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dan şüphelenilen epilepsi tipleri, benign rolandik
epilepsi, absms nöbetleri, Janz'm jüvenil myoklonik epilepsisi ve grand mal (tonik-klonik ve klonik-tonik-klonik) epilepsidir (3, 11, 12, 13). Öte
yandan bu epilepsilerin kal ıtım paternleri oldukça iyi tanımlanmıştır. Bu tanımlamayla sınır-parça-uzunluk polimorfizmi (RFLPs) de spesifik
epileptik genlerin lokalizasyonunun belirlenmesi
için klasik bağlantı analizi ile kombine şekilde
kullanılabilir (6).
Linkage terimi herhangi bir hastal ık (epilepsi
vb) için iki genetik lokus için aradaki uzak bir
ilişkiyi tanımlar ve yine o hastal ık için bir gene
rölatif polimorfik belirleyicinin lokalizasyonun
miktarını belirler. Kromozom üzerindeki genleri
lokalize etmek yöntemlerini Morgan ve okulumin
Drosophila Melanogester üzerinde yapt ıkları çalışmalardan öğrenmiş bulunuyoruz. Bu prensipler insanlar üzerine de belli şekilde uygulanabilir (52). Morgan' ın belirlediğ ine göre, eğer iki gen
kromozom üzerinde oldukça yak ın konumdaysa,
bu iki gen meyoz bölünme sırasında biribirinden
bağımsız hareket edemezler ve ayn ı gamete % 50'
den yüksek bir ihtimalle geçi ş gösterirler. Bu genler aktanlabilir özelliktedir. Öte yandan tek bir
kromozom üzerindeki iki gen birbirinden uzak
bir yerleşim gösteriyorsa bu genler aktanlamaz;
aynı devamlılığı gösteren kromozom üzerinde olsalar bile (42, 52)
Linkage'in kaybı (gerçekleşmemesi) kros-over'
in olmasına bağlıdır. Kros-over insanlarda s ıklıkla
rastlanır (meyoz bölünme esnasında), sonuç olarak kromozomun herhangi bir noktas ında genlerin rekombinasyonu meydana gelebilir. E ğer genler birbirinden yeterince uzaktaysa onlar ın arasında kros-over olay ının olması büyük ihtimaldir
(52). Rekombinasyon frekansım bir ölçüm olarak
kullamrsak insan genomu 3300 sentimorgana bölünebilir.
Herhangi bir meyoziste, 1,sentimorgan yoluyla DNA da ayrılan iki genetik belirleyici arasında
oluşacak rekombinasyonun % 1 şansı vardır (30).
Bu sentimorgan aral ığı yaklaşık olarak DNA nın
16 temel çiftini ifade eder. İki genin (bir belirle-

Spesifik epilepsilerin kromozomal lokalizasyonlanm belirlemekteki ilk ad ım, onların kalıtım
paternlerini belirlemektir. Bu belirleme şimdilerde myoklonik epilepsiler konusunda yap ılmaktadır. Bu çalışmalar 50 multijenerasyonel aile üzerinde, üç ayrı epilepsi programı halinde Los Angeles, Winston-Salem, NC ve Berlin'de yürütülmektedir. Bu çalışmalarda araştıncılar, kalıtım
prensiplerini ve 30 protein belirleyicisi ile parçasınır-uzunluk polimorfizmini kombine biçimde
kullanarak myoklonik epilepsinin (jüvenil) kromozomal lokalizasyonunu yapmaya çal ışmaktadırlar. Şu an önümüzde iki problem durmaktadır.
