiz 

- IB Postoperatif auralar 

Sınıf II: Nadir nöbetler (Yılda 3 nöbetten daha az) 

Sınıf III: Belirgin nöbet azalması ( nöbetlerde en az% 80 azalma) 

Sınıf IV: Belirgin azalma yok 

- IVA En az % 50 nöbet azalması 

 

2.3.Epileptogenez 

Epileptogenez tekrarlayıcı, spontan nöbetlerin oluştuğu uzun süreli beyin 

transformasyonudur. Beynin fokal bir bölgesini (parsiyel epilepsi) veya tüm beyni (jeneralize 

epilepsi) içerebilir. Epileptogenez mekanizması ilerleyici bir süreçtir, başlangıç hasarını 

takiben sessiz bir dönem oluşur. Takiben belli bir süre sonra spontan nöbetler ortaya çıkar. Bu 

dönemlerde yaş, cins, genetik faktörlerin etkisiyle hücre ölümü, aksonlarda filizlenme, 

sinaptik reorganizasyon, farklı tipteki lokal reseptörlerin özelliklerinde değişiklikler meydana 

gelir. Tüm bu süreç günler, aylar veya yıllar içinde gelişir (Şekil 2-2). Epileptogenez değişik 

mekanizmalarla oluşabilir. Genel olarak bunlar genetik ve edinsel mekanizmalar olmakla 

birlikte epileptogenez tam olarak aydınlatılabilmiş değildir (5,35), 
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Şekil 2.2: Epileptogenez gelişim şeması 

 

2.3.1.Genetik Mekanizmalar 

2.3.1.1Epilepsilerde genetik temel ve temporal lob epilepsisi genetiği konusunda 
bilinenler 

Özellikle son yirmi yılda genetikte büyük ilerlemeler sonucunda nöroloji ve epilepsi 

genetiğinde bilgiler giderek artmaktadır. 1980’lerin ortalarından bu yana devam eden İnsan 

Genom Projesi ile insan DNA’sının yapısı, düzeni ve işlevleri konusunda birçok bilgi hazır 

hale gelmiştir.  

Tüm epilepsilerin %40-60’ının etiyolojisinde genetik faktörler vurgulanmaktadır 

(36,37). İdyopatik jeneralize epilepsiler tüm epilepsilerin yaklaşık yarısını oluşturur ve 

genetik özellikler baskındır. Özellikle idyopatik epilepsi sendromlarında ailede epilepsi yükü 

semptomatik epilepsilere oranla daha belirgindir. İdyopatik jeneralize epilepsili (IJE) 

bireylerin çocuklarında epilepsi riski 10 kat artmaktadır (37). İdyopatik absans nöbetleri olan 

anne veya babanın çocuğunda epilepsi olasılığı %9 oranında bildirilmiştir. Ailede epilepsi 

öyküsü bulunan edinsel serebral anomalili hastalarda epilepsi gelişme riski daha yüksektir 

(38). Epilepsilerin genetik temeli ve etiyolojilerine göre farklı klinik tabloların dağılımı Şekil 

2-3’te gösterilmiştir (31). 

Epilepsiler birçok diğer sık rastlanan sistemik (hipertansiyon) ve nörolojik (Alzheimer, 

Parkinson Hastalığı, migren) hastalık gibi kompleks bir kalıtım gösterirler ve moleküler 
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genetik çalışmalar bu durumda güçtür. Ancak özelllikle otomozomal dominant geçiş gösteren 

bazı epilepsilerin genetik temelleri son yıllarda bulunmuştur.  

Şekil 2-3: Epilepsilerin genetik temeli ve etiyolojilerine göre farklı klinik tabloların dağılımı (31) 

İdyopatik epilepsi sendromlarının çoğunluğu poligenik “kompleks” kalıtım paterni 

gösterir. Aynı ailede fenotipik varyasyonlar görülebilir: Bir olgu çocukluk çağı absans 

epilepsili (ÇÇAE), diğeri jüvenil miyoklonik epilepsili (JME) olabilir. Aynı aile ağacında 

farklı İJE formlarının bir arada bulunması, ortak bir genetik temel olduğunu göstermektedir. 

Bazı genlerin nöbet tipine, bazı genlerin diğer fenotip özelliklerine yol açtığı düşünülebilir. Şu 

anda bilinen yaklaşık 20 epilepsi geninin, yarısı ligand kapılı ya da voltaj kapılı iyon kanalı alt 

ünitelerini kodlamaktadırlar. Yani idyopatik epilepsileri bugün için ailesel kanalopatiler 

olarak düşünmek olası görünmektedir (38). İyon kanalları nöronal eksitabilitede majör rol 

oynamakta ve genetik epileptojenik değişikliklerin ana nedeni olarak görünmektedir (Tablo 

2-6) (31).  

Ayrıca idyopatik parsiyel epilepsiler, kortikal malformasyonlar, PME gibi 

hastalıklarda kanal dışında genlerde mutasyonlar da yer almaktadır. Birçoğunun tam olarak 
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etkisi bilinmemekle birlikte nöronal uyarılabilirlik artışına yol açan veya inhibisyonu azaltan 

mutasyonlar oldukları düşünülmektedir. 

Epilepside genetik araştırmalar son yıllarda bu konuyla ilgilenen bilim adamlarının 

gözde uğraşı olmuştur. Fare deneyleri ve insanda yapılan çalışmalar ile epilepsilerin 

moleküler genetiği konusunda ilerlemeler kaydedilmektedir. Son yıllarda genetik ve 

fonksiyonel çalışmalar hız kazanmıştır. Avrupa Birliği 6. çerçeve projesi kapsamında 

ülkemizin de içinde yer aldığı EPICURE (Fonksiyonel Genomik ve Epilepsi Nörobiyolojisi: 

Functional genomics and neurobiology of epilepsy) projesi buna önemli bir örnek 

oluşturmaktadır.   

Genetik çalışmalar nörogenetik hastalıkların tanısı, prenatal tanı ve taşıyıcıların 

tanınması, sağlık ve hastalıkta genetik faktörlerin rolü, diğer faktörler ile etkileşimi, 

hastalıklardan korunma, kalıtsal hastalıklara yatkınlıkların ortaya konulması, ilaçlara direnç 

ve cevap, epilepsilerin sınıflandırılması, fizyopatolojinin anlaşılması, farklı tanı yöntemleri ve 

yeni tedavi önerilerine ışık tutmaktadır.   

Gendeki patolojinin fonksiyonel incelemesi, hedefe yönelik tedaviyi oluşturmak için 

zorunludur. İlaç metabolizmasından sorumlu genler toplumlar arası, hatta bireysel farklılıklar 

gösterebilmekte ve hastanın tedavi seçeneklerini değiştirebilmektedir. Sonuç olarak genetik 

alanındaki gelişmeler epilepsi mekanizması hakkında ciddi bilgi sağlamış olup, klinik pratiğe 

yansımaları henüz şekillenme aşamasındadır. Antiepileptik ilaçlardan yeni geliştirilen 

Retigabine nöronal KCNQ kanallarının etkisini arttırarak spesifik etkinlik gösteren bir ilaç 

örneği olarak önemlidir (38). 

Epileptik nöbetlerin fenotipin yalnızca bir parçasını oluşturduğu, ek olarak birçok 

nörolojik bulgu saptanan ve seyrek görülen çok sayıda klinik tablo içinden ancak bazılarının 

basit (Mendeliyen) geçiş gösterdiği ve genleri saptanabilmiştir. Bunların başlıca örnekleri 

progresif miyoklonik epilepsilerin ana nedenleri arasında yer alan Unverricht-Lundborg 

hastalığı (sistatin B geninde mutasyonlar) ve Lafora cismi hastalığı (laforin ve malin 

genlerinde mutasyonlar) olarak verilebilir (20). Bir diğer ilginç grup, ailesel subkortikal band 

heterotopisi (doublecortin mutasyonları) ve ailesel periventriküler heterotopi (filamin 1 

mutasyonları) gibi çeşitli gelişimsel kortikal malformasyonun yer aldığı gruptur.  

Basit (Mendeliyen) kalıtım paterninin rol oynadığı idyopatik epilepsilerden olan 

otozomal noktürnal frontal lob epilepsisi (ilk bulunan gen 1995) (39), selim ailesel yenidoğan 
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konvülziyonları (ilk başarılı "linkage" 1989) ve febril nöbet artı jeneralize epilepsinin gen 

mutasyonları saptanmıştır.  

Otozomal dominant noktürnal frontal lob epilepsisi yeni genetik araştırmalarla ortaya 

konan kalıtsal parsiyel epilepsi sendromları için prototipik bir örnektir. Erken çocukluktan 

erişkinliğe dek hemen her dönemde görülebilir, en sık 10 yaş civarında başlar. Nöbetler 

hemen tümüyle uykuda görülür. Avustralya’da yapılan bir çalışma ile sorumlu genin nöronal 

asetilkolin reseptörünün alfa-4 ve 1 subünitelerini kodladığı anlaşılmıştır (39).  

Bu gelişmelere karşın kompleks kalıtım paterninin rol oynadığı düşünülen ve geniş bir 

grubu oluşturan idyopatik jeneralize epilepsilerin ancak bazılarında gen lokalizasyonları 

saptanabilmiştir. Aynı hastalık için farklı gen lokalizasyonlarının bildirilmesi tartışmalara yol 

açmaktadır.  

İdyopatik jeneralize epilepsili hastalarda hastalığın başlangıcı, seyri, tedaviye yanıtı, 

süresi gibi özellikler sendromun tek bir alt tipinde dahi önemli farklılıklar gösterebilmektedir. 

Örneğin juvenil miyoklonik epilepside hastaların belli bir kısmının (1/3) ışığa duyarlı olduğu 

bilinmektedir. Aynı alt gruptaki klinik değişkenlikleri açıklayabilecek genetik farklılıkların 

olduğu düşünülmektedir. Bugün için saptanmış bulunan epilepsi genlerinin lokalizasyonları 

Tablo 2-6’ da görülmektedir (38).  

 

Tablo 2-6: İdyopatik epilepsilerle ilişkili genler 

 
Sendrom Kaynak Gen Gen fonksiyonu 

ADNFLE Steinlein 95 CHRNA4 Ach reseptör alt ünitesi 

BNFC Singh 98 KCNQ2 Potasyum kanalı alt ünitesi 

BFNS Charlier 98 KCNQ3 Potasyum kanalı alt ünitesi 

GEFS Wallace 98 SCN1B Sodyum kanalı alt ünitesi 

BFNS Kananura 00 KCNQ5 Potasyum kanalı alt ünitesi 

GEFS+2 Escagy 00, 01 

Sugawara 01 

SCN1A Sodyum kanalı alt ünitesi 

MEI Claes 01 SCN1A Sodyum kanalı alt ünitesi 

ADNFLE Phillips 01  CHRNB2 ACh reseptör alt ünitesi 

CAE-FN Wallace 01 GABRG2 GABA reseptör alt ünitesi  

İJE Chioza 01 CACNA1A Kalsiyum kanalı 
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FN-TLE 

GEFS+3 

Baulac 01 GABRG2 GABA reseptör alt ünitesi 

GE-FN+ Harkin 02 GABRG2 GABA reseptör alt ünitesi 

AD-JME Cossette 02 GABRA1 GABA reseptör alt ünitesi 

ADE-FN+ Ito 02 SCN2A Sodyum kanalı alt ünitesi 

BFNS Heron 02 SCN1A Sodyum kanalı alt ünitesi  

CAE-FN Kananura 02 GABRG2 GABA reseptör alt ünitesi 

İJE ( JME, 
CAE) 

Haug 03 ClCN2 Klor kanalı 

JME Suzuki 04 EFHC1 R tip Ca akımı 

JME Meschaks 05 Ser 1A rec  PET çalışması 

ADNFLE: Otozomal dominant noktürnal frontal lob epilepsisi, BFNS: Benign familial neonatal nöbetler, GEFS: Jeneralize 

epilepsi +febril nöbet, MEI: İnfantil miyoklonik epilepsi, CAE: Çocukluk çağı absans epilepsisi, İJE: İdyopatik jeneralize 

epilepsi, JME: Jüvenil miyoklonik epilepsi, TLE: temporal lob epilepsisi 

 

2.3.1.2.Ailesel temporal lob epilepsilerinde genetik 

Belirli bir beyin bölgesinden kaynaklanan fokal epilepsilerin çoğunluğunun genetik 

olmadığı düşünülmüştür. Oysa parsiyel epilepsili olguların akrabalarında genel topluma göre 

artmış bir epilepsi riski mevcuttur, bu durum genetik etkinin olduğuna işaret etmektedir (18). 

Otozomal dominant işitsel semptomlu lateral temporal lob epilepsisi (ETL1- 

10q24): İlk olarak Ottman ve ark. tarafından tanımlanan bir ailede 3 kuşakta 10’unda parsiyel 

olmak üzere 11 epileptik hasta bildirmiştir (41). Bu olguların yaklaşık yarısında nonspesifik 

işitsel semptomlar (çınlama, makine sesi gibi, seslerin şekil değiştirmesi, şarkı ve ses duyma) 

basit parsiyel nöbet semptomları olarak bildirilmiştir. Diğer semptomlar görsel, olfaktör ve 

vertijinöz semptomlardır. Bu semptomlar neokortikal veya lateral temporal lob kaynaklı 

işitsel semptomlar olarak kabul edilmiştir.. Norveç’li bir ailenin otozomal dominant kalıtımlı 

ve yirmili yaşlarda ölümle sonuçlanan 5 olgusunun EEG’lerinde lateral neokortikal temporal 

lobda EEG bulgusu saptanmıştır (42).  

10q22-q24 bölgesinde bağlantı saptanmıştır (43). Kalachikov ve ark. bu bölgede 28 

gen belirlemiş ve 5 ailede ‘’leucine-rich, glioma-inactivated-1’’ geninde mutasyon saptamıştır 

(44). Daha önceki çalışmalarda genin her iki kopyasının kaybının glial tümör ilerlemesini 

kolaylaştırdığı bilinmektedir. Ağırlıklı olarak nöronal ve temporal bölgede daha da ağırlıklı 

olarak bulunmaktadır. 36 yaşında telefon sesiyle tetiklenen nöbetleri olan bir kadın 



 

 

23

23

tanımlamış ve denovo LGI1 mutasyonu bulmuştur. Berkovic ve ark. 2 ailede LGI1 geninde 

heterozigot mutasyonu göstermiştir (45). Ancak 50 aile ve 21 sporadik olguda bu mutasyon 

saptanmamıştır. LGI2, LGI3, veya LGI4 genlerinde de bozukluk saptanmamıştır.  

Diğer familial temporal lob epilepsileri (FTLE) (ETL2) basit veya kompleks 

parsiyel nöbetlerle karakterize, psikotik ve otonomik auraların eşlik ettiği genetik olarak 

heterojen bir sendromdur, 12q22-q23.3 bölgesine haritalanmıştır (45).  

Berkovic ve ark. 13 ailede ortalama 24 yaşında başlayan, risk faktörü olmayan, mezyal 

temporal lob kökenli parsiyel nöbetler ile karakterize, iyi seyirli, MRG incelemelerinde 

patoloji bulunmayan 38 birey bildirmiştir. Ayrıca MR patolojisi olan, febril nöbetli, dirençli 

seyir gösteren aileler de bildirilmiştir (45,46).  

10 olgunun hipokampus dokusunda DAP kinaz aktivitesinde artış bulunmuştur. DAP 

kinazın kalmoduline bağlandığı ve epilepside nöronal ölümün regülatör molekülü olduğu 

savunulmuş, sitozolik açil-CoA hidrolaz seviyesinde belirgin düşme bulunmuştur (47).  

Laschet ve ark. hasta dokularında sağlıklılara göre GAPDH -indüklenmiş GABRA1’in 

fosforilasyonunda azalma bulmuştur. Aslında subünite yapısında farklılık olmaması endojen 

fosforilasyonda bir aksaklık olduğunu düşündürmüştür. İzole nöronlarda ‘’patch clamp’’ 

çalışmaları epileptik dokuda GABAerjik akımların fonksiyonel değişkenliğinde artış 

göstermiştir (48).  

Ailesel meziyal temporal lob epilepsisi (FMTLE) (ETL3; 4q13.2-q21.3 ve ETL4-

9q21-q22): 4 kuşaklı 11 bireyin etkilendiği OD kalıtım modeli gösteren, iyi seyirli, EEG ve 

MR incelemelerinde özellik bulunmayan bir aile tanımlanmış, bu ailede 4q13.2-q21.3 

bölgesinde bağlantı gösterilmiştir (49). Deprez ve ark. oksipitotemporal lob epilepsisi ve 

görsel auralı migreni olan 5 kuşaklı Belçika’lı bir aile bildirmiştir. Bu birliktelik kortikal 

“spreading” depresyon hipotezi ile uyum göstermektedir. 9q21-q22 kromozom bölgesine 

hastalık haritalanmıştır. Bu durum epilepsi ve migren arasında monogenik bir ilişki olduğuna 

işaret etmektedir (50).  

 Bugün, çeşitli idyopatik epilepsi sendromlarıyla ilişkili olduğu gösterilen çok sayıda 

iyon kanal alt ünitesi geni vardır (Tablo 2-6). Bu hastalıkların ortak özelliği voltaj veya ligand 

kapılı kanal genlerindeki mutasyonlara bağlı olmasıdır. Dolayısıyla epileptogenez sürecinin 

kanal patolojilerine bağlı olduğu düşünülmektedir (51). Farklı dokularda, kanal 

ekspresyonundan sorumlu spesifik genler vardır ve inhibitör ve eksitatör ağlar kompleks bir 
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iletişime yol açar. Aksonal ileti voltaj kapılı kanallarla sağlanır (aksiyon potansiyeli), sinyal 

iletimi ise ligand kapılı kanallarla sağlanır (sinaptik transmisyon). 

2.3.2.Edinsel Epileptogenez Mekanizmaları:  

Geçmişte epileptogenezin kronik bir süreç olduğu düşünülmekteydi. Yapılan hayvan 

deneyleriyle son yıllarda akut bir epileptogenezin de varlığı ortaya konmuştur. Akut 

epileptogenez dakikalar ve saatlar içinde gelişir ve geri dönüşlü olabilir. Stimulus şekli, 

kullanılan konvülzan ilaçlar veya iyon konsantrasyonları hipokampus, amigdala ve 

neokortekste epileptiform boşalımlara yol açar. Uyarılabilirliğin NMDA reseptör aktivasyonu 

ve AMPA-NMDA sinaptik transmisyonundaki artış sonucu kalsiyum akışı, GABA’erjik 

sinaptik inhibitör transmisyonda azalma sonucunda eksitatör etkide artışla ilişkili olduğu 

düşünülmektedir. Ayrıca nonsinaptik mekanizmalardan “gap-junction coupling”i, demir 

aracılı kalsiyum osilasyonunda veya glutamat salınımında değişimler, serbest oksijen 

radikallerinin yayılımı diğer olası mekanizmalardır (52). 

Kronik epileptogenez haftalar, aylar hatta yılları içeren bir süreçte gelişir ve geri 

dönüşümsüzdür. Başlangıç hasarını sessiz bir dönem takip eder ve ardından spontan nöbetler  

başlar. Bu süreçte çevresel ve genetik faktörlerin etkisiyle, yapısal ve fonksiyonel bir dizi 

değişiklik meydana gelir (53). Sonuçta ilaca yanıtlı epilepsi, ilaca dirençli epilepsi gelişebilir 

veya epilepsi gelişmez. Bu mekanizmaları ve yer alan genleri anlamada hayvan modelleri ve 

insan cerrahi materyelindeki çalışmalar önem taşımaktadır. 

 Hayvan modellerinde, nörogenezis ve akson büyümesi, normal SSS’i gelişimi ve 

insandaki epileptogenez formları tarafından paylaşılan özellikler saptanmıştır. Nörogenezis ve 

akson “outgrowth”u (büyümesi)  normal sinir sistemi gelişimi ve bazı epileptogenez formları 

tarafından paylaşılan, benzer özelliklerdir. Bu gözlem normal gelişim ve epileptogenezin 

ortak moleküler mekanizmasının olduğu hipotezine işaret etmektedir (54). Elliott ve ark. 

normal gelişimin ve epileptogenezin ortak moleküler mekanizmasını araştırmıştır (54). 

Hayvan modellerinde nöronal hücre kaybı ve astrogliozis insan MTS’sinde görülen 

değişikliklerle benzerdir. İnsandaki nöropatolojik değişiklikler de kindling modelinde görülen 

değişikliklerle aynı çizgidedir (35,55). Bu modellerde fonksiyonel genomik ve proteomik 

çalışmalar sürdürülmektedir.  

2.3.2.1.Patolojik Bulgular 

 İnsandaki mezyal temporal sklerozu ve epileptogenez ilişkisindeki bilgiler halen 

yetersizdir. Hastalığın karmaşık doğası, çeşitli çevresel ve genetik faktörlerin varlığı ve 
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başlangıç hasarının belirsizliği mekanizmanın aydınlatılmasını güçleştirmektedir. Bu nedenle 

hastalığın fizyopatolojisinin anlaşılması güç gibi görünse de sürecin durdurulması, etkin 

tedavi stratejilerinin geliştirilmesi açısından son derece önemli ve gereklidir. 

