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ONAY 

 

 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı’nın 08.07.2009 tarih 

ve 160 Sayılı yazısı ile “ Metilentetrahidrofolat Redüktaz Enzim Mutasyonu ve 

Epilepsi “ adlı tez konusunun araştırma görevlisi Dr. Adem AYDIN tarafından 

çalışılması uygun görülmüş, seçilen konu incelenmek üzere Atatürk Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Etik Kurulu’nun 15.05.2009 tarih ve 4 nolu toplantısında 155 karar nosu ile ve 

Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 23.07.2009 tarih ve 5 nolu oturumunun 94 

karar nosu ile onaylanmış ve kararı ile Tez olarak çalışması uygun görülmüştür. 
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ÖZET 

 

Bu çalışma Karbamazepin, Na Valproat ve Levetirasetam kullanan epilepsi 

hastalarında VitB12, Folik Asit, Homosistein ve MTHFR C677T enzim mutasyonu 

arasındaki ilişki ve bu ilişkinin hastaların klinik özellikleri ve nöbet sıklıkları ile 

korelasyonunu araştırmak amacıyla yapıldı. 

Çalışmaya 30 karbamazepin, 37 valproik asit, 31 levatirasetam, 30 kombine ve 

60 kontrol olmak üzere 188 kişi kayıt edildi. 

Vaka ve kontrol gruplarımızın cinsiyetleri %52,1’ i bayan, %47,9’ u erkekti 

ayrıca %100 yakınında el tercihi sağdı. Hasta grubumuzun %18 ‘mental retarde,%18 ‘in 

de ailede epilepsi, %17,2’ inde travma, %10,2’ inde enfeksiyon, %13,3’ ünde febril 

konvülzyon, %21,9’ unda akraba evliliği, % 7’sinde status varlığı, %44,5’ inde 

aura,%49,2 ‘ unda uykuda nöbet geçirme hikayesi vardı. 

Kontrol grubuyla hasta grubları kıyaslandığında aralarında MTHFR gen 

mutasyonu taşıyıcılığı açısından anlamlı bir fark bulunmadı (p: 0,323 - x2: 2,262). 

Klinik özellikler ve kan parametrelerinin ilaç gruplarıyla korelâsyonunda ise; 

Vitamin B12 düzeylerinin ilaç kullanımı ile değiştiği görülmektedir (p=0,05). Vitamin 

B12 düzeyleri ile ilaç grupları arasında ikili karşılaştırma yapıldığında, vitamin B12 

düzeyindeki değişikliğin esas olarak Karbamazepin kullanan hastalarla, Valproik asit 

kullanan hastalar arasındaki vitamin B12 düzeyi farkından kaynaklandığı görülmektedir 

(p=0.05). 

MTHFR enzim gen mutasyonu taşıyıcılığı ile ilaç kullanımına göre kan 

parametrelerinin değişim düzeyleri incelendiğinde gen taşıyıcısı olmayanlardaki 

homosistein düzeylerinin en fazla Na valproat ile yükseldiği, karbamazepin kullanımı 

ile düştüğü (p=0,02), folik asit düzeylerinin en fazla karbamazepin kullanımı ile 

düştüğü tespit edilmiştir (p=0,005). Ayrıca Heterozigotlarda vitamin B12 düzeylerinin 

en fazla karbamazepin kullanımı ile düştüğü (p=0,02), folik asit düzeylerinin ise en 

fazla valproat kullanımı ile düştüğü tespit edilmiştir (p=0.04). 

Ayrıca tüm epilepsi hastalarında, Karbamazepin kullanan hastaların Vitamin 

B12 düzeyleri düşük olarak tespit edilmiştir (p<0.005). 
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Nöbet tipleri ile MTHFR enzim gen taşıyıcılığı arasında istatiski olarak anlamlı 

bir ilişki bulunmamıştır (p>0.05). 

MTHFR Heterozigot gen mutasyonu olan ve MTHFR gen mutasyonu hiç 

olmayan epilepsi hastalarında Vitamin B12 kan düzeylerini Karbamazepin daha fazla 

düşürmektedir. Karbamazepin kullanan ve MTHFR gen mutasyonu Heterozigot olan 

hastalarda rutin B12 kan düzeylerinin düzenli takibi önermekteyiz ayrıca ilaç değişikliği 

söz konusu olursa Levatirasetam veya Na Valproat ın uygun bir tercih olabileceğini 

söyleyebiliriz. 

Valproik asit MTHFR gen mutasyonu taşıyıcılığı olmayan epilepsi hastalarında 

homosistein düzeylerini en fazla yükselten ilaçdır. Strok, tromboembolizm ve 

ateroskleroz riski olan MTHFR gen mutasyonu taşıyılıcılığı olmayan epilepsi 

hastalarında Na Valproat kullanıyorsa ilaç değişikliğine gidilmesi, değişikliğin 

mümkünse homosistein düzeyini en fazla düşüren ilaç olan Karbazepin ile olmasını 

öneriyoruz. 

MTHFR gen mutasyonu olmayanlarda folik asit düzeylerinin en fazla 

karbamazepin kullanımı ile düştüğü, MTHFR gen mutasyonu Heterozigotlarda folik asit 

düzeylerinin en fazla valproat kullanımı ile düştüğü görülmektedir. Bu sebeple 

Karbamazepin veya Na Valproat başlanmadan önce MTHFR gen mutasyonunun 

araştırılmasının ilaç tercihinde önem arzettiğini ifade edebiliriz. 

Sonuç olarak; epilepsi hastalığının kronik seyir göstermesi, tedavisinin uzun 

sürmesi ve kullanılan ilaçların yan etki profilinin yüksek olması nedeniyle etkili ve 

doğru bir tedavi için vitamin B12, Folik asit, homosistein düzeyleri ve MTHFR 

enzim gen mutasyonunun varlığının araştırılması önem taşımaktadır. 

 

Anahtar kelimeler: Vitamin B12, Folik asit, Homosistein, MTHFR 
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ABSTRACT 

 

This study was carried out with the aim of to investigate the correlation and the 

frequencies of episodes and clinical features of the patients between MTHFR C677T 

enyzme mutation and vıt B12 folic Acid homosystein in epileptic disease using Na 

Valproat and karbamazepin, levetirasetam. 

188 patients, 30 of whom are karbamazepin and 37 of whom are valproic, 31 of 

whom are levatirasetam, 30 of whom are combined and 60 of whom control, were 

ıncluded in the study 

The gender of case and control groups was 52,1% of female, 47,9% oh them was 

male. In addıtion, The preference of their hand was right- handed in 100%. 18% of our 

patient group was mental retarded, 18% of them had epilepsy ın family, and 17,2% of 

the patients had trauma, and 10,2 % of them had ınfection, 13,3% of the patients had 

febrile convulsio, 21,9% of them had relative – marriage, and 7% of them had existence 

of status, 44,5% of them was in aura, 49,2 % them had fit history in sleep. 

When control group was compared with patient group, there was no dıstinction 

between them as regards MTHFR genes mutation carrier (p: 0,323 - x2: 2,262) 

In the correlation with medicine groups of clinical features and blood 

parameters, ıt was observed thhat the level of B12 levels changed by using of the 

medicine (p=0,05). When making composison with medicine groups B12 levels ıt has 

been observed that the changing of vitamine B12 level resulted from the distinction of 

vitamin B12 level between the patients using Valproic Acıd and using Karbamazepin 

mainly (p=0,05). 

When changing level of blood parameters according to medicine using with 

MTHFR enyzme gen mutation were examined, it was determined that homosystein 

levels in those who aren’t gene carrier inc reased the most Valproat, and  reduced by 

means of Karbamazepin and the levels of folic acıd reduced most by using of 

Karbamazepin (p=0,05). In addition, in heterozigots, ıt was detected that vıtamin B12 

levels reduced the most by using of Karbamazepin (0,02), and that the levels of folic 

acid reduced the most by means of Valproat (p=0,04). 
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In addition, ın all epileptic patients, ıt was detected that the levels of vıtamin 

B12 of the patients using Karbamazepin become low (p=0,005). 

There was no statistically significant distinction between fit types and MTHFR 

gene carrier (p>0,05). 

In epileptic patients in whom there is MTHFR Heterozigot gen mutation and 

there is no MTHFR gen mutation, Karbamazepin reduced vitamin B12 blood level 

much more. In the patients using Karbamazepin and whose MTHFR gen mutation 

become heterozigot, we suggest that regular routine blood levels should be done. In 

addition, ıf changing of the drug is required, we can say that Levatirasetam and Na 

Valproat will be suitable preference. 

In the epileptic patients who dont have Valproic Acid MTHFR gen mutation 

carrier, Valproic is the drug ıncreasing homosystein levels. In the epileptic patients who 

have stroke, thromboembolism and artheriosclerosis and dont have MTHFR gen 

mutation carrier, If Na Valproat is used and if his possible to change the drug, we 

suggest that the change should be Karbamazepin reducing the level of homosystein 

level. 

In people who dont have MTHFR genes mutation,it is observed that folic acid 

levels reduced by means of Karbamazepin, and ın patients who have MTHFR gen 

mutation as heterozigot, the level of folic acid reduced most by means of Valproat so, 

before Karbamazepin and Na Valproat were commenced, we can state that MTHFR 

gene mutation should be explored furstly in the preference of the drug. 

In conclusion, the fact that the epilepsy disease showed chronic course, and the 

fact that the tratment become prolonged or due to adwerse effects of used drugs has 

been very crucial about avalability of MTHFR enyzme gen mutation and folic acid 

homosystein levels and vıtamin B12 for proper treatment. 

 

Keywords: Vıtamin B12, Folic acid, Homosystein, MTHFR 
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1. GİRİŞ ve AMAÇ 

 

Epilepsi; beyindeki sinir hücrelerinin artmış uyarılabilirliğinden (nöronal 

hiperekstabilite) kaynaklanan bir klinik durumdur. Epilepsi nöbeti gri maddedeki 

artmış, hızlı ve lokal elektriksel boşalımlardan köken alır ve klinikte belli bir süreye 

sınırlı olarak, bilinç, davranış, duygu, hareket veya algılama fonksiyonlarına ilişkin 

stereotipik bir bozukluk gözlenir. Nöbetler zaman içinde her hasta için belli bir 

paternde, genellikle spontan olarak veya bazı tetikleyen faktörler zemininde tekrarlar. 

Nöbetler arasında hasta genellikle normal yaşantısını sürdürür. Nöbet aralıkları ve 

tipleri son derece değişken olmakla birlikte aynı hastada genellikle aynı bir veya belli 

birkaç nöbet tipi tekrarlama eğilimi gösterir. 

Epilepsinin insidansı toplumdan topluma değişmekle birlikte genellikle yılda 

yüzbinde 20-50 olarak bildirilmektedir. Aktif epilepsi prevalansı ise binde 4-10 olarak 

verilmektedir. Yaşam boyu kümülatif insidans ise yaklaşık %3 olarak saptanır ki bu 

farklılık epilepsinin bazı hastalarda geçici bir doğası olmasından kaynaklanmaktadır. 

Epilepsi nöroloji pratiğinde çocukluk ve ergenlik çağında en sık, erişkinlerde ise beyin 

damar hastalıklarının ardından ikinci en sık rastlanan hastalık olarak belirmektedir. 

Metilentetrahidrofolat redüktaz (MTHFR), folat metabolizmasında anahtar bir 

enzimdir. İnsan MTHFR geni, kromozom 1p36.3’de lokalize olmuştur ve 656 

aminoasitten oluşan MTHFR enzimini kodlar. MTHFR 5,10 metilentetrahidrofolatı 

(5,10-metilen THF) irreversibl olarak 5-metil tetrahidrofolata (5-metil THF) dönüştürür. 

5-metil THF; DNA metilasyonu ve metiyonin sentezi için metil grubu sağlar. 5,10- 

metilen THF ise deoksiüridilatın timidilata dönüşümünde kullanılırken bir taraftan da 

pürin sentezi için 10-formil THF’a okside olmaktadır. MTHFR geninde meydana gelen 

bir mutasyon (en yaygın olanı C677T polimorfizmi) enzim aktivitesini azaltmaktadır. 

Azalan MTHFR aktivitesi sonucunda 5- metil THF düzeyi azalmakta, 5,10- 

metilen THF miktarı ile plazma homosistein düzeyi artmaktadır. MTHFR geninde 

görülen bazı mutasyonlar, enzimde inaktivasyona neden olarak, kardiyovasküler ve 

serebrovasküler hastalıklar için önemli bir risk faktörü olan hiperhomosisteinemi ve 

homosisteinüri oluşmasına neden olur. MTHFR C677T polimorfizminde, MTHFR 

enzimini kodlayan gende 677. nükleotid olan C (Sitozin)’in →T (Timin)’e dönüşmesi 
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sonucu ortaya çıkan bir nokta mutasyonu vardır. Bu nokta mutasyonunun sonucu 

MTHFR aktivitesi azalır. Azalan MTHFR aktivitesi, 5-metil tetrahidrofolat seviyesinde 

azalmaya ve homosisteinin metiyonine dönüşememesi nedeniyle plazma homosistein 

seviyesinde artmaya neden olur. MTHFR’nin C677T polimorfizminin, epilepsi, 

kardiovasküler hastalıklar, inme, nöral tüp defektleri, Down sendromu, meme ve 

endometrial kanser gibi hastalıklarda bir risk faktörü olduğu açıklanmıştır. 

Bu çalışma epilepsi hastalarında antiepileptiklerin VitB12, Folik Asit, 

Homosistein ve MTHFR C677T gen mutasyonu arasındaki ilişki ve bu ilişkinin 

hastaların klinik özellikleriyle karşılaştırmak amacıyla yapılmıştır. 
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2. GENEL BİLGİLER 

 

Epileptik nöbet fizyolojik olarak santral sistemi fonksiyonun ani, paroksismal, 

yüksek ve düşük frekanslı, yüksek voltajlı elektrik deşarjı ile sonuçlanan 

değişikliklerdir. Epilepsi; beyindeki sinir hücrelerinin artmış uyarılabilirliğinden 

(nöronal hiperekstabilite) kaynaklanan klinik bir durumdur (1). 

Epilepsi nöbeti; gri maddedeki artmış, hızlı ve yerel elektriksel boşalımlardan 

köken alır ve klinikte belli bir süreye sınırlı olarak, bilinç, davranış, duygu, hareket veya 

algılama fonksiyonlarında ani başlayan, kısa süreli ve geçici stereotipik değişiklik 

durumu gözlenir. Epilepsi ise kronik olarak tekrarlayan, tetiklenmemiş (non-provoke) 

nöbetlerle giden tabloyu tanımlar, bu nedenle tek bir tetiklenmemiş nöbet epilepsi 

anlamına gelmez (1). 

İnsanlarda antiepileptik tedavi için hedefleri saptamak oldukça güçtür. 