Bunlardan ilki spesifik epilepsilerin kromozomal
lokalizasyonunun bilinmemesi ve bundan dolay ı
bütün insan genomunun taranmak zorunda kal ışıdır. ikincisi spesifik epilepsi gen odağını n 106
ık bir temel gen çifti sahas ına daraltılması vel
özellikle genleri tayin ve say ım metodlarma ait
yetersizliklerimizin bulundu ğu bir durumda epilepsiden sorumlu geni bulmaktaki ve moleküler
defekti tayin etmekteki güçlüklerdir. Bir yaklaşım tarzı şudur ki deney hayvanlar ında deneysel
myoklonik epilepsiden sorumlu oldu ğu kuşkulanılan proteinlerin DNA fregmanlanm belirleyici
olarak kullanmaktır. Mesela deney hayvanlarında
myoklonik epilepsiye neden oldu ğundan şüphe
edilen gama-aminobütirik asit reseptör genleri benign myoklonik jüvenil epilepsilerde test edilebilir. Diğer yandan, öteki spesifik epilepsilerin kromozomal lokalizasyonlann ı tayin etmek için yukandakine benzer şekilde diğer protein belirleyicileri kullanılabilir. Kromozomal lokalizasyon belirlenir belirlenmez, rekombinan DNA teknolojisi
ile belli bir kromozom dokusundaki protein belirleyicileri ve parça-sınır-uzunluk polimorfizmi
için genlerin tam bir düzenlenmesinin belirlenmesi mümkün olacaktır.
Spesifik epilepsilerin anormal gen sm ırlannı ve
kromozomal lokuslarm ı belirlemekteki ilk ad ım,
monojenik geçiş modundaki epilepsi fenotipini
tanımlamaktan geçer. Tek gen defekti oldu ğun-
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yici gen ve epilepsi geni) bir sentimorgan aral ıkla
yerleşirse % 99 babadan çocuklara geçebilecektir (fig I). Uzakl ık arttıkça, iki özelliğin ayrı ayrı
geçebilece ği olasılığı daha büyüktür. Böylece Familyal epilepsideki ba ğlantı eğer belirleyici lokus
ve epilepsi lokusun birlikte kalıtsallığı % 90'dan
daha az değilse ya da 10 sentimorgan uzakl ıkta
ise daha kolay belirlenebilecektir. İnsan genomunda genlerin yerleşimini tayin eden bağlantı
analizinde kullanılan diğer bir yöntem, genetik
polimorfizmi ilgilendirir. Polimorfize bir popülasyonda bireyler arasında verilen bir genin yap ısındaki farktır. Polimorfizm ya da bireyler aras ındaki farklılıklar, nukleotid sıraları arasındaki
farklılıklardan ya da elektroforetik izozimlerdeki
farkl ılıklar gibi belirlenebilir (34, 58). Biz bu nedenle DNA mn tek s ıralı polimorfizmini ve polimorfi proteinleri sahneleyebilir. Bu polimorfizm
ile epilepsinin spesifik formunu belirleyebilir ve
eğer polimorfizm geni gibi aynı kromozomda ise
(syntenty) tayin edebiliriz (30). Bununla beraber
güçlük gösteren iki problem bulunmaktad ır. Birincisi bu problemin irdelenmesi konusu çok büyük olacaktır. Çünkü spesifik epilepsi geninin
kromozomal yerleşimi bilinmemektedir. Böylece
tüm insan genomu elenmelidir. İkincisi, spesifik
epilepsi geninin yerle şimi 16 temel çift bölgesine
sınırlanwsa gerçek moleküler defekti tan ımlama
problemi güçtür. Özellikle e ğer biz epilepsi doğuran geni göstermek için deneyimiz ya da metodumuz yoksa bu böyledir. Bir bölgenin kodlama kapasitesi çok karışma ve bulunma sıralarıyla, teorik olarak 200 amino asidin 2.000 polipeptidine
kadar olabilir. İnsan epilepsilerinde olasılıkla daha başarı sağlayan bir solüsyon, genetik epilepsilerin eksperimental modellerinde hastal ık nedeni
ile kuşkulanılan proteinlerin DNA fragmanlarm ın
araş tırılması ve belirleyicisi olarak kullanılmıştır.
Örneğin gama amino bütirik asit (GABA)
reseptör genleri, eksperimental hayvanlarda genetik myoklonik epilepsinin nedeni olarak ku şkulanabildiğinden onların DNA fragmanları benign
juvenil myoklonik epilepsilerde RFLPs olarak
kullanılabilir. Aynı zamanda diğer belirleyici proteinler diğer spesifiik epilepsilerin kromozomal
yerini lokalize etmede kullan ılabilir. Kromozomd yer tayin edilince DNA nın rekombinasyon
teknolojisi, bu RFLP genlerinin ve kromozom yerini veren protein belirleyicilerinin tam düzenlenmeleri ölçiilebilir.