Temporal lob cerrahisi uygulanmaya başlandıktan sonra elde edilen hipokampus 

materyelinde yapılan çalışmalar histopatolojik değişiklikler ve epileptogenez açısından 

faydalı bilgiler sunmuştur. Nöropatolojik olarak en sık saptanan bulgu (yaklaşık tedaviye 

dirençli TLE’li hastaların 2/3’ü) Ammon boynuzu sklerozudur. CA1, CA3 ve CA4 

bölgelerinde nöron kaybı görülür. CA2 ve dentat girus granül hücreleri nörodejenerasyona 

daha az duyarlıdır (26). Nöronal hücre kaybı olan bu alanlarda fibriler astrogliozis ve skleroz 

görülür. Diğer değişiklikler dentat girusun (DG) yerel bilaminasyonu, Cajal-Retzius benzeri 

internöronlar ve yosunsu (mossy) lif filizlenmesidir (Şekil 2-4) (1). Bu bölgede glial ve 

glionöral malformasyonlar (tümör vs) başta olmak üzere diğer patolojiler TLE’lerin 1/3’ünü 

oluşturur. Bu patolojilerde nöronal hücre kaybı ve astrogliozis görülmez (27).  

 

 

 

Şekil 2-4: Normal ve MTS hastasının hipokampus kesitleri, Nissl boyama 

A: Normal otopsi olgusunda hipokampal alanlar Lorento de No nomenklatürüne göre adlandırılmıştır. Dentat granüler 

hücreler (GC) ve hiler nöronlar (hilus). Dört kornu amonis alanı CA1-CA4 olarak, prosubikulum (Pro) ve subikuler (Sub) 

nöronlar doğrultusunda tanımlanmıştır. Prosubikulum ve subikulum arasındaki sınır aralıklı çizgi ile gösterilmiştir.  

B: Hipokampal skleroz olgusunda Sommer sektöründe (SS; CA1 ve prosubikulum; tek ve kesikli çizgi arasındaki alan) ve 

end folyumda (CA4 ve hilus; ok) ağır hasar dikkati çekmektedir. Subikulum kurtulmuştur ve CA2’de görece olarak daha iyi 

durumda bir alan görülmektedir. Granüler hücreler de hasar ve dispersiyon görülmektedir (okbaşı). 

Bu şekil kaynak 1’den alınmıştır.  

A: Otopsi B: Hip. Skl. 
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Dentat granüler hücre nörogenezisi ve akson ‘’outgrowth’’u (büyümesi) DG’un 

normal gelişimi ve epileptogenez sırasındaki reorganizasyonun ana unsurlarıdır. Gelişim 

sırasında  DG hücre prekürsörleri embriyonik subventriküler zondan hipokampal oluşuma göç 

eder, hiler bölgede subgranüler zonu oluşturur. Yeni farklılaşan DG hücreleri hilus ve CA3 

bölgesine “mossy fiber” aksonları uzatırlar ve subgranüler zondan (SGZ) daha derindeki 

granüler hücre tabakalarına göç ederler. Bu olay postnatal 2. haftada zirveye ulaşır ve erişkin 

yaşa kadar azalarak devam eder (28).   

Oysa fare modelinde pilokarpinle indüklenen status epileptikus sonrasında nörogenez 

hızı dramatik olarak artar. Bu artış 2-3 günde ortaya çıkar 10-14 gün süresince yüksek 

düzeydedir, birkaç haftada normal seviyeye düşer. Aynı dönemde DG hücre “mossy fiber” 

aksonlarında aşırı filizlenme görülür ve daha alt moleküler tabakalarla sinaptik bağlantılara 

yol açar. 7. günde Timm boyasıyla görünür hale gelir (29). 

Gelişim ve epilepsi ile ilişkili nörogenezis ve akson büyümesinin benzerliği bu normal 

ve aberan DG plastisitesi arasında paralellik olduğunu göstermektedir. Bu olasılık embriyonik 

nöral hücre adeziyon molekülü, tenascin-C, ve basic helix-loop-helix (bHLH) ailesi üyeleri, 

gibi gelişimsel düzenlenen moleküllerin status epileptikus sonrası reeksprese olduğunu 

gösteren çalışmalar ile desteklenmiştir. Hipokampus homojenatında yapılan mültipl gen PZR 

analizi, diğer birçok genin artmış ekspresyon düzeyini belirlemiştir (30). 

2.3.2.2.Epileptogenezle İlişkili Gen Ekspresyon Çalışmaları 

 Günümüzde genomik profilleme çalışmaları cDNA ve oligonükleotid microarray 

stratejileri, mRNA hibridizasyonu ile yapılabilmektedir (6). Oligonükleotid microarray ile 

(Affymetrix) 8000 fare genini içeren U34A microarray, insanda Netaffix portali kullanılarak 

20000 insan sekansını içeren U 133A microarrayi çalışılmıştır (54). Fare ve insan örnekleri 

karşılaştırıldığında 18 genin ekspresyon değişikliği saptanmıştır. Bu genlerin kontrolü gerçek 

zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu (RT- PZR) ile yapılmıştır. Elliott ve ark. çalışmalarında 

37 genin normal beyin gelişiminde ve aynı zamanda epileptik farelerde de yer aldığını 

göstermiştir (Tablo 2-7) (54). Genlerin çoğu sinyal iletimi, sinaptik ve aksonal plastisite ve 

hücresel metabolizmayla ilgili bulunmuştur. Gen transkripsiyon kontrolü, kalsiyum 

homeostazisi ve nöronal sinyal ile ilgili gen ekspresyonları da saptanmıştır.  
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Tablo 2-7: Gelişim ve epileptogenezde yer alan ve ortak ekspresyon gösteren genler ‘’Elliott 

2003-(54)’’ 

Artmış genler  Azalmış genler 

Sox11   

α -prothymosin   

Protein kinase C receptor   

Neuropeptide Y   

Thymosin - β 10 

CD9   

CD24    

β tubulin T β -15   

Vimentin   

Fatty acid binding protein 

 

  

Hippocalcin   

NVP-2    

PMCA-3   

Inositol 1,4,5-triphosphate receptor    

Type II calcium/calmodulin-dependent protein kinase β subunit  GABA-A 

receptor λ subunit  

Prodynorphin   

Spinophilin   

Dendrin   

GAS-7    

R-esp1   

PDK2   

D-dopachrome tautomerase    

Neural membrane protein 

*Orijinal isimleri korunarak italik olarak verilmiştir. 

 

Sonuçta AMPA, NMDA, glutamat reseptörlerindeki fonksiyon değişikliğine bağlı 

eksitasyon önem taşımaktadır. Bölgesel ekspresyon farklılıkları nedeniyle fokal nöbetler 

görülebilir, bu nedenle kanal genleri mutasyonları epileptogenezde rol oynayabilir. Ayrıca 

yaşa bağlı ekspresyon farklılıkları da olabilir. Genetik heterojenite patogenetik homojeniteye 

neden olabilir (aynı kanalın farklı subunitelerinin farklı genler tarafından kodlanması). 

Apoptozis bu süreçte önemli bir rol oynamaktadır, özellikle EFHC1 geninin apoptozis ile 

ilgisi bulunmuştur. Apoptozis veya eksitatör nörotransmiter mekanizmasındaki artışın 

epileptogenez mekanizması sonucu ortaya çıktığı düşünülmektedir (56). 

TLE’sinde hipokampustaki değişikliklerin karmaşıklığı patogenezde birçok gen ve 

sinyal kaskadının rol aldığını düşündürmektedir. Ancak ilaca dirençli TLE’li hastaların 

hipokampus dokusundaki değişiklikler hastalığın ilerlemiş, kronik dönemini yansıtmaktadır. 

İnsanda erken dönem dokulara, fonksiyonel genom analizi yapmak amacıyla ulaşılamaz. Bu 

nedenle hayvan modelleri hipereksitabilite ve farmakorezistans gelişiminde yer alan 

moleküler mekanizmaları incelemek için oldukça uygundur. Hayvan modelleri epileptogenez 

mekanizmasının aşamalarını takip edebilme imkanı sunması nedeniyle daha dinamik bir 

yöntem olarak kabul edilebilir. Normal insan beyin dokusuna ulaşımın güç olması nedeniyle 



 

 

28

28

kontrol olarak ayrıca MTS dışındaki TLE patolojileri de kullanılabilir. cDNA bankaları ve 

otopsi materyelinden elde edilen beyin dokuları da kontrol olarak kullanılmaktadır (8). 

Hastalığın ortaya çıkma nedeni hala çok net belirlenememiştir. Bu konunun 

tanımlanmasına yönelik birçok çalışma literatürde yer almaktadır. Özellikle elde edilen 

cerrahi materyallerde yapılan gen ekspresyon analizi çalışmaları bu hastalık hakkında 

bilinmeyenlerin ortaya konulması açısından öncelikli önem taşımaktadır (56). Bugüne kadar 

MTS’li hasta örneklerinde, az sayıda da olsa, gen ekspresyon çalışmaları yapılmıştır. Yapılan 

bu çalışmaların bir kısmı seçilen belirli genlerin tek tek ekspresyon analizlerinin belirlenmesi 

iken bir kısmı da gen-çip teknolojilerini kullanan mikroarray çalışmalarıdır (8,9).  

Modern moleküler genetik uygulamalarının günümüzde geliştirdiği önemli 

yöntemlerden biriside mikroarray teknolojisidir. Mikroarray ya da gen-çip analizleri, oldukça 

etkin bir tarama yöntemidir. Bu teknolojiyle genom bünyesinde bulunan tüm genleri birkaç 

saat içinde taramak mümkün hale gelmiştir. Son jenerasyon mikroarray yöntemleri genom 

analizi konusunda tüm genom ekspresyon çalışmaları dışında da oldukça etkin analiz 

seçenekleri sunmaktadır (57).  

2.4.Gen Ekspresyonunun Düzenlenmesi  

  Gen özellikli RNA ekspresyonu için gerekli bilgiyi içeren DNA bölgesidir. İnsanda en 

çok 1. kromozomda ve en az Y kromozomunda olmak üzere toplam 30-50 bin civarında gen 

vardır. Her bir genin kodlayan (ekson) ve kodlamayan (intron) sekansları bulunur. 

Transkripsiyon aşamasında RNA oluştuğunda eksonların arasındaki intronik sekanslar 

‘’splicing’’ (kırpılma) ile uzaklaştırılır ve olgun RNA ortaya çıkar. Her gende çok sayıda 

ekson vardır ve birçok farklı RNA türü, tek bir genden alternatif ekson kullanılarak ya da uç 

uca birleştirilerek üretilebilir. İnsan DNA’sının kodlayan sekansı aynı zamanda protein 

sekansıdır. İnsan genomunun gen dizileri dışında geri kalan çok büyük kısmı ise tekrarlayıcı 

DNA’dan oluşur, burada hem kodlamayan tekrarlayıcı DNA, hem çok sayıda gen kopyaları 

ve gen parçaları yer alır (19,58).  

Bir gen belli bir RNA transkripti sentezi için gereken tüm DNA sekanslarını içerir. 

Bunlar  promoter (başlatıcı- teşvikçi) ve ‘’enhancer’’ (arttırıcı) olarak bilinen transkripsiyon 

kontrol bölgeleri, ‘’3’–cleavage’’ (yarıklanma), poliadenilasyon bölgeleri ve kırpılma 

noktalarını belirleyen sekanslardır. Bu noktalardaki mutasyonlar da RNA ekspresyonunu 

değiştirerek fonksiyonel polipeptid oluşumunu etkileyebilirler (59). 
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Birçok gendeki DNA daha sonra polipeptid şekline, az bir kısım gen ise farklı 

fonksiyonları olan olgun RNA şekline dönüşmektedir ve bunlar genelde gen 

ekspresyonununda görev yapmaktadır. “Moleküler Biyolojinin Santral Dogması’’ diye 

isimlendirilen bu süreçte; DNA RNA’nın sentezini ve dizisini denetler, RNA ise 

polipeptidlerin dizisini ve hem kendinin hem de DNA’nın sentez ve metabolizmasını 

düzenleyen özel proteinlerin sentezini denetler. Protein sentezi bu şekilde 2 ana basamakta 

gerçekleşmektedir. Transkripsiyon aşamasında çekirdekte DNA’dan haberci RNA (mRNA) 

oluşumu, translasyon aşamasında mRNA’nın sitoplazmada çevrilerek, özelleşmiş transfer 

RNA (tRNA)’ larla doğru aminoasidlerin getirilerek proteinin oluşturulması gerçekleşir.  

Bazı özel, çoğaltıcı ve başlatıcı olarak isimlendirilen DNA bölgeleri RNA 

transkripsiyonunun başlangıcını yönetirler. Promoter tarafından çalıştırılan RNA polimeraz 

DNA’nın 5’ ucundan 3’ ucu yönüne ilerleyerek, ribonükleotiddeki DNA sekansının aynı 

bazlardan oluşan bir kopyasını sadece timin yerine urasil geçecek şekilde oluştururlar (58). 

DNA’da taşınan genetik bilgi daha sonra polipeptid zincirini oluşturacak aminoasit 

dizisini tanımlayan bir genetik koda sahiptir. Genetik kod 3 nükleotidden oluşan 64 adet 

kodon sayesinde doğru şekilde aktarılır. Bu 64 kodon toplam 20 aminoasidi kodlamaktadır. 

Sadece triptofan ve metyoninin bir tek kodonu vardır, diğerleri ise 2-6 farklı kodonca 

kodlanırlar. Bunların dışında dört kodon ise noktalama görevi yapar yani mRNA içinde hangi 

noktada translasyonun başlayacağı veya biteceğine işaret eder. 

Aynı gen farklı proteinler oluşturabilmektedir. Bu RNA “splicing” ve proteinlerin 

translasyon sonrası glikozilasyan ya da fosforilasyonu içeren post-translasyonel 

mekanizmalarla modifiye edilmeleri sayesinde gerçekleşir. Proteomiks, yani protein farklılığı, 

normal biyolojideki ve hastalık mekanizmalarındaki rolü ile ilgili olan incelemeler, moleküler 

araştırmalarda yeni gelişen bir alandır. İnsan proteozomunda, nöral gelişme, yapı ve 

fonksiyon dışında immun fonksiyon, sinyal iletimi, homeostaz ve apoptozla ilgili genler 

çeşitlilik gösterir. Şu an için proteinlerin %40 kadarının fonksiyonu bilinmemektedir (54,58). 

Tüm bu aşamalardaki değişiklikler gen ekspresyonunu etkiler, bu karmaşık 

basamakların hata olasılığı vardır ve bu evreleri etkileyen mutasyonlar hastalıklara neden 

olmaktadır.  

2.5.Gen Ekspresyonunun Değerlendirilmesi 

Gen anlatımını ölçmek amacıyla RNA’dan elde edilen cDNA’nın yani  

‘transkripsiyonun’ sayımı için geçmişte daha sık kullanılan, günümüzde de halen kullanımda 
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olan yöntemler içinde ‘Northern Blotting’ analizleri mRNA’nın boyutlarıyla ilgili bilgi 

vermesi nedeniyle önemini korumaktadır. Bir diğer yöntem olan ‘RNA’se Protection Assay’ 

ise özellikle transkripsiyonun başlangıç ve sonlanış noktalarının haritalanması için 

kullanılmaktadır. Son yıllarda giderek daha fazla kullanılır hale gelen  “microarray” 

(mikrodizilim) teknolojisinin ise maddi yükü büyüktür ancak gerçek zamanlı olarak binlerce 

sekansı aynı anda analiz etme fırsatı vermektedir. Tüm bu teknikler avantajlarına karşın 

göreceli olarak düşük duyarlılıktadır. Bu nedenle ekspresyon düzeylerinin belirlenmesinde 

sayımsal RT-PZR doğrulayıcı yöntem olarak ön plana çıkmaktadır (60). 

Floresan ışıma tekniklerinin kullanıma girmesiyle kinetik RT-PZR’de bir devrim 

yaşanmaktadır. Sayımsal RT-PZR, bilinen PZR teknolojisinin geliştirilmiş bir şeklidir. Bu 

teknik sayesinde artık gen kopya ürünlerinin düzeylerini sayısal değerlere dönüştürerek 

ölçmek mümkün olmaktadır. Üstelik süregelen PZR reaksiyonunu ekranda izleyerek gerçek 

zamanlı “Real Time (RT)” olarak reaksiyonun gidişini takip etmek mümkündür. Bu 

teknolojiye floresan okuma yapması nedeniyle Floresan Sayımsal RT-PZR, Sayımsal-kinetik 

PZR gibi çeşitli adlar verilmektedir (61). 

RT-PZR ile mRNA anlatım düzeylerinin saptanması, DNA kopya numaralarının 

sayımı, allelik ayrışmalar gibi değişik alanlarda kullanılmakla birlikte, en çok uygulandığı 

alan gen anlatım analizleridir. Gen anlatımının analizi yaşama ait büyüme, farklılaşma ya da 

patolojik sapmaların saptanması için çok önemlidir. Sayımsal RT-PZR yöntemiyle spesifik 

genlerin transkripsiyon düzeylerinin saptanması gen anlatımını ölçme amacıyla kullanılan 

yeni bir yaklaşımdır. Bu sayede tümör hücrelerinin ilaç dirençlerinden kemoterapi 

taramalarına ve tümör evrelerinin moleküler olarak saptanmasına kadar uzanan birçok farklı 

alanda gen ekspresyonunu sayısal bir değer olarak ölçmek mümkün olmaktadır (62). 

Günümüzde yaygın olarak kullanılan üç ayrı sistem mevcuttur. Bunlardan ilki olan 

ABI Prism 7700 (Perkin Elmer Applied Biosystems, USA) 96 kuyucuklu bir termal ısıtıcı 

içerir ve 500 nm-660 nm dalga boyu floresan aralığını ölçebilme kapasitesindedir (62). 

Piyasada yaygın olarak kullanılan ikinci yöntem LightCycler, sıcak hava akımıyla ısınan bir 

kapalı sistemdir. Performans olarak hem duyarlılığı hem özgüllüğü ABI Prism 7700 sistemine 

eşit olarak bildirilmiştir.  BioRad Instruments’ın i-cycler adlı yöntemi ise bir ‘thermal-cycler’ 

cihazını optik bir modüle bağlayan, hem ABI 7700 hem de LightCycler’dan daha geniş bir 

dalga boyunda saptama yapabilme avantajına sahiptir. Ayrıca dört ayrı floresan bildiricisiyle 

alternatif RT-PZR seçeneklerine imkan sağlar. Üstelik 96 örneği ABI 7700’deki gibi gerçek 

zamanlı değil ardışık olarak tarayabilme imkanı da sağlamaktadır (60).  



 

 

31

31

2.6.İncelenen Genlerin Genel Özellikleri  

M ikroarray sisteminin halen çok pahalı olması ve analiz yöntemlerinin ülkemizde 

yeni gelişmeye başlaması nedeniyle bu çalışmada öncelikli olarak aday genlere ait ekspresyon 

incelemeleri ile başlanması uygun görülmüştür. Bu aday genler epileptogenez 

mekanizmasında rol aldığı daha önceki çalışmalarda gösterilmiş, inhibisyon, nörogenez, ilaç 

direnci ve su kanalları ile ilişkili olduğu bildirilen genlerden seçilmiştir. Ayrıca daha önceki 

çalışmalarımızda polimorfizmleri incelenen MDR1, BDNF ve SSCP ile taranan GABRA1 

genleri özel ilgi alanını oluşturmuştur.  

2.6.1.Gamma- Aminobutirik Asit A Reseptör Alfa 1 Alt Ünitesi  (GABRA1) 

 GABA, santral sinir sisteminde ve retinada en iyi bilinen presinaptik inhibitördür. 

Beyin metabolizması ve işleyişi için önemli bir nörotransmitterdir. GABAA cDNA’sı 1,055 

baz çifti (bç) uzunluğundadır ve 5’ ucunda  260 nükleotidlik  kodlamayan bölge içermektedir. 

Gen 351 amino asit kodlar. Buckle ve ark. 1989 yılında alfa alt ünitesinin iki izoformunu 

haritalamıştır. GABRA1 alt ünitesi 5q34-q35 bölgesine, GABRA2 alt ünitesi ise 4p13-p12 

bölgesine lokalize edilmiştir (63,64) (Şekil 2-5). 

 İnhibitör bir nörotransmitter olan GABA’nın azalması, epileptik nöronlar üzerindeki 

sinaptik inhibisyonun kalkmasına ve daha kolay eksite olmalarına yol açmaktadır. Sonuç 

olarak GABRA1 genindeki mutasyonlar sonucu, reseptörlerin yokluğu yada aktivite 

düşüklüğü durumunda GABA transportu aksamakta, nöronların membran potansiyelleri 

bozulmaktadır. Bu nöronlar normalden daha kolay depolarize olmakta- nöronda deşarj ve 

eksitasyon eşiği düşmektedir (64,65).   

 Birçok hayvan ve insan doku çalışmalarında GABRA1’in etkin olduğu gösterilmiştir. 

Epileptogenezde inhibitör mekanizmanın en önemli basamaklardan olması, genin bilinen 

mutasyonlarıyla birçok epilepsi sendromunda etkinliğinin saptanmış olması ve fonksiyonunun 

iyi bilinmesi nedeniyle ilk aday gen olarak seçilmesi uygun görülmüştür.  

 

Şekil 2-5: GABRA1 geni şematik yapısı  

www.ensemble.org sayfasından alınmıştır (66) 
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2.6.2.’’Four-And-A-Half Lim Domains 2’’ (FHL2) 

LIM proteinleri  LIM bölgesi olarak adlandırılan “double zinc finger” motifleri 

içerirler. Bu gen 2q12-q14 bölgesine lokalize edilmiştir. FHL2 proteini 279 amino asit içerir 

ve 32 kD ağırlığındadır (67) (Şekil  2-6). 

Bu ailenin ilk bulunan geni DRAL ('down-regulated in rhabdomyosarcoma LIM 

protein) normal miyoblastların rabdomiyosarkom hücrelerine dönüşümü sırasında düşük 

regüle bir gen olarak bulunmuştur. Prostat cDNA kütüphanesinde FHL2 tesadüfen 

klonlanmıştır. Erişkin insanda kalp ventriküllerinde, miyokardiyumda, osteoblastlarda ve 

prostat epitelinde saptanmıştır (68).  

