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ÖZET
Juvenil myoklonik epilepsi (JME) pubertede ortaya ç ı kan, özellikle kollarda olmak üzere bilateral tek veya tekrarlayan, düzensiz, aritmik myoklonik jerkler ile karakterize bir sendromd ı,ı r. JME, epilepsilerin oldukça s ık rastlanan bir tipi olup tüm epilepsilerin % 5-11' ini olu şturur. Hastaların yaklaşık 113' ünde aile öyküsü vardır. Hastaları n % 80-95' inde jeneralize tonik-klonik nöbetler, % 10' unda absans nöbetler tabloya eşlik eder. Uykusuzluk
ve yorgunluk en önemli nöbet tetikleyicileridir. Karakteristik EEG bulgusu frontosantral bölgelerde daha belirgin, bilateral, senkron simetrik çok dikenli dalga de şarjlardı r. Tedavide ilk seçilecek ilaç valproik asit (VPA)' dr.
Tedavisi hayat boyu olup, ilaç kesilmesi ile relaps riski çok yüksektir.
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ABSTRACT

pe

Juvenile myoclonic epilepsia (JME) is a synclrome characterized by irregular, arrhytmic, myoclonic jerks especially in arms appearing in puberty. JME is a common epilepsia syndrome, consisting 5-11 % of all epilepsias.
1 per 3 patients has family history. Coexisting generalized tonic-clonic and absance seizures are seen in 80-95
% and 10 % of patients respectively. Most important triggering factors of seizures are sleep deprivation and fatique. Characteristic EEG findings are bilateral syncrone, syrnmetic, polyspike and wave discharges more prominent in frontocentral regions. The first choice in treatment is valproic acid. The treatment is lifelong and relapse risk is very high with cessation of therapy.
Key words: Myoclonic jerks, EEG, valproic acid

GIRIŞ

Epilepsi ile birlikte olan bir semptom olarak myokloni ilk defa 1822 yılında Pritchard tarafından tarif
edilmiş , Juvenil Myoklonik Epilepsi (JME) ise ilk
kez `maladie de secousse' ad ı ile 1867 yılında Herpin tarafından kendi oğ lunda myoklonik jerkleri (secousse) görmesi sonras ı tanımlanmıştır (1,2,3 ). İlk detaylı tanımlama, 1957 yılında Janz ve Christian tarafından yapılmış ve impulsif petit mal olarak isimlendirilmiştir.

özellikle kollarda olmak üzere bilateral, tek veya tekrarlayan, düzensiz, aritmik myoklonik jerkler ile karakterizedir. Jerkler s ırasında bilinç etkilenmez. Beraberinde s ıklıkla Jeneralize Tonik-Klonik (JTKN),
daha nadiren absans nöbetler izlenir. Nöbetler genellikle uykudan uyandıktan kısa bir süre sonra, s ıklıkla uyku deprivasyonundan sonra ortaya ç ıkar. Fizik
muayene ve kraniyal görüntüleme normaldir.
EEG'de hızlı, jeneralize, s ıklıkla düzensiz diken dalga ve çok dikenli dalga de şarjlan izlenir, sıklıkla fotosensitivite vardır.

Juvenil Myoklonik Epilepsi pubertede ortaya ç ıkan,

Juvenil Myoklonik Epilepsi (JME), epilepsilerin ol-
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dukça sık rastlanan bir tipidir, tüm epilepsilerin % 5İdiopatik Jeneralize Epilepsi (IJE)'lerin de 1/4
veya 1/5 'ni olu şturur. Öyküde % 4-10 oran ında tespit edilen febril nöbet d ışında nörolojik bir öykü yoktur, muayenede saptanabilecek minor veya major
anomaliler tesadüfidir.
Genetik
Juvenil myoklonik epilepside güçlü bir genetik komponent vardır. Bir çok hasta izole vakalar olarak görülmekle beraber, yakla şık hastaların 1/3'ünde aile
öyküsü vard ır
( 4,5 ).
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Bu konuda yapılan bir çok çal ışma göz önüne alındığında, JME hastalarının ailelerinde epilepsi insidans ının genel populasyondan daha yüksek oldu ğu kesindir, ama bu birebir mendelian monozigotik bir geçi ş
olmayıp, daha kompleks bir tablodur. İlk linkage çalışmalan 1988 yılında Greenberg ve ark. tarafından
yapılmış ve EEG anomalisi olan asemptomatik bireyleri de çalışmaya dahil ederek, klasik protein polimorfizm markırlannı (HLA ve B properdin) kullanarak 6p
kromozomununun kısa kolunda EJM-1 olarak adlanDaha sonra Weissdırılan lokusu saptamışlardır
becker ve Durner
aynı sonuçları elde etmişlerdir.
Whitehouse ve arkada şları ise 6p ile bir ilişki bulamamış ve genetik bir heterojenite oldu ğunu düşünmüşlerdir. Daha sonra Delgado-Escuta ve arkada şları da tüm
JME ailelerinde 6p , kromozumunda genetik lokus olmadığını bulmuşlar ve genetik heterojenite fıkrini desSon 10 yılda yapılan çalışmalarla
teklemişlerdir
6q21.3, 6p11-12, 6q24, 15q' 14 ve 15q.37 bölgelerinde
yatkınlık genleri saptanmıştır (1,1o).
( 6,7).
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(8 )