Protein belirleyicilerini ta şıyan DNA segmentleri ve RFLP belirleyicilerinin çak ışması oluşturulabilir (28) (bak fıg 1). Onların yapıları daha
sonra her fragmandaki yerlerini ay ıran sınırlı endonükleazların spesifik pozisyonlarını belirleyerek ortaya konabilir. Şayet deneysel bir hayvan
da genetik epilepsiye neden oldu ğundan kuşku-

lanılan protein, gerçekten insan epilepsisinin nedeni ise, insan epilepsisi geninin yerle şimi ve kuşkulanılan proteinin geninin yerleş imi (juvenil
myoklonik epilepsi geni ve GABA reseptör geni)
aynı ve rekombinasyonu % 0 olacaktı r. Bu yöntemleri kullanarak spesifik epilepsi formunun gen
sıralarının idantifikasyonu bir realite olabilir. Bu
bölümde biz epilepsilerin genetik analize göre nasıl sınıflandınlacağını tartışacağız. Biz keza benign juvenil myoklonik epilepsinin, genetik ba ğlantı analizleri için ideal uygunlukta oldu ğunu
tartışacağız ve çeşitli monojenik epilepsilerde
bağlantı analizleri için kullanılabilen aday gen belirleyicilerini gösterece ğiz.
Genetik Analize Göre Epilepsilerin S ıruflandırdması:
Nöbetli hastalıkların genetik analizi en iyi,
özel nöbet tiplerinden ziyade, epilepsi ve epileptik
sendromlara uygulanır (8). Dünya Sağlık Teşkilatı'ndan Delgado-Eskuato ve arkada şları tarafından modifiye edilen epilepsi sınıflandırılması kullanılabilir. (Tablo 1) Genellikle genetik analiz
için en uygun olan epilepsilerin çoğ u benign olarak kabul edilir ve tedavi edilirler. Çünkü onlar
nöbetler arası dönemde nörolojik ve mental olarak normaldirler ve yine antikonvülzanlara yan ıtları oldukça iyidir ve bu ilaçların kesilmesiyle
yüksek oranda remisyon gösterirler.
Bu benign primer jeneralize ve parsiyel epilepsiler, strüktürel lezyonlardan olu şan epilepsilerden, progressif ve debilite ansefalopatilerden
Lennox-Gaustaut syndromu, Lafora-Kufs-Unverriaht-Cundberg-Hartung (36, 60, 26, 38, 57) gibi
heredofamilyal myoklonik epilepsilerden ve
Ramsey Hunt (31) sendromundan ayrılmalıdır.
Epilepsili hastaların çoğu birden fazla nöbet tipi••
ne sahiptir ve nöbetlerin klinik görünümü ya ş,
menstruasyon, antikonvülzan ilaç uygulamalar ıyla modifiye olabilirler. Bu nedenle nöbetlerin tipine ek olarak klinik hikayede anlat ılanlar kadar
diğ er fenotipik faktörler nöbetlerin tan ımında
anlamlı olabilir (olmalıd ır). Bu faktörler, interiksal EEG paternlerini, kapal ı devre televizyonda
kaydedilen epileptik ataklar ve EEG biotelemetri, başlangı ç yaşı remisyonu ve olası anatomik
lokalizasyonu kapsar. Ço ğu epilepsiler bu faktörlerin kombinasyonuyla belirlenir. Onlar ın hiç birinin geçişi bağımsız değ ildir. Bu multifaktörlere
örnek olarak absans epilepsilerde görülenler verilebilir (13). Klasik absans ve 8-12 Hz.lik absanslar, atakların klinik belirtilerinin ilgisi kadar idantiktirler. Fakat klasik ve pür absanslar çocukluk
esnasında baş lar, ataklar esnasında diffliz 3 Hz.lik
spike-wave paroksizmi gösterirler ve 16 ya şından
sonra remisyona girerler. Aksine 8-12 Hz.lik absanslar geç çocukluk ve adolesan dönemde ba şlarlar, ataklar esnas ında 8-12 Hz.lik bir ritm gös-
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terirler, sıklıkla tonik klonik konvülzionlarla birliktedir ve adült hayatta sürerler (12, 13). Jeneralize ve parsiyel epilepsilerin ayr ı ayrı belirlenen
fenotipleri arasında, pür klasik absanslar ın hemojen bir populasyonu, jüvenil myoklonik epilepsi,
pür grand mal tonik-klonik epilepsi ve kloniktonik-klonik epilepsi, benign rolandik epilepsi ve
oksibital epilepsiler, klasik familyal çal ışmalar ve
protein belirleyicileri ile RFLP kullanan ba ğlantı
analizleri için iyi örneklerdir (12, 13). Bununla
beraber son be ş yıl esnasındaki deneylerimiz, genetik analiz için en geçerli ve pratik epilepsi formunun benign jüvenil epilepsi oldu ğunu göstermiştir. Biz önce absans epilepsileri analiz etti ğimizde ve onların heterojen naturiinü h ızla farkettiğimizde bu olasılığı düşündük.