FHL2’nin potasyum (K) kanallarına olan etkisi ile selim ailesel yenidoğan 

konvülzüyonlarında etkili olduğu düşünülmekle birlikte, epileptogenezde yer aldığı ilk kez 

Jamali ve ark.’nın çalışmasında dikkati çekmiştir (8). Bu genin sadece bir kez bildirilmiş 

olması, ve epileptogenez mekanizmasında dolaylı etkisi olan genlerin de incelenmesi 

amacıyla çalışmaya dahil edilmiştir.  

 

 

Şekil 2-6: FHL2 geni şematik yapısı  

 

2.6.3.5-α Hidroksitriptamin Reseptör 2A (HTR2A) 

Serotonin (5-hydroxytryptamine; 5-HT) nörobiyolojide özel bir öneme sahip bir 

nörotransmitterdir. Uyku, iştah, termoregülasyon, ağrı algılanması gibi birçok fizyolojik 

olayda etkin rol alır. Bozukluğunda depresyon, migren, epilepsi, obsesif-kompülsif bozukluk 

gibi hastalıklar görülür. Diğer nörotransmitterler gibi sinaptik aralığa salınır ve postinaptik 

membranda özel reseptörlere etkisini gösterir. En az 6 tip reseptör belirlenmiştir. 5-HT-1A, -

1B, -1C, -1D, -2, ve -3 (69) (Şekil 2-7).  
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İnsan polyomavirus JCV’nün immunitesi baskılanmış hastalarda progresif multifokal 

lökoensefalopatiye neden olduğu ve bu hastalarda 5HT(2A) reseptör antagonistlerinin JCV 

infeksiyonunu engellediği gösterilmiştir. Postmortem şizofrenik hasta beyinlerinde 

HTR2A’nın artmış ve mGluR2’ın azalmış olduğu gösterilmiştir. H452Y polimorfizmi olan 

hastaların normallerle göre daha kötü hafıza test sonuçları olduğunu bildirilmiştir (70). 

Obsesif kompülsif bozukluk, şizofreni, ve Alzheimer’lı hastaların ajitasyonla seyreden 

semptomlarında bazı polimorfizmler bildirilmiştir.   

Serotoninin epilepside inhibisyon mekanizmasında rol aldığı bilinmektedir. HTR2A 

geni Jamali ve ark’nın çalışmasında ekspresyonu azalmış bir gen olarak bildirilmiştir (8). Bu 

bilginin doğrulanması amacıyla gen çalışmaya dahil edilmiştir.  

 

Şekil  2-7: HTR2A geni şematik yapısı 

 

2.6.4. Beyin Kaynaklı Nörotrofik Faktör (BDNF) 

 Beyin kaynaklı nörotrofik faktör (Brain-derived Neurotrophic Factor- BDNF) 

nörotrofin ailesinin bir üyesidir ve tirozin kinaz reseptörleri (tkrB) aracılığıyla etkisini 

göstermektedir (71).  

Hayvan çalışmaları ile BDNF’nin beynin farklı bölgelerinde nöronal morfoloji, 

sinaptogenez ve nöroprotektif etkileri gösterilmiştir. Genin kodladığı protein ‘’nerve growth 

factor’’ ailesinin üyesidir ve 11p13 bölgesinde yer alır (Şekil 2-8).  Kortikal nöronlar 

tarafından indüklenir ve striatal nöronların yaşamı için gereklidir. Geç başlangıçlı Alzheimer 

ve Huntington hastalarında bu genin ekspresyonu azalmıştır. Çalışmalar BDNF ve tirozin 

kinaz reseptörünün N-metil-D-aspartik asid reseptörü (NMDAR) aktivitesini arttırarak 

sinaptik transmisyonu modüle ettiğini göstermiştir (71). Gelişmekte olan nöronların büyüme 

ve hayatta kalmalarında, nöronal morfolojinin regülasyonunda, sinaptogenezde BDNF’nin rol 

aldığı bilinmektedir. Ancak erişkin beyninde etkisi halen tartışmalıdır. Majör hipotez nöronal 

hasara karşı koruma, filizlenme ve sinaptik reorganizasyonun uyarılması olduğu yönündedir 

(12,72). Benzer etkileri olabilir ancak hayvanlarda patolojik ‘upregulasyonunun’ epilepsi 

gelişimine neden olduğu bilinmektedir. Yapılan hayvan deneyleri sonucu nöbet geçiren 
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hayvanlarda hipokampusun dentat girusu ve CA1-CA3 bölgesinde BDNF’nin artmış olduğu 

görülmüştür (12). BDNF’nin, hipokampus hilus ve CA3 striatum lucidumdaki granüler 

hücrelerde sentezlendiği, anterograt olarak yosunsu liflere (mossy fibre) taşındığı ve nöronal 

ekstabiliteyi de artırmış olduğu gözlenmiştir.  

BDNF birçok çalışmada epileptogenezde rol oynadığı gösterilmiştir ve morfolojik 

değişiklikler bu genin mekanizmada direkt etkisinin olduğunu düşündürmektedir. Ancak her 

iki yönde de olabilen etkisi halen tartışmalı durumdadır. Bu nedenle bu genin de çalışmaya 

katılması amaçlanmıştır.  

 

 

Şekil 2-8: BDNF geni şematik yapısı  

 

2.6.5.Nöropeptid-Y Reseptör 1 (NPY1R) 

Nöropeptid Y (NPY) insan beyninde ve periferik sinir sisteminde bol ve yaygın 

bulunan bir peptiddir ve birçok fizyolojik olayda yer aldığı gösterilmitir. Kortikal 

eksitabilitenin modülasyonu, sirkadyen ritm, stres yanıtı, ve emosyon, ağrı süreci, ve 

kardiyovasküler fonksiyonlar üzerine etkisi bulunmaktadır. 36 aminoasidden oluşur ve 7p15.1 

bölgesinde yer alır (Şekil 2-9).  Terenghi ve ark. cerrahi örneklerde serebral korteksteki 

nöronlarda NPY’yi kodlayan mRNA dağılımını göstermiştir (73). Hansel ve ark. postnatal 

nöronal prekürsör hücrelerin proliferasyonnda rol aldığını öne sürmüştür (74). Nöropeptid 

Y’nin anksiyolitik olduğu, stres sırasında salınımının arttığı, limbik sistem bölgelerinde 

fazlaca eksprese olduğu bildirilmiştir. Ekstrand ve ark. NPY’nin anjiyogenik bir faktör 

olduğunu göstermiştir (75). 

NPY’nin başlıca inhibitör bir nöropeptid olduğu ve nöronal hipereksitabiliteye karşı 

rol oynadığı bilinmektedir. Epileptogenez sürecinde ekspresyonundaki farklılıklar hayvan ve 

insan dokusu çalışmalarında bildirilmiştir (13). Bu nedenle inhibisyon mekanizmasında majör 
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rol alan nöropeptidlerden biri olarak NPY reseptör1’in ekspresyonunun araştırılması 

amaçlanmıştır. 

 

Şekil 2-9: NPY1R geni şematik yapısı  

2.6.6.Akuaporin-1 ve 4 (AQP-1 ve 4) 

Akuaporinler hücre membranının içine gömülü, su akışını düzenleyen proteinlerdir. 

Bir başka deyişle hücrenin su tesisatıdır. Su hücrede sabit halde durmaz, çok organize bir 

şekilde hareket eder ve bu akuaporinleri veya su kanallarını içeren hücrelerde daha hızlıdır. 

Biyolojik hücrelerin membranlarında porları oluşturan majör intrensek proteinler 

ailesindendir (Şekil 2-10). Akuaporin genlerindeki defektler birçok insan hastalığı ile 

ilişkilidir (76).  

Akuaporinler iyonlar ve diğer maddelerin geçişine izin vermeden su moleküllerinin 

seçici içe veya dışarı doğru hareketini sağlar. Akuaporin proteinleri altı transmembran α-

heliksten oluşur ve karboksi terminali membranın sitoplazmik tarafında ter alır.  Ayrıca 5 

interhelikal loop (A-E) vardır. Hücre membranında tetramer oluştururlar, her bir monomer su 

kanalı olarak davranır. Farklı akuaporinler peptid sekansları farklılık gösterir ve por 

büyüklükleri değişir (76). Onüç bilinen akuaporin tipi vardır, altısı böbrekte yerleşmiştir. Eğer 

bu yapılar manipüle edilebilirse kalp hastalıklarına veya enfarkta bağlı beyin ödemine engel 

olunabileceği düşünülmektedir.  

Akuaporin-2 genindeki mutasyonun herediter nefrojenik diabetes insipidusa yol açtığı 

bilinmektedir. Az sayıda olguda ağır veya total akuaporin-1 eksikliği saptanmış, bu kişilerin 

idrarı konsantre etme yeteneklerinin kısıtlı olması dışında bir özellik bulunmamıştır. Ayrıca 

edinsel nefrojenik diabet insipidusta da rolü vardır. Akuaporin-2’nin regülasyonunda lityum 

tuzlarına, hipokalemi, hiperkalsemiye veya aşırı su alımına bağlı bozulma görülebilir.  

Ayrıca farklı bir demiyelinizan hastalık olan Devic hastalığında akuaporin 4’e karşı 

otoimmun reaksiyon bulunmuştur (Şekil  2-11). Bir çalışmada akuaporin 1 ve akuaporin-4’ün 

hipokampus dokusunda astrositlerde bulunduğu ancak yalnızca AQP-4’ün ekspresyonu artmış 
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bulunmuştur (10). Jamali ve ark. mikroarray çalışmasında yüksek buldukları AQP-1 

ekspresyon değerini doğrulayamamışlardır (8).  

Sonuç olarak fonksiyonu iyi anlaşılamamış ve beyin hipokampusunda eksprese olduğu 

gösterilen AQP 1 ve 4 alt tiplerinin araştırılması planlanmıştır.  

 

 

Şekil 2-10: AQP-1 geni şematik yapısı 

Şekil 2-11: AQP-4 geni şematik yapısı  

 

2.6.7. Çoklu ilaca direnç (Multidrug rezistans) geni (MDR1) 

İnsan MDR1 geni p-glikoprotein (p-GP) isimli bir integral proteinini kodlamaktadır. 

Bu protein membran transportır sisteminin ATP bağlayıcı kaset ailesine aittir. p-GP ilk kez 

bazı tümör hücrelerinin birbirinden farklı yapıdaki kanser ajanlarına rezistansının 

gösterilmesiyle tanınmıştır. Ana görevi enerji bağımlı olarak sübstratların hücre dışına 

atılımını sağlamaktır. Bu maddeler özellikle kanser ilaçları, kalp glikozidleri, immünsüpresif 

ajanlar, glükokortikoidler, HIV-1 proteaz inhibitörleri ve başka birçok ilaçtır (77).  

MDR1 geni 7. kromozomun uzun kolunda yer almakta ve 28 ekson içermektedir. 

(Şekil 2-12). MDR1 geni en fazla adrenal bez ve böbrekte, ayrıca akciğer, karaciğer, jejunum, 

kolon ve rektumda, daha az düzeyde diğer birçok dokuda eksprese olmaktadır. Tümör 

hücrelerinde MDR1 gen ekspresyonunun artması kanser kemoterapisinde doğal olarak sorun 

yaratmaktadır. Buna karşın MDR1 genindeki bozukluk p-GP yokluğuna yol açar ve yabancı 

maddelerin uzaklaştırılamaması sonucu dokularda madde birikimi görülür ve sonuçta toksik 

etkiler ortaya çıkar. 
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İnsanlar arasında p-GP ekspresyonu farklılıklar göstermektedir. Yakın zamanda 

MDR1 geni 26. eksonunda 3435. nükleotidinde C > T tranzisyonu gösterilmiştir. Bu tek 

nükleotid polimorfizmi p-GP ekspresyonunu azaltmaktadır. Bu şekilde düşük p-GP 

ekspresyonu olan bireylerde kan ilaç konsantrasyonları daha yüksek olmaktadır. Ayrıca 

MDR1 gen polimorfizmi etnik farklılıklar göstermektedir (78).  

Refrakter epilepsili hastaların temporal lob kan damarlarından elde edilen endoteliyal 

hücrelerde MDR1 gen ekspresyonu araştırılmıştır. Kontrol grubu olarak anevrizma cerrahisi 

materyeli ve göbek kordonundan örnek elde edilmiştir. cDNA array kullanılarak özellikle 

MDR1, cMRP/MRP2, ve MRP5’in epileptik hastalarda kontrollere göre yüksek ekspresyonu 

bulunmuş, Pgp3/MDR3 düzeyleri ise benzer bulunmuştur. İmmünhistokimya analizleri de 

bunu doğrulamaktadır. Sonuç olarak beyin kan bariyerinde MDR kompleksinin aşırı 

ekspresyonun tedaviye dirençli epilepsilerde rol oynadığı gösterilmiştir (14,79). 

Çalışmamızda ilaca direnç mekanizması yanısıra MTS etiyopatogenezinde de rol 

oynayabileceği düşünülen MDR1 gen ekspresyonunun araştırılması amaçlanmıştır. 

 

 

Şekil 2-12: MDR1 geni şematik yapısı  
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

 

3.1.Olgular 

3.1.1.Mezyal Temporal Lob Epilepsili Hastalar 

İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı’nda tedavi ve takip edilen, uygun süre, 

doz ve kombinasyonda kullanılan antiepileptik ilaç tedavisine rağmen ayda 2 ve daha fazla 

nöbet geçiren, klinik planda ve beyin MR görüntüleme ve EEG incelemeleri ile mezyal 

temporal lob epilepsisi tanısı konmuş olan hastalar değerlendirilmiştir. Bu hastalar içinde 

medikal tedaviye dirençli olgular olarak cerrahi tedavi açısından incelenmiş ve cerrahi 

tedaviye uygun olan hastaların bu endikasyonlarına epilepsi cerrahisi komisyonunca karar 

verilmiş, hasta ve yakınları cerrahi tedavi hakkında ayrıntılı olarak bilgilendirilmiştir. Şubat 

2004- Nisan 2008 tarihleri arasında cerrahi tedavi uygulanan 28 hastanın eksize edilen dokusu 

bilgilendirilmiş olur imzalatıldıktan sonra çalışma kapsamında toplanmıştır. Üç hastanın 

klinik takiplerinin daha önce başka bir merkez tarafından yapılması, bir hastanın 

nöropatolojik inceleme sonucunun MTS dışında tümör patolojisi ile uyumlu bulunması ve bir 

hastanın örnek miktarının yetersiz bulunması nedeniyle bu hastalar çalışma dışı bırakılmıştır. 

Sonuç olarak bu hastalar içinden epilepsi cerrahisi uygulanmış olan (selektif 

amigdalohipokampektomi veya anterior temporal lobektomi) 18-63 yaşları arasında toplam 23 

hastanın cerrahi olarak çıkarılan dokusu çalışmaya alınmıştır. Bu amaçla İstanbul Tıp 

Fakültesi yerel etik kurulundan alınan etik onay belgesi ekte sunulmuştur (05.07.2006/1352). 

Ayrıca İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Sekreterliğinden proje desteği 

alınmıştır (Proje No: T-794/07032000). Tablo 3-1’de hasta ve kontrol olgularının çalışmaya 

alınma ve dışlanma ölçütleri ayrıntılı olarak belirtilmiştir. 

 

3.1.2.Kontrol Olguları  

Hastalarla karşılaştırma yapabilmek amacı ile epilepsili olmayan kontrol beyin dokusu 

kullanılmıştır. Normal dokunun teknik olarak herhangi bir beyin operasyonu sırasında elde 

edilemeyecek olması nedeni ile, kontrol olarak Adli Tıp Kurumunda otopsisi yapılan olgulara 

ait örnekler çalışmaya katılmıştır. Bu olguların ölüm nedeninin santral sinir sistemini 

etkileyen bir olay dışındaki nedenlere bağlı olarak gelişmesi ve zaten otopsi uygulanması 

gereken olgulardan seçilmesine dikkat edilmiştir. İlk 24 saat içinde yapılan otopsi sonucu elde 
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edilen hipokampus dokusu kontrol dokusu olarak kullanılmıştır. Bu amaçla otopsi uygulanan 

21 olgunun, 9’unun çalışmaya dahil edilmesi uygun görülmüş ve hipokampus materyali 

incelenerek, hasta-normal doku verileri ekspresyon açısından karşılaştırılmıştır. Adalet 

Bakanlığı, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, Eğitim ve Bilimsel Araştırma Komisyonu’ndan 

alınan izin belgesi ekte yer almaktadır (14.01.2005/14).  

 

Tablo 3-1:  Epilepsili hasta ve kontrol olguların çalışmaya alınma ölçütleri 

I- Epilepsili hastaların çalışmaya alınma ölçütleri:  

• Uygun süre, doz ve kombinasyonda kullanılan antiepileptik ilaç tedavisine dirençli,  

• Beyin görüntüleme ve EEG incelemeleri ile mezyal temporal lob epilepsisi tanısı konmuş, 

• Cerrahi tedavi uygulanmış* veya uygulanacak olan (amigdalohipokampektomi veya anterior 

temporal lobektomi)  

• Aydınlatılmış onam formunu imzalayan 

• 18-65 yaşları arasında erkek veya kadın hasta 

*Cerrahi tedavi uygulanmış ve patolojik inceleme sonrası saklanan dokular da ilgili hastalar ile 

yeniden görüşüldükten sonra çalışmaya alınmıştır. 

II- Kontrol otopsi olgularının çalışmaya alınma ölçütleri:  

• Santral sinir sistemini etkileyen bir olay dışındaki nedenlerle ölüm gerçekleşmiş olan, 

• İlk 24 saat içinde otopsi uygulanan örnekler. 

*Yukarıdaki özelliklere uymayan veya şüpheli verileri olan hasta ve kontrol olguları çalışmaya alınmamıştır. 

3.2.Yöntem 

3.2.1.Klinik Yöntem 

 Hastaların doğum, yaş, sosyal durum, meslek, eğitim durumu gibi bilgilerinin yanı sıra 

ayrıntılı özgeçmiş ve soygeçmiş özellikleri incelenmiştir. Nörolojik muayenenin yanı sıra tüm 

hastalara nöropsikolojik incelemeler yapılmıştır. Hastaların tedaviye yanıtları, kullandığı 

ilaçlar, EEG incelemeleri, kranyal görüntülemeleri ve cerrahi aday olarak değerlendirme 

sırasında kaydedilen nöbetlerin klinik ve elektrofizyolojik analizleri yapılmıştır. Cerrahi 

sonrası komplikasyonlar, nörolojik durum, nöbet, EEG ve görüntüleme takipleri yapılmıştır. 

Tablo 3-2’de hastaların ayrıntılı olarak klinik ve laboratuar değerlendirme parametreleri yer 

almaktadır.  

 

Tablo 3-2: Çalışmaya alınan hastaların klinik ve laboratuar değerlendirme ölçütleri 



 

 

40

40

 

KİŞİSEL BİLGİ                                    Yaş, cinsiyet, ilk başvuru yaşı, ilk nöbet yaşı, epilepsi süresi 
 

ÖZGEÇMİŞ Doğum öyküsü, mental ve motor gelişimi, febril nöbet (FN), tipi, yaşı, kafa travması, kafa 
travması sırasında bilinç kaybı, SSS infeksiyonu, psikiyatrik öykü, sistemik hastalık 
öyküsü 
 

SOYGEÇMİŞ Akraba evliliği, ailede epilepsi, ailede febril nöbet 
 

NÖROLOJİK DURUM  
 

Nörolojik muayene, mental durum değerlendirmesi, nöropsikolojik değerlendirme, 
hemisferik dominans, IQ testi 
 

  NÖBET ÖZELLİKLERİ 
 

 Nöbet tipi veya tipleri, sayısı, tedavi altındaki sıklığı 
 

TEDAVİ      İlaç tedavisi, süre, doz, yan etki 
 

İNTERİKTAL EEG İnteriktal epileptiform ve nonepileptiform  bozukluklar, lateralizasyon ve lokalizasyonu 
                                                              

VİDEO EEG  İktal lateralizasyon, iktal lokalizasyon  
 Nöbet semiyolojisi 
 Nöbet kaydının elektrofizyolojik bulguları 

 

GÖRÜNTÜLEME  Kranyal MRG, T1 de atrofi, T2-FLAIR hiperintensite 
 İç yapıların durumu, dual patoloji varlığı, tarafı 
 PET 
 SPECT 

 

CERRAHİ  Epilepsi cerrahisinde uygulanan yöntem, tarihi,  
  Hastalık-ameliyata kadar geçen süre 
 

PSİKİYATRİK   Preoperatif psikiyatrik hastalık 
 Postoperatif psikiyatrik rahatsızlık  

 

CERRAHİ SONRASI  Postoperatif nöbet,  
  Engel Sınıflaması, görüntüleme, EEG kontrolleri 
 

 

3.2.2.Cerrahi Yöntem 

Silvius diseksiyonu ile insuladan girilerek lateral ventrikül temporal horna ulaşılıp 

hipokampus tanınmıştır. Hipokampus tanındıktan sonra amigdalektomi yapılmıştır. 

Ventriküldeki tela koroidea beyin sapından diseke edilerek hipokampal arter ve ven diseke 

edilmiş, koagüle edilerek kesilmiştir. Hipokampus “anblok” şeklinde baş ve gövde kısmı 

korpus genikulatum lateraleye kadar olan bölümü çıkarılmıştır (32,33). Uygulanan cerrahi 

yöntem sırasında ve hipokampus dokusu çıkarıldıktan sonra alınan fotoğraflar ve ameliyat 

sonrası kranyal MR görüntüleme örneği Şekil 3-1’de görülmektedir.   
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A    B            C 

Şekil 3-1: Uygulanan cerrahi yöntem (A), hipokampus dokusu (B), postoperatif görüntüleme (C) 

Fotoğraflar İstanbul Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı Dr. Aykut Karasu’nun arşivinden alınmıştır. 