(9).

KLİNİK

sı gereken en önemli bulgudur. MJ'ler tamamen bilinç korunmuş olarak, genellikle omuzlarda ve kollarda izlenen şok benzeri ani s ıçramalardır. Bunlar,
spontan olarak ortaya ç ıkar, değişik amplitüdlerde,
istemsiz, ani, kı sa, senkron ve kabaca simetrik olarak
izlenir, tek olabildikleri gibi, düzensiz aral ıklarla, değiş en frekanslarla tekrarlayabilirler. Tipik olarak sabah uyandıktan sonraki ilk yarım saat içinde olur.
Özellikle gece az uyunduysa ve alkol al ındıysa
MJ'ler daha fazla izlenir. Daha nadiren gün içinde
sporadik olarak görülebilir. Ş iddeti objektif ve subjektif olarak de ğişkendir. Bazen yakınlarını n dahi
fark edemeyece ği kadar hafif olup, sakarl ık şeklinde
yorumlanır ve kolaylıkla gözden kaçar ve özellikle
sorulmadığı takdirde şikayet olarak söylenmez. Bazen de hastan ın elindeki şeyleri düşürmesine, hatta
fırlatması na sebep olacak kadar şiddetli olurlar, bacakları da etkileyip hastayı yere düş ürürebilirler.
Myokloniler sorgulanı rken, özellikle sabahları sakarlık olup olmadığı, sabahları ellerinde titreme olup olmadığı mutlaka sorulmal ıdır. Myokloniler özellikle
sadece alkol al ımı , uykusuzluk gibi uyaranlara ba ğlı
ortaya çıkı yorsa, hasta tarafı ndan herkeste olan, bu
uyanc ı faktörlere normal bir cevap olarak da dü şünülebilir.
Jeneralize Tonik-Klonik Nöbetler (JTKN)
Hastaları n % 80-95'de JTKN vard ır ( 11 ). Hastayı genellikle hekime getiren JTKN'lerdir. Jeneralize nöbetler de myokloniler ile ayn ı faktörlerle uyarılı r ve
genellikle günün aynı saatlerinde ortaya ç ıkmakla
beraber, % 20 oran ında uykuda da olabilir.
Absanslar
% 10-40.8 arası sıklıkla bildirilmektedir
JME'de izlenen absans nöbetler, basit absans nöbetler olup, hafif bilinç etkilenimi ile giden oldukça k ısa nöbetlerdir, hasta sadece k ısa süreli bir konsantrasyon kaybından şikayet eder, s ıklıkla hasta yakınları tarafından da pek fark edilmez, ancak EEG kay ıtları sırasında izlenebilir.
( 11,12 ).

Başlangıç Ya şı
JME başlangıcı yaşa bağlı bir sendromdur, 8-26 ya şları arasında başlayabilmekle beraber, % 79'u 12-18
yaşlarında başlar (5). Hastalar genellikle JTKN'den
sonra doktora başvurmaktadı rlar, ancak sorgulan ırsa
öyküden aylardır, belki de yıllardır myoklonik jerk
(MJ)'leri olduğu öğrenilir.
Myoklonik Jerkler (MJ)
Juvenil Myoklonik Epilepsi tan ısı için mutlaka olma132