Epileptogenez kavramını anlamak, moleküler hedefleri saptayabilmek açısından 

tedavide esas olacaktır. Epileptogenez terimi, klinik belirti ile birlikte yada herhangi bir 

belirti olmaksızın elektroensefolgrafik olarak nöbet aktivitesinin kayıtlandığı, 

tekrarlayıcı olarak yeterli sayıda nöronun ateşlenmesine bağlı olarak nöbet aktivitesinin 

oluşması olarak ifade edilir. (2) Epileptogenez bir beyin hasarı sonrası beyindeki 

hücresel ve moleküler değişikliklere bağlı olarak eksitabilitenin artması ve tekrarlayıcı 

nöbetlerin görülmesi olarak tariflenebilir. (3) 

 

2.1. Tarihçe 

Epilepsi ile ilgili bilinen en eski kayıtlar Mezepotamya uygarlığına aittir. Babil 

kralı Hammurabi ‘ nin ünlü yasalarının 278’inci maddesisinde (M.Ö 1750 dolayları) 

şöyle denilmektedir: “Eğer bir kişi erkek yada kadın bir köleyi satın alır ve bir ay 

geçmeden kölede epilepsi (bennu) hastalığı ortaya çıkarsa, köleyi satıcısına geri verecek 

ve ödenmiş olan parayı geri alacaktır. “Bu metinde epilepsi karşılığı olarak, o dönemin 

günlük dilinde yaygın kullanılan ‘’ bennu”sözcüğü yer almaktadır. 
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M.Ö 1067-M.Ö 1046 Yıllarına ait Babil’de bulunmuş ve British Museum’ daki 

‘’Sakikku”başlıklı çivi yazısı bir tablette ise epilepsi karşılığı olarak Sümerce farklı bir 

sözcük, ‘’ Antasubba” (Gökten düşme) sözcüğü kullanılmıştır (4,5). 

Hindistan’ın tarihsel (M.Ö.2500-M.S.500) tıp metinlerinin toplandığı Ayurveda 

isimli yapıtın değişik bölümlerinde epilepsiden söz edilmekte ve bu metinlerde 

konvulziyonlu epileptik nöbet “atreya” ve konvulziyonsuz nöbet ise, bilinç kaybı 

anlamına gelen “apasmara” sözcükleri ile ifade edilmiştir (6-8) 

Eski Mısırlıların epilepsiyi tanıdıkları ve’’tanrılar tarafından gönderilmiş ve 

öngörülemez’’ anlamında ‘’nesejet” sözçüğü ile ifade ettikleri papirus kayıtlarında 

saptanmıştır (4,9). 

Antik Yunan’da epilepsili kişi için halkın sık kullandığı adlardan biri, ayın 

evrelerinden ya da ay tanrısından (Selene) etkilenmiş anlamına gelen “seleniazetai”dir 

(7). 

Antik Yunandan günümüze kadar ulaşan epilepsi ile ilgili en önemli yapıt 

Hippocrates 2’in (M.Ö 460-375) Kutsal Hastalık adıyla epilepsiyi konu alan kitabıdır. 

Bu yapıtında, Hippocrates epilepsiyi çağının mistik görüşlerden uzak, bu günün 

anlayışına uyan bir yaklaşımla değerlendirmekte ve beynin bir hastalığı olarak 

açıklamaktadır (10). 

Galen milattan sonra (M.S. 129-200) aura’yı epileptik fenomenlerden biri olarak 

tanımlayan ilk kişidir (11). İlk çağlarda epilepsiye ağırlıklı olarak tedavi açısından 

yaklaşan en dikkati çeken yazar Dioskorides’dir (M.S.1.yy) (6). Epilepside çağdaş 

fizyopatalojik gelişme düzeyine ulaşmada en önemli atılım, hiç kuşkusuz İngiliz hekimi 

J.Hughlings Jackson’un (1835-1911) çalışmalarıyla başlamıştır. Jackson, 1873 yılındaki 

bir yazısındaki ünlü tanımlamasında: “Epilepsiler ikinci kategoriden fonksiyonel 

değişikliklerdir; kısaca ifade edilirse, deşarj yapan lezyonlardır. Fakat çok çeşitli deşarj 

vardır. Paroksizm bakımından tanımlandığında epilepsi, beynin bir bölümünün gri 

maddesinin ani, aşırı ve hızlı bir deşarjıdır; o lokal bir deşarjdır” şeklinde fokal 

epilepsiyi açıklar (12). Bu konuda ilk model, Fritsch ve Hitzig isimli iki Alman 

araştırıcının 1870 yılında yayınladıkları köpekte motor korteksin elektriksel uyarılması 

ile başlatılabilen konvulziyon deneyleridir (13). 
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Hayvanda konvülzif motor aktivitenin, daha önce ileri sürüldüğü gibi bulbustan 

değil, korteksden başladığını 1873 yılında açıkça gösteren Ferrier’dir (14). 

Epileptolojide 20. yüzyıl başlarındaki ilk büyük atılımın H.Berger’in 

elektroensefalografiyi bulup 1929 yılında klinik uygulamaya konmasıyla sağlandığını 

söylemek abartılı sayılmaz. Bu buluş sayesinde daha sonraki yıllarda epileptik 

nöbetlerin ve epileptik sendromların ayrılmasında hızlı bir gelişme çizgisi 

yakalanmıştır. Ayrıca petrokimya sanayindeki gelişmelere koşutlu olarak, 1912 yılında 

Hauptman tarafından fenobarbital ve 1937 yılında Meritt ve Putnam tarafından fenitoin 

bulunarak antiepileptik tedavideki yerlerini almışlardır. İkinci dünya savaş’ından sonra 

elektronik ve bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler ve santral sinir sisteminin yapısal ve 

işlevsel özelliklerinin daha duyarlı yöntemlerle incelenebilir olması, epileptolojide 

ikinci büyük atılımı sağlamış ve birbiri ardından yeni antiepileptik ilaçlar uygulamaya 

girmiştir. 

 

2.2. Epidemiyoloji 

Endüstrileşmiş ülkelerde genellikle insidans değerleri 20-70/100000 arasında 

değişmektedir (15). Gelişmekte olan olan ülkelerde yapılmış az sayıda çalışma 

mevcuttur. Bunlardan bazıları Şili, Tanzanya, Etiyopya, Ekvator ve Honduras 

çalışmalarıdır. Bu ülkelerde izlenen insidans 64-122/100.000 civarındadır (16-20). 

Bu oranlar gelişmiş ülkelere göre daha yüksektir. Elde edilen sonuçlar kıtalara 

göre dağıtıldığında gelişmiş ülkelerin bulunduğu Avrupa ve kuzey Amerika kıtasında 

epilepsi insidansının dünyadaki diğer bölgelere oranla daha düşük olduğu izlenimi elde 

edilir. Dünya nüfusunun önemli bir kısmının Asya, Afrika, Güney Amerika’da yaşadığı 

düşünülecek olursa epilepsinin ne ölçüde önemli ve yaygın bir sağlık problemi olduğu 

görülmektedir (21). 

Çok farklı sonuçlar olmasına karşın gelişmiş ülkeler için ortalama epilepsi 

prevalansının 6/1000 olduğu WHO protokolü ile gerçekleştirilen prevelans 

çalışmalarında gelişmekte olan ülkelerde bu oranın ortalama 18,5/1000 olduğu hesap 

edilmektedir (21). 
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Çocuklarda ilk bir ay ve ilk bir yıl epilepsi insidansının en belirgin olduğu 

dönemdir (22). Gelişmiş ülkelerdeki prevelans çalışmalarında yaşla birlikte prevelans 

değerlerinin giderek arttığı ve en yüksek değerlere ileri yaşlarda ulaşıldığı izlenmiştir 

(21-26). 

Yaşla birlikte insidans değerlerinde ortaya çıkan artışın erkeklerde kadınlara 

göre 10 yıl daha önce başlaması erkeklerde inme riski ile ilişkili düşünülmektedir. 

Yetmiş beş yaşından sonra kadınlarda inme riskinin yükselmesi ile birlikte kadınlarda 

epilepsi insidansında belirgin bir artış dikkati çekmektedir (27). Fokal, Jeneralize ve 

sınıflandırılamayan epilepsi nöbetlerinin üç ana kategori olarak dağılımı incelendiğinde, 

bu dağılımın çoğunlukla fokal epilepsiler lehine hafifçe yüksek bulunduğu dikkat 

çekmektedir (17). Hauser ve arkadaşlarının Rochester, Minnesota’da gerçekleştirdikleri 

insidans çalışmasındaki nöbetlerin %40’nın jeneralize grupta yer aldığı ve yaşın 

nöbetlerin dağılımında önemli bir değişken olduğu görülmektedir. Hayatın ilk beş 

yılında jeneralize nöbetler fokal epilepsilere göre daha sıktır ve ilk yaştan itibaren 

jeneralize epilepsilerin insidansı giderek azalmaktadır. Fokal epilepsiler ise ileri yaşlara 

kadar oldukca sabit bir insidansa sahipken, 65 yaşından sonra dramatik artışlar 

göstermektedir (28). Avrupa’da gerçekleştirilen çeşitli saha prevalansı çalışmalarında 

fokal nöbetler %33-65 arasında, jeneralize nöbetler %17-60 arasında değişmektedir 

(29). 

 

2.3. Etiyoloji-Fizyopatoloji 

Aşırı nöronal uyarılma; epileptogenez; 

Voltaj iyon kanalları, presinaptik ve postsinaptik reseptörler ve diğer düzenleyici 

mekanizmalar intrakortikal bağlantıları ve nöronal ağın uyarılabilirliğini düzenlemek 

için diğer yapısal değişkenler ile ilişki kurarak nöronal aktivasyonu ve inhibisyonu 

kontrol altında tutmaya çalışırlar. Ancak, aşırı nöronal uyarılmanın ortaya çıkardığı 

epileptiform aktivite durumunda bu kontrol kaybolur. Epileptogenez nöronal aktivitenin 

kontrol dışına çıkması ile ortaya çıkan bir bozukluktur. Epileptogenezi anlamak için 

moleküler, hücresel nöronal devrelerin fonksiyon düzeyleri arasında meydana gelen 

etkileşimi bilmek oldukça önemlidir (30). 
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Epileptogenez oluşumunun altında hangi mekenizmaların yattığı çok iyi 

bilinmemektedir. Ancak bu konuda belirli sinaps dışı olaylar, hücre kaybı,değişmiş 

reseptör yapımı,hücresel düzeyde anatomik değişiklikler, presinaptik sonlanmadaki aşırı 

uyrılma ve hatalı sinaptogenez gibi bir çok mekanizma önerilmektedir (31). 

Epileptogenez oluşumuyla ilgili moleküler mekanizmalar arasında voltaj bağımlı Na+ 

kanallarının aktivasyonu, GABA sentez ve yıkımındaki değişiklikler, hücresel GABA 

alımının inhibisyonu, başta GABA A reseptörü olmak üzere çeşitli uyarıcı 

aminoasitlerin reseptörlerinin modülasyonu ve adenozin metabolizmasındaki 

düzenlenme ile ortaya çıkan değişikliklerde yer alır (32). 

Son yıllardaki çalışmalarda, ağırlıklı olarak edinilmiş epileptogenezin moleküler 

mekenizmaları daha çok reseptör alt gruplarındaki değişiklikler ile açıklanmaya 

çalışılmaktadır (30). 

Bu değişikliklerin başında NMDA reseptör aktivasyonu ve Ca hücreye girişi 

gelmektedir.Ca hücreye girişi AMPA ve NMDA sinaptik geçişte bir artışı ve 

GABAerjik inhibitör sinaptik geçişte akut bir azalmayı tetikleyebilir.Aynı zamanda 

GABAerjik uyarıcı etkilerde net bir artış ektopik aksiyon potansiyeli veya 

depolarizasyon potansiyelinde artışlara yol açabilir ve sonunda NA, K ve Ca kanalları 

veya iyon değiş-tokuş mekanizmaları gibi diğer düzenleyici sistemlerde ikincil 

değişiklikler gelişebilir. İleri sürülen bu mekanizmalar yoluyla hücre içi depolardan Ca 

salınımı, Ca /kalmodulin bağımlı protein kinaz 2, protein kinaz C ve tirozin kinaz gibi 

hücre içi sinyal yollarında, gen ekspresyonu ve AMPA, NMDA veya GABA’nın 

reseptör mRNA sentezinde değişiklikler oluşabilir (31). 

Dentritlerdeki anormal değişiklikler ve uyarıcı sinaptik bağlantılardaki olası artış 

sonucu nöronda ortaya çıkan morfoloji değişikliklerinin de aşırı uyarılabilirliğe katkıda 

bulunduğu ileri sürülmüştür. Nöronal aktivitede aşırı uyarılabirliğin ortaya çıkmasında 

ileri sürülen en önemli mekanizmalardan biride GABAerjik inhibisyondaki azalmadır 

(33). Temporal lob epilepsi erişkinlerde en sık olarak görülen epilepsi tipidir. Tipik 

olarak temporal lob epilepsi üç aşamada gelişir: Başlangıç hasar, latent dönem 

(epileptogenez) ve tekrarlayıcı nöbetler (epilepsi).Travmaya bağlı beyin hasarı, beyin 

damar hastalıkları ya da status epileptikus gibi değişik beyin hasarlarına bağlı olarak 
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beynin anatomik yapılarında ve fizyolojisinde tetiklenen olaylar zinciri bir dizi 

değişiklerle sonuçlanır. 

Bu değişiklikler; nöron kaybı, aksonal ve/veya dentritik plastisite, gliozis, 

nörogenezis, anjiogenezis, ekstrasellüler matriksin yeniden düzenlenmesi ve iyon 

kanallarının ve reseptörlerin moleküler olarak yeniden organizasyonunu içerir (34). Bu 

işlemler sırasında değişik proteolitik enzimler rol oynar (35). 

Epileptojenik hasar gen ekspresyonunda anlamlı değişikliklere yol açmakta ve 

gen ekspresyonu epileptogenezin farklı modellerinde değişiklik göstermektedir. Gen 

ekspresyonundaki değişiklikler hücre ölümü ve hücrelerin yaşamı, nöronal plastisite ya 

da immun cevap gibi epileptogenez ile bağlantılıdır (35). 

Hem deneysel hem de insan temporal lob epilepsi’de epileptogenezi tetikleyen 

nörodejeneratif bir beyin hasarı olmaktadır. Bu hastalarda beyin hasarının tipik örneği 

meziyal temporal sklerozdur ve ammon boynuzu sklerozu olarakta bilinir (36). 