 

3.2.3.Örneklerin Toplanması  

Yazılı bilgilendirilmiş onay formu imzalandıktan sonra operasyon sırasında hazır 

bulunulmuştur. Cerrahi materyal serum fizyolojik içinde yıkandıktan sonra hemen sıvı azot 

tankı içine konarak dondurulmuş ve nöropatoloji laboratuarında bulunan -80 buzdolabına 

yerleştirilmiş ve takiben moleküler incelemenin yapılacağı Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü 

Genetik Anabilim Dalına taşınmıştır.   

3.2.4.Moleküler Genetik Yöntem ve RNA İzolasyonu 

3.2.4.1.Dokuların Homojenizasyonu 

Derin dondurucuda -80 °C’ da steril kaplarda saklanan beyin dokuları buz üzerine 

alındı. Doku homojenizasyonu için trizol kullanıldı (QIAzol Lysis Reagent, Qiagen science, 

USA). Her  100 mg doku için 1 ml trizol 15 ml’ lik falcon tüpe aktarıldı ve teflon uçlu 

homojenizatör ile doku partikülleri çıplak gözle görünmez oluncaya kadar parçalandı. 

3.2.4.2.RNA İzolasyonu 

RNA izolasyonu total RNA izolasyon kiti kullanılarak yapıldı (RNeasy lipid tissue 

minikit, Qiagen science, USA). Homojenizasyon işlemi sonunda oluşan lizat 5 dakika oda 

sıcaklığında inkübe edildi. Bu işlemin ardından lizatın içine 200 µl kloroform eklendi, güçlü 

bir şekilde 15 saniye boyunca çalkalanarak 2-3 dakika oda sıcaklığında inkübe edildi ve  

14000 rpm ve +4°C’ de santrifüj edildi. Sulu üst faz yeni bir tüpe aktarılarak 1:1 oranında 

%70 etanol eklendi ve vorteks cihazı ile etanolün iyice karışması sağlandı. Meydana gelen 

karışım RNeasy 2 ml filtreli tüplere aktarıldı ve 15 s, 10000 rpm’ de santrifüj edildi. Bu 
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işlemin ardından filtreden geçerek tüpte biriken sıvı atıldı.  Aynı işlem 700 µl RW1 yıkama 

çözeltisi ve ardından 500 µl RPE yıkama çözeltisi ile tekrarlandı. Benzer şekilde 500 µl RPE 

yıkama çözeltisi filtreli tüpe eklenerek bu sefer 2 dakika 10000 rpm’ de santrifüj edildi ve 

tüpün içinde biriken sıvı tekrar atıldı. Bu işlemin ardından 2 ml’ lik RNeasy tüpten filtre kısmı 

çıkartılarak yeni 1,5 ml’lik tüpe yerleştirildi ve içerisine 30-50 µl Rnase-free su konularak 

14000 rpm’ de 1 dakika boyunca +4 derecede santrifüj edildi. Bu işlemin sonunda RNA 

filtreden tüpe RNAse-free su içinde çözülerek aktarılmış oldu (95).  

3.2.4.3.RNA Kalite ve Miktar Belirlenmesi 

RNA konsantrasyonu ve kalitesinin tayini için spektrofotometre (nd-1000, NanoDrop 

Technologies, Inc., Wilmington, USA) kullanıldı. Ölçüm için 2 µl RNA kullanıldı, 260, 230 

ve 280 nm dalga boylarında spektrofotometrik incelemesi yapıldı. Sonuçlar 260 nm 

konsantrasyonu, 260nm/280nm ve 260nm/280nm ise saflığı verecek şekilde yorumlandı. 

260nm/280nm oranının kabul aralığı 1.9-2.0, 260nm/280nm oranının kabul aralığı ise 2.0-2.2 

olarak değerlendirildi. Bu aralıklar dahilinde kalan RNA’lar saflık açısından çalışmaya 

elverişli kabul edildi (80). 

3.2.4.4.cDNA Eldesi 

Her örnek 10µl de 1µg RNA olacak şekilde sulandırıldı. 1µl (25µM) random primer 

eklenerek 70°C’de 10 dakika bekletildi. Daha sonra reaksiyon karışımı ilave edilmek üzere 

buza alındı (81) (Tablo 3-3). 

 

Tablo 3-3: cDNA eldesinde kullanılan reaksiyon karışımının özellikleri 

 
• 5X RT tampon 4µl X 

• 10 mM dNTP karışım 1µl X 

• DTT (0,1M) 2µl X 

• RNAse inhibitörü (20U/µl) 1µl X 

• Revers Transkriptaz (200 U/ µl) 1µl X 

•                         Toplam 9µl 

Bu karışım, ilk karışım eklendikten sonra 37°C’de 1 saat ardından da 70°C’de 

10 dakika inkübe edildi. Daha sonra cDNA örnekleri -20°C’de saklandı. 
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3.2.4.5.Gerçek Zamanlı Kantitatif Floresan PZR ile Gen Ekspresyonu Analizi 

Gerçek zamanlı kantitatif polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) (Real-time PCR), gen 

ekspresyon çalışmalarında kullanılan hızlı ve güvenilir bir yöntemdir. “Real-time PCR”da 

olusan ürün miktarı, reaksiyon boyunca oluşan ürün miktarıyla orantılı olarak, artan floresan 

işaretleyicilerin verdiği sinyal ile eş zamanlı olarak izlenebilir (62). Çift iplikli DNA’ya 

bağlanan“SYBR-Green I” kullanılarak yapılan ekspresyon çalışmaları, ucuz ve hassas olması 

nedeniyle, yaygın kullanılan bir yöntemdir (82). Yöntemin dezavantajı ise SYBR-Green, 

nonspesifik olarak çift ipliğe (nonspesifik amplifikasyonlar ve primer dimer vb) 

bağlandığından, ürün spesifikliğinin Tm (“melting curve” analizi ve jel elektroforezinde 

doğrulanmasının gerekliliğidir. 

3.2.4.6.Standartların Belirlenmesi 

RNA örneği, 2 µg’dan 10’lu dilüsyonlar şeklinde (2, 20, 200, 2000 µg) 10-1-10-2, 10-3 

ve10-4 ürün verecek şekilde sulandırıldı ve bu örneklerden cDNA sentezi yapıldı. Buna göre 

içindeki cDNA konsantrasyonu bilinen ve 10’un katlarına göre logaritmik bir artış gösteren 4 

standart dilüsyonu elde edilmiş oldu (83). 

3.2.4.7.Referans Genlerin Belirlenmesi 

Referans genler her dokuda eşit miktarda ve stabil ekspresyonunun olduğu bilinen 

genlerdir. Verilerin normalizasyonu gerçek zamanlı PZR yönteminde gen kantifikasyonu için 

majör bir basamaktır (84). Çalışmamızda kullanılacak dokuya özgü referans genlerin seçimi 

için Excel bazlı GeNorm kiti kullanıldı (V3.4, Belgium). Amaç kantitatif PZR yöntemi 

öncesi, Genorm kiti ile örneklerimizde referans gen değerlendirmesinin yapılmasıdır. 

GeNorm herbir deney için en uygun aday referans genlerin belirlendiği bir sistemdir. Alt 

yapıyı oluşturan prensipler ve formüller Vandesompele ve ark. tarafından tanımlanmıştır (85). 

Bu çalışmada analizler sonucunda normalizasyon için ABL, B-actin, GAPDH, siklofilin, 

HPRT, TBP, MRL olmak üzere toplamda 7 referans geni analiz edilmiştir ve ABL, siklofilin, 

β-Aktin’in çalışma grubunda en stabil ekpresyon gösteren referans genler olduğu 

belirlenmiştir. Bu standardizasyon çalışması için 5 hasta örneği ve 5 kontrole ait cDNA örneği 

kullanılmıştır. Her örnek duplike olarak çalışılmış ve relatif ekspresyon değerleri Livak ve 

ark.’nın matematik modeline dayalı, delta-delta Ct metoduna göre hesaplanmıştır (86). Elde 

edilen sayısal değerler GeNorm programına yüklenerek analiz edilmiştir.  
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3.2.4.8.Aday Genlerin Belirlenmesi 

İncelenmesi planlanan GABA reseptör 1 A, FHL2, HTR2A, BDNF, Nöropeptid-Y, 

Aquaporin-1, Aquaporin-4 ve MDR1 genlerine özgü primerler belirlenmiştir. Bu amaçla 

primer dizayn programı (CLC Main Workbench V 5.0.2 CLCbio, Danimarka) kullanılmış, 

ilgili yayınlardaki bilgiler ve web sayfaları incelenmiştir. Aday genlerin listesi Tablo 3-4’te, 

primer dizileri, ürün boyları Tablo 3-5’te verilmiştir. Ayrıca örnek olarak BDNF geni primer 

bağlanma bölgesi Şekil 3-2’de gösterilmektedir.  

 

Tablo 3-4: Genetik incelemesi yapılan aday genlerin listesi 

 

1. GABRA1: GABA1 reseptör, Gama- aminobutirik asit A reseptör alfa 1 subünitesi  

2. FHL2: ‘’Four-and-a-half Lim Domains 2’’  

3. HTR2A: 5-alfa-hidroksitriptamin reseptör 2A   

4. BDNF: Beyin kaynaklı nörotrofik faktör  

5. NPY1R: Nöropeptid-Y 1 reseptörü 

6. AQP-1: Akuaporin-1 

7. AQP-4: Akuaporin-4 

8. MDR1: Çoklu ilaca direnç geni  

 

 

Şekil 3-2: BDNF geni primer bağlanma bölgesinin şematik görünümü 

 

3.2.4.9.Gerçek Zamanlı  Kantitatif Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR): 

SYBR-Green I metodu (LightCycler ® FastStart DNA Master SYBR Green I, Roche 

Applied Science, İstanbul-Türkiye) için reaksiyon karışımı uygun primerlerle (1.5 µl dH2O, 1 

µl primer, 5 µl master mix) hazırlanarak toplamda 7.5 µl olarak 96 kuyu içeren plakalara 

konuldu. Hazırlanan plakalara daha önce sentezlenen cDNA’lar her kuyuya 2.5 µl olacak 
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şekilde dağıtıldı ve ekspresyon çalışması için gerçek zamanlı PZR cihazına konuldu 

(LightCycler ® 480 Real-Time PCR System, Roche Applied Science, İstanbul-Türkiye) (Şekil 

3-3). Çoğaltılan DNA’nın istenilen hedef bölge olup olmadığını doğrulamak için erime eğrisi 

(“melting curve”) analizi yapıldı (80,87). Melting curve analizi PZR ürününün spesifik olup 

olmadığını göstermek amacıyla yapılır. PZR ürünleri önce denatüre edilir, ardından renatüre 

ve tekrar denatüre edilir. Bu sırada PZR ürününün iki ipliğinin ayrılma (Tm) sıcaklığı 

belirlenir (87). Şekil 3-4’te örneklerin AQP-4 PZR amplifikasyon eğrilerini ve standartların 

amplifikasyona girdiği noktaları gösteren grafik sunulmuştur. Şekil 3-5’da ise AQP-4 ile 

çalışılan örneklerin Melting Curve Analizi grafiği gösterilmektedir.  

 

 

  

Şekil 3-3: LightCycler® 480 gerçek zamanlı PZR sisteminin fotoğrafı  
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Tablo 3-5: Kullanılan primer nükleotid dizileri, boy ve ürün boyları  

Gen 

Bölgesi Primer Dizisi 

Primer 

Boyu 

Ürün 

Boyu NCBI Kodu 

GABRA1        F 5’-TTGGGATCCAAACCCAAGT-3’ 19  403 NC_000005.8 

  R 5’-ATGCAGTCATTGCGTAGCAG-3’ 20     

FHL2              F 5’-TCTGTGTGCCCTGCTATGA-3’ 19 126 NC_000002.10 

  R 5’-AAGTGACCCCTCCCGTGG-3’ 18     

HTR2A          F 5’-TTCCTTGTCATGCCCGTGT-3’ 19 169 NC_000013.9 

  R 5’-CCAGACTGCACAAAGCTTGC3’ 20     

BDNF            F 5’-AGTGCCGAACTACCCAGTCGTA-3’ 22 72 NC_000011.8 

  R 5’-CTTATGAATCGCCAGCCAATT-3’ 21     

NPY1R           F 5’-ATCTGCCCTTGGCCATGAT-3’ 19 88 NC_000004.10 

  R 5’- AGGCCAGGTTTCCAGAGACA-3’ 20     

AQP1             F 5’-CCACCGCCATCCTCTCAG-3’ 18 93 NC_000007.12 

  R 5’-AGTTCACACCATCAGCCAG-3’ 19     

AQP4            F 5’-GCCAAGTCCGTCTTCTACAT-3’ 20 150 NC_000018.8 

  R 5’-AGCTTGGAGTCCTAGTTTGA-3’ 20     

MDR1        F 5’-GCTCAGACAGGATGTGAGTTGG-3’ 22 107 NC_000007.12 

  R 5’-ATAGCCCCTTTAACTTGAGCAGC-3’ 23     

ABL                F 5’-TTCAGCGGCCAGTAGCATCTGACTT-3’ 25 277 NC_000009.10 

  R 5’-CTGTTGACTGGCGTGATGTAGTTGCTT-3’ 27     

Siklofilin       F 5’-TATCTGCACTGCCAAGACTGAGTG-3’ 24 127 NC_000001.9 

  R 5’-CTTCTTGCTGGTCTTGCCATTCC-3’ 23     

β-Actin           F 5’-GAATCACCCAGGCCATCTTA-3’                     20 233 NC_000007.12 

  R 5’-GCCTTTCTCCTCCTGGACAT-3’ 20     
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Şekil 3-4: Örneklerin AQP-4 PZR amplifikasyon eğrilerini ve standartların amplifikasyona 

girdiği noktaları gösteren grafikler 

 

 

 

Şekil 3-5: AQP-4 ile çalışılan örneklerin erime eğrisi analizi  
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3.2.5.İmmunhistokimyasal İnceleme Yöntemi 

İmmunhistokimya incelemeleri İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, 

Nöroimmünoloji Laboratuarı’nda yapıldı. Hasta ve kontrol grubuna ait parafine gömülü 

mezyal temporal lob dokuları deparafinize edildi ve sitrik asit solüsyonu ile antijenler açığa 

çıkarıldı. Dört mikrometre kalınlığında kesitler elde edildi ve sırayla %0.3 H2O2’de 20 dakika, 

%10 keçi serumunda 1 saat ve tavşan anti-insan akuaporin-4 (Aqp-4) antikoru (1:200 

dilüsyon) (Chemicon AB3068 RbXRat Aquaporin, Temecula, CA) ile gece boyunca 4°C’de 

inkübe edildi. Ertesi gün, kesitler PE-konjüge anti-tavşan antikoru (1:2000 dilüsyon) 

(Invitrogen Alexa Fluor goat anti- rabbit IgG (H+L) A11012 Eugene, Oregon, USA) ile oda 

ısısında 2 saat inkübe edildikten sonra floresan mikroskop ile biri kontrol ve hasta gruplarına 

kör olan iki araştırmacı tarafından incelendi. Kontrol olarak sadece PE konjüge ikincil 

antikorla inkübe edilen kesitler kullanıldı (88,89). 

3.2.6.İstatistiksel Değerlendirme 

Relatif kantifikasyonda tek bir örnekte iki farklı dizinin (hedef gen ve referans gen) 

ekspresyon düzeyleri karşılaştırıldı. Örnek normalizasyonuna temel oluşturmak üzere bu 

çalışmada ABL, siklofilin, β-Actin genleri referans olarak kullanıldı. Ekspresyon düzeyini 

relatif olarak hesaplamak için çeşitli matematiksel modeller içinden ∆Ct yöntemi ile REST 

2005 (Beta V1.9.9 Corbett Life Science, Almanya) ve SPSS (16.0v) yazılımları kullanıldı 

(80,86). Normal ve hasta dokularda elde edilen ekspresyon değerleri nonparametrik Mann 

Whitney U (MWU) testiyle değerlendirildi. Hasta ve kontrol olgularında değerlendirilebilen 

mevcut parametreler lojistik regresyon analizi kullanılarak incelendi. Ayrıca hasta olgularda 

bazı klinik parametreler ve genlerin ekspresyon değerleri arasında korelasyon analizi yapıldı 

(8,80).  
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4. BULGULAR 

 

4.1.Klinik Bulgular 

4.1.1.Hastaların Genel Özellikleri 

4.1.1.1.Demografik Özellikler 

Toplam 23 hasta çalışmaya katılmıştır. Hastaların 10’u erkek, 13’ü kadındır. Yaş 

ortalamaları 32,6 ± 10,38 yıldır (19-63 yıl). Hastaların ve kontrollerin bazı özellikleri Tablo 4-

1‘de özetlenmiştir. 

4.1.1.2.Özgeçmiş  Özellikleri 

Doğum ve kafa travması: Hastaların 2’sinde (%8.7) zor doğum (n: 8 ve 27), birinde 

7 aylık erken doğum olmak üzere 2 hastada evde doğum öyküsü vardı (n: 2 ve 13) ve erken 

doğan çocuğun mor doğduğu belirtilmişti. Yedi hastada (% 30.4), 3’ünde bilinç kaybının eşlik 

ettiği kafa travması öyküsü vardı. Kafa travmalarının yaşı 5 ay ile 6 yaş arasında 

değişmekteydi. Zor doğum öyküsü bulunan bir hasta ile birlikte 2 hastada (n: 8 ve 21) 

menenjit tanısı konmuştu.  

Febril nöbet (FN): Oniki hastada FN öyküsü vardı (%52.2). Bir hasta febril nöbeti 

takiben 5 saat süreli sol hemiparezi (n: 1), diğeri (n: 8) sağ hemiparezi nedeniyle hastaneye 

yatırılmıştı. Bir diğer hastada (n: 13) 6 aylıkken 7 saat süreli sol hemikonvülziyon net olarak 

hatırlanmaktaydı. İki hastada FN süresi ortalama 1-2 saat olarak belirtilmektedir, diğer 

hastalarda ise süre net olarak hatırlanmamıştır. Ancak öykü özellikleri dikkate alındığında 7 

hastanın komplike FN geçirdiği düşünüldü. Bu hastalar tüm hastaların % 30.4’ünü, febril 

nöbetli hastaların ise % 58.3’ünü oluşturmaktadır. Febril nöbet başlama yaşı 5 ay ile 2 yıl 

arasında değişmekte olup ortalama yaş 9.5 aydır. Olguların beşi 6 aylıkken, biri 3.5 aylıkken, 

diğerleri ise 8 ay-3 yaş arasında FN geçirmiştir.  

Dört hastanın özgeçmişinde herhangi bir öykü özelliği yoktu. Bir hastada polikistik 

over sendromu (n: 10), birinde oral aftlar, bir diğerinde pilonidal sinüs, enürezis ve ingüinal 

herni gibi özellikler bulundu.   
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Tablo 4-1: Hastaların ve kontrol olgularının genel özellikleri 

 

Genel Özellikler Epilepsi olguları (MTS) Kontrol otopsi olguları 

Cinsiyet (kadın/ erkek) 13/10 (23) 

%56.5/ %43.5 

1/8 (9) 

%11.1/ %98.9 

Yaş ortalama (yıl) 32.6 (19-63) 42.8 (1-72) 

Nöbet başlangıç yaşı (yıl) 15 (7-34) - 

Ameliyat sırasındaki yaş (yıl) 28.5 (15-63) - 

Nöbet başlangıcı ile ameliyata kadar 

geçen süre (yıl) 

17 (4-39) - 

 

Psikiyatrik hastalık: Onbir hastada (%47,8) psikiyatrik hastalık mevcuttu. Sekizinde 

depresif semptomlar (majör depresyon, depresif uyum bozukluğu), biri depresif 2 hastada 

obsesif kompülsif bozukluk, bir hastada disosiyatif bozukluk ve bir diğerinde anksiyeteli 

uyum bozukluğu saptandı.  

4.1.1.3.Soygeçmiş Özellikleri 

Ailede akraba evliliği: Hastaların 4’ünün ailesinde akraba evliliği vardı (%17.4). 

Bunlardan birinin anne-babası teyze çocuklarıydı (n: 14), diğerleri uzaktan akraba olduklarını 

belirtmekte ve bağlantı hakkında ayrıntılı bilgi verememekteydiler.  

Ailede epilepsi ve FN öyküsü: Toplam 10 hastanın (% 43.5) akrabalarında epilepsi 

ve/veya febril nöbet saptandı. Hastaların 5’inin ailesinde FN öyküsü vardı. Bir hastanın (n: 2) 

her 5 kardeşinde birden ve ağabeyinin çocuğunda FN olması dikkat çekiciydi. Bu hastanın 

kardeşlerinin üçü tam olarak bilinmeyen nedenle çocukluk döneminde ölmüştü. Üç hastanın 

akrabalarında, anneanne, amcakızı ve ablada olmak üzere yalnızca epilepsi vardı (n: 8, 10, 

21). Bu hastalardan birinin (n: 10) tek yumurta ikizi olan kardeşinde nöbet olmaması, ancak 

ablasında FN olması dikkat çekiciydi. Diğer 2 hastanın ailesinde hem epilepsi, hem FN 

öyküsü bulunmaktaydı (n: 4, 5).  

4.1.1.4.Nörolojik Muayene Bulguları 

Mental-motor gelişme geriliği olan dört hasta vardı (n: 4, 14, 20, 24). Üçünde sağ, 

birinde sol olmak üzere toplam dört hastada emosyonel fasiyal asimetri, bir hastada dizartri 

saptandı. Diğer olguların nörolojik bulguları tümüyle normaldi. 
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4.1.1.5.Nöbet Özellikleri 

Nöbet başlama yaşı: Nöbetler 2 hastada 1 yaşın altında, 8 ve 10 aylıkken başlamıştı. 