Bundan başka çalışılan absansların beş çeşidi
arasında jüvenil myoklonik absans ı oluşturan absansın en yaygın olduğu gözlenmiştir. Jüvenil
myoklonik epilepsilerin genetik çal ışmalar için
en geçerli olduğu konusunda ikinci anahtarımız,
klasik grand mal epilepsilerdeki analizimizden
gelir. Bir kez daha, uyan ırken olan konvülzionlanyla, jüvenil myoklonik epilepsinin, pür tonikklonik ve pür klonik-tonik-klonik epilepsilerden
daha yaygın olduğunu gözledik (fig. 3)
ABSANS EPİLEPSİLER
Son kapalı devre televizyon ve biotelemetri
çalışmaları absans epilepsilerinin (basit petit mal,
pur petit mal, piknolepsi olarak bilinende) epilepsilerin heterojen bir grubu oldu ğunu göstermiş tir (12, 13). Çocuklu ğun klasik absansı olasılıkla Metrakos ve arkada şlarının çalıştığı absans epilepsilerinin en geniş grubudur (46).
Onun iyi bilinen EEG özelliğ i bilateral serkron simetrik 3c/sec.lik spike wave kompleksleridir. Enteresan olarak 3 Hz. lik spike wave kompleksleri febril konvülsiyonlu ve Tokal epilepsili prebantların yakınlarında da yaygındır. Absanslı
hastaların % 14'ünün hastal ığı hem petit mal hem
de tonik-klonik nöbetlerle başlar. Hastal ığın başlangıcında nöbetlerin tek formu olarak petit mal
görüldüğü zaman, tonik-klonik nöbetler daha sonra hastaların % 32'sinde görülür. Klasik absansa
ek olarak Delgade-Escuata ve arkada şları (11, 12,
13) Janz ve arkada şları (33, 55) geç çocukluk ve
adolesanda başlayan fenotiplerde farkl ı genetik baz gösteren absans ın birkaç diğer formunu
ayırdılar. Bu çocuklarda ve adolesanda ataklann
günlük sıklığı nisbeten düşüktür. Fakat hastalar
hemen daima tonik klonik nöbetlere sahiptir ve
elektroklinik özellikler ileri ya şlara kadar ısrar
eder. Adolesan absanslann ın en yaygın formu
Janz'ın ımpulsif petit mal sendromunun ya da
benign jüvenil myoklonik epilepsinin bir kısmını
,
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oluş turan myoklonik, tonik-klonik, klonik-tonikklonik nöbetlerdir (11, 13, 33)
Juvenil absans epilepsilerin sıklığı az bir şekli,
spike wave formu yerine yüksek voltajl ı, bilateral
senkron ve diffuz 6-12 Hz.lik olan ıdır. Bu absanslar klinik olarak spike wave kompleksli absanslardan ayırt edilmezler. Jüvenil absans epilepsinin
daha nadir bir formu diffuz 6-12 Hz.lik ritimle
birlikte 8-12 sn. süren k ısa bilinçsizlik ataklar ıyla
birlikte olanıdır. Bunlarda stereotipik otomatizm
ve asimetrik myoklonusta birliktedir. Biz bu tipi
myoklonus absans olarak adlandırırız (13). (Tablo 2'ye bak).
