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ÖZET
Epileptik hastal ıklar ın mizaç bozukluklar ı gibi epizodik bir seyir göstermeleri, iki hastal ık aras ında
gözledi ğimiz semptomatik ortak noktalar, yapt ığım ız çalışmalarda psikiyatrik bozukluk ta şıyan epileptik hastalar ın önemli bir k ısm ında mizaç semptomlar, görüldü ğünü saptamam ıza karşın, literatürde bu
konuda yap ılan çalışmalar ın yetersizli ği dikkat çekiciydi. Buradan yola ç ıkarak ba şladığım ız bu çalışmada hastanemize yatan ve DSM-III-R tan ı ölçütlerine göre iki-uçlu mizaç bozuklu ğu tan ısı alan 50
hastay ı inceledik. Sonuçta iki-uçlu mizaç bozuklu ğu olan hastalarda de ğişen oranlarda karma şık k ısmi
nöbetlere e şlik eden belirti ve bulgu oldu ğunu saptad ık. Bu sonuçlar ın olası patojenetik yönlerini tart ışarak, gelecekteki çal ışmalar ın doğrultusu konusunda ipuçlar ı çıkarmaya çal ıştık.
Anahtar sözcükler: İki-uçlu Mizaç Bozukluğu, Karmaşık Kısmi Nöbet, Tutu şma (kindling).
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a

SUMMARY

pe
cy

A lthough it is widely known that 1) epileptic diseases have an episodic course similar to mood disorders, 2) there are clinictrlly observed similarities between tehese two syndromes, and 3) affective syndromes are seen in a considerable portion of epileptic patients with psychiatric disorders, the studies in
this field appear to be rare in literature. In present study we therefore examined 50 patients with bipolar
mood disorders who met DSM-III-R diagnostic criteria and who esere admitted to our hospital sequentially. Consequently, we found that there is a variety of symptoms and signs associated with complex
partial seizures in patients with bipolar mood disorders. Also, we discussed the potential pathogenetical
aspects of the results, trying to find out the clues for future direction.
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GİRİŞ

Literatürde epilepsi-psikiyatrik bozukluk ili şkisini araştıran çal ışmaların iki özelli ği dikkati çekmektedir. Birincisi, çal ış malar ı n büyük
çoğunluğunun epilepsiyi ç ıkış noktası almasıdır, yani epilepsisi olan hastalar ın psikiyatrik durumlar ın ı n ara şt ırılmas ıd ı r. İ kinci özellik de bu
çalışmaların çok büyük bir bölümünün şizofrenibenzeri bozukluklar ı incelemesidir. Özel olarak
duygulan ım bozukluklar ı ve epilepsiyi değerlendiren araştırmacılar da bir nöbet bozukluğunun varlığını çıkış noktası olarak almış ve daha sonra
duygulammla ilişkili fenomenleri ara ştırmıştır. Bu
nedenle literatürde manik-depressif hastalarda karmaşı k kısmi nöbet semptomlar ının sıklığına ilişkin
çal ışmalar pek yoktur.
Bu konudaki ender çalışmalardan birinde Silberman, Post ve ark.(23) major duygulan ım bozukluğu (major depresif epizod, mani) olan hastalarda
karmaşı k kısmi nöbetlerdekine benzeyen duyusal,
bilişsel, duygulanımsal ve motor fenomenleri araştıBakı rköy Ruh ve Sinir Hastal ı kları Hastanesi.
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rılmış ; bunları karmaşık kısmi nöbetleri olan hastalar ve hipertansif kontrollerle kar şılaştırmışlardır. Klinik olarak karmaşık kı smi nöbetlere eşlik
ettiği söylenen psişik değişikliklerin, mizac ın bozulduğu dönemlerde aktif hastalarda da ortaya çıktığını bulmuşlardır. Afektif hastalardaki bu tür
değişikliklerin anlam ı henüz aç ık değildir. Pazarlara göre temporal ve limbik korteksteki gizli elektrofizyolojik anormalliklerin, afektif hastalar ın
bildirdiği semptomların altında da yatabileceği şeklinde bir spekülasyon öne sürülebilir. Yine bir baş-

ka çalışmada Lewis ve ark.(15) DSM-III'e göre
iki-uçlu duygulan ım bozukluğu tanısıyla ardarda
yatan 12 hastanın 6'sında beş ya da daha çok psikomotor epilepsi semptomu bulundu ğunu bildirmişlerdir.
Biz de bu çalışmada karmaşık kısmi nöbetlerle
mizaç bozukluklarının epizodik seyrini, epileptik
hastaların bir kısmında mizaç sendromlar ı görülmesini, tutu şma fenomeni üzerine son çal ışmaları
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ve karbamazepinin her iki durumda da etkilili ğinin gösterilmesini gözönüne alarak iki-uçlu mizaç
bozukluğu olan 50 hastada karmaşık kısmi nöbet
semptomlarını araştırdık.

noktürna, 18'inde (%36) hafif ila a ğır MSS travması ve 16'sında (%32) doğrudan ya da dolayl ı olarak (Menenjit, pnömoni, ağır kızamık gibi) MSS'ni
etkileyebilecek enfeksiyon öyküsü bulundu ğu görülmüştür (Tablo 8).