 

2.4. Epileptik Nöbetlerin Uluslararası Sınıflaması 

Epileptik Nobetlerin Klinik ve Elektroensefalografik Sınıflaması  (ILAE 1981) 

I- Parsiyel (fokal, lokal) nöbetler 

A. Basit parsiyel nöbetler (bilinç durumu bozulmaksızın) 

1. Motor semptomlu 

a) Fokal motor 

b) Yayılan fokal motor (Jacksonyen) 

c) Versif  

d) Postural 

e) Fonatuvar (vokalizasyon veya konuşmanın durması) 

2. Somatosensoryel veya özel duysal semptomlu  

a) Somatosensoryel  

b) Görsel  

c) İşitsel  

d) Olfaktor  
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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) Afektif (korku, öfke vb)  

e) İlüzyonlar (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. Absans nöbetleri 

1. Tipik absans 

a) Sadece bilinç bozukluğu ile giden 

b) Hafif klonik komponentli 

c) Atonik komponentli 

d) Tonik komponentli 

e) Otomatizmli 
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f) Otonomik komponentli 

2. Atipik absans 

a) Tonus değişikliği A.1 den daha belirgin olan 

b) Başlangıç ve/veya sonlanmanın ani olmaması 

B. Miyoklonik nöbetler (tek veya çok) 

C. Klonik nöbetler 

D. Tonik nöbetler 

E. Atonik nöbetler (Tonik-klonik nöbetler F astatik) 

III- Sınıflandırılamayan epileptik nöbetler 

 

2.5. Epilepsilerin ve Epileptik Sendromların Uluslararası Sınıflaması 

Epilepsilerin ve epileptik sendromların uluslararası sınıflaması (ILAE, 1989) 

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

1.1. İdyopatik (yaşa bağlı başlangıç) 

a) Santrotemporal dikenli selim çocukluk çağı epilepsisi 

b) Oksipital paroksizmli çocukluk çağı epilepsisi 

c) Primer okuma epilepsisi 

1.2. Semptomatik 

a) Temporal lob epilepsisi 

b) Frontal lob epilepsisi 

c) Parietal lob epilepsisi 

d) Oksipital lob epilepsisi 

e) Çocukluk çağının kronik progresif epilepsia parsiyalis kontinuası 

f) Spesifik faktörlerle uyarılan nöbetlerle karakterize sendromlar 

1.3. Kriptojenik 

II. Jeneralize epilepsiler ve sendromlar 

2.1. İdyopatik (yaşa bağlı başlangıç-yaş sırasına göre sıralanmıştır) 

a) Selim ailesel yenidoğan konvülzüyonları 
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b) Selim yenidoğan konvülzüyonları 

c) Süt çocukluğunun selim miyoklonik epilepsisi 

d) Çocukluk çağı absans epilepsisi (piknolepsi) 

e) Jüvenil absans epilepsisi 

f) Jüvenil miyoklonik epilepsi (impulsif petit mal) 

g) Uyanırken gelen grand mal nöbetli epilepsi 

h) Diğer jeneralize idyopatik epilepsiler 

i) Belirli aktivasyon yöntemleriyle uyarılan epilepsiler 

2.2. Kriptojenik veya semptomatik (yaş sırasına göre) 

a) West sendromu (infantil spazmlar, Blitz-Nick-Salaam Kraempfe) 

b) Lennox-Gastaut sendromu 

c) Miyoklonik astatik nöbetli epilepsi 

d) Miyoklonik absanslı epilepsi 

2.3. Semptomatik 

2.3.1. Spesifik olmayan etyolojili 

a) Erken miyoklonik ensefalopati 

b) (Supression-burst)' lu erken infantil epileptik ensefalopati 

c) Diğer semptomatik jeneralize epilepsiler 

2.3.2. Spesifik sendromlar 

III. Fokal veya jeneralize olduğu belirlenemeyen epilepsiler 

3.1. Jeneralize ve fokal nöbetli epilepsiler 

a) Yenidoğan konvülzüyonları 

b) Süt çocuğunun ağır miyoklonik epilepsisi 

c) Yavaş dalga uykusu sırasında devamlı diken-dalgalı epilepsi 

d) Edinsel epileptik afazi (Landau-Kleffner sendromu) 

e) Diğer belirlenemeyen epilepsiler 

3.2. Jeneralize veya fokal özelliği ayırdedilemeyenler (uykuda gelen grand 

mal nöbet olguları gibi) 

IV. Özel (özgün) sendromlar 
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4.1. Duruma bağlı nöbetler (Gelegenheitsanfaelle) Febril konvülzüyonlar 

İzole nöbet veya izole status epileptikus Akut metabolik veya toksik 

nedenlere bağlı nöbetler 

 

2.6. Antiepileptik Tedavi 

Spesifik bir etiyolojik yaklaşımın olmaması ve patofizyolojik mekenizmaların 

tam anlaşılamaması nedeniyle epilepside ilaç tedavisine yakalaşım, epilepsiye yol açan 

nedenin ortadan kaldırılmasından çok, kronik antiepileptik ilaç kullanımı ile 

semptonların kontrolü ve nöbetlerin baskılanması şeklinde olmaktadır. Antiepileptik 

ilaçlar, epileptojenezis boyunca beyin dokusunda gelişmiş olan kronik hiperekstabilite 

üzerine etkilidir. Yine hiperekstabiliteyi azaltmakla birlikte, patolojik hücreler üzerinde 

inhibisyonu arttırmak suretiyle epileptik nöbetin ortaya çıkmasını önler. Bu nedenle 

antikonvulzif tedavi sadece semptomatik etkili olup, hastalığın kendisini tedavi etmez 

(37). 

Epilepsi tedavisinde, son on yıl içinde yeni anti epileptiklerin girmesi ayrıca eski 

ilaçların formülasyonundaki değişiklikler ile birlikte dramatik bir ilerleme olmuştur. 

Bununla birlikte pek çok hastada yan etki gelişmiş ve tolere edilebilen antiepileptik 

dozlarındada zayıf nöbet kontrolü sağlanmıştır (38). 

Epilepsi tedavisinde ilk basamak tanının doğru konması ve ilaç ile tedaviye 

gerek olup olmadığının belirlenmesidir. Tedavi gereken epilepsi hastalarında, günde en 

düşük doz ile birlikte, yan etki görülmeden nöbet kontrolü sağlayabilmektir. Yeni tanı 

konmuş epilepsi hastalarına antiepileptik tedavi başlanırken, monoterapi ile başlamak 

gerekir. Monoterapiyle yaklaşık %60-70 oranında epilepsi hastalarında başarılı bir 

nöbet kontrolü sağlanabilir. Bununla birlikte epilepsi hastalarının1/3’ünde bu tedavi 

yakalaşımı nöbet kontrolünde yetersiz kalabilir ve politerapi gereksinimi gerekebilir 

(39,40). Başarılı bir epilepsi tedavisi için epilepsi ve epileptik nöbetin doğru olarak 

teşhis edilmesi ve verilecek antiepileptiklerin bu yönde seçilmesi, temelde büyük önem 

taşımaktadır (41). 

Günümüzde yirmiden fazla antiepileptik ilaç bulunmaktadır. İlk kuşak ilaçlar 

arasında fenitoin, fenobarbital, karbamezapin, valproik asit; yeni ilaçlar arasında 
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okskarbazepin, lamotrijin, vigabatrin, tiagabin, topiramat, gabapentin, levatirasetam gibi 

ilaçlar bulunmaktadır. Antiepileptik kullanan epilepsi hastalarının %60 kadarından çok 

iyi nöbet kontrolü sağlanırken %40 kadarında erken ve yeterli dozda antiepileptiğe 

rağmen tedaviye direnç gözlenmektedir. Yeni antiepileptik ilaçların eskilerine göre daha 

iyi tolere edilebildiği belirtilmekle birlikte tedavide ve nöbet kontrolü zor olan 

hastaların sayısında önemli bir değişiklik olmadığı gözlenmiştir (42). 

 

2.7. Antiepileptik İlaçların Etki Mekanizmaları 

Günümüzde, ‘’Antiepileptik ilaçların etki mekenizmaları göz önüne alınarak 

tedavinin başarılı olma olasılığının önceden bilinip bilinemeyeceği”sorusuna yanıt 

aranmaktadır. Bu nedenle ilaç seçiminde ilacın etki mekanizması önemli bir ölçüt 

olmaktadır (43). 

Birçok antiepilkeptik ilaç etki mekanizmalarına göre sınıflandırılabilir. Ancak 

bazı ilaçların birden çok etki mekenizması vardır. Bazılarıda, bilinen mekanizmalar 

dışında, daha hafif etkinlik derecesinde de olsa başka etki mekanizmalara sahiptir. Bazı 

antiepileptik ilaçların ise etki mekanizmaları henüz belirlenememiştir (42). 

Antiepileptik ilaçların başlıca etki mekenizmaları:  

I. Nöron membranında yer alan voltaja bağlı Na kanallarını bloke ederek, 

yüksek frekanslı tekrarlayıcı aksiyon potansiyellerinin ateşlenmesini önleyenler: 

karbamazepin, fenitoin, lamotrijin, okskarbazepin, valproat 

II. GABA’ya bağımlı inhibisyonun allosterik yolla arttırılması: fenobarbital, 

benzodiazepin, topiramat 

III. Sinir sisteminde kalsiyum kanalları dentritler, hücre gövdesi, sinir 

terminalleri olmak üzere geniş bir alana yayılmıştır. Bu kanallar Na, P ve Q tipi olmak 

üzere ayrılır ve sinir sonlanmalarındaki nörotransmiter salınımını sağlarlar. Özellikle 

talamusta yer alan ve T tipi kalsiyum kanalının jeneralize absans tipi oluşumunda rol 

aldığı ve bu nedenle etosüksimid gibi antiepileptiklerin T tipi kalsiyum kanalını bloke 

ederek nöbeti engellediği düşünülmektedir (43). 
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IV. GABA transaminaz inhibisyonu: Vigabatrin inhibitör nörotransmiter olan 

GABA analoğudur ve yıkımını sağlayan GABA transaminaz enzimini irreversibl olarak 

inhibe eder (42). 

VI. Eksitatör aminoasit olan glutamatın reseptörünü bloke ederek ya da bizzat 

glutamatın salınımını inhibe ederek etki edenler: Topiramat, Lamotrigin (43). 

Olası bir başka antiepileptik mekanizmada etkinliği tam olarak gösterilmemiş K 

kanal açılımıdır. İstirahat membran potansiyeli, sinaptik uyarılara yanıt, spike frekans 

adaptasyonu ve nörotransmiter serbestlenmesi gibi olayları içeren nöronal 

eksitabilitenin kontrolünde K kanalları önemli rol oynar (42). 

Konvansiyonel ilaçlar ile ilgili olarak, parsiyel nöbetler ve primer jeneralize 

tonik klonik nöbetlerde sodyum kanal bloke edici ilaçlarla yanıt alındığı 

(difenilhidantoin, karbamazepin), Kalsiyum kanal bloke edici ilaçların (etosuksimid) 

absans nöbetlerine karşı etkili olduğu, GABAerjik (fenobarbital, benzodiazepam) ve 

multıpl etki mekanizmalı ilaçların (valproik asit) hem parsiyel hem de jeneralize nöbet 

hastalıklarının birçoğunda kullanıldığı bilinmektedir (44). 

 

2.8. Karbamazepin 

Karbamazepin, nöronal membrandaki voltaja bağımlı sodyum kanallarını bloke 

ederek aksiyon potansiyeli oluşmasını engelleyerek etkisini gösterir. Parsiyel ve 

jeneralize nöbetlerin ilk seçenek tedavisi olarak kabul görmüştür. Jeneralize absans 

nöbetleri ve myoklonik nöbetleri olan hastalarda nöbetleri tetikleyebilir. Hepatik 

otoindüksiyon mekanizmasıyla kendi metabolizmasını indükler bu nedenle tedavinin ilk 

birkaç haftasında dozunun giderek arttırılması gerekmektedir. Yarı ömrü tek dozla 24-

45 saat iken kronik kullanımda bu süre 8-24 saate düşer. %70-80 oranında serum 

proteinlerine bağlanır ve karaciğerde 10-11 epoksite dönüşerek idrarla atılır (45). 

Kontraindikasyonları:  

AV blok, karaciğer hastalığı, akut intermitant porfiri veya ciddi kan hastalığı 

olanlar ile kemik iliği depresyonu hikâyesi olanlar, karbamazepin veya trisiklik 

hipersensitivitesi olanlar, 14 gün içinde monoamin oksidaz (MAO) inhibitörleri 

kullanmış olan kişilere vermemek gerekir (45). 
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Yan etkileri:  

Nörotoksik yan etkiler; Bulantı, kusma, baş dönmesi, ataksi, diplopi, 

başağrısı en sık gözlenen nörotoksik yan etkileridir (45). 

Diğer nörolojik yan etkiler; Davranış değişiklikleri, asteriksis, orofasial 

diskineziler, uykusuzluk, canlı rüyalar ve kâbuslardır. İdiosinkrazik 

reaksiyonlara da yol açabilir, en sık morbiliform döküntülere neden olur (45). 

Hematolojik yan etkiler; Lökopeni, trombositopeni, nadiren lökositoz ve 

lenfadenopatiye yol açabilir. Sınırlı vakalarda agranülositoz, aplastik anemi, saf kırmızı 

hücre aplazisi, makrositik anemi, akut intermitant porfiri, retikülositoz, folik asit 

defisiti, trombositopenik purpura ve hemolitik anemi bildirilmiştir. Birkaç vakada ölüm 

meydana gelmiştir (45). 

Hepatik enzim indüksiyonundan dolayı klinik belirti vermeksizin sıklıkla gama 

glutamil transferaz (GGT) seviyesinde artışa, bazen alkalen fosfataz seviyesinde artışa 

yol açar, daha az sıklıkla transaminazlarda artışa yol açar. Nadiren de kolestatik, 

hepatosellüler veya mikst tip hepatite yol açıp sarılığa neden olabilir. Sınırlı birkaç 

vakada granülamatoz hepatit bildirilmiştir (45). 

Endokrin sistemde antidiüretik hormon (ADH) benzeri etkilerinden dolayı 

ödem, sıvı retansiyonu, kilo artışı ve plazma osmolalitesinde azalmaya yol açabilir. 

Sınırlı vakalarda letarji, kusma, başağrısı, mental konfüzyon ve nörolojik 

anormalliklerle birlikte olan su intoksikasyonu bildirilmiştir (45). 

Bazı vakalarda jinekomasti veya galaktore bildirilmiştir. Klinik bulgu 

vermeksizin tiroid fonksiyonlarında bozulma, kemik metabolizması bozuklukları 

(plazma kalsiyum ve 25-OH kalsiferol seviyesinde azalma), izole vakalarda osteomalazi 

bildirilmiştir, HDL kolesterolü de içeren kolesterol seviyelerinde ve trigliserit 

seviyelerinde artışa yol açabilmektedir. Teratojen bir ajandır ve %0,5 oranında spina 

bifidaya neden olur (45). 
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2.9. Na Valproat 

Yapı bakımından diğer antiepileptiklerden farklıdır. Na Valproat bir yağ asididir 

(46). Kimyasal olarak ise yapısı sodyum dipropilasetattır. Burton tarafından ilk kez 

1881 yılında sentezlenmiş ancak 1963 yılına dek antiepileptik özelliği anlaşılamamıştır 

(47). 

Antikonvülzan özelliği Pierre Eymard’ın diğer bazı bileşikleri çözmek amacı ile 

bu ilacı kullanmasıyla tesadüfen bulunmuştur (45). 

İki ayrı etki mekanizması vardır; 

Nöronal membrandaki voltaja bağımlı sodyum kanallarını bloke eder. İnhibitör 

etkili nörotransmitter gamma amino bütirik asit (GABA)’in beyindeki düzeyini 

arttırarak GABA bağımlı potsinaptik inhibisyonu kuvvetlendirir. Süksinik semialdehid 

dehidrogenaz ve GABA transaminaz ile kompetetif inhibisyona girerek, ayrıca glutamik 

asit dehidrogenaz gibi GABA sentezleyen enzimleri stimüle ederek GABA 

konsantrasyonunu arttırır (48). GABA, nöronlarda hiperpolarizasyon oluşturarak 

eksitatör stimulusları inhibe eder (49). 

T tipi kalsiyum kanallarını inhibe eder, potasyum kanallarını açar. VPA geniş 

spektrumlu antiepileptik etkiye sahiptir. Primer ve sekonder tonik-klonik nöbetler, 

myoklonik nöbetler, kompleks ve basit parsiyel nöbetler, absans ve atipik absans 

nöbetlerin tedavilerinde kullanılabilir (50-52). 

Yan etkileri 

Gatsrointestinal sistem:  

En sık bulantı, kusma ve gastrointestinal intolerans şekinde belirtiler görülür. Bu 

etkiler genellikle geçicidir ve tedavinin başlangıç dönemlerinde görülür. Diyare, 

abdominal kramplar ve konstipasyon da rapor edilmiştir. Biraz kilo kaybıyla giden 

anoreksi ve iştah artışıyla birlikte olan kilo artışı da gözlenebilir. 

Santral sinir sisteminde:  

Sedasyon Na Valproat tek başına alındığında nadiren görülürken diğer 

antiepileptiklerle kombine edildiğinde bu etki ön plana çıkabilir. Ataksi, başağrısı, 
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diplopi, asteriksis, tremor (doza bağımlı fizyolojik Tremor), dizartri, baş dönmesi ve 

inkoordinasyon nadiren görülebilir. 