Diğer nadir bir tabloda, hem çocuklukta hem
de adolesanda görülen diffılz 3-6 Hz.lik multiple
spike wave kompleksleri esnas ında ekstremite ve
gövdede simetrik myoklonik jerklerle birlikte olanıdır. Myoklonik aktivite klasik absanta Penry ve
arkadaşları tarafından tanımlanandan daha belirgindir (46). Fakat hastalar Lennox-gaustaut sendromuyla ayn ı zeminde düşünülemez (20). Ataklar myoklonik absans olarak adland ınlır (13).
Klasik absans, myoklonik absans, myoklonus
sans, 8-12 Hz.lik ritimle olan absans, Janz' ın impulsif petit malle birlikte olan absans ı valproik
aside iyi cevap verir. Janz' ın impulsif petit malle
birlikte olan absansında ilâcm kesilmesinden sonra % 90 darı daha fazla nüks ensidans ı, bu absans
tipini, pür absanstan ve tonik-klonik absansla birlikte olan absanstan ay ırmada yardım eder (11,
33). Jüvenil absans epilepsilerin di ğer formlannda ilâcm kesilmesinden sonraki nüks ensidansı
bilinmemektedir.
1961'de Metrakos (40) 3 Hz.lik spike wave
komplekslerinin, maksimum geçi ş in 10 yaşlarında (4.5-16.5) oldu ğu, 40 yaşlarında çok nadir görülerek daha yaşlı grupta h ızla kaybolan otozomal dominant bir özellik gösf -,?.rdiini ileri sürdü
ler. Bu ara ştırıcılar kardeşler ve çocukların % 50 kalıtımsal spike wave EEG kompleksi özelliğine (dominant geçiş ifade eder), hayattan esnas ında % 35 EEG özelliği gösterme
riski, % 12 generalize nöbetlerden birini ta şıma
riski, % 8 absans gelişme riski bulundururlar.
Benzer gözlemlerin son yorumlamalar ının çoğu, absansın rekurrens riskinin kesin Mendel ayırımıyla tek bir gen için urnulandan daha az olduğunu vurgulamıştır (1, 13, 15, 59). Bu bulgular ı
aç ıklamak için Anderman (1) di ğer genetik ve
çevre faktörlvinin klinik absans olu şmadan önce spike wave EEG özelli ği yaratmasıyla etkileşime girmelidir. örneğin iki gen lokum absansın
fenotipini meydana getirmek için etkile şime gereksinim gösterebilir (1, 13). Buna ra ğmen daha
muhtemel bir aç ıklama, absanslar ın önceki çalışmalarında kullanılmış olan heterojen populasyonun ve bu populasyondaki vakalarm bilinmeyen

kısmmın fenokopi ya da sporadik olabilece ğidir
(13, 59). Bu çeşitli hipotezlere göre geçi ş modelleri pür absanslann homojen modellerinde yeniden çalışılmalıdır. Bir önemli yol gösterici tonik
klonik nöbetlerle birlikte olmay ıp pür absanslar,
diğer fenotiplerin aksine çok iyi prognoza sahiptir. Bizim şimdi pür absanslarda antikonvülzan
ilâçlann kesilmesinden sonra dü şük remisyon
oranını, tonik klonik nöbetlerle kombine absansların ve jüvenil myoklonide bulunan absanslann
aksine genotipini aç ıklamak için tahminlerimiz
var. Bağımsız araştıncılar, pür absanslarda antikonvülzan tedavinin kesilmesinden sonra % 8095 üç yıllık nöbetsiz dönem oldu ğunu bildirdiler (13, 16, 44). Bir nüks belirtisi gösteren pür
absansh çocukların % 5-20'si farkl ı bir genetik
bazda sporadik olabilir ya da absans epilepsideki absanslar hastan ın hayatının süresinin çoğunda
sürer ve yüksek nüks oranma sahiptir. Bu absans
tipleri olasılıkla farkl ı geçiş modellerinde ayrı
hastalıkları gösterir. Çünkü hayat esnasında düşük
riskte kal ıtımsal EEG özelliklerinin kaybolu şu ve
bir hayat döneminde epileptik özelliklerin kal ıcılığı genetik olarak belirlendi ğinden, bu epilepsilerin kaldım paterni, antikonvülzan tedavinin kesilmesinde olasılıkla nüksün ya da remisyonun belirlenmesinde çok önemli olabilir (13). 3 Hz.li spike
wave kompleksli çocukların klasik absansı epilepsili bütün hastaların % 3-4'üdür (9-20). Jüvenil absans, 4-6 Hz.li multi-spike-wave komleksli bening
jüvenil myoldonik epilepside gözlenir.