Bunların dışında kalan 21 hastada başlangıç yaşı 7-34 yaş arasında değişmekteydi (15 + 7.4 

yıl). Bir başka bakış açısıyla 10 hastada nöbet başlangıcı 10 yaşından önce, geri kalan 13 

hastada ise 10 yaşından sonra idi. Hastaların hiçbirinde remisyon öyküsü yoktu. Beş hastada 

(%21.7) nöbetsiz bir dönem tanımlanmaktaydı, bu süre 3 ile 12 yıl arasında değişmekteydi (n: 

2, 5, 15, 19, 23). Hastaların başlıca klinik özellikleri Tablo 4-2’de sunulmuştur. 

Nöbet şekli: Hastaların hepsinde kompleks parsiyel nöbetler (KPN) görülmekte, 7 

hastada hastalığın bir döneminde en az bir kez sekonder jeneralize tonik klonik nöbetler (SJN) 

eşlik etmekteydi. Bu hastalardan ikisinde tedavi sonrası SJN’ler sona ermişti (n: 13, 15). 

Nöbetler içinde yukarı doğru yükselen sıkıntı, daralma hissi, nefesi kesilecek gibi olma, 

durgunlaşma, yanıt verememe, ağız ve dudakta yalanma yutkunma hareketleri, ellerde 

distonik kasılma, otomatizmalar ve benzeri semptomlar şeklinde tanımlanmaktaydı. Hastalar 

bu dönemi tam olarak hatırlayamadıklarını belirtmekteydi. Nöbetin önemli belirtisi olan aura 

tüm hastaların 17’sinde net olarak tanımlanmaktaydı. En sık görülen aura epigastrik 

sansasyon ve yaşantısal veya psişik auralardı. 

Nöbet sıklığı: Hastalardaki son nöbet sıklığı ortalama ayda 2 idi, haftada 5 ile ayda 2 

arasında değişmekteydi. On hastada ayda 6 veya daha fazla nöbet görülmekteydi. Kullanılan 

çeşitli antiepileptik kombinasyonlarına rağmen hepsi tedaviye dirençliydi. Status epileptikus 

öyküsü 2 hasta (n: 2 ve 23) dışında görülmemişti. 

4.1.1.6.Tedavi 

Hastaların biri dışında (n: 19) hepsi en az 2 veya 3’lü antiepileptik ilaç kombinasyonu 

ile tedavi altındaydı. Tedavi süreçleri içinde çeşitli ilaç kombinasyonları kullanılmıştı. 

Hastaların tümünde başta karbamazepin olmak üzere, difenilhidantoin, valproat ve 

fenobarbital gibi geleneksek antiepileptik ilaçlar verilmişti. Yanıt alınmaması nedeniyle yeni 

kuşak ilaçlar tedaviye eklenmiş ve farklı yeni kombinasyonlar denenmişti. Bu yeni kuşak 

ilaçlar içinde okskarbazepin, topiramat, levetirasetam, vigabatrin, lamotrijin dikkat 

çekmekteydi. Farklı tedavi seçeneklerine rağmen nöbet sıklığında belirgin değişiklik olmamış 

yalnızca iki hastada görülen jeneralize nöbetler tekrarlamamıştı.  
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4.1.1.7.EEG Bulguları 

İnteriktal bulgular: Hastaların tümünün 1-3 arasında değişen interiktal döneme ait 

EEG incelemeleri vardı. Onaltı hastada görüntülemede saptanan lezyonun tarafı ile uyumlu 

olmak üzere frontotemporal bölgede organizasyon bozukluğu ve epileptiform anomali 

bulunmuştu. Üç hastanın EEG incelemesi normal veya normal sınırlar içinde (n: 7, 20, 27), 

geri kalan diğer 4 hastanın EEG’si yaygın veya iki yanlı temporal bölgelerde organizasyon 

bozukluğu gibi nonspesifik bulgular göstermekteydi. İki hastanın rutin incelemeleri sırasında 

subklinik ve klinik nöbet kaydı yapılmıştı (n: 4, 18).  

İktal bulgular: Video-EEG incelemelerinde 19 hastada, klinik bulgular ve 

elektrofizyolojik olarak uyumlu, 2-11 arasında değişen nöbet aktivitesi saptandı. Üç hastada 

ise bulgular net olarak lateralize ve lokalize ettirici özellikte değildi (n: 8, 20, 23). 

İnvaziv EEG: 23 nolu olguda MRG’de bilateral MTS bulgularının saptanması, 

interiktal ve iktal EEG incelemelerinde spesifik bulgu gözlenmemesi, sadece PET 

incelemesinin sol mezyal temporal bölgeyi işaret etmesi nedeniyle iki yanlı derinlik 

elektrodlarıyla invaziv EEG incelemesi uygulanmıştır. İkisinde klinik nöbetin eşlik ettiği 

toplam 15 nöbet kaydı yapılmış ve sol taraftan kaynaklandığına karar verilmiştir.  

4.1.1.8.Kranyal MR Görüntüleme 

Tüm hastalara en az bir kez kranyal MRG incelemesi yapıldı. Önceki incelemelerinde 

bulguları net olmayan veya aradan uzun süre geçmiş olan 9 hastada tetkik tekrarlandı.  İki 

hastada (n: 14, 18) görüntüleme normal sınırlar içinde değerlendirilmiş, 3 hastada (n: 13, 15, 

23) bir tarafta baskın olmakla birlikte mezyal temporal sklerozla uyumlu bulgular iki yanlı 

olarak saptanmıştı.  Diğer hastaların tümünde EEG ve klinik bulguları ile uyumlu tarafta 

olmak üzere mezyal temporal skleroz bulguları göstermekteydi. MRG incelemelerinde 2 

hastada MTS bulgularına ek olarak, hastalık belirtileriyle ilişkisiz olarak yorumlanan kavum 

septum pellusidum, 1 hastada serebellar atrofi ve 1 hastada MTS’nin karşı tarafında 

hipokampal malrotasyon, bir diğer hastada ise MTS ile aynı taraftaki hemisfer volümünde 

azalma (n: 8) saptandı.  

4.1.1.9.Diğer Kranyal Görüntülemeler 

İnteriktal SPECT incelemesi 10 hastada uygulanabildi ve genel olarak bulgular 

tarafla uyumlu olarak yorumlanmadı. 
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Kranyal PET incelemesi 15 hastaya yapılmış, MR görüntülemeleri normal bulunan 2 

hastada (n: 14, 18) sol mezyal temporal sklerozla uyumlu olabilecek, bu bölgede 

hipoperfüzyon bulguları göstermiştir.  İki yanlı MR bulgusu olan hastaların ikisinde (n: 15, 

23) ise tek yanlı hipometabolizma göstermiş, 13. olguda spesifik bir özellik saptanmamıştır.  

4.1.1.10.Cerrahi Tedavi 

Hastaların onikisine selektif amigdalohipokampektomi (SAH) ve onbirine 

amigdalohipokampektomi ile anterior temporal lobektomi (AH+ATL) cerrahisi 

uygulanmıştır. Selektif amigdalohipokampektomi (SAH) uygulanan hastaların, 9’u sol 3’ü sağ 

taraftaydı.  Anterior temporal lobektomi uygulanan hastaların 8’i sol, 3’ü sağ taraftaydı. Tüm 

ameliyatlar İTF Nöroşirürji Anabilim Dalı’nda epilepsi cerrahisi ile ilgilenen 4 öğretim üyesi 

tarafından uygulandı. Hastaların ameliyat sırasındaki yaş ortalamaları 28.5 yıldı (15-63 yıl). 

Nöbet başlangıcı ile ameliyata kadar geçen süre, yani operasyona dek olan epilepsi süresi 4-

39 yıl arasında değişmekteydi (ortalama 17 yıl).  

4.1.1.11.Cerrahi Sonrası Takip 

Ameliyat sonrası 13 hastada komplikasyon görüldü (% 56.5). Bunlar genellikle geçici 

ve hafif düzeyde seyretmekle birlikte 4 hastada küçük dal enfarktına bağlı hafif hemiparezi, 1 

hastada subdural hematom, 2 hastada epidural efüzyon, 2 hastada menenjit, 2 hastada kranyal 

sinir felçleri (3 ve 4. sinirler) ve bir hastada muhtemelen sistemik nedenlere bağlı 

(perioperatuar anemi ve kan transfüzyonu) optik sinir etkilenmesiydi. Postoperatuar dönemde 

yapılan kranyal BT ve MR incelemesi kontrollerinde söz edilen komplikasyonlarla ilişkili 

bulgular dışında ek bir özellik saptanmamış, operasyona bağlı olarak mezyal temporal ve 

anterior temporal bölgelerde ensefalomalazi alanları saptanmıştır.  

Cerrahi sonrası takip süresi 6 ay ile 4.5 yıl arasında değişmekteydi (ortanca 1.5 yıl). 

Ondört hastada (% 60.9) postoperatif dönemde nöbetler tamamen durmuştur (Engel sınıf IA). 

Üç hastada (n: 8, 17, 24) ise belirgin bir sayı ve şekil değişikliği olmaksızın nöbetler devam 

etmiştir (Engel sınıf III veya IV). Bir hastada aura düzeyinde duyumsamalar devam etmiş (n: 

1), bir hasta post-op erken dönemde (n: 24), diğeri 3 yıl sonra olmak üzere ilaç kesimi 

sonrasında (n: 6) nöbet geçirmiştir. Diğer 3 hastanın (n: 4, 10, 21) çeşitli dönemlerde toplam 

2-4 kez nöbeti olmuştur (Engel sınıf II). Nöbeti tekrarlayan hastalarda nöbet şekli ameliyat 

öncesine göre değişiklik göstermemekteydi.  



Tablo 4-2: Hastaların klinik, uygulanan cerrahi tedavi ve prognoz özellikleri 

No 
Doğum 
yılı 

 
Cinsiyet FN  Özgeçmiş Aile öyküsü 

N. B yaşı 
(yıl) 

Cerrahi 
taraf/ameliyat şekli 

Ameliyat 
yaşı (yıl) 

Nöbet-ameliyat 
süresi (yıl) 

ENGEL 
sınıflaması  

H1 1976 K Var Sol HP Dedede parkinson 12 Sağ  SAH 28 16 IB 

H2 1957 E Var ED 
5 kardeşte FN, 3'ü ölü, 
ağabey çocuğu FN 8 Sol SAH 47 39 IA 

H3 1972 K Var N Yok 11 Sol SAH 32 21 IA 

H4 1989 E Var KT 
Amca kızı epilepsi, 
ablada FN 7 Sol SAH 15 8 II 

H5 1976 E Yok N 
Dedede epilepsi, 
amcaoğlunda FN 22 Sol SAH 28 7 IA 

H6 1976 E Yok N N 20 Sol SAH 29 9 II 
H7 1974 E Yok KT-BK N 15 Sağ SAH 31 16 IA 

H8 1983 E Var 
ZD, 
menenjit 

Anneannede 65 yaşında 
epilepsi 7 Sol AH+ATL 24 17 III veya IV 

H9 1967 K Yok KT-BK Uzaktan akrabalık 12 Sağ AH+ATL 39 27 IA 

H10 1979 K Var PKOS 
Akrabalık, ablada 
epilepsi, ikiz eşi 7 Sol SAH 28 21 II 

H13 1975 K Var 
Evde 
doğum Dayıda FN 22 Sağ AH+ATL 32 10 IA 

H14 1989 K Yok oral aftlar Teyze çocukları, Behçet 15 Sol AH+ATL 19 4 III veya IV 
H15 1945 K Yok KT Kızında FN 34 Sol SAH 63 29 IA 
H17 1983 K Yok KT N 10 ay Sol AH+ATL 25 24 IA 
H18 1974 K Yok N N 19 Sol AH+ATL 34 15 IA 
H19 1970 K Yok N N 14 Sağ AH+ATL 38 24 IA 

H20 1962 E Yok N 
İki dayıda psikiyatrik 
hastalık 10 Sol SAH 45 35 III veya IV 

H21 1975 E Yok Menenjit 
Amcakızı epilepsi ile 
ölmüş 8 ay Sol AH+ATL 32 31 II 

H23 1980 K Var KT Babada FN 7 Sol AH+ATL 27 20 IA 
H24 1988 E Var KT-BK N 7 Sol AH+ATL 19 9 IB 
H25 1982 K Var N N 8 Sağ SAH 25 17 IA 
H27 1983 K Var ZD Kızkardeşinde FN 17 Sol AH+ATL 21 4 IA 
H28 1978 E Var N Akraba evliliği 20 Sol SAH 27 7 IA 

AH+ATL; amigdalohipokampektomi+anterior temporal lobektomi, BK: Bilinç kaybı, D: Zor doğum, E: Erkek, ED: Erken doğum, FN: Febril nöbet, HP: Hemiparezi, K: Kadın, KT: Kafa 

travması, N. B: nöbet başlangıcı, PKOS: Polikistik over sendromu, SAH: Selektif amigdalohipokampektomi 
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Preoperatif dönemde psikiyatrik semptomları olan 2 hastanın psikiyatrik 

semptomlarının belirgin olarak düzeldiği saptanmıştır (n: 9 ve 25). İki hastada ise var 

olan bulguların kötüleştiği görülmüş ve birine psikoz tanısıyla yatış önerilmiştir (n: 2). 

Diğer olgularda belirgin bir değişiklik olmamıştır. Nöropsikolojik test incelemelerinde 6 

hastada ameliyat öncesi testlere göre düzelme olduğu (% 26.1), diğerlerinde belirgin bir 

değişiklik olmadığı görülmüştür.  

Postoperatif kontrol EEG incelemelerinde 5 hastanın incelemesi normal 

sınırlarda bulunmuş, birinde yaygın organizasyon bozukluğu, diğerlerinde operasyon 

bölgesinde organizasyon bozukluğu ve hipersenkroni eğilimi saptanmıştır.  

Cerrahi materyalin patolojik incelemesi tüm olgularda yapılmış, teknik 

yetersizlikler nedeniyle tam olarak değerlendirilemeyen 5 olgu dışında 18 hastanın 

hepsinde mezyal temporal sklerozla uyumlu bulunmuş, diffüz nöron kaybı, reaktif 

gliozis,  granülasyon dokusu ve korpora amilasea gibi değişiklikler saptanmıştır.  

4.1.2.Kontrol Otopsi Olguları 

Adli Tıp Kurumu görevlileri Uzm. Dr. Sinem Akat ve Uzm. Dr. İbrahim İzin'in 

işbirliğiyle toplam 9 olgunun otopsisi sırasında mezyal temporal bölge (hipokampus-

amigdala) dokusu elde edilmiştir. Olguların 8'i erkek, 1'i kadındır. Yaşları 1 ile 72 yıl 

arasında değişmektedir. Yaş ortalamaları 42,8 yıldır. Bir hasta 1 yaşındadır. Bu hasta 

hesaplama dışında bırakıldığında 8 hastanın yaş ortalaması 48 yıl olmaktadır. Ölüm 

nedenleri beyin hastalığı veya travması dışındadır. Üç hasta kalp damar hastalığı, 1 

hasta ateşli silah, 1 diğer hasta kesici-delici alet yaralaması, 1 hasta entoksikasyon, 1 

hasta alt solunum yolu enfeksiyonu, 1 hasta femur kırığına bağlı yağ embolisi, 1 yaşında 

olan bebek ise gastroenterit nedeniyle ölmüştür (Tablo 4-3). Ayrıca bu olguların 

öykülerinde epilepsi hastalığı bulunmamaktadır. Otopsi ölüm anından itibaren ilk 24 

saat içinde gerçekleştirilmiştir. Alınan dokular hemen azot tankına alınmış, İ.Ü. 

DETAE'ye ulaştırılarak beyin dokusu bankası çerçevesinde - 80 dolabına kutulara 

yerleştirilmiş ve dökümü yapılmıştır. Takiben cerrahi tedavi uygulanan olgularda 

uygulanan protokol ve yöntemle moleküler incelemeye katılmıştır.  
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Tablo 4-3: Otopsi olgularının klinik özellikleri ve ölüm nedenleri 

Olgu 

no 

Protokol 

no Cins 

Yaş 

(yıl) 

Boy 

(cm) 

Ağırlık 

(kg) Ölüm nedeni Özgeçmiş 

N2 3745 E 37  176 92 Kalp damar hastalığı Hipertansiyon 

N3 3764 E 34  182 76 Ateşli silah yaralanması  

N4 3780 E 1  76 9 Gastroenterit  

N5 3776 E 62  184 82 Kalp damar hastalığı  

N6 3775 E 50  180 76 Kesici delici alet yaralanması  

N7 3778 E 73  170 67 Ası ile suisid   

N8 3787 E 38  160 68 Kalp damar hastalığı  

N9 3794 K 21  158 61 İlaç intoksikasyonu  

N10 3807 E 70  177 70 Femur kırığına bağlı yağ embolisi 

 

4.2.Genetik İnceleme Bulguları 

GeNorm analizi ile incelenen referans genlerin relatif olarak mRNA değerleri 

Şekil 4-1’de gösterilmiştir. ABL geni en stabil, HPRT ise en kararsız gen olarak dikkati 

çekmektedir. Şekil 4-2’de genlerin ekspresyonlarındaki kararlılık grafik olarak 

gösterilmektedir. 

 

 

Şekil 4-1: İncelenen referans genlerin %mRNA olarak değerleri 
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Şekil 4-2: Referans genlerin anlatımlarındaki kararlılığın grafik olarak gösterimi 

 

Mezyal temporal skleroz ve kontrol otopsi olgularından elde edilen beyin 

dokusu materyalinden, yöntem kısmında açıklandığı üzere RNA ve takiben cDNA elde 

edilmiş, gerçek zamanlı PZR yöntemiyle çalışılmıştır. Elde edilen CT değerlerinin delta 

CT yöntemi ile relatif mRNA (%) oranları hesaplanmıştır. Tablo 4-4’te kontrol 

olgularında, Tablo 4-5’te hastalarda, çalışılan 8 aday gen ile ilişkili elde edilen 

ekspresyon değerleri yer almaktadır.  

 

Tablo 4-4-: Otopsi olgularının relatif gen ekspresyon değerleri (%) 

 GABRA1  FHL2 HTR2A  BDNF  NPY1R AQP1  AQP4  MDR1 

N2 0,0157796 1,0098935 1,884528 6,653914 3,7430212 197,29399 0,285033 0,6480618 

N3 0,0426434 0,938525 1,3226828 3,348389 0,81987 1150,8365 1,175657 0,7440478 

N4 0,0129778 3,7248718 1,6157352 6,9508565 3,4874941 6780,5696 3,869617 0,8509762 

N5 0,0227424 0,4194373 1,4157112 1,0399592 0,7029661 206,00377 0,205403 0,4136627 

N6 0,0330032 0,6323294 1,4729905 0,6323294 3,847038 899,97935 1,120194 2,5824637 

N7 0,7690791 1,6890404 3,5337595 2,9407902 1,1616729 139,21818 0,880383 0,5400646 

N8 0,0139525 0,8625407 0,5005772 5,5854147 0,8245417 438,57033 0,312443 0,6248858 

N9 0,0657045 1,3214639 10,793845 6,2209591 2,7551618 2687,6639 0,352852 1,0476356 

N10 0,220435 0,9117203 1,372364 2,4060443 0,4686761 253,64435  - 0,5309556 

Ortalama relatif ekspresyon değerlerinden farklılık gösteren oranlar koyu karakter ile gösterilmiştir 
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Tablo 4-5: Hipokampal sklerozlu olguların  relatif gen ekspresyon değerleri (%) 

 GABRA1 FHL2  HTR2A  BDNF  NPY1R  AQP1  AQP4  MDR1 

H1 0,019086 0,1113878 0,5659172 1,4276703 0,3239095 419,83039 0,369504 0,3318637 

H2 0,028073 0,410751 0,4326691 1,8293564 1,9070414 173,20493 0,384575 2,1307128 

H3 0,0009178 0,6531602 0,7000398 1,7296843 1,0537326 3237,1506 0,469927 0,8529356 

H4 0,020389 0,318402 0,2960518 1,2517283 1,5093437 1397,7798 0,634601 3,7814024 

H5 0,008006 0,6903159 0,9140397 0,2862463 0,4601987 487,8618 0,267077 1,4797246 

H6 0,196386 1,1138143 1,1147845 3,0881972 1,3257097 750,52947 1,138209 1,2455344 

H7 0,0008412 0,0591207 0,057904 0,2596801 0,5703058 223,60483 0,180467 0,6505841 

H8 0,014389 0,607553 0,9767641 3,4969134 1,586758 895,20984 0,414971 1,4856374 

H9 0,028073 0,4800028 0,8775474 0,0667728 0,0538618 5,3346925  - 0,0485429 

H10 0,014681 0,2764512 0,7245196 0,426346 0,9760972 68,598099 0,291203 0,7096092 

H13 0,0543811 0,4980109 2,2179844 14,1159     2,5655163 900,292 2,936809 1,1167058 

H14 0,0185494 6,880526 1,17082 4,683278 1,921881 285,534 1,008715 1,869327 

H15 0,0505486 0,3682643 1,1557373 2,3600436 1,0598158 139,47024 0,360686 1,1800218 

H17 0,0293055 0,2530189 2,5006745 1,9962844 1,0120758 32,162715 0,175229 0,6817512 

H18 0,0139728 1,0971558 2,9562502 3,1904687 2,9460224 159,09761 0,497845 4,6388538 

H19 0,0298307 0,210653 0,5222963 1,9696516 1,0160282 1312,3533 1,07396 0,5978852 

H20 0,0142726 0,1637296 3,432804 0,6370098 1,8205666 975,08724 4,804504 0,8203932 

H21 0,0228176 0,3550983 0,4834003 1,0078565 0,8129791 345,20037 1,029034 0,7585363 

H23 0,0016418 0,0883559 0,218313 0,128913 2,9989756 355,68832 0,93269 2,4528683 

H24 0,0368865 0,7814571 2,8564804 0,6897945 1,6925971 150,56458 0,183549 0,7600881 

H25 0,0153099 2,2200696 0,6715678 5,6201353 4,3638602 7646,6116 1,772278 2,8691132 

H27 0,0032685 1,0813619 0,3944323 1,4318194 4,3858288 180,74971 0,618931 3,4291464 

H28 0,5818476 0,6193012 0,4580933 0,6411409 1,2343173 857,33383 3,887151 2,7391215 

Ortalama relatif ekspresyon değerlerinden farklılık gösteren oranlar koyu karakter ile gösterilmiştir 

 

Bu verilerin sayısal karakterler ile ifade edilmekle birlikte, örneklemin 

birbirinden bağımsız olarak rasgele seçilmiş ve bağımlı değişkene ilişkin ölçümlere 

göre oran ölçeğinde olması ve Gaussian dağılım göstermemesi nedeniyle hasta ve 

kontrol olgularının değerleri, nonparametrik Mann-W hitney U testi ile 

karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak FHL2, HTR2A, BDNF ve MDR1 gen ekspresyon 

değerlerinde kontrol ve hasta grupları arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Sonuçlar 

özet olarak Tablo 4-6’da sunulmuştur.  
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Tablo 4-6: Hasta ve normal olguların relatif  gen ekspresyon değerlerinin karşılaştırılması 
 

GEN 
Kontrol olguları 

ortanca ve standart 
sapma değerleri 

Hasta olguları 
ortanca ve standart 

sapma değerleri 
MWU (p değeri) 

GABRA1 0,0330 (0, 24734) 0,0191 (0,12194) 0,1798 

FHL 2 0,9385 (0,9878) 0,48 (1,4) 0,0151 

HTR2A 1,4730 (3,15598) 0,7424 (0,9684) 0,0169 

BDNF 3,3484 (2,4336) 1,4318 (2,967) 0,0361 

NPY1R 1,1617 (1,4462) 1,3257 (1,1522) 0,8108 

AQP-1 4,3857 (2,1684) 3,5569 (1,627) 0,5025 

AQP-4 0,6166 (1,2144) 0,5584 (1,2438) 0,9067 

MDR1 0,6481 (0,6632) 1,180 (1,2065) 0,0442 

İstatistiksel olarak anlamlı olan sonuçlar bold ve italik olarak yazılmıştır. 