Dermatolojik yan etkiler:  

Özellikle temporal bölgede belirgin saç dökülmesi, nadiren raş ve peteşiler 

gözlenebilir. 

Endokrin sistemde:  

Düzensiz adet görme ve sekonder amenore ile tiroid fonksiyon testlerinde 

anormallik gözlenebilir. 

Psikiyatrik yan etkiler:  

Depresyon, psikoz, agresyon, hiperaktivite ve davranış sorunları bildirilmiştir. 

Hematolojik yan etkiler:  

Trombositopeniye yol açabilir. Relatif lenfositoz ve hipofibrinojenemiye yol 

açabilir. Lökopeni, eozinofili, anemi ve kemik iliği supresyonu bildirilmiştir. 

Hepatik yan etkiler: Transaminazlarda ufak yükselmelere yol açar. 

Laktatdehidrogenaz (LDH)’da daha sık ve doza bağlı olarak artış meydana gelir. 

Hepatotoksisite ve nadiren de fatal hepatit yapabilir (53). Hepatotoksisite özellikle 

bebek ve çocuklarda daha yaygın görülmektedir. 1/20.000 oranında Reye Sendromunda 

görülene benzer mikroveziküler steatoza bağlı hepatotoksite görülebilir. Nadiren 

erişkinlerde de görülebilir (45). 

Metabolik yan etkiler:  

Karaciğerde üre sentezini inhibe ederek hiperamonyemiye ve buna bağlı 

ensefalopatiye yol açabilir. Yine karaciğerde koenzim A’yı bağlayarak yağ asitlerinin 

oksidasyonunu inhibe eder, sonucunda ketoasidoza yol açabilir. 

Pankreatit nadiren görülebilir ancak fatal seyirlidir. Teratojenite oranı %4-6 

arasındadır. Yenidoğanda nöral tüp defektine yol açabilir (55). 
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2.10. Levatirasetam 

Pirasetamın etil analoğunun S-enantiomeri olan levatirasetam’in etki 

mekanizması tam aydınlatılamamakla birlikte çeşitli mekanizmaların yanı sıra özellikle 

presinaptik düzeyde sinaptik vezikül proteini SV2A’ya spesifik olarak bağlandığı ve 

proteinin ekzositoz işlevini modüle ettiği ileri sürülmektedir.Alınan miktarının %66-

76’sı idrarla atımakta ve geri kalanı aktif olmayan metabolitlere 

dönüşmektedir.Metabolizması CYP450 enzimlerinden bağımsızdır.Belli bir enzimatik 

ilaç etkileşiminin olmaması olumlu bir özelliğidir.Kullanılmakta olan diğer 

antiepileptiğe ek ilaç olarak dirençli parsiyel nöbetlere olduğu kadar,semptomatik ve 

idiyopatik jeneralize konvülzif nöbetlere etkilidir. Erişkinlerde günlük ortalama doz 

2000 mg.dır ve 3000mg’a kadar arttırılabilmektedir.Başlıca yan etkileri arasında 

yorgunluk hissi, uyuklama, motor koordinasyon bozukluğu ve 

sinirliliktir.Kalbe,karaciğere ve sindirim sistemine ait ciddi yan etkisi bildirilmemiştir. 

Gebelikte risk kategorisi C olarak bildirilmiştir (56). 

 

2.11. Homosistein Metabolizması 

Homosistein; diyet proteini içinde bulunan metiyonin aminoasitinin derivasyonu 

ile oluşan ve sülfür içeren bir aminoasittir. Plazmada total homosisteinin %70’i proteine 

bağlıdır. Dörtte biri birbiri ile bağ yapıp disülfid homosistein olarak, geri kalanı da 

sistein-homosistein veya homosistein tiyolakton olarak bulunur (57). 

Homosistein remetilasyon ve transsülfirasyon yollarından biri ile metabolize 

olur. Protein alımının düştüğü durumlarda, remetilasyonun iki yolundan biriyle, 

homosistein metiyonine metabolize olur. Karaciğerde homosisteinin büyük kısmı, metil 

kaynağı olarak betaini kullanıp BHMT (betain homosistein metil transferaz) enzimi 

aracılığıyla metiyonine metabolize edilir (58). 

Diğer dokuların çoğu ise N-5 metiltetrahidrofolatı metil kaynağı olarak kullanıp, 

FHMT (5-metiltetrahidrofolat homosistein metil transferaz) enzimi aracılığıyla 

homosisteini metiyonine metabolize eder. Bu metil kaynağının oluşumu da besinlerle 

alınan N5-N10 metilentetrahidrofolata bağlıdır. Ayrıca vitamin B12, 5-

metiltetrahidrofolat homosistein metil transferaz enziminin temel kofaktörüdür. 
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Metiyonin fazla olduğu durumlarda veya sistein sentezi gerektiği hallerde, homosistein 

bu kez transsülfirasyon yoluna girer. Burada homosistein serin ile birleşerek, vitamin 

B6’ya bağlı sistatyonin beta sentaz enzimi aracılığıyla sistatyonine dönüşür. Sistatyonin 

daha sonra sisteine hidrolize edilir. Sistein de ileri aşamada sülfata metabolize edilerek 

idrarla atılır. Plazma homosistein düzeyindeki yükselmeler ya homosistein 

metabolizmasında yer alan enzimlerin genetik defektine ya da beslenme bozukluğuna 

bağlı olarak; alımı eksik olan vitamin kofaktörlerine bağlıdır (58, 59). 

 

Hiperhomosisteinemi nedenleri:  

1. Homosistein metabolizmasındaki genetik bozukluklar: Sistatyonin beta-

sentaz eksikliği, N5 – N10 metilentetrahidrofolat redüktaz eksikliği (60). 

2. Beslenme Bozuklukları: Vitamin B12, B6 ve folat eksikliği 

hiperhomosisteinemili hastaların 2 / 3 ‘ünde ilgili vitaminlerden bir veya daha fazlasının 

eksik olduğunu tespit edilmiştir (61,62). 

3. Diğer Nedenler: Ağır psöriazis, sistemik lupus eritematozus, diabetes 

mellitus, kronik böbrek yetersizliği, hipotiroidi, kronik gastrit, Pernisiyöz anemi, Meme, 

over ve pankreas kanserlerinde, akut lenfoblastik lösemi, Metotreksat, fenitoin, 

kolestipol, niasin, teofilin, sigara ve Nitröz oksit maruziyeti (63-71). 

Hiperhomosisteineminin aterosklerozdaki fizyopatolojik mekanizmaları; 

Hiperhomosisteineminin aterojenik özelliğinin endotel disfonksiyon bozukluğu 

ve hasarından kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu olayın mekanizması tam olarak 

bilinmemekle birlikte, Homosistein’in etkilerini oksidatif hasar oluşturarak yaptığı 

yönündeki kanıtlar giderek artmaktadır. Homosistein plazmaya katılınca hızla miks 

disülfit homosistein ve homosistein tiolaktona okside olur (72). 

Süperoksit ve hidrojen peroksitin içinde yer aldığı güçlü reaktif oksjen 

radikalleri bu oksidasyon sırasında üretilir ve bilhassa hidrojen peroksit 

hiperhomosisteineminin damar toksisitesinde rol oynar. Homosistein’in faktör XII ve 

V’in aktivitelerini hızlandırıp proteinC’ nin aktivasyonunu baskılayarak endotelin 

normal antitrombotik özelliğini değiştirdiği bildirilmektedir (73). Aynı zamanda 

endotelde trombomodulin ve heparan sülfat yapımını baskılarken, doku faktörünün 
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salınımını da uyarabilmektedir. Tüm bu etkilerin trombin oluşumunu hızlandıran 

protrombotik bir ortam yarattığı malumdur. Endotel kökenli nitrik oksit üretimi de 

homosistein ’den ters yönde etkilenir. Normal endotel hücrelerinin homosistein’in 

toksik etkilerini ortadan kaldırmak için homosistein’i bağlayan nitrik oksit saldığı 

gösterilmiştir (74). 

Nitrik oksidin bu koruyucu etkisi, endotelin uzun dönemli 

hiperhomosisteinemiye maruz kalması sonucunda yeterli nitrik oksit üretiminin 

sınırlanmasına kadar sürer. Çünkü homosistein, endotelyal nitrik oksit sentaz salınımını 

azaltan lipid peroksidasyonunu arttırarak ve doğrudan nitrik oksit’i parçalayarak, nitrik 

oksit düzeyini azaltmaktadır. Sonuçta nitrik oksit’in endotelyal üretimindeki bozulma, 

endoteli homosistein kökenli oksidatif hasara maruz bırakır (75). 

Homosisteinin damar düz kası hücrelerinin proliferasyonu yoluyla da 

aterogenezi hızlandırdığı ileri sürülmüştür (76). 

 

2.12. Folik Asit Metabolizması 

Folik asit; pteridin, p-aminobenzoik asit ve glutamik asitten oluşan 

pteroilglutamik asit yapısında, suda çözünen bir vitamindir. Folik asit ve 

türevleri başta pürin ve pirimidin homosistein ve metionin aminoasitlerinin 

metabolizması gibi önemli biyokimyasal olaylarda rol almaktadırlar. Bu nedenle de 

hematopoetik dokular, gastrointestinal kanal mukozası ve embriyonun gelişmesi gibi 

DNA yapım ve yıkımının hızlı olduğu dokularda folat esansiyel bir maddedir (77). 

Gerçekte bir ön vitamin olan folik asit, absorbe olduktan sonra vücutta 

dihidrofolat redüktaz enzimi ile önce dihidrofolata (DHF) ve daha sonra tetrahidrofolata 

(THF) dönüşür. Oluşan tetrahidrofolata çeşitli yükseltgenme düzeylerinde tek karbon 

ünitelerini kullanarak bazı endojen maddelere tek karbon aktarımı yapar. Tek karbon 

ünitesi olarak çoğunlukla formaldehit ve formik asit gibi metanolün oksidasyon 

ürünlerini de kullanmaktadır (78). 

Bu nedenle de methanol metabolizmasında folat yolağının önemi büyüktür. 

Özellikle metanolün toksik metaboliti olan formik asidin CO2 ve H2O parçalanması 

folat türevlerine ve 10-formil- tetrahidrofolat dehidrojenaz enziminin aktivitesine 
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bağlıdır. Bundan dolayı da metanol ve kısmen etilen glikol intoksikasyonlarında yeni 

bir tedavi yaklaşımı olarak lökoverin preparatının kullanımının yararlığı olacağı görüşü 

yaygındır (79, 80). 

Absorbsiyonunu takiben folatların spesifik karaciğer enzimleri ile formil, metil 

ve forminino gibi tek karbon gruplarını kabul etme eğiliminde olan THF'a 

indirgenmelerinden sonra tetrahidrofolat 'ın bir kısmı 10-formil tetrahidrofolat 'ın 10-

formil tetrahidrofolat dehidrojenaz enzimi ile formil gruplarının yükseltgenmesiyle 

CO2, H2O ve tetrahidrofolat dönüşümünde rol oynar. Diğer bir kısmı ise folat 

türevlerinin oluşumunda ve tek karbon aktarımında görev alır. Tetrahidrofolattan oluşan 

folat türevleri çeşitli enzimlerin koenzim grubunu oluştururlar. Bunların en önemlileri 

N5- N10-metilen tetrahidrofolat, N5-metil tetrahidrofolat ve N5-formil 

tetrahidrofolat'tır. 5-metil tetrahidrofolat, tetrahidrofolat 'ın plazma da bulunan şeklidir 

ve biyolojik olarak aktif türevidir (81-83). 

Serbest folik asit ince barsağın proksimal kısmından daha hızlı olmakla beraber 

tüm ince barsak boyunca absorbe edilmektedir. Absorpsiyonu aktif transportla ve tam 

olarak yapılmaktadır. Absorbe olduktan sonra glikoproteinlere bağlanarak karaciğer ve 

diğer dokulara dağılmaktadır. Vit B12 gibi enterohepatik siklusa giren folik asit idrarla 

itrah edilmektedir (84-86). 

Kanda bulunan ve plazma proteinlerine bağlı olarak taşınan 5-metil 

tetrahidrofolat hücre içinde glutamik asitle konjuge olarak tetrahidrofolat şeklinde 

depolanmaktadır. 5-metil- tetrahidrofolat beyin omurilik sıvısında, beyinde ve plazmada 

yüksek konsantrasyonlarda bulunmaktadır. Beyin-omurilik sıvısına geçişi koroid 

pleksus bölgesinden olmaktadır (87). 

Dokularda depolanan folat türevlerinin miktarı yaklaşık 70 mg'dır ve bunun 

yarısına yakın kısmı karaciğer hücrelerinde toplanmıştır. Erişkin insan eritrositlerinin 

membranlarında folatları yüksek afinîte ile bağlayan folat bağlayıcı proteinler (FBP) 

tespit edilmiştir. İnce barsağın ve tübüler epitelyal hücrelerin özellikle brush-border 

membranlarında da bu proteinler bulunmaktadır (88-89). 

Normal DNA ve protein sentezinde folik asit ve vitamin B12 (VitB12)'nin 

gerekli olduğu bilinmektedir. Birinin veya her ikisinin eksikliği megaloblastik, 

makrositik anemi ile kemik iliğinde replike olan hücrelerde nükleer maturasyon 
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defektlerine neden olmaktadır. Metilkobalamin ve deoksiadenosilkobalamin 

koenzimleri lipit ve karbonhidrat metabolizmasında önemli rol oynarlar. Bu 

koenzimlerden metilkobalamin folat metabolizmasında transmetilasyonla 

homosisteinden metionin sentezini sağlar (90). 

Adolesans döneminde büyüme oranının hızlandığı adolesans döneminde besin 

gereksinimi doğal olarak artmaktadır. Ancak yetersiz ve düzensiz beslenme sonucu 

yetersiz folat alınımı bir problem oluşturabilmektedir. Ayrıca bu dönemde alkol ve ilaç 

bağımlılığı riski vardır. Böyle bir durumda folat düzeyleri negatif yönde 

etkilenmektedir (91). 

Hamilelik öneminde bu dönemde folat takviyesi yapılmadığı zaman düşük 

plazma folat konsantrasyonunun bulunması normaldir. Folat düzeylerindeki bu azalış 

folat alınımı ile fötal ihtiyaç arasındaki dengesizliği göstermektedir. Bu negatif durum 

serum ve eritrosit folat seviyelerinin redüklenmesi ve üriner folat itrahının artmasıyla da 

ilerlemektedir. Fizyolojik değişikliklere bağlı olarak (plazma proteinlerine bağlanmanın 

değişmesi, renal klîrensin değişmesi gibi) folat düzeylerinin biyoritmi değişmektedir. 

Folat eksikliğinin oluşması erken vajinal kanama, düşük, prematüre doğum, toksemi 

veya fötal anomali riskini artırmaktadır. Ayrıca annedeki bu yetersizlikten dolayı 

doğum ağırlığının azalması veya geç devrede çocukta sinir sistemi komplikasyonu 

oluşabilmektedir. Folik asit klirensinin son derece hızlı olması ve fötus gelişiminin 

getirdiği ihtiyacın artması megaloblastik anemi gelişmesine neden olmaktadır. Bunun 

dışında hamilelerde folik asit absorbsiyonunun bozulduğu düşünülmektedir. Ayrıca 

folik asit yetersizliği nedeniyle bebeklerde nöral tüp defektleri denilen anensefali ve 

spina bifida gibi defektlerin oluşumunun folik asit takviyesi ile giderilebileceği 

konusunda araştırmalar vardır. Nöral tüp defektleri riskinin azaltılması için de yine 

annenin folik asit düzeylerinin izlenmesinin ve folik asit takviyesi yapılmasının yararlı 

olacağı bildirilmektedir (92- 93). 