Benign myoklonik jüvenil epilepsi sendromu
conservatif bir de ğerlendirmeyle epilepsili tüm
hastaların % 4-8'ini oluşturmaktadır ve Janz (33)
bu hastalığa sahip kişilerin tüm epilepsi tiplerinin
% 10'unaan daha fazlasını oluşturduğunu ileri
sürmektedir. 8-12 Hz. diffuz ritimli jüvenil absans
3-6 Hz.li spike wave kompleksli myoklonik absans ve 8-12 Hz.li diffuz ritimli myoldonus absansı oldukça nadir durumlardır (48). Riyas, Fishel
ve Kessler (19) tarafından ileri sürülen iki ba ğımsız bildiri, pür absanslarm 6 p kromozomlannda
oldukça histolojik uygunluk kompleksleri allelleri ile birlikte oldu ğunu ileri sürmektedirler. Absanshlann 42 ve 25'inci probantlannda s ırasıyla
Rivas (48), Fishel ve Keesler (19) oldukça anlamlı AI-B8 haplotip buldular. Neg-Olofsson ve arkadaşları (17) bununla birlikte sabit sonuçlar bulmadılar. Onlar absansl ıların 16 proband ında AIB8 haplotipi insidansını azalmış buldular.

Resim 2, 3). (Keza epilepsinin bu formu Janz' ın
impulsif petit mal ve-adolesan ile geç çocuklu ğun
benign myoklonik klonik-klonik-tonik nöbetleri
olarak bilinmektedir). (11, 13). Ba şlangıç yaşı
peaki 13-15 arasındadır. Aç ıkça klasik absans ve
Lennox-Gustaut sendromunkinde daha geçtir, vakaların % 95'i sabah uyan ırken grand mal konvülsiyonlardan şikayet eder. Daha yak ın analizler
göstermiş tir ki, bu hastalar, uyancl ıktan kısa süre
sonra, hafif sporadik myoklonik jenklerden de
yakınırlar (bilinç kayb ı olmaksızın). Sporadik
myokloniler vakalann % 3-5'inde yegane bulgu
olarak görülür ve daha sıklıkla tonik-klonik, klonik-tonik-klonik nöbetlerin uyanırken görülmesinden önce görülür. Absans ataklar ı da hastaların
% 37'sinde bulunur. Janz (33) Latince kelime impulsiopnon minor (petit mal) nöbetleri tan ımladıOndan İmpulsiv petit mal terimini tercih eder.
Bunun elektroklinik özelliklerinin son analizleri
tedavisiz vakalann yaşam boyu sürdüğünü göstermektedir ve pür absanslar ın aksine bu hastal ıklı
kişiler spontan olarak düzelmezler. EEG özelli ği
olarak, diffılz 4-6 Hz.lik multi spike wave kompleksleri bulunur. Hastaların hayatlarının çoğu esnasında elektroklinik özelliklerin ısrarı, ilaç tedavisinin kesilmesinde bu durumun yüksek rekürrens oranını (% 90) aç ıklar (14). Tsubol ve Christian (54-55) jüvenil myoklonik epilepsili 319 hastanın akrabalann ı araştırdılar ve hastalar ın
% 27.3'ünde bal? çocuk veya karde şlerin epilepsi
hikayesine sahip olduklarını buldular ve kad ın
hastaların % 33.5'nun epilepsinin pozitif aile
hikayesine sahiptiler. Managhan ve arkada şları
kriptojenik myoklonik epilepsili 29 probantta
HLA haplotipin genetik ilişkiyi araştırdılar ve anlamlı ilişki bulmadılar.