 

Bu genler içerisinde FHL2, HTR2A ve BDNF’nin MTS’li hastalarda normal 

kontrollere göre daha düşük düzeyde eksprese olduğu, sadece MDR1 geninde tersi 

şekilde yani hastalarda nomallere göre daha yüksek düzeyde eksprese olduğu dikkati 

çekmiştir. Kontrol ve hasta olguların relatif gen ekspresyon dağılımları Şekil 4-3’te yer 

almaktadır.  

Tüm relatif ekspresyon değerleri, her gen ve hasta-kontrol gruplarında ayrı ayrı, 

Grubbs testi (‘’extreme studentized deviate test’’) ile değerlendirilmiştir. Diğer 

olguların ortalama değerlerine göre daha yüksek düzeyde relatif ekspresyon gösteren 

(p<0,05) olgular (‘’outlier’’ değerler) saptanmıştır. Bu olgular tek tek incelendiğinde 

dikkati çeken bir klinik özellik görülmemiştir. Bu olgular Şekil 4-3’te yer alan 

grafiklerde de dikkati çekmektedir. Normal dağılıma göre belirgin sapma gösteren bu 

olguların dökümü Tablo 4-7’de yer almaktadır.   
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Tablo 4-7: Relatif ekspresyon değerleri ortalamaya göre farklılık gösteren (p<0,05) 

olguların özellikleri  

Gen  Farklı ekspresyon değeri gösteren hasta ve kontrol olgularının özellikleri 

GABRA1: H28: 31 yaşında erkek, 1,5 yaşında 1 kez FN, başka özgeçmiş özelliği yok, akraba evliliği var, 
20 yaşında nöbetleri başlamış, SAH uygulanmış,  postop nöbetsiz 

N7: 73 yaşında erkek, ası nedeniyle ölmüş depresyon ilaç alımı vb?? 

FHL2: H14: 20 yaşında kadın, febril nöbeti yok, oral aftlar, akraba evliliği var, akrabada Behçet, 
nöbetler 15 yaşında başlamış, 4. yılda (nispeten erken) opere, MRG normal, patolojik tanı 
MTS, nöbetler devam etmekte. 

N4: 1 yaşında erkek çocuk, gastroenterit nedeniyle ölmüş 

HTR2A: N9: 21 yaşında kadın, ilaç entoksikasyonu nedeniyle ölmüş. 

BDNF: H13: 34 yaşında kadın, 6 aylıkken 7 saat süreli FN, evde doğum, dayıda FN, 22 yaşında 
nöbetleri başlamış, 10 yıl sonra opere, sağ AH+ATL, postop nöbetsiz. 

AQP-1: H27: 26 yaşında kadın, 1 yaşında FN, zor doğum öyküsü, kızkardeşinde FN, 17 yaşında 
nöbetleri başlamış, 4 yıl sonra opere, MTS tanısı net, SAH+ATL, postop nöbetsiz 

N4: 1 yaşında erkek çocuk, gastroenterit nedeniyle ölmüş (FHL2 genindeki ile aynı kontrol 
olgusu) 

MDR1: N6: 50 yaşında erkek, kesici-delici alet yaralanması sonucu ölmüş 

AQP-4: H19:  39 yaşında kadın, FN ve başka özgeçmiş, soygeçmiş özelliği yok, 14 yaşında nöbetler 
başlamış, 24 yıl sonra (nispeten geç) opere, SAH+ATL, postop nöbetsiz 

N3: 34 yaşında erkek, ateşli silah yaralanması sonucu ölmüş 
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A: Kontrol ve hasta olguların relatif  GABRA1 mRNA düzeyleri (%)  
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FHL2 GEN EKSPRESYONU
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B: Kontrol ve hasta olguların relatif  FHL2 mRNA düzeyleri (%) 

 

HTR2A GEN EKSPRESYONU
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C: Kontrol ve hasta olguların relatif  HTR2A mRNA düzeyleri (%) 

 

BDNF GEN EKSPRESYONU
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D: Kontrol ve hasta olguların relatif  BDNF mRNA düzeyleri (%) 
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NPY GEN EKSPRESYONU
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E: Kontrol ve hasta olguların relatif  NPY1R mRNA düzeyleri (%) 
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F: Kontrol ve hasta olguların relatif  AQP1 mRNA düzeyleri (%) 
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G: Kontrol ve hasta olguların relatif  AQP4 mRNA düzeyleri (%) 
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H: Kontrol ve hasta olguların relatif  MDR1 mRNA düzeyleri (%) 

Şekil 4-3: Kontrol ve hasta olguların relatif  mRNA düzeylerini (%) gösteren grafikler 

 

4.3. Relatif Gen Ekspresyon Değerleri ile Klinik Özelliklerin İstatistiksel Olarak 

Değerlendirilmesi 

Kafa travması, febril nöbet ve yaş değişkenleri açısından kontrol edilerek 

hazırlanan lojistik regresyon analizinde sekiz genin ekspresyon değerlerinin hastalıkla 

bağımlı bir ilişki gostermediği ortaya konmuştur. 

Hasta olgularda ekspresyon değerlerinin kategorik değiskenlerle (febril nöbet, 

nöbet sıklığı) bağlantısı Mann-Whitney U testi ile ve sürekli değişkenlerle (yaş, nöbet 

başlangıç yaşı, ameliyat yaşı) bağlantısı Spearman rho korelasyon testiyle araştırılmış 

ve istatistiksel olarak anlamlı bir sonuç bulunmamıştır. Nöbet başlangıcı ile ameliyata 

kadar geçen süre, bir başka deyişle hastalık süresi ile FHL2 geni arasında ise anlamlı 

bağlantı saptanmıştır (korelasyon koefisient 0,523 ve sigma p 0,010).  

 Spearman rho korelasyonu kullanılarak BDNF ile FHL2 ve NPY1R, FHL2 ile 

NPY1R ve MDR1 arasında, NPY1R ile MDR1 arasında, AQP-4 ile AQP-1 ve NPY1R 

genleri arasında anlamlı bir bağlantı bulunmuştur. Değerler Tablo 4-8’de gösterilmiştir  
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Tablo 4-8: Genler arasında anlamlı korelasyon verilerini gösteren değerler 

 
Genler arası korelasyon Korelasyon koefisient Sigma p 

AQP-4 ve AQP-1  .606 0.002 

AQP-4 ve NPY1R .433 0.039 

NPY1R ve MDR1 .754 0.000 

FHL2 ve NPY1R .431 0.040 

FHL2 ve MDR1 .529 0.010 

BDNF ve FHL2  .506 0.014 

BDNF ve NPY1R .477 0.021 

Korelasyonun 0,01 düzeyinde anlamlı olduğu değerler kalın ve italik karakterlerle gösterilmiştir 

 

4.4.İmmunhistokimyasal İnceleme Sonuçları 

Araştırılan genlerden akuaporin-4 için anti-Aqp-4 antikoru ile yapılan 

immunfloresan incelemesinde hem kontrol hem de hasta grubuna ait beyin kesitlerinde 

damar cidarlarında, epandimal hücrelerde ve pial alanlarda kuvvetli boyanma gözlendi. 

Boyanmanın şiddeti ve yaygınlığı açısından kontrol ve hasta grupları arasında görsel 

olarak fark yoktu (Şekil 4-4A). Yalnız anti-Aqp-4 beklendiği gibi damarsal yapılara 

bağlanmak yanında arada bazı nöronların yüzeylerine de bağlanıyor gibi görünmektedir.  

Bazı fotoğrafları 20x veya 40x şeklinde büyütülmüş şekilleri Şekil 4-4 B ve C’de 

gösterilmiştir. 

 

         
Hasta 1           Hasta 2 
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Kontrol 1          Kontrol 2 

A: İki farklı hasta (üstte) ve 2 farklı kontrol (altta) dokusunun örnekleri 

 

 

     
Hasta 2 X20                         Kontrol 2 X20 

B: Hasta ve kontrol örneklerinin X 20 büyütme ile görünümü 

 

        
Hasta 3 X40             Kontrol 3 X 40 

C: Hasta ve kontol örneklerinin X 40 büyütme ile görünümü 

Şekil 4.4: Normal ve hasta olguların anti- AQP-4 antikoru ile yapılan immunfloresan 

incelemeleri  



 

 

66

66

5. TARTIŞMA 

 

Mezyal temporal skleroz tedaviye dirençli epilepsilerin çoğunluğunu oluşturması 

ve cerrahi tedavinin uygulanabilir olması nedeniyle epilepsi konusundaki çalışmaların 

ilgi odağını oluşturmaktadır. Klinik özellikleri iyi bilinmesine rağmen etiyopatogenezi 

belirsizliğini korumaktadır. Çalışmamızda epileptogenez mekanizmasında yer aldığı 

düşünülen aday genlerin değerlendirilmesi amacıyla MTS tanısı konan toplam 23 

hastanın klinik özellikleri ve doku örneklerinde aday gen ekspresyon düzeyleri 

incelenmiştir.  

Olguların cinsiyet dağılımları, yaşları, kafa travması, zor doğum gibi özgeçmiş 

özellikleri literatürle uyum göstermektedir (90,91). Hipokampus, özellikle büyük 

piramidal hücrelerin bulunduğu CA1 bölgesi, anatomik ve fizyolojik yapısı, gelişimsel 

özellikleri nedeniyle hipoksiye ve erken gelişim dönemlerinde dış faktörlere en duyarlı 

beyin bölgesi olarak bilinmektedir. Bu nedenle erken çocukluk dönemindeki risk 

faktörlerinin başlangıç hasarına yol açarak epileptogenez sürecini başlattığı ve 

hastalığın gelişiminde rolü olduğu düşünülmektedir. FN sıklığı daha önceki çalışmalarla 

benzer oranda bulunmuştur. Özellikle komplike FN ve MTS arasındaki neden-sonuç 

ilişkisinin anlamlı olduğunu gösteren araştırmalar bildirilmiştir (91,92). Hastaların % 

43,5’inde ailede bildirilen epilepsi ve/veya febril nöbet oranı literatürle uyumludur (92). 

Hastaların nöbet tipleri, nöbet sıklığı, tedaviye yanıtları, eşlik eden nöropsikolojik ve 

psikiyatrik tabloları, cerrahi sonrası takip özellikleri hastalığın genel klinik özellikleri 

ile paralellik göstermektedir.  

Epileptogenez terimi beyinin bir dizi değişim sonucu tekrarlayan nöbetlerin 

gelişim sürecini tanımlamaktadır ve farklı genetik ve edinsel nedenler rol oynamaktadır. 

Henüz altta yatan mekanizmalar net olmamakla birlikte son yıllarda insan beyin 

dokusunda yapılan çalışmalar bir dizi yeni bilgi sunmuş ve giderek artmaktadır (8,9). 

Çoğu gen ekspresyon çalışmaları hayvan modellerinde ve insan biyopsi materyalinde 

yapılmıştır (52,54,93). Mikroarray ve gen ekspresyonunun seri analizi (serial analysis of 

gene expression- SAGE) kullanılan iki majör tekniktir. Her iki teknik de geniş sayıda 

transkriptin kantitatif ve eş zamanlı analizine olanak sağlamaktadır. Mikroarray, 
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binlerce genin ekspresyon profilini belirlemede son yıllarda giderek daha yaygın 

kullanılan oldukça etkin bir tarama yöntemidir (57).  

Ülkemizde de cerrahi tedavinin sık kullanılması ile birlikte doku bankaları 

kurulmaya başlanmış ve özellikle immunhistokimya olmak üzere teknikler kullanılmış 

ve hipokampus dokusunda gen ekspresyon analizi çalışmalarına başlanmıştır. 

MTLE hastalarının cerrahi örneklerinde gen ekspresyonlarını belirlemeye 

yönelik uygulanan ekspresyon microarray çalışmalarına,  insan beyin tümör ve otopsi 

örnekleri dışında hipokampus örneklerinin de eklenmesi önem taşımaktadır. 

Hipokampus MTLE patogenezinde kilit rol oynar ve sıklıkla skleroz gelişir. Sklerozun 

gelişmesi daha hafif bulguların saptanmasını önleyebilir. Parahippokampal yapılar ve 

entorinal korteks (EC) de MTLE patofizyolojisinde kuşkusuz rol oynamakta fakat daha 

az dramatik değişiklikler göstermektedir (93).  

Bu çalışmalardan elde edilen sonuçlar hastalığın oluşumunda astrosit hücreleri, 

kan beyin bariyerin rolü ve enflamasyon sistemi mekanizmalarındaki değişimlerin etkili 

olabileceğini göstermektedir (52,54,93,94). Bu yapılan çalışmaların bir kısmı seçilen 

belirli genlerin tek tek ekspresyon analizlerinin belirlenmesi iken bir kısmı da gen-çip 

teknolojilerini kullanan mikroarray çalışmalarıdır (93).  

Becker AJ. ve ark.’nın yaptığı çalışma, ilk örneklerden sayılabilir (52).  Bu 

çalışmada hipokampus kaynaklı temporal lob epilepsili hasta örnekleri nonsklerotik 

hipokampus dokusuyla karşılaştırılmış ve 588 genin 21’inde gen transkripsiyon 

kontrolünde, nöronal sinyal ve kalsiyum homeostazında yer alan genlerde ekspresyon 

farklılıkları saptanmıştır. PZR analizi grup ataksin-3 ve glial fibriler asidik protein 

(GFAP) genlerinin yüksek düzenlendiğini, kalmodulinin ise az düzenlendiğini 

göstermiştir. Aynı grup daha sonra sıçan ve insanda yaptıkları çalışmada sıçandaki 

kronik dönem ile insan HS’u sonuçlarını karşılaştırmış, sınırlı olmakla birlikte genomik 

yanıtın ortak yönlerinin olduğunu bulmuştur (95).  

De Lanerolle ve Lee HS’lu olgularda 137 genin 2 kat eksprese olduğunu 

belirtmiş ve enflamasyonda yer alan genlerle, su kanalı genlerine dikkati çekmiştir. 

Çalışmamızda da ele alınan AQP-4’ün, potasyum (K) tamponunda değişiklik, interlökin 

salınımında artış ve kalsiyumla tetiklenen glutamat salınımı yoluyla eksitabiliteyi 

arttırdığını belirtmiştir (96).  
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Lukasiuk ve ark. temporal lob epilepsili bir hayvan modeli çalışması 

yapmışlardır. Bu araştırmada yaklaşık 5000 genden oluşan sıçan gen ekspresyon 

panelini oluşturdukları epilepsi model hayvanlarında taramışlardır. Çalışma sonucunda 

sitokrom genleri, protein sentezi, karbonhidrat ve aminoasit metabolizmasında görev 

yapan çeşitli genlerde farklılıklar bulunduğunu belirlemişlerdir (7). Matzilevich ve 

ark.’nın yaptığı hayvan çalışmasında da sıçan spesifik 8800 gen taranmış, özellikle 

enflamasyon, hücre içi sinyal iletisi ve hücre ölümü gibi hücresel olaylarla ilintili 

genlerin, hastalıkla ilişkili olabilecekleri bildirilmiştir (94). Yapılan bu iki hayvan 

çalışması, özellikle epilepsi modeli oluşumunu sağlayacak deneysel modeli takiben 

belirli saatlerde alınan doku örneklerinde gerçekleştirilmiş, dolayısı ile epileptogenez 

aşamalarının belirlenmesi hedeflenmiştir. Seçilen epilepsi modeli oluşturma yöntemine 

ve örnek alımı süresine bağlı olarak da oldukça farklı gen ekspresyon değerleri 

gösterilmiştir. Elliot ve ark. pilokarpine dayalı bir hayvan modeli üzerinde yaklaşık 

8000 gen spotu içeren bir array çalışması gerçekleştirmişlerdir (54). Yaptıkları analizler 

sonucunda özellikle nöronal gelişim ve hücresel hayat ile ilgili genlerde anlatım 

farklılıkları olduğunu göstermişlerdir. Bu sonuçlar epileptogenez ve nöral gelişimin 

benzer bir yolu paylaşılabileceği şeklinde yorumlanmıştır. Hendriksen ve ark. bir cDNA 

array metodu olan SAGE (serial analysis of gene expression) yöntemi kullanarak başka 

bir hayvan çalışması gerçekleştirmişlerdir. Bu çalışmada 10.000 gen spotu taranmış ve 

özellikle ribozomal proteinler, aksonal gelişim ve gliozis ile ilgili genlerde farklı 

ekspresyon paternleri olduğu gösterilmiştir (93).  

Jamali ve ark. 2006 yılında, 15 adet insan hipokampus dokusu örneğinin ve 

normal kontrol olarak otopsi materyallerinin kullanıldığı bir array çalışması 

gerçekleştirmiştir. Bu araştırmada 2400 gen bölgesi taranmış ve MTS için anlamlı 6 

adet gen tanımlanmıştır. Bu araştırılan sayının tüm insan genomunda yer alan genlerin 

yaklaşık 10’da birini oluşturduğu göz önüne alındığında, teorik olarak yaklaşık 60 kadar 

genin düzenlenmesinin MTLE hastalarında entorinal korteks (EC) bölgesinde değiştiği 

yorumunu yapmışlardır (8). Asosiyasyon çalışmaları da farklı birçok genin MTLE’de 

etkili olduğunu göstermiştir (97). Gen ekspresyon profilinin mültifaktöryel 

hastalıklarda, aday genlerin belirlenmesinde önemli bir rolünün olduğu 

düşünülmektedir.  
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Jamali ve ark. cDNA microarray profilleme ile MTLE’li hastalarda 16 farklı 

ekspresyon gösteren genin bulunduğunu saptandıktan sonra, RT-PZR ile bu bulguları 

değerlendirmiştir. Sonuç olarak bu genlerin 9’u doğrulanmıştır. Çalışmamızda yer alan 

AQP1 ve dışında kalan CA4, CCKBR, FCGRT, GRIN2A, MBP, RAD51C genleri ise 

her iki tetkik arasında bağlantısız bulunmuştur. Diğer genlerin 3’ü hasta ve kontrol 

dokuları arasında fark göstermemesi nedeniyle dışlanmıştır (AACT, LITAF, TNC). 

Sonuç olarak QPZR 6 geni doğrulamıştır (8). Yüksek düzenlenen 3 gen immun sistem 

proteinlerini kodlamaktadır. MIC2 yüzey molekülü (CD99 antigen), HLADG HLA-DR 

gamma zincirini (CD74), C3 ise kompleman komponentini kodlamaktadır. Düşük 

düzenlenen ve çalışmamızda ele aldığımız genlerden (FHL2) KCNE1 ilişkili potasyum 

kanal alt ünitesini ve HTR2A serotonin reseptör tip 2 ve NPY1R nöropeptid reseptör tip 

1’i kodlayan nörotransmitterleri kodlamaktadır (8). GAPDH (glyceraldehyde-3-

phosphate dehydrogenase) ve MRPL-28 (mitochondrial ribosomal protein L28) referans 

genler olarak kullanılmıştır.  

Jamali ve ark. çalışmasında 6 farklı ekspresyon gösteren genin potansiyel 

moleküler mekanizmada yeni bilgiler sağladığını ve MTLE için yeni aday genleri 

gösterdiğini belirtmiştir. Bu genlerden 2’sini (NPY1R1R ve C3) ayrıca kantitatif 

western blot ve immunhistokimya yöntemleri ile de doğrulamıştır. Ancak diğer genlerin 

MTLE’de yapısal değişiklerden ziyade epilepsinin bir sonucu olabileceği ve ikincil 

faktörlerin MTLE patofizyolojisine etkisinin dışlanamayacağı vurgulanmıştır.  