Yaşlılık döneminde bu grupta düşük serum folatının görülmesi daha çok diyetsel 

orjinlidir. Mental hastalıklar sonucu yetersiz beslenme, karaciğer fonksiyonlarının 

azalması ve absorpsiyon, dağılım, metabolizma, eliminasyon parametrelerinin profilinin 

değişmesi folik asit düzeylerini etkilemektedir. Gelir düzeylerinin kısıtlı olmasına 

dayalı sosyoekonomik durumda beslenmeye ve dolayısı ile folat durumuna etki 
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etmektedir. Bunun yanında intestinal folik asit absorbsiyonunun yaşlanma ile bozulduğu 

ve bu nedenle de folik asit düzeylerinin etkilendiği görüşü de yaygındır (94-95). 

Psikiyatrik Hastalıklar 

Demans, depresyon ve şizofreni gibi psikiyatrik hastalığı olan kişilerde folik asit 

eksikliği insidansının yüksek olduğu yapılan birçok çalışmada gösterilmiştir (96). 

Folik asit eksikliği daha önceden mevcut olan mental semptomları 

şiddetlendirmekte ve hatta kişide psikiyatrik bir rahatsızlık olmasa bile mental 

semptomların ortaya çıkmasına neden olmaktadır (96-97). 

Folik asit eksikliğinin çeşitli mental semptomlara neden olduğu bilinmektedir. 

Folik asit eksikliğinin psikiyatrik hastalarda hazırlayıcı etken olduğu düşünülmektedir 

(96). 

Antikonvülsan ilaçlarla tedaviden sonra hastalarda anemi görüldüğü yaklaşık 40 

yıl önce bildirilmiştir ve artık bugün bunun nedeninin folik asit eksikliğinin sonucu 

gelişen makrositoz olduğu bilinmektedir. Çünkü folat düzeyleri başta fenitoin tedavisi 

olmak üzeri antiepileptik ilaçlarla azalmaktadır. Fenitoin kullanan epileptiklerln 

yaklaşık %30-45'inde makrositoz ve hafif megaloblastik eritropoez ve %52'sinde düşük 

serum folik asit düzeyi görüldüğü bildirilmektedir (96-97). 

Kronik alkolizmde vit B12 ve folik asit koenzimlerinin fonksiyonları yetersiz 

alım veya absorpsiyon ile bozulmaktadır. Karaciğer hasarı ise bu iki vitaminin 

metabolizmasını etkileyerek salınımlarını artırmaktadır. Eksikliğe bağlı olarak da 

hematolojik ve nörolojik belirtilerin oluşumuna neden olabilmektedir. Folik asit 

eksikliği ve periferal nöropati arasında bir ilişki olduğu, organik beyin sendromu ve 

piramidal kanal hasarı geliştiğini gösteren vakaların bulunduğu bildirilmektedir (98-

100). 

 

2.13. MTHFR Enzim Gen Mutasyonu 

Hiperhomosisteinemi; serebrovasküler, periferik vasküler, koroner kalp hastalığı 

ve tromboz için bilinen bir risk faktörüdür. Yüksek homosistein düzeylerinin direkt 

olarak endotele toksik olduğu, tromboembolizmi uyardığı ve erişkinlerde inme ve 

serebrovasküler hastalık için bir risk faktörü olduğu bildirilmiştir. 
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Hiperhomosisteineminin ateroskleroz, venöz ve arteryel tromboza nasıl yol açtığı 

bilinmemektedir. Ancak endotel hasarı, koagulasyon kaskadının aktivasyonu, trombosit 

adezivitesinin artışı ve LDL-kolesterolün proaterojenik yoğun küçük parçalara 

ayrılmasına yol açarak bu olayların geliştiği düşünülmektedir. Hiperhomosisteinemi 

normal populasyonun % 5-10’unda görülür. Hiperhomosisteinemili bir hastada venöz 

tromboembolizm gelişme riski rölatif olarak iki-üç kat artmıştır. Homosistein, sisteine 

de dönüşebilen ve metioninden sentezlenen bir aminoasiddir. Bu metabolik yolların 

normal işleyebilmesi için vitamin B12, B6, folik asite ihtiyaç vardır. Metilen 

tetrahidrofolat redüktaz (MTHFR), metilen tetrahidrofolat dehidrogenaz (MTHFD), 

metionin sentaz (MS), metionin sentaz redüktaz (MTRR) homosistein 

metabolizmasında rol oynayan enzimlerdir. Bu enzim aktivitelerinin eksikliği 

hiperhomosisteinemi ve homosistinüri ile sonuçlanır. Ayrıca vitamin B12, B6 ve folik 

asit eksikliği homosistein metabolizmasını etkileyerek, sirküle olan plazma düzeylerini 

artırır (101, 104-106). 

5,10-metilentetrahidrofolat redüktaz enzimi (MTHFR), folik asit 

metabolizmasında görevli önemli bir enzim olup 656 aminoasitten oluşan 

flavoproteindir. Enzim sitoplazmik bir protein olup, iki altbirimden oluşan homodimer 

yapıdadır. 70 kDa’luk küçük alt birimlere sahip izoform karaciğerden, 77kDa’luk büyük 

alt birimlere sahip izoform ise diğer dokulardan purifiye edilmiştir. Memeli enzimi 

kendisine nonkovalent olarak bağlı FAD (Flavin Adenozin Dinükleotit) koenzimi içerir. 

Bu koenzim, NADPH’ın metilentetrahidrofolata transferini sağlar (101, 105). 

5,10-metilentetrahidrofolat redüktaz enzimi enzimi, Homosisteinin remetilasyon 

döngüsünde görev yapar. 5,10-metilentetrahidrofolat redüktaz enzimi, 5-10 metilen 

tetrahidrofolat’ı geri dönüşümsüz olarak 5 metilen tetrahidrofolat’ye dönüştürür. 5 

metilen tetrahidrofolat; DNA metilasyonu ve metiyonin sentezi için metil grubu sağlar. 

Bunun için 5 metilen tetrahidrofolat, metil grubunu vererek homosisteinin 

dönüşümünde rol oynar. 5-10 metilen tetrahidrofolat ise deoksiüridilatın timidilata 

dönüşümünde kullanılırken bir taraftan da pürin sentezi için 10-formil tetrahidrofolat’ye 

okside olmaktadır. 5,10-metilentetrahidrofolat redüktaz enzimi geninde meydana gelen 

bir mutasyon (en yaygın olanı C677T Mutasyonu) enzim aktivitesini azaltmaktadır 

(104). 
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Azalan 5,10-metilentetrahidrofolat redüktaz enzimi aktivitesi sonucunda 5 

metilen tetrahidrofolat düzeyi azalmakta, 5-10 metilen tetrahidrofolat miktarı ile plazma 

homosistein düzeyi artmaktadır. Metilen tetrahidrofolat enziminin eksikliği durumunda 

klinik semptomların geniş bir dağılım gösterdiği anlaşılmaktadır Hiperhomosisteinemi 

ve homosistinürinin ortaya çıktığı ciddi 5,10-metilentetrahidrofolat redüktaz enzimi 

eksikliğinde, periferal nöropati, gelişme geriliği, hipotoni, strok, tromboz gibi klinik 

özellikler görülür (101,106). 

5,10-metilentetrahidrofolat redüktaz enzimi Gen Mutasyonları İnsan 5,10-

metilentetrahidrofolat redüktaz enzimi geni kromozom 1p36.3’de yer alır ve bu genin 

N-terminal ucunun yapısı tamamen açıklanamamıştır. İnsan ve fare 5,10-

metilentetrahidrofolat redüktaz enzimi geni üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda 

5,10-metilentetrahidrofolat redüktaz enzimi geninde 15 farklı mutasyon belirlenmiştir. 

Bunlar içerisinde en iyi bilinenleri 5,10-metilentetrahidrofolat redüktaz enzimi C677T 

ve 5,10-metilentetrahidrofolat redüktaz enzimi A1298C mutasyonlarıdır (101,103,105). 

Homosistein düzeylerinin artışına yol açan 5,10-metilentetrahidrofolat redüktaz 

enzimi’nin termolabil formunun senteziyle sonuçlanan, enzimin katalitik bölgesinde 

alanin-valin değişiminden sorumlu, 5,10-metilentetrahidrofolat redüktaz enzimi geninde 

677. nükleotidde C-T poliformizmini içeren 5,10-metilentetrahidrofolat redüktaz enzimi 

677 C-T mutasyonu oldukça sıktır. Beyaz ırkın % 60’ı 5,10-metilentetrahidrofolat 

redüktaz enzimi allelini taşır ve bunun % 5-15’i homozigottur (102). 

5,10-metilentetrahidrofolat redüktaz enzimi’nin 677 mutasyonunda, CC 

homozigot normal, CT heterozigot ve TT homozigot mutant genotipler görülmektedir 

(102,104). 

5,10-metilentetrahidrofolat redüktaz enzimi’nin C677T mutasyonunun, 

kardiyovasküler hastalıklar, nöral tüp defektleri, inme, Down sendromu, diabetes 

mellitus, migren, meme ve endometrial kanser gibi hastalıklarda bir risk faktörü 

olabileceği açıklanmıştır (103-106). 

Yapılan çeşitli araştırmalarda, 5,10-metilentetrahidrofolat redüktaz enzimi 677 

TT genotipli hastalarda, akut lösemi, kolerektal ve akciğer kanserlerine yakalanma 

riskinin azaldığı, endometrial kanserlerine ise yakalanma riskinin arttığı ileri 

sürülmüştür (101,102). 
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MTHFR 677 mutasyonunda, 5,10-metilentetrahidrofolat redüktaz enzimi 

aktivitesi, homozigot mutant TT genotipinde, heterozigot CT ve homozigot normal CC 

genotiplerine göre azalırken, homosistein seviyesi önemli oranda yükselir. 5,10-

metilentetrahidrofolat redüktaz enzimi eksikliğinde, homosisteinden metiyonin 

oluşumundaki bir bozukluk, organizmayı hem metiyonin (ve S-adenozilmetiyonin) 

azalmasına hem de homosistein birikiminden doğan toksik etkilere maruz bırakır. 

Koroner, periferal ya da serebral vasküler hastalığı olan 190 Hollandalı hastada yapılan 

araştırmada, 677 CT ya da 677 TT genotipinde 677 CC genotipli bireylere göre 5,10-

metilentetrahidrofolat redüktaz enzimi aktivitesi önemli oranda düşmüş ve homosistein 

seviyeleri yükselmiştir (101,104). 

Jee ve arkadaşlarının bir çalışmasında Japonya’da kardiyovasküler hastalıkların 

artışı ile 677 CT polimorfizmi arasında bir ilişki olduğu bulunmuştur. Yine Morita ve 

arkadaşlarının 256 strok’lu hasta ve 325 kontrol ile yaptığı bir çalışmada, TT genotipi 

ile strok arasında önemli derecede ilişki olduğu ileri sürülmüştür (103, 105, 107). 

MTHFR geninde belirlenen başka bir mutasyon da, enzimi kodlayan genin 7. 

ekzondaki 1298. nükleotid olan A (Adenin)’in _ C (Sitozin)’e değişimi sonucu, 5,10-

metilentetrahidrofolat redüktaz enzimi proteinindeki Glutamin’in _ Alanin’e değişimine 

neden olan nokta mutasyonudur ve enzimin C-uç regülatör bölgesinde etkilidir. Bu 

mutasyonda da diğer mutasyon tipinde olduğu gibi 5,10-metilentetrahidrofolat redüktaz 

enzimi aktivitesi azalır. A1298C polimorfizminin, plazma homosistein 

konsantrasyonundaki artışı 5,10-metilentetrahidrofolat redüktaz enzimi C677T 

mutasyonu kadar etkilemediği ileri sürülse de, bu mutasyonun önemi henüz tam olarak 

açıklanamamıştır. Nöral tüp kusurlarının gelişmesinde A1298C mutasyonunun ilişkisi 

yalnızca birkaç çalışmayla açıklanmaya çalışılmıştır. (101-105). 

 

2.14. Vitamin B12 Metabolizması 

B12 vitamini eksikliği sık görülen bir sağlık problemidir. Besin maddelerinde 

Vücudun ihtiyacını karşılayacak kadar B12 vitamini bulunur (108). B 12 vitamini DNA 

sentezinde rol alan kimyasal reaksiyonlarda ko-enzim olarak rol oynar. Kan 

hücrelerinin olgunlaşması, sinir sisteminin normal fonksiyonlarını yapabilmesi için 
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gereklidir (108). B12 vitamini böbrek, karaciğer ve kalp gibi hayvansal orjinli 

proteinlerde bol miktarda bulunur (108). 

B12 vitamini yiyeceklerimizdeki enzimlere bağlıdır. Besin maddelerindeki B12 

vitamini gastrik proteaz özellikle pepsin ve hidroklorik asit etkisiyle serbest hale gelir. 

Midenin asit ortamında B12 vitaminine tükrük orjinli endojen R-proteinleri bağlanır. R 

proteinleri, tükrük, anne sütü, mide, safra gibi değişik vücut sıvılarında bulunan 

fonksiyonları tam olarak bilinmeyen glukoproteinlerdir. R-proteinleri B12 vitaminine 

İF’den daha fazla afinite gösterirler. Bu nedenle B12 vitamini midede İF’ye 

bağlanamaz. B12 vitamini, İF yokluğunda yaklaşık %2, İF varlığında ise yaklaşık %70 

oranında aktif olarak absorbe olur (108, 109,113). 

B12 vitamini, gastrik R bağlayıcı protein kompleksinden pankreatik enzimlerin 

yardımıyla duodenumda ve jejunumdaki alkalen pH’da ayrılır ve midedeki paryetal 

hücrelerden salgılanan İF ile birleşir. İF’nin salınması midedeki hidroklorik asit miktarı 

ile doğru orantılıdır (108, 114). Bir molekül faktör, iki vitamin molekülünü bağlar 

(114,115). 

B12 vitamini-İF kompleksi ileal mukoza hücrelerinin yüzeyindeki reseptörlere 

bağlanır. Bu bağlanma için Ca iyonları ve pH’nın 6’nın üstünde olması gerekir. Burada 

İF, B12 vitamininden ayrılır ve B12 vitamini endositoz yoluyla hücre içine alınır (108-

112,114). 

Beslenme yoluyla alınan B12 vitamininin tek kaynağı et ve süt ürünleri gibi 

Hayvansal gıdalardadır. En fazla karaciğer ve böbrekte bulunur. Su içinde bulunan bazı 

saprofit bakteriler az miktarda B12 vitamini sentez edebilir. Bu nedenle, su B12 

vitamini bakımından minör bir kaynak sayılabilir. Bitkisel besinler ancak 

mikroorganizmalar tarafından ya da böcekler veya onların feçesi ile kontamine olmuşsa 

B12 vitamini içerebilirler. Syanokobalamin vücut sıvılarında ve hücrelerde çok az 

bulunur; fakat sigara içenlerde duman içinde vücuda giren siyanürden dolayı miktarı 

artabilir. B12 vitamininin büyük bir kısmı (%90) karaciğerde depo edilir. Depo edilen 

B12 vitamini besinlerle alınan miktara göre 1 -10 mg arasında değişir. Günlük ihtiyaç 1-

2 μg dır. Karaciğerde depo edilen B12 vitamininin yarı ömrü 400 gün olarak 

hesaplanmıştır ve depo edilen B12 vitamini vücudun 3-4 yıllık ihtiyacını karşılayabilir; 

bu nedenle B12 vitamini eksikliği gelişmesi için en az 3-4 yıl geçmelidir. Hayvansal 
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gıda tüketimi olan, mide, ince barsak hastalığı olmayan bir kişide B12 vitamini eksikliği 

olması pek mümkün değildir. Gerçek vejeteryanlar ve bu kişilerin süt çocukları dışında 

gıdalarla alınan B12 vitamini vücut için fazlasıyla yeterlidir. Bu nedenle B12 vitamini 

eksikliği büyük çoğunlukla malabsorbsiyona bağlıdır (109-118). 