Nöbet uyaranlar ı
Nöbetleri tetikleyen en önemli faktör uyku deprivasyonu olup, ardı ndan yorgunluk gelir. Nöbetler en s ık
olarak sabah uyand ıktan sonra olmakla beraber, ö ğ-
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leden sonra kestirmelerinden sonra da olabilir, özellikle ani uyandınlmalarla kendiliğinden uyanmaya
göre daha sık nöbet ortaya ç ıkar. Gece uykusunda da
aralarda uyanmalda myokloniler izlenebilir (2,3).
Diğer nöbet tetikleyiciler stress, duygusal taraf ı ağır
olaylar, süprizler, TV-video oyunlar ı, menstruasyon,
alkol, ses, mental i şlevler, özellikle ellerin kullanıldığı, yazma, yazarak hesap yapma, karar verme, uzaysal konstriksüyon ve satrançt ır (3,13). Video oyunları
sadece fotosensitivite aç ısından değil, oyuna dalarak
uykusuz kalınması, yorulma, güçlü emosyonlar ile de
hastayı etkiler. Hastaların nöbet uyaranlan konusunda bilgilendirilmeleri gereklidir.
EEG

Görüntüleme
Ek bir nörolojik problem yoksa JME tan ısı için görüntüleme gerekli değildir, elektroklinik veriler yeterlidir ( 18). Woermann ve ark. ( 19) mesial frontal bölgede gri madde de kalınlaşma bazen de anormal kortikal organizasyon saptam ışlardır. Bu da JME'de mesiofrontal kortikal yap ılan etkileyen yap ısal bir serebral anomali oldu ğunu düşündürmektedir.
Ayınct Tam
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Uyku ve uyanıklıkta temel aktivite normaldir. Karakteristik EEG görüntüsü frontosantral bölgelerde daha
belirgin olan, bilateral, senkron, simetrik çok dikenli
dalga deşarjlandır. İktal dönemde, EEG de şarjında
12-16 Hz frekans ında 5-20 aras ında dikenler olup,
amplitüdleri sentrofrontal alanlarda en yüksektir.
Çok dikenlerin önünden veya arkas ından değişik frekansta (3-4.5 HZ) ve amplitüdde yavaş dalgalar olur.
İnteriktal çok dikenli dalga deşarjlannda diken sayısı daha azdır. Deşarjın fragmantasyonu s ıktır ve bu
bulgu karakteristiktir. Fragmantasyon, diken dalga
komplekslerin kısa bir süre ara vermesi veya de şarjın
dominant frekans ındaki ani değişiklikler ile deşarjın
geçici olarak kesilmesidir (2).

Uyku EEG'sinde; geçiş dönemlerinde örne ğin uykudan uyanıklığa geçerken de şarj oranları belirgin artar, özellikle aralarda uyanmalarda veya uyand ırılma
sonrası deşarjlara uyanıklık EEG'sine göre daha s ık
rastlanır, uyandıktan sonra ilk 10 dakika içinde deşarj izlenmesi JME tanısı için oldukça yardımcıdır
( 17). Deşarjlar gece uyanmalar ında sabah uyanmalarına göre daha s ıktır.
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JME tanısı sıklılda atlanmaktad ır. Bunun en önemli
nedeni, klinisyenlerin sendromu bilmemesidir. Genellikle, hastalar sorulmad ığı takdirde myoklonilerden ve absans nöbetlerinden şikayet etmezler. Bazen
de tek tarafl ı veya asimetrik myoklonilerin varl ığı,
bazen de absans nöbetlerin kompleks parsiyel nöbet
sanılması, özellikle asimetrik EEG bulgular ı da varsa hekimi yanlışlıkla fokal epilepsilere yönlendirebilir. Bazen de nöbetlerin tipik sirkadien ritminin olmaması JME tanısı ile uyumsuz olarak yorumlanabilir. Hipnogojik myokloniler, gençlerde s ıktır ve tamamen normaldir. Adolesan döneminde ba şlayan
bazı progressif myoklonik epilepsiler (Lafora hast.,
Unverricht-Lundborg hast.) ba şlangıçta JME sanılabilir. Daha sonra myoklonik sendromun şiddeti, entellektüel yıkım olması, EEG'de temel aktivitenin
yavaşlaması, ve karekteristik paroksismal EEG
tanıyı koydurur.