Özbaş-Gerçeker ve ark.’ları 2006 yılında 6 hasta örneği ve bir adet otopsi 

materyalinde SAGE çalışması yayınlamışlardır. Yaptıkları araştırmanın sonucunda 143 

transkriptin farklı eksprese olduğunu, bunların özellikle temel metabolizma, 

transkripsiyonun kontrolü, protein sentezi ve degradasyonu, sinyal iletimi, rejenerasyon 

ve sinaptik plastisite olaylarında rol alan genler olduğunu belirlemişlerdir (9). Kronik 

fare epilepsisi ve insan TLE sonuçlarını karşılaştırdıklarında kısıtlı sayıda genin 

uyuştuğunu bulmuşlardır. Bunlar içinde GABA-α5 reseptör alttipi (düşük), GABArap 

(yüksek), kolesistokinin (düşük), prefoldin5 (düşük), GFAP (yüksek), GAPDH (düşük), 

Camkinase II (düşük), neurogranin (düşük), neurochondrin (düşük) ve bazı ribozomal 

genler dikkati çekmektedir (66,96).  
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Bu alanda yapılan mikroarray çalışmaları sınırlı sayıdadır. Yapılan çalışmaların 

çoğunluğunu hayvan modeli çalışmaları oluşturmakta, insan örneklerinde daha fazla 

araştırmaya gerek duyulmaktadır.  

Epileptogenez sırasında farklı ekspresyon gösterdiği bildirilen gen sayısı 

yaklaşık 2000’i bulmaktadır ve bu genler arasında az sayıda doğrulama olduğu dikkati 

çekmektedir. 2006 yılına kadar bildirilmiş olan genleri Wang ve arkadaşları 

derlemelerinde toplamışlardır (98). Sadece 53 genin, birden fazla yayında benzer 

ekspresyon özellikleri gösterdikleri bildirilmiştir. Üstelik travmatik beyin hasarı olanlar 

çıkarıldığında bu sayı 38’e düşmektedir. Üstelik bu genlerin bir kısmının farklı yönlerde 

ekspresyon düzeyleri gösterdiği dikkati çekmektedir. Yalnızca 2 gen, übikitin glial 

fibriller asidik protein ve S100-ilişkili protein 5 yayında bildirilmiştir. BDNF, GABAA 

reseptör ilişkili protein ve NPY1R 2’den fazla yayında bildirilen genler arasında yer 

almaktadır.  

Tüm bu hasta dokularında yapılan farklı çalışmalar arasında uyum yüksek 

görünmemektedir. Bunun teknik ve data analiz faklılıklarından kaynaklandığı 

düşünülebilir (56). Bu faktörler başlıca; farklı tekniklerin kullanılmış olması nedeniyle 

farklı genlerin incelenmesi, hipokampus, hipokampusun alt bölgeleri, temporal ve 

entorinal korteks gibi farklı epileptojenik beyin bölgelerinin kullanılması, otopsi, cerrahi 

materyali, veya deneysel modeller gibi farklı kontrol ve referans materyalinin 

kullanılması, hastaların heterojen olması (yaş, cinsiyet, tedavi, etiyoloji gibi), data 

normalizasyonu ve istatistiksel değerlendirmelerdeki farklılıklardır. Bu sorun daha 

standardize protokoller oluşturulması ile aşılabilir. 

Dünya’da birçok laboratuar, beyin hasarından sonraki latent dönem ve epileptik 

durum oluşmadan önceki dönemde GABA reseptör plastisitesindeki değişikliklerin 

incelenmesine odaklanmıştır. Erişkin beyninde GABA majör inhibitör transmitterdir ve 

GABA’erjik inhibisyonu arttıran birçok ilaç antiepileptik olarak kullanılmaktadır 

(benzodiazepinler, vigabatrin, valproat, gabapentin, pregabalin gibi). Ayrıca 

GABA’erjik inhibisyonu bloke eden ilaçlar hayvanlarda nöbetleri tetiklerler. Tüm bu 

özellikler epileptogenezde GABA’erjik transmisyondaki değişikliklerin önemini daha 

da arttırmaktadır (99).  

Üç tip GABA reseptörü matür santral sinir sisteminde bulunmaktadır: GABAA, 

GABAB, ve GABAC. A ve C ionotropik, B ise metabotropik reseptördür. Çoğu 
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sinaptik inhibisyon GABAA reseptörleri üzerinden iletilmektedir. GABAA reseptörleri 

farklı alt ünite tiplerinden oluşur (α1–6, β1–3, γ1–3, δ , ε, π, θ ve ρ1–3) ve beşli anyon 

seçici bir kanal oluştururlar. En sık görülen alt tip kompozisyonu 2 α, 2β ve 1 γ 

subünitesidir. Beyin bölgelerine, hücre tipine ve ontogenez zamanına göre belirgin α 

reseptör farklılığı görülür. Alt ünitelerin farklı farmakolojik ve fonksiyonel özellikleri 

bulunmaktadır (99).  

Birçok çalışmada, insan TLE’sinde ve hayvan modellerinde GABAA reseptör  

alt ünitesinde değişiklikler gösterilmiştir (100,101). Erişkin rodent pilokarpin 

modelinde, hipokampusta dentat granüler hücrelerinde GABAA reseptör α1-subunit 

mRNA ekspresyonu azalır, α4-subunit mRNA ekspresyonu artar. Benzer alt ünite 

ekspresyon değişiklikleri dirençli TLE’li hasta örneklerinde de gösterilmiştir (101). Bu 

değişiklikler epilepsi oluşmadan önceki dönemde görülmekte ve epileptogenez 

mekanizmasında yer aldığını düşündürmektedir. Oysa neonatal status epileptikusta 

GABAA reseptör α1-subunit ekspresyonu artmaktadır, ancak epilepsi gelişimi ile 

bağlantılı değildir. GABAA reseptör değişikliklerinin epileptogenezde yer aldığını daha 

direkt olarak belirlemek için gen transfer çalışmaları yapılmaktadır (99).  

Cossette ve ark. Fransız - Kanadalı jüvenil miyoklonik epilepsili bir ailede 

yaptıkları tüm genom bağlantı analizi çalışması sonucunda, ailedeki hastalığın 5q34 

bölgesine pozitif bağlantı gösterdiğini buldular. Bu bölgede aday gen çalışmaları yapan 

grup GABRA1 geninde gerçekleştirdikleri mutasyon analizleri sonucunda genin 8. 

eksonunda bir nokta mutasyonunun varlığını tanımladılar. Bu mutasyonun genin 

322’inci kodonunda yer alan alaninin aspartik asite dönüşmesine yol açan C→ A baz 

değişimi olduğunu gösterdiler. Ayrıca bu mutasyonun ailenin tüm hasta bireylerinde 

heterozigot olarak taşındığını da ortaya çıkardılar (64).  Bu çalışma farklı bir sendromda 

da olsa GABRA1 geninin epilepsi etiyolojisi için oldukça önemli bir gen olduğunun 

altını çizmiştir. Ayrıca GABRA1 GEFS plus sendromunda da 3. gen olarak 

gösterilmiştir. GEFS plus sendromu bazen parsiyel nöbetlerle de ilişkisi gösterebilmesi 

açısından dikkat çekicidir. 

 TLE’li hastaların hipokampusunda GABAB-R1 ve GABAB-R2 ve GABAB 

reseptör alt tiplerinin mRNA ekspresyonu incelenmiştir. Hipokampus gövdesi 

izopentanda 3 dk kesitler şeklinde dondurulmuş, in situ hibridizasyon uygulanmıştır. 

Oligonükleotidler a-thio-dATP ile işaretlenmiştir (11). Sklerozlu olgularda her iki 
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GABAB reseptör subüniti mRNA’sı ve reseptör bağlanma düzeyi artmış bulunmuştur. 

Bu bulgu TLE’de olası koruyucu bir mekanizma olarak GABAB reseptöründe 

presinaptik glutamat salınım inhibisyonunun arttığını göstermektedir (11). 

 Ayrıca inhibitör mekanizmalarda gelişimsel farklılıklara bağlı olarak eksitabilite 

artabilir. İlk postnatal haftada GABAA reseptöründeki aktivasyon, erişkin beyninden 

farklı olarak membran hiperpolarizasyonundan ziyade depolarizasyonuna neden olur. 

İnhibtör hiperpolarizasyon 3. haftadan sonra oluşur ve K/Cl transportırlarıyla ilişkilidir. 

GABAB reseptör aktivasyonu ise absans nöbetlerinin yayılmasında önem taşır. Tüm bu 

özellikler yaşla ilişkiye dikkat çekmektedir.  

TLE’sinde azalmış inhibisyonun hipokampus GABAA yapısındaki değişikliğe 

bağlı olabileceği speküle edilmiştir. Epileptik beyinde yosunsu (mossy) lifler granüler 

hücreleri inerve eder ve çinko salınır. Normal beyinlerde dentat granüler hücreler 

çinkoya hassas değilken, epileptik bireylerde GABA alt ünite yapısı çinko ile değişebilir 

ve fonksiyon değişikliğine uğrar (101). 

Çalışmamızda GABRA1 geninin çok düşük düzeylerde mRNA ekspresyonu 

göstermesi, kronik dönemde ekspresyonunun azalmasına bağlı olabilir. Kontrol otopsi 

olgularına göre farklılık görülmemesinin açıklaması ise otopsi dokusunda erken 

postmortem dönemde mRNA’ların degradasyonu olarak değerlendirilebilir. 

FHL2 çift çinko parmak alanı içeren bir proteini kodlar. FHL2’nin düşük 

regülasyonunun MTS ile ilişkisi tartışmalıdır. Bir taraftan FHL2 proteini kardiyak 

dokuda KCNE1 (minK) potasyum kanalı ile bağlantılıdır (68). Diğer taraftan KCNE1 

bizzat kendisi de KCNQ2/KCNQ3 kanalları ile ilişkidedir ve selim ailesel yenidoğan 

nöbetlerine (BFNC) katkısı olduğu düşünülmektedir (102).  

Hücre içine K akımının değişmesi kardiyak disritminin eşlik ettiği absans 

epilepsisine yol açabilir (103). Sonuç olarak FHL2’nin K kanalları ile ilişkisi nedeniyle 

epilepside etkin olabileceği düşünülmektedir. Edinsel K kanal patolojileri deneysel 

TLE’lerinde gösterilmiştir. Diğer yandan FHL2 androjen reseptörleriyle de ilişkidedir 

ve androjenler nöron fonksiyonunda ve nöbet duyarlılığında devreye girebilir (104). 

FHL2 insülin benzeri büyüme faktörü bağlayan protein 5 (IGFBP5) ve 

Alzheimer hastalığının proteinlerinden presenilin-2 (PS2) ile de ilişkilidir. Her iki 
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proteinin de proapoptotik etkileri vardır. Apotoz ve epilepsi arasındaki sıkı bağlantı iyi 

bilinmektedir. (8).  

 FHL2 aslında epileptogenez ile ilişkisi henüz netleşmemiş ve daha önce doku 

çalışmalarında farklı ekspresyon gösterdiği bildirilmeyen bir gendir. K kanalları, 

apoptozis mekanizması ile yakın ilişkisinin gösterilmesi önemlidir. Epilepsi gelişiminde 

direkt etkisi gösterilen proteinler dışında, dolaylı etki gösteren mekanizmaların 

bulunduğunu desteklemesi açısından ilgi çekicidir. Bulgularımız incelenen genler içinde 

yalnızca FHL2 geni ve nöbet başlangıcı ile ameliyata kadar geçen süre arasında anlamlı 

bir bağlantı olduğunu göstermektedir. Bu bulgu tam açıklanamamış olsa da, genin 

fonksiyonel özelliklerinin epileptogenez sürecine zamansal katkısını araştıran 

incelemelere gerek olduğu düşünülmüştür. Ayrıca FHL2 geni ile MDR1, NPY1R ve 

BDNF genleri arasında bağlantı bulunmuş, bu bağlantının MDR1 geni ile en güçlü 

olduğu dikkati çekmiştir. FHL2 gen ekspresyonu olgularımızda kontrollere göre en 

belirgin düzeyde azalış gösteren gen olarak dikkati çekmektedir (p= 0,0151). Jamali ve 

ark’nın çalışmasında da benzer şekilde bu genin ekspresyonunun hastalarda kontrol 

gurubuna göre azaldığı gösterilmiştir (p< 0,05).  

 Serotonin kortikal ve subkortikal eksitatör/inhibitör dengeyi etkilemekte ve 

beyinde epilepsi dahil birçok fizyolojik ve patolojik olayda yer almaktadır. HTR2A geni 

serotonin reseptör tip 2A’yı kodlamaktadır. Substansiya nigrada 5HT transmisyonunun 

artması nöbetin önlenmesinde katkıda bulunur. GABA ile birlikte uyum içinde çalışır. 

GABA geçişi etkilendiğinde 5HT artabilir ve dengeyi sağlar. 5HT baskılandığında ise 

GABA rseptörlerinin substansiya nigrada blokajı nöbete eğilim yaratmaktadır. Sonuçta 

5HT geçişinde bir defekt olduğunda endojen antikonvülzan mekanizma etkilenir ve 

epilepsiye yatkınlık yaratır (105). 

Serotonin taşıyıcı genindeki polimorfizminin etkisi 105 mezyal temporal 

sklerozlu hastada antiepileptik ilaç tedavi yanıtını değerlendirmek üzere çalışılmıştır. 

Oniki adet tekrar alleli taşıyan bireylerin, 10 tekrar alleli taşıyanlara göre, tedaviye 

yanıtsızlık açısından yaklaşık 4 kat artmış riski olduğu görülmüştür. Bu bulgu serotonin 

taşıyıcı geni ile ilişkili bir polimorfizmin tedaviye direnç mekanizmasında genetik bir 

işaretleyici olabileceği şeklinde yorumlanmıştır (105). Ayrıca epilepsi fenotipli yeni 

transgenik fareler, yeni aday genler sunmuşlardır. Bunların içerisinde 5-HT2C 

reseptörünü kodlayan genler de yer almaktadır.  
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Serotonin ve NPY nöbet aktivitesinin merkezi düzenleyicileridir ve NPY1R ile 

HTR2A antiepileptik ilaçlar için hedef olabilirler. Ayrıca levetirasetamın hipokampal 

NPY1R düzeyini yükselttiği ve valproik asidin HTR2A aktivitesini arttırdığı 

gösterilmiştir (106). Tedaviye direnç kısmen de olsa aktif ilaçları hücre dışına taşıma 

görevini üstlenen ATP-bağlayıcı kaset gen ailesi ile ilişkilidir ve mültifaktöryel bir 

sistemi içerdiği bilinmektedir.  HTR2A veya NPY1R düzeylerinin azalması 

antiepileptik ilaçların aktivitesinin azalmasına ve MTLE ile sıkı bağlantısı olan ilaç 

dirençliliğine katkıda bulunabilir.  

Serotonin ve reseptörlerinin epilepside, özellikle nöropsikiyatrik hastalarda rolü 

iyi bilinmekle beraber daha önce HTR2A geni ile ilgili yaygın bilgi olmaması dikkat 

çekicidir. Jamali ve ark.’nın çalışmasında ekspresyon değeri azalmış genlerden biri 

olarak gösterilmiş ve çalışmamızda bu bilgi doğrulanmıştır. Kontrollere göre hastalarda 

HTR2A gen ekspresyonun azalmış olması inhibisyon mekanizmasının bozulduğuna ve 

muhtemelen ilaç direnci ile ilişkili olduğuna işaret etmektedir.  

Beyin kaynaklı nörotrofik faktör (BDNF) tirozin kinaz reseptörleri (trkB) 

aracılığıyla etkisini göstermektedir (71). Hayvan deneyi çalışmalarında epilepsi 

gelişimine neden olduğu bilinmektedir. BDNF eksitatör sinaptik iletiyi arttırmakta ve 

inhibitör sinaptik iletiyi azaltmaktadır. Nörotrofik faktörlerin dentat girus, CA1 ve CA3 

bölgelerinde dramatik olarak artmış ekspresyonu gösterilmiştir. Temporal lobta 

hippokampustaki epileptik beyin dokusunda, temporal neokortekste BDNF mRNA ve 

proteinlerinin artmış ekspresyonu görülmüştür (107).   

Kanemoto ve ark.’nın yaptıkları bir çalışmada BDNF genindeki C240T tek 

nokta polimorfizminin parsiyel epilepsi ile anlamlı bir ilişkisi olduğunu göstermiştir 

(72). Polimorfik T allelinin varlığı BDNF’nin daha az üretilmesine neden olmaktadır. 

240 pozisyonundaki polimorfizm proBDNF sekansına bağlanmakta ve postranslasyon 

sırasında kaybolmaktadır. Bu polimorfizmin epilepsi duyarlılığını nasıl arttırdığı 

tartışmalı bir noktadır, muhtemelen RNA işlemesinin değişmesine bağlı olduğu 

düşünülmüştür. Pulur ve ark.’nın yaptığı araştırmada epilepsi hastaları ile kontrol grubu 

arasında ve iyi seyirli ve ilaca dirençli TLE’li hastalar arasında BDNF genotip dağılımı 

açısından anlamlı farklılık saptanmamıştır (108). Aynı polimorfizmi ve Val 66 Met 

BDNF polimorfizmini inceleyen çalışmalarda da anlamlı bir bulgu elde edilmemiştir. 

Bu çelişkili durumun toplumlar arasında genetik farklarla açıklanması olası bir görüştür.  
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Olgun BDNF düzeyindeki düşüklüğün olgun nöronların toksik etkilere karşı 

korunmasını azalttığı düşünülmektedir, ancak tek başına epileptogenezi 

etkileyemeyeceği açıktır. Yine de polijenik ve mültifaktöryel olarak etkilenen yani 

yatkınlığı olan hastalarda epileptogeneze katkıda bulunabilir.  

Limbik nöbetlerin sinir büyüme faktörlerinin mRNA düzeylerini arttırdığının 

saptanması ile birlikte bu alanda birçok çalışma yapılmış ve bu genlerin mekanizmada 

yer aldığı birçok çalışmada gösterilmiştir. Ancak buna rağmen tam olarak etkisi 

tartışmalı görünmektedir. BDNF nöronal morfoloji ve sinaptogenezi düzenleyerek nöbet 

sonrası yüksek oranda düzenlenmekte ve nöroprotektif etki yaptığı gösterilmektedir. 

Ancak son çalışmalar eksitatör sinaptik transmisyonu arttırarak nöronal eksitabiliteye de 

yol açtığına işaret etmektedir. BDNF eksitatör sinaptik iletiyi arttırmakta ve inhibitör 

sinaptik iletiyi azaltmaktadır. BDNF’nin epileptogeneze etkisinin sadece sinaptik etki 

ve eksitabilite artışı ile değil, dendrit ve aksonal filizlenmeyi indüklemesiyle de 

olabileceği görülmüştür (72).  Nöbetle birlikte iskemi, kafa travması ve stres gibi diğer 

birçok uyaranla da BDNF mRNA ve proteinlerinin arttığı görülmüştür. Bu da bize 

epilepsi gelişiminde birçok etkenin olabileceğini göstermektedir. Yosunsu liflerde en 

yoğun olarak bulunması, CA3 piramidal hücrelerine eksitatör yosunsu lif etkisini 

kuvvetlendirdiği görüşü ve trkB reseptörlerine olan etkisi, BDNF’nin epileptogeneze 

olan etkisini açıklayan mekanizmalardır (109). Sonuç olarak BDNF’nin iki yönlü 

etkisinin üzerinde durulmaktadır. Birincisi aktif erken dönem BDNF etkisi ile sinaptik 

transmisyon artmakta ve kindling gelişimini önleyen trkB reseptörleri bu eksitasyonu 

önlemektedir. İkinci etkisinde ise uzun dönemde BDNF ekspresyon artışı trkB 

reseptörlerinin düşük düzenlenmesine neden olmaktadır.  

Ayrıca BDNF infüzyonlarının farede inhibitör molekül olan NPY’nin yüksek 

regüle olmasına yol açtığı görülmektedir. BDNF’nin bazı nörotransmitter ve 

nöropeptidlerin ekspresyonunu düzenlediği bilinmektedir (109).  

Çalışmamızda BDNF gen ekspresyonu kontrollere göre azalmıştır. 

Epileptogenezin kronik sürecini yansıtan hasta örneklerinde atrofi ve sklerozun zaten 

gelişmiş olması bunun nedeni olabilir. İnhibitör mekanizmada yer alan FHL2 ve 

NPY1R ekspresyonları ile korelasyon göstermesi genin etkisi ile uyumlu görünmekte ve 

önemli bir bulgu olarak dikkati çekmektedir.   
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Santral sinir sisteminde NPY1R özellikle neokorteks, hipokampus, strriatum ve 

amigdalada, özellikle GABA ve somatostatin sentezleyen internöronlarda kendini 

gösterir. Diğer nöropeptidler gibi nöron gövdesinde sentezlenir ve veziküller ile aksonal 

transporta katılır, özellikle epileptik nöbet gibi nöronal aktivitenin arttığı durumda 

salınır. Nörotransmisyonda oldukça etkin bir nöromodülatör olarak görev alır ve Y 

reseptörleri olarak adlandırılan Y1, Y2, Y4, ve Y5 reseptörleri vardır (13). Özellikle 

hücre içi kalsiyum ve K kanalları üzerine etki gösterir. Genellikle inhibitör etki gösterir 

1 ve 2. reseptörleri presinaptik N ve P/Q tip kalsiyum kanallarını ve dentat girus 

granüler hücrelerinde (başlıca Y1 reseptörleri, postsinaptik) ve CA3 ile CA1 

bölgelerindeki piramidal hücrelerde (başlıca Y2 reseptörleri, presinaptik) glutamat 

salınımını inhibe eder. Deneysel çalışmalar antiepileptik etkisini başlıca bu yolla 

gösterdiğini ortaya koymuştur. NPY ve reseptörleri ile ilgili çok sayıda çalışma 

olmasına rağmen klinik etkisi ile ilgili yayınlar az sayıdadır (110).  