Vitamin B12 eksiklliğinin başlıca sebepleri: Yaşlılık, gastrik asit salınımını 

baskılayan ilaçlar, pernisiyöz anemi, intrensek faktör salgısının azaldığı veya olmadığı 

kalıtsal durumlar, postgastrektomi, anatomik lezyonlar (striktürler, divertiküller, 

anastomozlar, ‘kör lup’), psödoobstrüksiyon (diabetes mellitus, skleroderma, 

amiloidosis), balık tenyası Diplobotrium latum, Crohn hastalığı, whipple hastalığı, 

nontropikal sprue ve tüberküloz, İleum rezeksiyonu sonrası, Zollinger-Ellison 

sendromu, kronik pankreatit, Azot Protoksit, asit sekresyonunu inhibe eden H2RA ve 

PPİ’ler, Kolestramin, metformin, kolşisin, aspirin Non steroid antiinflamatuvar ilaçlar 

(109-114, 120, 121, 122), Talasemi, hemolitik anemi gibi kemik iliğinin turnoverinin 

arttığı durumlarda ve gebelikte (114). 

Belirgin makrositoz [Mean Corpusküler Volüm (MCV) > 100 fl ] megaloblastik 

anemi varlığını düşündürür. MCV’si yüksek olan hastaların %30 ile %50’sinde B12 

vitamini, folik asit veya her ikisinin birlikte eksikliği görülür (123). Periferik yaymada 

belirgin anizositoz, poikilositoz ve megaloblastik anemiler için tipik olan 

makroovalositler bulunur. Nötrofil çekirdeklerinde hipersegmentasyon görülür. Eritroid 

seri öncül hücrelerinde megaloblastik değişiklikler mevcuttur ve anormal mitoz 

görülebilir. Granülositer seri de etkilenir, çoğu granülositer seri hücresi normalden 

büyüktür; dev bant ve metamyelositler görülür. Megakaryositler azalmış olup, 

morfolojileri normaldir (109, 111, 124). 

Serumdaki B12 vitamininin normal düzeyi 220-900 pmol/L olup 100 

pmol/L’nin altındaki değerler ciddi eksikliğin bir göstergesidir. Çoğu hastada dikkati 

çekmeyen hafif bir eksiklik olabilir. Bu hastalarda B12 vitamini düzeyi 150-200 pmol/L 

aralığındadır. 150 pmol/L’nin altındaki değerler kesin B12 vitamini eksiklğini gösterir. 

Serum metilmalonik asit ve homosistein düzeyleri de megaloblastik anemi tanısında 

yararlıdır (109, 116, 124). 
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3. GEREÇ ve YÖNTEM 

 

Bu çalışmada; Erzurum Atatürk Üniversitesi Süleyman Demirel Tıp Merkezi 

Yakutiye Aziziye Araştırma Hastaneleri Nöroloji polikliniğinde klinik, MRI ve EEG 

değerlendirilerek Epilepsi tanısı almış, 16-80 yaş aralığında, ilaç kan düzeyi bakılarak 

ilaçlarını düzenli ve doğru bir şekilde kullanan 128 Epilepsi hastası çalışmaya dâhil 

edildi. 

Çalışmaya dahil edilen hastalar en az 6 ay süreyle karbamazepin, valproik asit, 

levatirasetam ve bu ilaçların ikili veya üçlü kombinasyonları şeklinde kullanmaları ayrıca 

başka bilinen bir sistemik hastalığı veya başka bir sebepten dolayı sürekli ilaç 

kullanımını hikayesi olmayan Epilepsi hastalarının Vitamin B12, Folik Asit, Homosistein, 

5,10-metilentetrahidrofolat redüktaz enzim gen mutasyonu ve hastaların demografik 

verileri incelendi. 

Bu hastalardan her bir Grupta en az 30 hasta olacak şekilde Karbamazepin 

kullanan birinci grup, Na valproat kullanan ikinci grup, levatirasetam kullanan üçüncü 

grup ve kombine kullanan dördüncü grup olmak üzere dört hasta grubu oluşturuldu. 

Ayrıca gönüllü, sağlıklı ve herhangi bir ilaç kullanmayan 60 tane kontrol grubu beşinci 

grup olarak toplam beş grup çalışmaya dahil edildi. 

Epilepsi hastalarının klinik özellikleri, yaş, cinsiyet, epilepsinin başlangıç yaşı, 

hastalık süresi, infeksiyon yaşı, travma yaşı, febril konvülzyon yaşı, status yaşı, sağ –sol 

el tercihi, mental retardasyon varlığı, akraba evliliği, aura, nöbet tipi, nöbet tip sayısı, 

nöbet sıklığı olarak değerlendirildi. Nöbet sıklığını günlük, haftalık, aylık, üç aylık, 

yıllık ve hiç nöbet geçirmeyenler olarak gruplandırdık. 

Hastaların 5,10- metilentetrahidrofolat redüktaz enzim gen mutasyonu Erzurum 

Atatürk Üniversitesi Süleyman Demirel Tıp Merkezi Yakutiye Aziziye Araştırma 

Hastaneleri biyokimya araştırma laboratuarında yapıldı. Hastaların 5,10- 

metilentetrahidrofolat redüktaz enzim gen mutasyonu hastalardan EDTA’lı tüplere 

alınan periferik venöz kan örneklerinden ticari DNA izolasyon kiti kullanılarak üretici 

firmanın önerileri doğrultusunda genomik DNA izolasyonu yapıldı. İzole edilen 

DNA’ların konsantrasyon ve saflıkları, spektrofotometrik yöntemle 260 ve 280 nm 
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dalga boylarında absorbanslarının ölçülmesiyle belirlendi. Bu amaçla Bio Photometer 

plus model fotometre ve özel UV okutma küvetleri kullanıldı. 

MTHFR C677T polimorfizm analizi için özgül primer dizileri kullanılarak 

polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) gerçekleştirildi. 

F5’TGAAGGAGAAGGTGTCTGCGGGA-3’ ve R5’- AGGACGGTGCGGTGAGAGTG-3’ 

primer dizileri kullanıldı. 

PCR reaksiyon sonucunda MTHFR C677T polimorfizmi için 198 baz çiftlik 

ürünler elde edildi. Bu PCR ürünleri % 3’lük agaroz jel elektroforezinde oluşan bantlar 

UV transillüminatörde görüntülenerek kontrol edildi. Daha sonra MTHFR C677T 198 

baz çiftlik PCR ürünleri kullanılarak, restriksiyon parça uzunluk polimorfizmi analiz 

yöntemi ile genotip tayini yapıldı. 

Reaksiyon karışımı kesim için bir gece 37 °C’de inkübasyona bırakıldı. Kesim 

sonucu elde edilen ürünler % 3’lük agaroz jelde yürütüldü. Bant profilleri BDA Jel 

Analiz Sistemi ile görüntülenerek değerlendirildi. BspPI (Fermentase) restriksiyon 

enzimi ile kesim olmazsa, CC genotipi 198 bç’lik tek bant oluştururken; kısmi kesimde, 

CT genotipi için 23, 175 ve 198 bç’lik üç bant; tam kesim olduğunda ise TT genotipi 

için 23 ve 175 bç’lik iki bant oluşmaktadır. 

Hastaların plazma VitB12 düzeyi Erzurum Atatürk Üniversitesi Süleyman 

Demirel Tıp Merkezi Yakutiye Aziziye Araştırma Hastaneleri biyokimya araştırma 

laboratuarın da Elecsys testi ile test edildi. Numune içindeki Vitamin B12 rutenyumla 

işaretlenmiş intrinsik faktör kompleksi üzerindeki bağlanma yerleri için biyotin işaretli 

vitamin B12 ile yarışır. Elecsys Vitamin B12 testinde vitamin B12 ye spesifik intrinsik 

faktörün kullanıldığı yarışmacı test prensibi kullanıldı. Modüler analytıcs E170 

cihazında immunometrik yöntem ile tayini yapıldı. 

Test prensibi 

Yarışma prensibi. Toplam test süresi: 27 dakika. 

• 1. inkübasyon: Numunenin (15 mikrolitre) vitamin B12 ön işlem 1 ve ön işlem 

2 ile inkübe edilmesiyle bağlı vitamin B12 serbest kalır. 
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• 2. inkübasyon: Ön işleme tabi tutulmuş numunenin rutenyumla işaretli intrinsik 

faktör ile inkübe edilmesi miktarı numune içindeki analit konsantrasyonuna bağlı olan 

bir vitamin B12-bağlayıcı protein kompleksinin oluşmasını sağlar. 

• 3. inkübasyon: Streptavidin-kaplı mikropartiküller ve biyotinle işaretli vitamin 

B12 eklendikten sonra, rutenyumla işaretli intrinsik faktörün hala boş olan yerleri 

rutenyumla işaretli intrinsik faktörü-vitamin B12 biyotin kompleksinin oluşumuyla 

doldurulur. Bütün kompleks biyotin ve streptavidinin etkileşimi aracılığıyla katı faza 

bağlanmış hale gelir. 

• Reaksiyon karışımı, mikropartiküllerin elektrodun yüzeyine manyetik olarak 

yakalandıkları ölçüm hücresi içine aspire edilir. Daha sonra bağlanmamış maddeler 

ProCell ile uzaklaştırılır. Elektrod üzerinevoltaj uygulanması kemilüminesans 

emisyonuna neden olup, bu bir foton sayıcı (photomultiplier) ile ölçülür. 

• Sonuçlar, 2-noktalı kalibrasyon ile cihaza özel olarak oluşturulmuş 

Bir kalibrasyon eğrisi ve reaktif barkodu aracılığıyla edinilen bir ana eğri 

(master) ile tayin edilir. 

Hastaların Folik Asit düzeyinin ölçümü Erzurum Atatürk Üniversitesi Süleyman 

Demirel Tıp Merkezi Yakutiye Aziziye Araştırma Hastaneleri biyokimya laboratuarında 

Elecsys Folat testi ile yapıldı. Numune içindeki folat rutenyum kompleksi ile işaretli 

folat bağlayıcı proteinin üzerindeki bağlanma yerleri için eklenen biyotin ile işaretli 

folat ile yarışır. Elecsys folate testinde folata spesifik doğal folat bağlayıcı proteinin 

kullanıldığı yarışmacı test prensibinden faydalanıldı. Modüler analytıcs E170 cihazında 

immunometrik yöntem ile tayini yapıldı. 

Test prensibi 

Yarışma prensibi. Toplam test süresi: 27 dakika. 

• 1. inkübasyon: 30 μL numunenin folat ön işlem reaktifleri 1 ve 2 ile inkübe 

edilmesiyle, bağlı folat endojen folat bağlayıcı proteinlerden serbest kalır. 

• 2. inkübasyon: Ön işleme tabi tutulmuş numunenin rutenyumla işaretli folat 

bağlayıcı protein ile inkübe edilmesi miktarı numune içindeki analit konsantrasyonuna 

bağlı olan bir folat kompleksinin oluşmasını sağlar. 
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• 3. inkübasyon: Streptavidin-kaplı mikropartiküller ve biyotinle işaretli folat 

eklendikten sonra, rutenyumla işaretli folat bağlayıcı proteinin boş yerleri rutenyumla 

işaretli folat bağlayıcı protein-folat biyotin kompleksinin oluşması ile doldurulur. Bütün 

kompleks biyotin ve streptavidinin etkileşimi aracılığıyla katı faza bağlanmış hale gelir. 

• Reaksiyon karışımı, mikropartiküllerin elektrodun yüzeyine manyetik olarak 

yakalandıkları ölçüm hücresi içine aspire edilir. Daha sonra bağlanmamış maddeler 

ProCell ile uzaklaştırılır. Elektrod üzerine voltaj uygulanması kemilüminesans 

emisyonuna neden olup, bu bir foton sayıcı (photomultiplier) ile ölçülür. 

• Sonuçlar, 2-noktalı kalibrasyon ile cihaza özel olarak oluşturulmuş bir 

kalibrasyon eğrisi ve reaktif barkodu aracılığıyla edinilen bir ana eğri (master) ile tayin 

edilir. 

Hastaların homosistein düzeyleri: Erzurum Atatürk Üniversitesi Süleyman 

Demirel Tıp Merkezi Yakutiye Aziziye Araştırma Hastaneleri Biyokimya araştırma 

laboratuarında agilent 1100 modüler sistem HPLC cihazında yüksek basınçlı likit 

kromotografisi yöntemiyle çalışıldı. Bunun için 2 ml lik ependorf tüplere 100 mikrolitre 

plazma, 25 mikrolitre homosistein kitinin içinde mevcut olan A reaktifinden konuldu.5 

sn kadar hafifçe karıştırıldı ve daha sonra 100 mikrolitre reaktif B den konuldu. 30 sn 

vortekste şiddteli bir şekilde karıştırıldı ve 1000 de 5 dakika santrifüj edildi. Her bir 

numunenin süpernatantında 50 mikrolitre alınarak viallere konuldu. Viallere 100 

mikrolitre reagent D eklendi ve kapakları sıkıca kapatıldı. Vialler 60 dk boyunca 60 

santigrad derecede su banyosunda inkübe edildi. Vialler su banyosunda çıkarılarak oda 

sıcaklığına gelmeleri beklendi ve 20 mikrolitre numune alacak şekilde ayarlanmış 

HPCL cihazına verildi. Her numunenin analizi 5 dakikada tamamlandı. Sonuçlar 

mikromol /L cinsinden verildi. 

İstatiksel çalışmalar; veriler sayı, yüzde, ortalama ve standart sapma olarak 

değerlendirildi. Verilerin analizinde SPPS 15,0 bilgisayar programı kullanıldı. MTHFR 

gen taşıyıcılığı ile grupların ilişkisi,Gen mutasyonu ile nöbet tipi, hasta ve kontrol 

gruplarının MTHFR taşıyıcılığına göre dağılımı, MTHFR mutasyonu ile nöbet tipi 

arasındaki ilişkiler ki kare testi ile, Gruplara göre Vitamin B12 Ortalamaları, hastaların 

klinik özellikleri ve vitamin B12, Folik asit ve Homosisteinin düzeylerinin ilaç 

gruplarıyla ilişkisi, hastalar ve kontrollerin Vitamin B12 düzeyi açısından 
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karşılaştırılması gibi verilerin analizi tek yönlü varyans analizi ve post hoc testleri ile, 

MTHFR gen mutasyonu ile grupların Vitamin B12, Folik Asit ve homosistein düzeyleri 

açısından karşılaştırılması ise Kruskal Wallis testi ile yapıldı. P< 0,05 olması 

durumunda aradaki fark istatistiksel olarak önemli kabul edildi. 
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4. BULGULAR 

 
Antiepileptik kullanan hastalar dört gruba ayrıldı. Grup I Karbamazepin kullanan 30 

kişi, ikinci grup valproik asit kullanan 37 kişi, üçüncü grup Levatirasetam kullanan 31r kişi 

ve üç ilacın ikili veya üçlü kombinasyonları şeklinde kullanan otuz kişilik dördüncü grup 

ayrıca altmış kişilik kontrol grubuyla beşinci olarak kontrol grubu eklendi. 