YÖNTEM VE GEREÇ

Olgu

Sayısı
Febril konvülsiyon
Enürezis moktürna
Travma
Enfeksiyon

Çalışmaya hastanemize yat ırılarak DSM-III-R
ölçütlerine göre iki uçlu mizaç bozuklu ğu tanısı konan 50 hasta alınmıştı r Hastalar ın yaşları 17-57
arasındadı r (ort: 31.3, SD: 9.59). Bunlar ın 21'i kadın(18-58 yaş , ort: 31.8, SD: 10.07), 29'u erkektir(16q-48 yaş , ort: 31.0, SD: 9.39). Hastal ık
süreleri 1-38 yıl arasında değiş mektedir(ort: 8.3,
SD: 7.31).
Hastaların çocukluklarında geçirdikleri ve daha
sonra MSS'ni her türden travmalara duyarl ı kılabilecek olaylara bak ıldığında; hastaların 2'sinde
(%4) febril konvülsiyon, 15'inde (%30) enürezis
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Hastaların soygeçmişleri epilepsi ve psikiyatrik
bozukluk açısından değerlendirildiğinde 1 1 'inin
epileptik, 20'sinin psikiyatrik öyküye sahip olduğu bulunmuştur; bu da s ırasıyla %22 ve %40 gibi
yüksek oranlara kar şılık gelmektedir (Tablo 9).

Ailede epilepsi
Ailede psikiyatr. boz.
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Tablo 8: Hastaların özgeçmişlerindeki MSS'ni etkileyebilecek olaylar.
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Çalışmaya Bak ırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları
Hastanesine yat ırılarak DSM-III-R tan ı ölçütlerine göre iki uçlu mizaç bozukluğu tanısı konan ve
tedaviye alınan 50 hasta sırayla alınmıştır. Bütün
hastaların tanıları hastanın kendi doktoru tarafından karşılıklı görüşme yöntemiyle ve DSM-III-R
tanı ölçütleri kullan ılarak konmuş : bütün tanılar
klinik içerisinde ekibin onayıyla doğrulanmıştır.
Böylece çalışmaya 49 manik, 1 depressif olmak üzere 50 hasta alınmıştı r Bunların hepsi hastaneye tedavi amacıyla getirilen akut olgular olduğ u için,
hastaların çalışmadaki gereçlerdeki sorular ı anlayabilecek durumda olmalar ına özen gösterilmi ş :
manik tabloları nedeniyle tükenmi ş , hareketli, i şbirliğine girmeyen hastalar çal ışmaya alınmamıştır. EEG incelemesi endikasyonu hastanı n kliniği
gözönüne alınarak konmuş : minimal de olsa EEG
patolojisi bulunanlar yine çal ışmaya alınmamıştır.
Ayrıca uykuya eğ ilimli, konfüzyonda bulunan, alkol ya da madde kullanı m bozukluğu olanlar da
çalışmadan dışlanmışlardır.
Hastalar üç ayrı boyutta değerlendirilmi şlerdir.
İlk boyutta hastanın cinsi, yaşı, hastalık süresi, epizod sayısı gibi veriler yan ında; febril konvülsiyon,
enürezis, kafa travmas ı , enfeksiyon, gece korkusu, uyurgezerlik, ailede epilepsi ve psikiyatrik hastalık öyküsü sorgulanmıştı r. Ikinci olarak Lewis ve
ark.'nı n psikomotor fenomenler olarak arad ıkları
belirti ve bulgular sorulmu ştur. Üçüncü boyutta
Silberman ve ark.'n ın (yukarıdaki belirti ve bulguları da içeren) 44 belirti ve bulgusu araştır ılmıştır
Hastalara soru formunu doldurtmak yerine kar şılıklı görüşmeyle yanıtların alınması yeğlenmiş; var
olduğu söylenen semptomun bildi ğimiz biçimiyle
bir karmaşık kı smi nöbet belirtisine uygunluğu ayrıntılı olarak sorularak denetlenmi ştir
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Sayısı
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Tablo 9: Hastaların soygeçmişlerinde epilepsi ve psikiyatrik bozukluk öyküsü.

Lewis ve ark.'nın hastalarında araştırdıkları 10
itemden (EEG patolojisi hariç) en s ık olarak de jâvu (27 hasta) görüldüğü, mistik deneyim hecmelerinin 23, kısa süreli, nedensiz anksiyete, korku ya
da kızgınlık hislerinin 16 hastada görüldü ğü saptanmıştır (Tablo III).
BELIRTI

Bayılma
Amnezi
Anksiyete, korku...
DEJA-VU
Mistik deneyimler
DEPERSONAL İZASYON

Korku varsan ısı
TAT VARSANISI
Otomatizm
METAMORFOPSİ

HASTA
7
4
16
27
23
7
7
1
2
1

%
14
8
32
54
46
14
14
2
4

2

Tablo III: Karmaşık k ısmi nöbetlere eşlik eden belirti ve
bulguların hastalarım ız arasında dağılım ı.