GELENEKSEL GRAND MAL EPİLEPSİ
Epilepsinin bir fonotipi olarak jüvenil myoklonik epilepsi ayınmına ek olarak şimdi pür klasik
grand mal epilepsinin iki formu tan ınmaktadır
(Bu epilepsinin diğer adları, generalize tonik-klonik ve klonik-tonik-kloniktir (13). Grand mal
epilepsiler absans epilepsiler, myoklonik epilepsiler ve epileptik ataklarm di ğer formlanyla birlikte olmadıkları zaman pür kabul edilmektedir.
Yalnız Konvulsiv nöbetler hastay ı etkilemektedir. Bütün epileptik hastalar ın % 4-10 tek atak
tipi olarak pür grand mal epilepsi bulundururlar
(9-13). Sıklıkla uyanırken olan nöbetlerin kloniktonik-klonikten ibaret ilk alt grubu genellikle uyku deprivasyonu, a şırı yorgunluk, alkol alımıyla
provake olurlar. Bu nöbetler İnteriktal dönemde
diffilz 4-6 Hz.lik multip spike wave EEG özelli ğine sahiptirler. Difftiz 4-6 Hz.lik multi spike wave

BENIGN JüVENİ L MYOKLONİK EPİLEPSİ
Berlin'den Janz ve Los Angeles Okulu benign
jüvenil epilepsiyi absanslardan ve geleneksel grand
mal epilepsiden ayrı bir hastalık olarak ayrılmasından başlıca sorumlu kabul edilmektedir (Bak

61

kompleksleri ilk klonik faz esnasmda görülürler
ve ritmik 16-18 Hz.lik h ızlı spikelar tonik kontraksiyonlardan önce gelirler. Multi spike
wave kompleksleri son klonik faz esnas ında tekrar görülürler. Klonik tonik klonik nöbetler jüvenil myoklonik epilepsiden sorumlu yap ının fenotiplerinden biri olabilirler (11, 20).
Pür grand mal epilepsi oldukça iyi prognoza
sahiptir, çünkü konvülzionlann % 85'i valpreik
acid tedavisiyle kaybolurlar. Bizim bu hastalardaki son deneylerimiz onların elektroklinik özelliklerinin hayatın geç dönemlerine kadar sürdü ğü ve
ilacın kesilmesini takiben ço ğu hastalarda nöbet
tekrarladığıdır (II). Grand mal epilepsinin ikinci
alt tipi, interiktal EEG özelliklerinin iyi şekillendiğ i 3 Hz.lik spike wave ve multi spike wave
kompleksleri gösteren tonik-klonik nöbetlerden
ibarettir. Seyrek olarak bu nöbetler nokturnal
tonik klonik nöbetler olarak görülürler ve karakteristik olarak 1 ve 2. dönem uykuda ortaya ç ıkarlar. Daha sıklıkla tonik klonik nöbetler hem
diürnal hem de noktürnal saatler esnas ında olurlar. Gastaut ve Tassinari (20) ile Pedersen ve Krogh
(45) in yaptığı çalışmalarda pür grand mal tonikklonik nöbetlerin % 64-75'inin tedaviyle kayboldu ğu,' % 22'sinin sıklıklannın azaldığı görülmüştür. Bu nöbetlerin remisyon oran ı klonik-tonikklonik nöbetlerinkinden daha iyidir. Çünkü ilaç
kesildikten sonra nüks oran ı % 8-20 oranındadır.