Kontrol grubuyla hasta grupları arasında yaş ve cinsiyet açısından istatiski açıdan 

fark yoktu (p>0.05). 

Hastaların demografik verilerinin; cinsiyet, yaş, el tercihi, mental retardasyon, ailede 

epilepsi, travma, infeksiyon, febril konvülzyon, akraba evliliği, status varlığı, nöbet tipi, 

nöbet sıklığı, aura varlığı, hastalık süresi başlangıç yaşı, travma yaşı, infeksiyon yaşı, febril 

konvülzyon yaşı, status yaşı ve uykuda nöbet varlığı ile Vit B12 folik asit, homosistein ve 

MTHR enzim gen mutasyonu ile istatistiksel olarak önemli bir fark tespit edilmedi 

(p>0.05). 

Hasta grubunda mental retardasyon % 18, ailede epilepsi % 18, travma % 17,2, 

infeksiyon % 10,2, febril konvülzyon % 13,3, akraba evliliği % 21,9, status varlığı % 

7,parsiyel % 8, kompleks parsiyel % 15,6, primer jeneralize % 57,8,sekonder jeneralize % 

26,6, aura varlığı % 44,5 ve uykuda nöbet % 49,2 olarak tespit edildi (Tablo 1). 

MTHFR enzim gen mutasyonu taşıyıcılığı ile grupların ilişkisinde (Tablo 2), 

hasta ve kontrol gruplarının MTHFR enzim gen mutasyonu taşıyıcılığına göre 

dağılımında (Tablo 3) ve MTHFR enzim gen mutasyonu ile nöbet tipi arasındaki ilişki 

(Tablo 8) açısından istatistiksel olarak önemli bir fark tespit edilmedi (p>0.05). 

Hastaların klinik özellikleri ve Vitamin B12, Folik asit ve Homosisteinin 

düzeylerinin ilaç gruplarıyla ilişkisi (Tablo 4), gruplara göre Vitamin B12 Ortalamaları 

(Tablo 5), hastalar ve kontrollerin Vitamin B12 düzeyi açısından karşılaştırılması 

(Tablo 6), MTHFR enzim gen mutasyonu ile grupların Vitamin B12, Folik Asit ve 

homosistein düzeyleri açısından karşılaştırılması (Tablo 7) istatistiksel olarak 

anlamlıydı (p>0,05). 

 



35 
 

  

Tablo 1. Hastaların demografik verileri 
 

Demografik veriler Sayı % 

İLAÇ GRUPLARI 

GRUP I 30 16 

GRUP II 37 19,7 

GRUP III 31 16,5 

GRUP IV 30 16 

GRUPVI 60 31,9 

CİNSİYET 

Kadın 68 53 

Erkek 60 47 

Mental retardasyon varlığı 23 18 

Ailede epilepsi varlığı 23 18 

Travma varlığı 22 17,2 

İnfeksiyon varlığı 13 10,2 

Febril konvülzyon varlığı 17 13,3 

Akraba evliliği varlığı 28 21,9 

Status varlığı 9 7 

Aura varlığı 57 44,5 

Uykuda nöbet varlığı 63 49,2 
 

Grup I:  Karbamazepin kullanan hastalar 
Grup II:  Na Valproat kullanan hastalar 
Grup III:  Levatirasetam kullanan hastalar 
Grup IV:  Kombine ilaç kullanan hastalar 
Grup V:  Kontrol 
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Tablo 2. MTHFR enzim gen mutasyonu taşıyıcılığı ile grupların ilişkisi 
 

 
MTHFR 

Toplam 
Yok Heterozigot Homozigot 

Gruplar 

GRUP I 
 (Karbamazepin) 

N 21 9 0 30 

% 70 30 0 100 

GRUP II 
 (NaValproat) 

N 23 12 2 37 

% 62,2 32,4 5,4 100 

GRUP III 
 (Levatirasetam) 

N 15 14 2 31 

% 48,4 45,2 6,5 100 

GRUP IV 
 (Kombine) 

N 16 12 2 30 

% 53,3 40 6,7 100 

GRUP V 
 (Kontrol) 

N 42 16 2 60 

% 70 26,7 3,3 100 

Toplam 
N 117 63 8 188 

% 62,2 33,5 4,3 100 
 (Chi-SquareTest). 

 

 

Tablo 3. Hasta- kontrol gruplarının MTHFR enzim gen mutasyonu taşıyıcılığına göre 
dağılımı 
 

 Kontrol Hasta Toplam 

MTHFR 

Yok 
N 42 75 117 

% 70,0 58,6 62,2 

Heterozigot 
N 16 47 63 

% 26,7 36,7 33,5 

Homozigot 
N 2 6 8 

% 3,3 4,7 4,3 

Toplam 
N 60 128 188 

% 100,0 100,0 100,0 
 (Chi-SquareTest). 
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Hasta ve kontrol gruplarının MTHFR enzim gen mutasyonu taşıyıcılığına göre 

dağılımı incelendiğinde hasta grubunda 47 adet heterozigot, 6 adet homozigot taşıyıcı 

tespit edildi. Karbamazepin kullanan 1. grubumuzdaki hastalarda 9 adet heterozigot 

taşıyıcı, Valproik asit kullanan ikinci grubumuzda 12 adet heterozigot ve 2 adet 

homozigot taşıyıcı, Levatirasetam kullanan 3. grupta 14 adet heterozigot ve 2 tane 

homozigot taşıyıcı, kombine antiepileptik kullanan 4. grupta 12 adet heterozigot ve 2 

adet homozigot, kontrol grobunda ise 16 adet heterozigot 2 adet homozigot taşıyıcı 

tespit edildi. 

Bu haliyle kontrol grubuyla hasta grubu arasında MTHFR enzim gen mutasyonu 

taşıyıcılığı açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı (p: 0,323 - x2: 

2,262). 

 

Tablo 4. Hastaların klinik özellikleri ve Vitamin B12, Folik asit ve Homosisteinin 
düzeylerinin ilaç gruplarıyla ilişkisi 
 

GRUP GRUP I GRUP II GRUP 
III 

GRUP 
IV 

GRUP 
V P Mean-standart 

sapma 
Mean±S

d Mean±Sd Mean±S
d 

Mean±S
d 

Mean±S
d 

Başlangıç Yaşı 16±12 17,8±10,4 19,8±14 13,5±11,3  0,2 

Travma Yaşı 11,9±9 14,8±13 24,5±22 11,6±9,7  0,5 

İnfeksiyonYaşı 4±5,7 2,6±2,8 1,67±0,5 2,5±3  0,8 
Febril Konvülzyon 
Yaşı 1,5±0,8 1,5±0,7 1,67±0,5 1  0,4 

Status Yaşı 27,5±16 10  22±4,7  0,5 

Nöbet Tip Sayısı 1±0,2 1 1 1  0,09 

FolikAsit 7±2,3 8,8±2,8 8,5±2 8,2±3 8±2,7 0,2 

B12 293±131 435±225 322±176 397±209 348±175 0,02 

Homosistein 13±15 15±8,9 15,3±11, 17,7±14 15,6±13 0,7 
 
Tablo 4’ de One way ANOVA testi kullanılmıştır. 
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Tablo 5. Gruplara göre Vitamin B12 Ortalamaları 
 

Gruplar N Mean ± Sd 
GRUP I 
 (Karbamazepin) 30 293 ± 131 

GRUP II 
 (Na Valproat) 37 434,9 ± 225 

GRUP III 
 (Levatirasetam) 31 322 ± 176 

GRUP IV 
 (Kombine) 30 397 ± 210 

GRUP V 
 (Kontrol) 60 348 ± 174 

TOPLAM 188 359,9 ± 190 
 
One way ANOVA testi kullanılmıştır 

 

Klinik özellikler ve kan parametrelerinin ilaç gruplarıyla ilişkisi incelendiğinde 

başlangıç yaşı, travma yaşı, infeksiyon yaşı, febril konvülzüyon yaşı, status yaşı, folik 

asit ve homosistein arasında istatiski olarak anlamlı bir ilişki yoktu ancak Vitamin B12 

düzeylerinin ilaç grupları ile ilişkisi incelendiğinde tablo 4 ve tablo 5 ‘de görüldüğü gibi 

istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p: 0,05). 
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Tablo 6. Hastalar ve kontrollerin Vitamin B12 düzeyi açısından karşılaştırılması 
 

GRUPLAR Grup P 

GRUPI (Karbamazepin) 

Na Valproat 0,052 

Kombine 0,327 

Levatirasetam 0,985 

Kontrol 0,783 

GRUP II (Na Valproat) 

Karbamazepin 0,052 

Kombine 0,953 

Levatirasetam 0,189 

Kontrol 0,294 

GRUP III (Levatirasetam) 

Karbamazepin 0,985 

Na Valproat 0,189 

Kombine 0,649 

Kontrol 0,982 

GRUPIV (Kombine) 

Karbamazepin 0,327 

Na Valproat 0,953 

Levatirasetam 0,649 

Kontrol 0,847 

GRUP V (Kontrol) 

Karbamazepin 0,783 

Na Valproat 0,294 

Kombine 0,847 

Levatirasetam 0,982 
Post Hoc Test, Scheffe testi kullanılmıştır. 

 

Tablo 5 ve tablo 6 ‘ te görüldüğü gibi vitamin B12 düzeyindeki farklılığın esas 

olarak Karbamazepin kullanan hastalarla Valproik asit kullanan hastalar arasındaki 

vitamin B12 düzeyi farkından kaynaklandığı görülmektedir. (p=0.05) Karbamazepin 

kullanan hastalarda levatirasetam, kombine antiepileptik kullananlar ve kontrol grubuna 

göre vitamin B12 düzeyleri açısından istatiski olarak anlamlı olmasada karbamazepin 

kullanan hastalarda diğer gruplara göre Vitamin B12 düzeyleri düşük olarak tespit 

edilmiştir. 
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Tablo 7. MTHFR enzim gen mutasyonu ile grupların Vitamin B12, Folik Asit ve 
homosistein düzeyleri açısından karşılaştırılması 
 

 
MTHFR GRUPLAR N Mean±Sd p 

 (-,-) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Homosistein 
 
 
 
 
 

GRUP I 21 9±3 

0,02 

GRUP II 23 15,6±10 
GRUP III 15 13±6,6 
GRUP IV 16 13±5 
GRUP V 42 14±10 
TOPLAM 117 13±8 

B12 
 
 
 
 
 

GRUP I 21 311±150 

0,3 

GRUP II 23 423±244 
GRUP III 15 311±176 
GRIP IV 16 352±180 
GRUP V 42 324±152 
TOPLAM 117 343±182 

Folik Asid 
 
 
 
 
 

GRUP I 21 7±3 

0,005 

GRUP II 23 10±2,4 
GRUP III 15 9±2 
GRUP IV 16 9±3 
GRUP V 42 8±3 
TOPLAM 117 8±2,7 

Heterozigot 
 (-,+) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Homosistein 
 
 
 
 
 

GRUP I 9 21±6 

0,2 

GRUP II 12 15±7 
GRUP III 14 13±5 
GRUP IV 12 18±6,5 
GRUP V 16 14±7 
TOPLAM 63 15±11 

B12 
 
 
 
 
 

GRUP I 9 251±58 

0,02 

GRUP II 12 442±208 
GRUP III 14 356±181 
GRUP IV 12 489±230 
GRUP V 16 423±216 
TOPLAM 63 400±203 

Folik Asid 
 
 
 
 
 

GRUP I 9 7±2 

0,04 

GRUP II 12 6±2 
GRUP III 14 9±2 
GRUP IV 12 7±3 
GRUP V 16 8±2 
TOPLAM 63 7,8±2,4 

Kruskal-Wallis Testi kullanılmıştır. 
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MTHFR enzim gen mutasyonu taşıyıcılığı ile grupların ayrı ayrı kullandıkları 

ilaçlara göre vitamin B12, folik asit ve homosisteindeki değişiklikler incelendiğinde 

MTHFR enzim gen mutasyonu taşıyıcısı olmayanların homosistein ve folik asit 

düzeylerinin, heterozigot taşıyıcıların vitamin B12 ve folik asit düzeylerinin ilaç 

kullanımından etkilendikleri tepit edildi (sırasıyla p=0,02, p=0,005, p=0,02 ve p=0,04) 

ayrıca MTHFR enzim gen mutasyonu taşıyıcılığı ile ilaç kullanımına göre vitamin B12, 

folik asit ve homosistein değişim düzeyleri incelendiğinde taşıyıcı olmayanlardaki 

homosistein düzeylerinin en fazla Valproat ile yükseldiği, karbamazepin kullanımı ile 

düştüğü (p=0,02),folik asit düzeylerinin en fazla karbamazepin kullanımı ile düştüğü 

tespit edilmiştir (p=0,005). Ayrıca Heterozigotlarda vitamin B12 düzeylerinin en fazla 

karbamazepin kullanımı ile düştüğü (p=0,02), folik asit düzeylerinin ise en fazla 

valproat kullanımı ile düştüğü görülmektedir (p=0.04) 

 

Tablo 8. MTHFR enzim gen mutasyonu ile nöbet tipi arasındaki ilişki 
 

 
 
 
 

NobetTipi 

Topla
m 
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M
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Gen mutasyonu yok 

N 0 43 10 22 75 

% MTHFR 0 57,3 13,3 29,3 100 

% NobetTipi 0 58,9 50,0 64,7 58,6 

Toplam 0 33,6 7,8 17,2 58,6 

Gen mutasyonu var 

N 1 30 10 12 53 

% MTHFR 1,9 56,6 18,9 22,6 100 

% NobetTipi 100 41,1 50,0 35,3 41,4 

Toplam 8 23,4 7,8 9,4 41,4 

Toplam 

N 1 73 20 34 128 

% MTHFR 8 57 15,6 26,6 100 

% NobetTipi 100 100 100 100 100 

Toplam 8 57 15,6 26,6 100 
(Chi-SquareTest). 
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Vaka grubunu oluşturan 128 epilepsi hastasından 73 ‘ü primer jeneralize, 34’ ü 

sekonder jeneralize, 20’si kompleks parsiyel ve bir hasta parsiyel nöbet geçiriyor.Ayrıca 

Tablo 8 ‘ de görüldüğü gibi Gen defekti ile nöbet tipi arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir ilişki yoktu (P>0.05). 
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5. TARTIŞMA 

 

Homosistein, metiyonin metabolizmasında oluşan sülfür içeren bir aminoasittir. 

5,10-metilentetrahidrofolat redüktaz enzimi, 5-10 metilen tetrahidrofolat’ı geri 

dönüşümsüz olarak 5 metilen tetrahidrofolat’ye dönüştürür. 5 metilen tetrahidrofolat; 

DNA metilasyonu ve metiyonin sentezi için metil grubu sağlar. İnsanlarda folatın büyük 

bir sirküle şekli olan 5-metiltetrahidrofolat, homosisteinin metiyonine remetilasyonu 

için birincil metil donörüdür. Bu gerçek, düşük bir folat durumunun, artan homosistein 

plazma düzeyleri ile ilişkili olduğu anlamına gelmektedir. MTHFR enziminin genetik 

eksikliği, ciddi hiperhomosisteinemiye neden olmaktadır. Kang ve ark. (126) 1988’ de 

azalmış enzim aktivitesi ve hafif yükselmiş homosistein plazma düzeyleri ile ilişkili 

MTHFR enziminin bir termolabil varyantını tanımlamışlardır. Frosst ve ark. (126) ise 

1995’ de timidinle yer değiştiren MTHFR enzimi için kodlanan genin nükleotid 677 

pozisyonunda bir sitidin kalıntısı bulunan bir 677C/T mutasyonu belirlemişlerdir. Ciddi 

hiperhomosisteinemi (>20 mmol/ L), genç deneklerde ateroskleroz ile hayati risk içeren 

arteriyal ve venöz tromboembolik olaylara neden olmasına rağmen yetişkin 

populasyonunda hafif homosistein yüksekliği (>15 mmol/ L), artan miyokardiyal 

infarktüs, inme, periferik arter hastalığı ve venöz trombozu riski ile ilişkilidir (126). 