Epileptik sendromlar aras ında JME fotosensitivitenin en belirgin olduğu tiptir. Hastalar ın yaklaşık %
25-48'inde fotoparoksismal cevap vard ır (5,11) . Ba
şık-yanhstlrdfoeivklrgöya
2 kat daha sıktır ( 13). Izole olarak göz kapama da çok
dikenli dalga deşarjlannı ve myoklonileri provoke
edebilir (4,14). Hastaların % 15-55'inde fokal de ğişiklikler bildirilmektedir (11,15,16). Bunlar asimetrik
ve/veya asenkron de şarjlar, en sık oksipital ve frontoparietal bölgelerde rastlanan fokal anomaliler, bir
kayıttan diğerine, bazen ayn ı kayıtta yer değiştiren
fokal yavaş dalgalardır. Birlikte jeneralize yava ş dalga ve çok dikenli dalga de şarları olduğundan fokal
epilepsiden uzaklaşılır. JME'de asimetri çok s ık rastlanan bir bulgu olmamakla beraber, yanl ış tanının en
önemli nedenlerinden biri oldu ğundan önemlidir.

Pür fotosensitif myoklonik epilepsilerde myokloniler, TV, video gibi visuel uyaranlara cevap olarak ortaya ç ıkar. Okuma epilepsisinde MJ'ler baş bölgesine sınırlı olup, sesli okuma ile uyarılır.
Myoklonik absans epilepsi, göz kapağı myoklonili
absans epilepsi, absanlarla beraber perioral myokloni gibi absans epilepsilerde de myokloniler olmakla
beraber, burada absans komponenti daha belirgindir.
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Bu sendromlarda myokloniler 3 Hz'lik ritmik diken
dalga deşarjı ile beraberdir ve bilinçte etkilenme izlenir.
En büyük problem Juvenil Absans Epilepsi (JAE) ile
ayırmadadır. JAE de aynı yaşta başlar, sık olmayan
absans nöbetler vard ır, hastaların çoğunda JTKN'ler,
bir kısmında da myokloniler vard ır. Bu sendromların
ara formlarının olması, sendromların içiçe geçmesi
nedeniyle bazen hastalar ı sınıflamak güç olmaktad ır.
Juvenil Myoklonik Epilepsiyi, uyan ırken olan
JTKN'li epilepsiden ayırmak da güç olmaktad ır.
Başlangıç yaşı, sirkadien ritmi, tetikleyici faktörler
benzerdir. Ayrıca bu sendromda da MJ veya absans
olabilir. MJ'ler belirgin ise, JTKN öncesi giderek artan MJ'ler varsa tan ı daha çok JME'ye yak ındır.
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Uyku deprivasyonu ve erken uyanman ın nöbetleri tetiklediği gözönüne al ınarak öncelikle, hastan ın uyku,
uyanıklık siklusunun düzenli olmas ı önerilmelidir.
Uykuyu kaçırabilecek, çay, kahve gibi içekler geceleri içilmemelidir. Alkolun sadece sosyal olaylarda
ve az miktarda içilmesine izin verilebilir. E ğer hasta
fotosensitif ise visuel uyaranlardan kaç ınmalıdır.

KAYNAKLAR

Hastanın JME tanısı almasından sonra diğer ilk nöbetlerde seçilecek yoldan farkl ı olarak, tekrarlama
riskinin çok yüksek olmas ından dolayı tedaviye erken başlanması önerilmektedir. JME tedavisinde tercih edilecek ilaç valproatt ır (VPA). Diğer etkili ilaçlar, Idonazepam, barbituratlar, lamotrijin (LTG) ve
topiramate 'd ır (TPM) (20,21,22,23,24). VPA ile cevap
alınamadığı durumlarda bu ilaçlarla kombinasyonlar
yapılabilir. Levetiracetam antimyoklonik etkisi ile
bir tercih olabilir (23). Karbamazepin, fenitoin myoklonileri artırabilir, ancak JTKN'lerin iyi kontrol edilemediği durumlarda VPA, LTG ve TPM'a ek olarak
verilebilir (21 ). Okskarbazepin, vigabatrin, gabapentin, tiagabine de nöbetleri art ırabilir (21,23 ).

Juvenil Myoklonik Epilepside tedavi başarısı % 8090'dır. JME tedavisi hayat boyu olmal ıdır, tedavinin
kesilmesi ile relaps insidansı çok yüksektir. Yıllarca
tam nöbet kontrolünden sonra bile tedavi kesilmesine gidilse, neredeyse hastaların tümünde (% 92-95)
nöbetler tekrarlar (4).
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