NPY ve reseptörlerinin ekspresyon değişiklikleri de son yıllarda merak konusu 

olmuştur (111). NPY’nin genel etkisi nöbet aktivitesinin inhibisyonudur. NPY1R 

ekspresyonundaki azalma nöronal hipereksitabiliteyi tetiklemektedir ve farede entorinal 

kortekste epileptiform aktiviteyi inhibe ettiği gösterilmiştir. Daha önce gösterildiği 

üzere reseptör bağlanma bölgeleri hipokampal sklerozlu hastalarda ve epileptik 

sıçanlarda belirgin şekilde azalmıştır. Amigdala sıçan modelinde kindling gelişiminde 

NPY1R düşük düzenlenmiştir. Ayrıca NPY1R ‘’knock-out’’ farelerinde kindling 

gelişiminde farklılık görülmemiştir (112). Transjenik ve ‘’knoc-kout’’ fare modelleri 

NPY’nin epileptogeneze karşı bir koruyucu etkisi olduğunu göstermiştir.  

MTS’li hastaların hipokampusunda NPY içeren internöronların hücre spesifik 

kayıpları da gösterilmiştir (96). Bu durum parahipokampal bölgede de olabilir ve diğer 

HTR2A gibi eksprese eden nöronların kaybını da içerebilir.  

Hayvan modellerinde Y2 ve 5 reseptörlerinin aktivasyonunun, Y1 

reseptörlerinin süpresyonunun nöbetleri baskıladığı gösterilmiştir (113). Y5 

reseptörünün ayrıca levetirasetamın antikonvülzan etkisinde etkili olduğu saptanmıştır. 

Tekrarlayan epileptik nöbetler, özellikle yosunsu liflerde ve GABA’erjik 

internöronlarda, korteks ve amigdalada NPY1R ve Y2 reseptör ekspresyonunu 

arttırmaktadır. 
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Mezyal temporal sklerozlu hastalarda NPY1R içeren hiler internöronların kaybı 

ve dentat girusta Y1 reseptör bağlanma noktalarında azalma görülür (114). Ayrıca halen 

canlı olan hiler internöronlarda NPY1R artmış ekspresyonu görülür. Bu değişiklikler ile 

Y2 reseptör yüksek regülasyonu ve Y1 reseptörü düşük regülasyonu görülür. NPY 

ayrıca neokorteks ve hipokampusta nöroprotektif etki de gösterebilir. Örneğin Y1 

reseptörleri aktive edildiğinde NPY subgranüler zondaki progenitör hücrelerin 

proliferasyonunu kolaylaştırır. Doğal olarak farklı NPY reseptörlerinin hastalıkların 

tedavisindeki rolü ilgi çekici olmuştur ve yeni ilaç geliştirmesinde uygun bir hedef 

olarak gözükmektedir. Farelerde adenoassosiye nöropeptid Y transfeksiyonu yapılarak, 

bir çalışmada akut dönemden sonra epilepsinin daha geç dönemde oluştuğu ve tedaviye 

daha iyi yanıt geliştiği görülmüştür (115).  

Çalışmamızda NPY1R mRNA ekspresyonu diğer çalışmalardakine benzer 

olarak azalmış bulunmaktadır. BDNF, FHL2 ve AQP-4 ile NPY1R arasında korelasyon 

saptanmıştır. Bu bulgu inhibisyon mekanizmasının benzer şekilde birbirini etkilediğini 

düşündürebilir ancak bu bulguların doğrulanması gerekmektedir.  

 Hücre kompartmanları arasında su hareketini kolaylaştıran akuaporin olarak 

adlandırılan transmembran proteinlerinin kemirgen beyninde 6 alttipi bulunmaktadır. 

AQP-4 astrositlerde bulunan tek alt tipidir. Özellikle kapiler ve beyin iç zarı ile temasta 

bulunan astrositik ayaklarda kendilerini gösterirler. Akuaporinin bu özel yerleşimi beyin 

nöropili ve ekstraserebral sıvı kompartmanı arasında suyun akımını sağladığını 

düşündürmektedir. Suyun transferi iki yönlüdür ve başlıca osmotik gradyente göre olur. 

Akuaporinlerin insan hipokampusundaki dağılımı, lokalizasyonu ve moleküler 

organizasyonu henüz iyi anlaşılmamıştır.  

 Lee ve ark’nın yaptığı çalışmada hipokampal sklerozu olan ve olmayan 

hastaların cerrahi materyalinde U133A GeneChip’ini kullanarak AQP genlerini 

incelemişler ve 9 genin (AQP 1-9) sadece ikisinde (AQP 1 ve 4) hipokampusun CA1 

bölgesinde ekspresyon varlığını göstermişlerdir (10). AQP-1 var olmakla birlikte HS 

olmayan hastalara göre olanlarda belirgin bir ekspresyon farkı göstermemiştir. Aksine 

AQP-4 MTLE’li hastalarda belirgin şekilde yüksek bulunmuştur. Kantitatif PZR ile 

yaklaşık 2 kat daha yüksek eksprese olduğu doğrulanmıştır. İmmunohistokimya ile 

astrositlerdeki varlığı gösterilmiştir (10).  
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 Sonuç olarak AQP-4’ün sklerotik CA1 bölgesinde astrositlerde yer aldığı, GFAP 

(glial fibriler asidik protein) ile pozitif korelasyon gösterdiği ve artmış AQP-4 gen 

ekspresyonunun DMD (distrofin) ve DAPC genlerindeki ekspresyon değişiklikleri ile 

birliktelik gösterdikleri dikkati çekmiştir. T2 ağırlıklı MR kesitlerinde hipokampusta 

difüzyon koefisientinin yüksek olması, hipokampusta artmış su akımının varlığına bağlı 

olduğu düşünülmektedir (10). Su homeostazının sağlanmasında kompleks bir yolakta 

AQP-4’ün önemli bir görevi olduğu bildirilmiştir. AQP-1’in Jamali ve ark’nın 

çalışmasında mikroarray ile yüksek ekspresyon gösterdiği bulunmuş ancak kantitatif 

PZR ile bu sonuç doğrulanmamıştır (8).   

Bizim çalışmamızda da AQP-1 ekspresyon düzeyleri hastalarda kontrol dokulara 

göre farklı bulunmamıştır. Lee ve ark. yaptıkları çalışmada benzer şekilde AQP-1 

düzeylerinde fark bulmazken, AQP-4 ekspresyonunun hasta dokularında yüksek 

olduğunu göstermişlerdir. Çalışmamızda AQP-4 ekspresyonunda RT-PCR ile farklılık 

saptanmamıştır. Ayrıca bu bulgu immunhistokimya yöntemi ile de desteklenmiştir. 

AQP-4 ekspresyonu ile ilişkili çalışmamız literatürdeki ilk sonuçları 

desteklememektedir. Ancak sonuçlar farklı doku seçimi ve yöntem farklılıklarından 

kaynaklanmakta olabilir. Olgu sayısının artırıldığı ve kontrol örneklerinin standardize 

edildiği ileri çalışmalara ihtiyaç vardır. Ayrıca AQP-4 ile AQP-1 arasında korelasyon 

olduğunu gösteren bulgularımız her iki genin paralel işlev gördüğünün bir kanıtı 

olabilir.  

MDR1 geninin kodladığı p-glikoprotein (P-gp) ATP bağımlı, sitotoksik ajanların 

hücre dışına atılmasını sağlayan, bir transmembran proteindir. Normal beyinde kan 

beyin bariyeri endotel hücrelerinde eksprese olur ve toksik ajanların uzaklaştırılmasında 

potansiyel etkileri vardır. Nöbetlere veya iskemik strese bağlı olarak farelerde, deneysel 

modellerde astrosit ve nöronlar gibi aslında ekspresyonun gözlenmediği hücrelerde de 

P-gp’nin eksprese olduğu gösterilmiştir (116). Bu durum nöronal P-gp ekspresyonunun 

aslında nöronal hasara karşı gelişen bir reaksiyon olduğu yorumu yapılmıştır. İnsanda 

refrakter epilepside ultrastrüktürel değişiklikler, P-gp artmış ekspresyonunu göstermiştir 

(117). Ayrıca bu proteini eksprese eden hücrelerin indüklenen apoptozise karşı da 

refrakter olduğu bulunmuştur (118). Lazarowski ve ark. aslında P-gp’in dual etkisinin 

olabileceğini vurgulamışlardır. P-gp artmış regülasyonu potansiyel toksik ürünlerin 

intraselüler birikimini önleyerek nöroprotektif etkiyi ve bu bileşenleri kan beyin bariyeri 
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yoluyla beyin dokusundan uzaklaştırmayı sağlamaktadır (119). Sonuç olarak P-gp 

hücrenin sağ kalımı açısından önemli rolü olan bir gen olarak değerlendirilebilir.   

Ancak beyin yüzeyinde P-gp’in aktif olarak bulunması terapötik sorunları da 

beraberinde taşımaktadır. Nöroprotektif rol oynayabilecek tedavi ajanlarını hasara 

uğramış nörondan uzaklaştırarak konsantrasyonunu düşürmektedir. Bu durum sonuç 

olarak epilepsi gibi refrakter durumun gelişmesine yol açabilir. Son yıllarda kök hücre 

biyolojisi ve nörogenez düzenlenmesinde ABC taşıyıcı ailesi ve üyesi olan P-gp etkisi 

gösterilmiş ve santral sinir sistemi üzerine P-gp’in kompleks fizyolojik rolü tartışılır 

hale gelmiştir (120).  

MDR1 geni 26. eksonunda bulunan polimorfizmin (C3435T), MDR1 

ekspresyon düzeyleri ve fonksiyonu ile ilişkisi bildirilmiştir (77). İlaca dirençli 

hastaların homozigot mutant TT’ye nazaran, CC genotipi ile daha ilişkili olduğu 

gösterilmiştir. Ancak daha sonra farklı toplumlarda yapılan çalışmalar MDR1 geni ve 

tedaviye dirençli epilepsi arasındaki ilişki hakkında çelişkili sonuçlar vermiştir (77). Bu 

farklılığın nedeni açık değildir, ancak farklı toplumların genetik yapısı, farklı seçilmiş 

hasta grubu ile açıklanabilir. Türk toplumunda epileptik hastalarda MDR1 polimorfizmi 

ile ilgili çalışmamızda, Gana ve Sudan topluluklarından farklı, Alman, İngiliz, Portekiz 

topluluklarındakilere benzer sonuçlar elde edilmiş ve sonuçta hastalıkla bir ilişki 

saptanmamıştır (77). Pulur ve ark’nın araştırmasında epilepsi hastaları ile kontrol grubu 

arasında ve iyi seyirli ve ilaca dirençli TLE’li hastalar arasında BDNF genotip dağılımı 

açısından anlamlı farklılık görülmemiştir (121). 

Çalışmamızda MDR1 geni ekspresyonu hastalarda kontrollere göre yüksek 

bulunan tek gendir. Bu bulgu daha önce yapılan yayınları desteklemektedir. Ancak bu 

sonuç henüz MDR1 geninin tedaviye direnç mekanizmasının yanı sıra MTS 

etiyopatogenezinde de rol oynayıp oynamadığının cevabını verememektedir. Bu amaçla 

bu hastalarda çeşitli polimorfizmlerin incelenmesi uygun olacaktır. MDR1 ile FHL2 ve 

NPY1R genleri arasında kuvvetli ilişki saptanmıştır. Bu bulgu tedaviye yanıt 

mekanizmasında her iki genin de etkisinin olabileceğini düşündürmektedir.  

 Dokuda gen ekspresyon çalışmalarında normal kontrol dokusu önemli bir teknik 

ve pratik sorun oluşturmaktadır. Otopsi dokuları çalışmalarda yaygın olarak 

kullanılmakta ve birçok çalışmayla güvenilirliği araştırılmaktadır. Geniş serilerde 

mikroarray çalışmaları dikkati çekmektedir. Özellikle hücre kültürleri ve hayvan 
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modellerine göre, postmortem insan dokuları insana özgü hastalıkların incelenmesinde 

daha önemli bir kaynak olarak kabul görmüştür (122).  İnsan beyin dokusu özellikle 

incelenen dokulardandır. Birçok faktör postmotem beyin dokusunda gen 

ekspresyonlarını değiştirebilir. Ölüm ile dokunun dondurulması arasında geçen süre, 

dondurma yöntemi, dondurma süresi gibi tartışılan faktörlerin rölatif olarak gen 

ekspresyonuna küçük etkilerinin olduğu gösterilmiştir (123). Ancak ölüm öncesindeki 

agoni durumunun nedeni ve süresinin, messenger RNA bütünlüğünü bozarak gen 

ekspresyonunu en belirgin değiştiren faktör olduğu görünmektedir (124). Sonuç olarak 

uzun süre ağır bir hastalıkla mücadele eden bir hastanın dokuları tercih edilmemektedir. 

Uzamış agoni durumu olmasa da ölümün kendisi gen ekspresyon paternlerini 

etkileyebilir. Bir çalışmada 14 genin ekspresyon düzeyleri incelenmiş ve birinde 

belirgin değişiklik bulunmuş, dolayısıyla her genin ölümle etkilenebileceği yorumu 

yapılmıştır (125). Bu çalışmada kontrol dokularını almak ve saklamak için, TÜBİTAK 

DNA/doku bankası ve gen araştırmaları laboratuarı, biyolojik örnek bankalama çerçeve 

kurallarına uyulmustur.  

Bir diğer çalışmada cerrahi rezeksiyon ve otopsi örneklerinde Affymetrix HG 

U133plus2 array kullanılarak 54,613 prob incelenmiş, bunların 4,508’inde cerrahi ve 

otopsi dokularında farklılık saptanmıştır (126). ‘’Gene Ontology’’ konsorsiyumu 

tarafından önerilen kategorilere göre değerlendirilmesinde, bu genlerin biyolojik işleme, 

moleküler fonksiyon ve hücresel komponentlere dağıldığı dikkati çekmiştir. Diğer 

genler organel organizasyonu ve biyogenezinde ve intraselüler protein transportunda yer 

almaktadır. Ölüm sonrası protein ubikitinasyonu ve ubikitin siklusuna katılan gen 

ekspresyonlarının arttığı, oysa protein biyosentezi, rRNA işleme, biyogenez, apoptozis 

indüksiyonunda rol alan genlerin ekspresyonunun belirgin olarak azaldığı gösterilmiştir. 

Hücresel fizyolojik işlem ve organizma fizyolojik işlem kategorilerinde yer alan genler 

otopsi ve cerrahi dokular arasında gen ekspresyon farklılığı göstermemektedir (127). Bu 

durum ölümün bazı fonksiyonel proteinlerin indüksiyonuna yol açtığını, ölümün ani bir 

kapanma düğmesi olmayıp, hücresel düzeyde bazı fonksiyonel işlemlerin devam ettiğini 

göstermektedir. Eğer bu transkriptlerin protein translasyonu olabiliyorsa, ubikitin ilişkili 

genlerin regülasyonunun artması proteinlerin ölüm sonrasında degradasyonunun 

artmasına yol açabilir. Bu durum postmortem protein çalışmalarında önemli olabilir.  
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İlgi çekici olan nokta, örnekler arasında, gen ekspresyon değişikliklerinin 

büyüklüğü ile postmortem dönem süresi arasında belirgin bir korelasyon 

saptanmamıştır. Bu durum değişikliklerin ölüm sırasında hızlıca meydana geldiği ve 

sonra stabil kaldığını düşündürmektedir. Bu gözlem başka çalışmalarda da gösterilmiş, 

insan beyin örneklerinde postmortem gecikmenin gen ekspresyon değişikliğini çok 

etkilemediğini ancak uzmış agonal tablonun belirgin şekilde etkilediği vurgulanmıştır 

(124). Uzamış postmortem sürenin yalnızca CYP26A1’da belirgin bir azalmaya neden 

olduğu, erkek ve kadınlar arasında 5-HT-1E’nin,  % 40 oranıyla erkeklerde azaldığı ve 

CYP1A1’in yaşlıda daha az olduğu dikkati çekmiştir.  

Biyopsi ve otopsi dokularında mRNA düzeyleri karşılaştırıldığında, otopsi 

dokularında biyopsilere oranla tüm genlerde genel bir azalma gözlenmiştir.  Bu durum 

ölümde mRNA üretiminde durma ile açıklanabilir. Daha önceki çalışmalarda da otopsi 

olgularında mRNA’da azalma gösterilmiştir. Bununla birlikte genlerin mRNA düzeyleri 

referans genlere rölatif olarak korunmuş gibi gözükmektedir. mRNA düzeylerinin 

otopsi ve biyopsilerde genel olarak her iki grupta çok benzer olduğu bildirilmektedir. 

Bu bulgular otopsi olgularındaki ölçümlerin canlı beyin dokusu hakkında bilgi 

verebileceğini göstermektedir (122).  

Otopsi örneklerinin kullanımında potansiyel sorun bu mRNA’nın kalitesi ve 

bütünlüğüdür. Otopsiden elde edilen mRNA’nın farklı dokularda degradasyona oldukça 

dirençli olduğu bildirilmektedir (128). Total mRNA’nın postmortem 48 saate kadar 

intakt kalabildiği ve mRNA parsiyel olarak degrade olsa da mikroarray ekspresyon 

datasının güvenilir olduğu bildirilmiştir. Aterosklerozla ilgili bir çalışmada otopsi ve 

cerrahi serilerde gen ekspresyonlarının benzer olduğu saptanmıştır. Biyopsi ve otopsi 

örneklerinde çalışmak örnekler arasında uygun çalışmaları karşılaştırmak için oldukça 

uygun olduğu kabul görmektedir (122). Bununla birlikte insanda ekspresyon çalışmaları 

sırasında bu 2 örnek kullanılırken temkinli olunması gerektiği aşikardır. Literatürdeki en 

önemli çalışmalardan olan Jamali ve ark da çalışmasında otopsi olgularından 

faydalanmıştır.  

Çalışmamızda 3 gende hasta dokularına göre ekspresyonun azalmış olması bu 

bulgularla uyumlu görünmektedir. Yalnızca MDR1 geninde kontroller lehine azalmış 

bir ekspresyon göstermesi, nöropeptid Y ve GABRA1 genlerinde fark bulunmaması bu 

genlerin otopsi serisinde degrade olduğu yorumunu yapmak için yetersizdir.  
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 İnternal kontrol olarak referans genlerinin doğru seçimi, çalışmaların 

güvenilirliği açısından diğer önemli basamaktır. İdeal bir referans gen farklı doku ve 

organizmalarda belli bir biçimde anlatıma girmeli ve terapilerden etkilenmemelidir. Bu 

amaçla kullanılan çok çeşitli ‘housekeeping gen’ler bulunmakla birlikte en sık 

kullanılanları GAPDH, beta-actin ve rRNA’dırlar. Oysa bu genlerin kararlı davranışları 

hakkında önemli kuşkular oluşmuştur. Literatürde benzer dokularda yapılmış 

microarray yayınlarını referans almak, bir başka yöntem olabilir ancak her çalışma ve 

laboratuvar koşulu kendi içinde değerlendirilmelidir.  ‘’PrimerDesign GeNorm’’ kiti 

kullanılarak, kendi olgularımız için en stabil olan referans genlerin belirlenmesinin 

çalışmamızda güvenilirliği arttırdığını düşünmekteyiz.  

 Epigenetik özellikler, direkt olarak DNA dizisini etkilemeden, DNA 

metilasyonu, histonların metilasyon veya asetilasyon durumlarında farklılıklar DNA 

veya kromatinin kimyasal modifikasyonuna yol açabilirler. Bu gibi değişiklikler gen 

ekspresyonunu ve hücre fonksiyonunu belirgin şekilde etkiler (129). Nörolojik 

hastalıklarda mRNA işlemesinin önemini, hastalıklarla ilişkili mutasyonların kodlayan 

bölgeler dışında mRNA kırpılma bölgelerinde de saptanması göstermektedir (130). 

İntron veya intron-ekson bileşkesinde yer alan dizilerin fonksiyonu az anlaşılmıştır 

fakat bu diziler alternatif kırpılmayı ve mRNA döngüsünü düzenleyebilir ve böylece 

oluşan protein miktarını ve fonksiyonunu etkileyebilirler. SCN2A ve CACNA1H 

genlerinde bu şekilde etki eden mutasyonlar tanımlanmıştır (131). Genlerin ekspresyon 

düzeylerindeki değişikliklerin doğrulanması önemli olmakla birlikte, özellikle 

ekspresyonu azalmış olan genlerle ilgili mutasyon ve genom varyasyonlarının 

incelenmesi, gereklidir.  

 Mezyal temporal skleroz epilepsi grubu içinde kişisel ve toplumsal açıdan ciddi 

mali yük ve kısıtlılık yaratmaktadır. Epileptogenez mekanizmasının anlaşılması, 

patogenetik mekanizmanın aydınlatılarak, anti-epileptogenez ajanların geliştirilmesi ve 

bu sürecin önlenmesini sağlaması açısından önem taşımaktadır. Literatürde hipokampal 

sklerozlu MTS hastalığına yönelik belli sayıda çalışma bulunmakta ve elde edilen 

veriler doğrulanmayı beklemektedir. İnsan beyninde yapılan ilk ekspresyon 

çalışmalarından olması ve önemli aday genlerin doğrulanması açısından araştırmamız 

önem taşımaktadır. Ayrıca mekanizmada rol oynayan diğer genleri çalışmaya dahil 

etmek, immunohistokimya ve elektron mikroskobi ile morfolojik analiz, ''microarray'' 
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ile hedefi genişletmek ve saptanan farklılıkların altında yatan nedenlerin araştırılması 

sonraki çalışmaların hedeflerini oluşturmaktadır. 
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