Ono ve ark. (125) yaptığı çalışmada, toplumda homosisteinin metiyonine 

transmetilasyonunda anahtar enzim olan 5,10-metilentetrahidrofolat redüktaz enzim 

geninde yaygın bir 677C/T mutasyonu olduğunu tespit etmişlerdir. Söz konusu bu 

mutasyon, redüktaz enziminin termolabilitesine yol açmakta ve aktiviteyi azaltmaktadır. 

677C/T mutasyonu için homozigotlar, farklı populasyonların %5–18’ ini 

oluşturmaktadır ve özellikle düşük bir plazma folak asit varlığında, homozigotluk 

hiperhomosisteinemiye sebep olmaktadır (125). 

Ono ve ark. (125) yaptıkları diğer bir çalışmada MTHFR enzim gen mutasyonu 

ve epilepsi arasındaki ilişkiye dair bazı raporlar sunmuşlardır. Her ne kadar bu ilişki 

üzerine bazı spekülasyonlar olsa da, MTHFR enzim gen mutasyonu ile epilepsi 

arasındaki ilişkinin altında yatan patofizyolojik mekanizma henüz tanımlanamamıştır. 

Literatürde iki temel spekülasyon bulunmaktadır. Birincisi Ono ve ark. (129) nın 

homosistinürik hastalarda ve bilhassa erken infant döneminde nöbetlerin, sistation beta 
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sentaz eksikliğine bağlı olduklarını rapor etmeleridir. Dean ve ark. (127) tarafından 

tanımlanan ikinci spekülasyonda ise DNA hipometilasyonu nedeniyle artan beyin 

kökenli nörotrofik faktör üretiminin, MTHFR enzim gen polimorfizmli bireylerde 

epilepsinin gelişiminden sorumlu olabileceği yönündeydi. 

Ona ve ark. (125) yaptıkları çalışmada MTHFR enzim gen mutasyonunun 

frekansını, semptomatik ya da kriptojenik epilepsi hastalarında kontrollerden anlamlı bir 

biçimde daha yüksek olarak tespit etmişlerdir (p>0.05). Ayrıca allel frekanslarında 

idiyopatik epilepsi hastaları ile kontroller arasında farklılık olmadığını bildirmişlerdir.  

Dean ve ark. (127) yaptıkları çalışmada epilepsi kliniğinde takip edilen erkek ve 

kadınlarda MTHFR enzim gen mutasyonu homozigot fazlalığını ve semptomatik 

epilepsi hastaları arasında MTHFR enzim gen mutasyonu homozigot fazlalığını 

göstermişlerdir. Ayrıca Ono ve arkadaşları’nın yaptığı çalışmanın sonuçlarına benzer 

olarak idiyopatik epilepsi hastalarında bu ilişkiyi gösterememişlerdir. 

Biz de çalışmamızda, Kuzey Doğu Anadoluda yaşayan 128 epileptik hasta ve 

epilepsili olmayan 60 sağlıklı yetişkin kontrol deneklerinde genotipik dağılım ile 

mutasyona uğramış MTHFR allel prevalansını karşılaştırdık. Ono ve Antenolli’ nin 

çalışma sonuçlarına zıt olarak biz MTHFR enzim gen mutasyonu frekansı epileptik 

hastalarla sağlıklı kontroller karşılaştırıldığında anlamlı bir fark bulmadık 

(p>0.05).Ayrıca nöbet tipinin MTHFR gen mutasyonu ile herhangi bir korelasyonu 

tespit edilmedi (p>0.05). 

Folik asit ve Vitamin B12, homosisteinin metiyonine remetilasyonu için 

gereklidirler. 5-Metiltetrahidrofolat bu reaksiyon için metil donörü işlevi, Vitamin B12 

ise koenzim işlevi göstermektedir. Bu faktörlerde görülen bir eksiklik metiyonin 

düşüklüğü ile homosistein birikimine yol açmaktadır (132). 

Stampfer ve ark. (132) yaptıkları çalışmada homosistein düzeyleri yüzde 95’lik 

dilimin üzerinde olan erkeklerin üç kat daha fazla miyokart infarktı riskine sahip 

olduklarını ayrıca homosistein düzeylerinde her 5µmol/L artışın koroner arter hastalığı 

riskini arttırdığını  rapor etmişlerdir. 

Ono ve ark. yaptıkları çalışmada MTHFR enzim gen mutasyonunun yüksek 

frekansı ve antikonvülzanlar sebebiyle defektif olan folat metabolizmasının, okluziv 
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vasküler hastalıklar için bağımsız risk faktörleri olduğu ve epileptogenezde önemli bir 

rol oynayabileceğini ileri sürmüşlerdir(132).  

Bozulmuş homosistein metabolizmasının epileptogenezle mi yoksa nöbet eşiği 

ile ilişkili olduğu açık değildir. Bununla birlikte Lipton ve ark. (128) yaptıkları 

çalışmada homosistein’ nin, N-metil-D-aspartat reseptörlerinde glutamat agonisti olarak 

nöronlara etki edebileceğini göstermişlerdir. Ono ve ark. (131,135) yaptıkları çalışmada 

epilepsi nöbetlerinin homosistein düzeyinin 20 µmol/L’ nin üzerinde olması durumunda 

ideal bir biçimde kontrol edilemeyeceğini ileri sürmüşlerdir. 

Homosisteinin plazma düzeyinde bir artış, hem genetik hem de çevresel 

faktörler tarafından indüklenebilir. Yoo ve ark. (130) yaptıkları çalışmada epileptik 

hastalarda MTHFR enzim gen mutasyonu ve antikonvülzan kullanımı varlığının artan 

total homosisteinemiye neden olup olmadığını incelemişlerdir. Antikonvülzan alan 

epileptik hastalarda, kontrollerden daha yüksek homosistein düzeyi bulmuşlardır. 

Şener ve ark. enzim indükleyicileri olarak fenitoin ve karbamazepinin farklı 

karaciğer enzimlerinin aktivitesini doğrudan değiştirerek ayrıca folik asit, piridoksal 5 -

fosfat ve B12 vitamini ile ilişkili kofaktör düşüklüğüne yol açarak homosistein düzeyini 

etkileyebileceğini öne sürmüşlerdir (131). Yaptıkları çalışma, tek ilaç tedavisi alan 

hastalarda yüksek homosistein konsantrasyonları bulunduğunu rapor eden daha önceki 

araştırmalarla uyum göstermişti. Ayrıca progresif olarak homosistein artışının 

epilepsiden ziyade antiepileptik ilaçların hiperhomosisteinin gelişiminde rol 

oynayabileceğinide  öne sürmüşlerdir (131). 

Şener ve arkadaşlarının yaptıkları çalışma ile uyumlu olarak, bizde MTHFR 

enzim gen mutasyonu taşıyıcılığı ile ilaç kullanımına göre homosistein değişim 

düzeyleri incelendiğinde MTHFR enzim gen mutasyonu taşıyıcılığı olmayanlardaki 

homosistein düzeylerinin en fazla Na valproat ile yükseldiğini, karbamazepin kullanımı 

ile düştüğünü (p= 0,02) tespit ettik. 

Antonella ve ark. (126) yaptıkları çalışmada, homosistein ve  folik asit’in 

plazma düzeyleri arasında ters bir ilişkinin varlığını tespit etmişlerdir. Ono ve ark. (132) 

yaptıkları çalışmada antikonvülzan ilaç alan epilepsi hastalarında folik asit ve 

homosistein konsantrasyonları arasında anlamlı bir ters korelasyon olduğunu tespit 

etmişlerdir. Bununla birlikte böyle bir ters korelasyonu, B12 Vitamini ile homosistein 
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arasında tespit etmemişlerdir. Ayrıca Ono ve ark. (132)nın yaptığı çalışmada  Folik asit 

eksikliğinin, antikonvülzanlarla tedavi edilen epilepsi hastalarında homosistein artışını 

indüklediğini göstermişlerdir. Benzer olarak, Apeland ve ark. (134)ı yaptıkları 

çalışmada, antikonvülzan ilaç alan epilepsi hastalarında folik asit ve homosistein 

konsantrasyonları arasında anlamlı bir ters korelasyon olduğunu göstermişlerdir. 

Bununla birlikte böyle bir ters korelasyonu vitamin B12 ile homosistein arasında tespit 

etmemişlerdir. 

Uzun dönemli antikonvülzan tedavinin Folik asit eksikliği üzerine etkisini 

açıklamak amacıyla farklı mekanizmalar ileri sürülmüştür. Söz konusu bu 

mekanizmalar, azalan intestinal absorbsiyon, karaciğerde artan metabolizma, 

antikonvülzan hidroksilasyonu için bir kofaktör olarak folatın artan metabolik 

gereksinimi ve tek karbon transferine dahil olan bazı enzimlerin değişen aktiviteleridir 

(130,133,137). 

Karabiber ve ark. (136).  yaptıkları çalışmada Na valproat ve karbamazepin gibi  

antiepileptik ilaçların Folik asit eksikliğine sebep olduğunu bulmuşlardır. 

Şener (131), Ono ve (128) ark. yaptıkları çalışmalarda folik asit ile homosistein 

düzeyleri arasında ters bir korelasyon bulmuşlardır. Bu araştırmacılar tedavinin 

süresiyle Folik asit düzeyleri arasında ters korelasyon tespit etmişlerdir, ayrıca 

homosistein düzeyleri ile tedavi süresi arasında böyle bir korelasyon tespit 

etmemişlerdir(131). 

Yoo ve ark. (130) yaptıkları çalışmada, fenitoin ve karbamazepin kullanan 

homozigot MTHFR enzim gen mutasyonlu hastaların, kontrol ve Na valproat kullanan 

grupa oranla, belirgin bir biçimde daha düşük folat düzeyleri gösterdiklerini bulmuşlar. 

Bizim çalışmamızda da, MTHFR enzim gen mutasyonu taşıyıcılığı ile ilaç kullanımına 

göre folik asit değişim düzeyleri incelendiğinde, MTHFR enzim gen mutasyonu 

taşıyıcılığı olmayanlarda folik asit düzeylerinin en fazla karbamazepin kullanımı ile 

düştüğünü (p=0,005), MTHFR enzim gen mutasyonu heterozigotlarda folik asit 

düzeylerinin ise en fazla Na valproat kullanımı ile düştüğünü  tespit ettik (p=0.04). 

May, Sunder (1993)ve ark. yaptıkları çalışmada  Na valproat kullanan hastalarda 

vitamin B12  düzeylerinin yükselmesinin  B12 vitaminin bağlanma kapasitesinin  

artışından kaynaklanabileceğini ileri sürmüşlerdir(135). Bizim çalışmamıza benzer 
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olarak Karabiber ve ark. (136) Na valproat veya  karbamazepin alan her iki grup 

hastada belirgin biçimde kontrollerden daha düşük serum Folik Asit düzeyleri ve 

karbamazepin alan hastalarda serum B12 düzeylerinin anlamlı biçimde daha düşük 

olduklarını göstermişlerdir.  

Antiepileptik ilaç kullanımı sonrası vitamin B12 düzeyine ilişkin veriler de 

çelişkilidir. Şener ve ark. (131) yaptıkları çalışmada karbamazepin kullanan epileptik 

hastalarda azalan ve normal vitamin B12 düzeyleri görülmesine karşın valproik asit 

kullananlarda normal ya da artan B12 vitamini düzeyleri olduğunu göstermişler. Bizim 

çalışmamızda ise diğer ilaç gruplarıyla karşılaştırıldığında karbamazepin kullanan 

gruptaki hastaların Vitamin B12 düzeylerinin düşük olduğunu (p=0.05), MTHFR gen 

mutasyonu taşıyıcılığı ile ilaç kullanımına göre vitamin B12 değişim düzeleri 

incelendiğinde heterozigotlarda vitamin B12 düzeylerinin en fazla karbamazepin 

kullanımı ile düştüğünü (p=0,02) tespit ettik. 
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6. SONUÇ 

 

Erzurum Atatürk Üniversitesi Süleyman Demirel Tıp Merkezi Yakutiye Aziziye 
Araştırma Hastaneleri Nöroloji polikliniğine başvuran klinik, MRI ve EEG 
değerlendirilmesiyle Epilepsi tanısı almış, ilaç kan düzeyi bakılarak ilaçlarını düzenli ve 
doğru bir şekilde kullandığı tespit edilmiş 128 Epilepsi hastasının; Vitamin B12, Folik 
Asit, Homosistein, MTHFR gen mutasyonu ve hastaların demografik verileri icelendi ve şu 
sonuçlara varıldı. 

MTHFR Heterozigot gen mutasyonu olan ve MTHFR gen mutasyonu hiç 
olmayan epilepsi hastalarında Vitamin B12 kan düzeylerini Karbamazepin daha fazla 
düşürmektedir. Vitamin B12 eksikliği ciddi nörolojik ve hematolojik hastalıklara sebep 
olduğundan Karbamazepin kullanan ve MTHFR gen mutasyonu Heterozigot olan 
hastalarda rutin B12 kan düzeylerinin düzenli takibi önermekteyiz ayrıca ilaç değişikliği 
söz konusu olursa Levatirasetam veya Na Valproat ın uygun bir tercih olabileceğini 
söyleyebiliriz. 

Valproik asit MTHFR gen mutasyonu taşıyıcılığı olmayan epilepsi hastalarında 
homosistein düzeylerini en fazla yükselten ilaçdır. Strok, tromboembolizm ve 
ateroskleroz riski olan MTHFR gen mutasyonu taşıyılıcılığı olmayan epilepsi 
hastalarında Na Valproat kullanıyorsa ilaç değişikliğine gidilmesi, değişikliğin 
mümkünse homosistein düzeyini en fazla düşüren ilaç olan Karbazepin ile olmasını 
öneriyoruz. 

Folik asitte vitamin B12 gibi eksikliğinde ciddi nörolojik ve hematolojik 
hastalıklara sebep olmaktadır. MTHFR gen mutasyonu olmayanlarda folik asit 
düzeylerinin en fazla karbamazepin kullanımı ile düştüğü, MTHFR gen mutasyonu 
Heterozigotlarda folik asit düzeylerinin en fazla valproat kullanımı ile düştüğü 
görülmektedir. Bu sebeple Karbamazepin veya Na Valproat başlanmadan önce MTHFR 
gen mutasyonunun araştırılmasının ilaç tercihinde önem arzettiğini ifade edebiliriz. 
Ayrıca güvenli Folik asit kan düzeylerinin sağlanması için MTHFR gen mutasyonu 
olmayanlarda Na Valproat ve MTHFR gen mutasyonu heterozigotlarda Levatirasetam 
kullanılmasını öneriyoruz. 

Sonuç olarak; epilepsi hastalığının kronik seyir göstermesi, tedavisinin uzun 
sürmesi ve kullanılan ilaçların yan etki profilinin yüksek olması nedeniyle etkili ve 
doğru bir tedavi için vitamin B12, Folik asit, homosistein düzeyleri ve MTHFR gen 
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mutasyonunun varlığının araştırılması ve tedavinin bu sonuçlara göre planlanması 
önem arzetmektedir. 
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