Değerlendirmemizin üçüncü boyutunda yukar ıdaki belirti ve bulgulara ek olarak Silberman ve
ark.'nın araştırdıkları geçici duyusal, bilişsel, duy46
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gulanımsal ve motor fenomenlere bak ılmıştır. Bunlar aras ında en s ık olanlar düşünce hızlanması (35
hasta), düşünce karışıklığı (21 hasta)dır Bunları
12' şer hastayla görsel ve i şitsel varsan ılar, 9 ar hastayla derealizasyon ve biçimlenmi ş görsel varsan ılar ve 7' şer hastayla epigastrik sansasyon, dü şünce
yavaşlaması, zamanın yavaşladığı hissi izlemektedir (Tablo IV).
HASTA
SAYISI

3
9
4
5
9
4
35
21
7
7
2
12
15
12
3
3
4
2
5

6
18
8
10
18
70
42
14
14
4
24
30
24
6
6
8
4
10
2
10
10
14
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Biçimlenmemi ş iş . vars.
Biçimlenmemi ş gör. var.
Konuşma blokaj ı
Denge yan ı lsaması
Derealizasyon
Yönelim bozuklu ğu
Düşünce h ızlanması
Düşünce karışı klığı
Düşünce yava şlaması
Epigastrik sansasyon
Evrenle bütünleşme
Görsel varsan ı
Ani içgörü
i şitsel varsan ı
Jamais-vu
Koku alğı sı boz.
Ani ayd ı nlanma
Renk algısı boz.
Ses alg ısı boz.
Tat algı sı boz.
Çevreyi tuhaf alg ılama
Zaman ı n hızlanması
Zaman ı n yava ş laması

a

BEL İRTİ/BULGU

sında afektif hastalarda bulunan sonuçlara benzerlik olduğu görülmektedir. Düşünce hızlanması, düşünce karışıklığı , görsel ve i şitsel varsan ı ,
derealizasyon, biçimlenmemi ş görsel varsanı, depersonalizasyon, epigastrik sansasyon, koku varsanıları, amnezi peryodları, denge yanılsamaları,
ses vurgusu değişmeleri, yönelim bozukluğu, biçimlenmemiş işitsel varsanı, jamais-vu ve otomatik
davranışlar hemen hemen e şit sıklıkla bulunmuştur. Yine onların çalışmasında düşünce yavaşlaması
UA-vu, koku/renk/tat/dokunma alg ısında değişmeler, metamorfopsi ve otoskopik durumlar daha
sık olarak bulunurken; bizim çalışmamızda konuşma blokaj ı ve zaman algısı bozukluklarının daha
sık olduğu görülmektedir. Ancak onlar ın çalışmasında düşünce yavaşlamasının daha sık görülmesi,
depressif hastalarının daha sık olmasına bağlı olabilir. Yine ~-vu bizim hastalar ımızın da en sık
bildirdiği semptomlardan biridir.
Sonuçta en az ından hastalarımızın bir alt grubunda karmaşık kısmi nöbet semptomlarının değişen oranlarda saptand ığı söylenebilir. İki
sendrom aras ındaki etyolojik bağlantılar henüz
açık değilse de; tutuşma fenomenine getirilecek perspektiflerin ve beyin nörokimyas ı ve elektrofizyolojisinin daha iyi anlaşılmasının konunun aç ıklığa
kavuşmasına yeni katkılar sağlaması beklenebilir.
Limbik sistemin ve onun etkinliğine eşlik eden psişik fenomenlerin anla şılması yönünde atılacak her
adım, afektif bozukluklar yanında en doğal emosyonların anlaşılması anlamına da gelecektir.
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Tablo 12: Karmaşık k ısmi nöbetlerle birlikte görülen diğer belirtilerin dağılım ı.

TARTIŞMA VE SONUÇ

Elde edilen bulgularda ilk göze çarpan nokta
hastalar ın soygeçmi şlerindeki epileptik ve psikiyatrik hastalık sıklığıdır. Sırasıyla %22 ve %40 olan
bu sı klık genetik yatk ınlık açısından anlamlı ipuçları verebilir. İ kincisi de hastaların özgeçmi şlerinde MSS'nin incinebilirliğini artt ıran etkenlerin
sıklığıdır. Geçmişlerinde hafif ila ağır travma öyküsü olanlar %36, do ğrudan ya da dolayl ı olarak
MSS'ni etkileyebilecek enfeksiyon öyküsü olanlar
%32 ve enürezis noktürna öyküsü olanlar %30'luk
oranlarla MSS'lerinin duyarl ığı artmış bir grubu
temsil etmiktedirler.
Hastalardaki bütün belirti ve bulgulara bak ıldığında birçok itemde Silberman ve ark.n ın çalışma47
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