Tonik-klonik nöbetlerin geçi ş ,tarzı tayin edilmemiş tir. (7). Fakat bir genetik çal ışma Eisner ile
arkadaş ları (18) ve Tsuboi ile Endo (56) tarafından aile araş tırmalarında yapılmıştır. Eisner ve
arkadaşları (18) tonik-klonik konvülzionlu hastaların ebeveynlerini ve karde şlerini muayene ettiler ve % 1.75 olan kontrol oran ına göre oldukça
yüksek olan % 5.26 nöbet oran ın' buldular. Konvülziv nöbetler, epilepsinin prebant ın (genetik
hastalığın ilk tesadüf etti ği kimse) 4 y ıllık olmasından önce görüldü ğü akrabalarda en yayg ındır
(% 8.3). (20). Tsuboi v@ Endo (56) aural ı ve aurasız tonik-klonik nöbetli 30 hastan ın çocuklarına
sınırladılar. Aurası olmayan generalize tonik-klonik nöbetli probantlar ın, çocukları % 4.7 epileptik nöbetlere ve % 16.8'ya febril konvülziyonlara
ya da nöbetlere sahipti. 102 çocu ğun yapılmış
EEG'Ierinde % 37 jeneralize epileptiform patern
vardı (56)
KALITIMSAL İNSAN EPILEPS İLER İNDE
GENETIK BA ĞLANTI
Absans, jüvenil myoklonik epilepsi, klasil
grand mal epilepsi ve rolandik epilepsi gibi, benign primer jeneralize ve parsiyel epilepsilerin hiç
birinde defektif gen varl ığı idantifiye edilmemi ştir. Aksine Lafora'n ı n inklüzyon body hastal ığı

62

(36) Kufs'un Lipofuscinosis'i (60) ve Kufs'un
gangliosidosisi gibi progressif ve fatal myoklonik

epilepsilerde bir hücre olu şumunun varlığı idantifiye edilebilir. Primer benign epilepsilerde defektif bir gen varl ığı idantifiye edilmemesine ra ğmen
epilepsi özellikleri ve kromozomal yerle şimlerin
bazı işaretleri arasında bağlantı aramak yararl ı bir
yaklaşımdır (tablo 3). Bağlant ı, skor yöntemleriyle istatistik olarak hesaplanabilir. (Haldene ve
Smith tarafından geliş tirilen Log skor ve log edds
yöntemleri)
Son zamanlara kadar ba ğlantı işaretleri genellikle polimorfik olan kırmızı kan hücre ve serum
proteinleriydi. Proteinlerin farkl ı şekilleri genel
olarak elektroforezis yoluyla ya da antijen-antikor reaksiyonu ile ayrılmaktayd ı
Örneğin bazı genotipleri iki farkl ı genin yarattığı elektroforetik mobilite gözlenerek ve bu değerler standartlarla k ıyaslanarak belirlenmi şti.
Kromozomal yerin i şareti daha sonra sitojenetik
olarak ya da bir protein belirleyicisinin yeri bilinen diğerine bağlayarak gösterilmi şti. Analizin
yapılabilmesinden önce, hastal ığın kalıtım şeklinin bilinmesi zorunlulu ğu, klasik bağlantı analizinin eksikliklerinden biriydi. Ba ğlantı analizine
kalıtım şekli bilinmeksizin metindeki farkl ı kahtim modellerinde ba ğlantı çalışmaları yaparak girişilebilir. Hodge ve arkada şları (29) metindeki
farklı kalıtım modellerinde kabul edilebilir dengelenmiş verilen için lod skor sonuçlar ını göstermiştir. Bağlantı analizinin kalıtım modelleri konusunda bilgileri bulundurmasından beri bağlantı
analizi ve ay ırım analizi, ayırıma dayanan bağlantı analizi yerine tamamlay ıcı metod olarak kombine yapılabilir (35) RFLP nin geli şi (oluşu) (6)
bağlantı analizlefini nakletme ya da kopyesini
ç ıkarma yerine DNA kullan ılmasını mümkün kılmaktad ır. Bu sadece çok geni ş sayıda bağlantı
analizi olasılığının genişlemesini değil aynı zamanda DNA ile direkt çal ışarak polimorfizmi belirlemek için temel (esas) s ıralara gerçek bir bak ış
sağlar. Nörolojik hastal ıklara ait ba ğlantılar için
tek sıra DNA polimorfizmi sonuçlar ı şimdi myotonik distrofide (kromozom 10 (25, 49) Duchen
tipi rnuskuler distrofide (kromozom 4) (22, 23)
sinde kullan ılmaktadır. DNA sınırlayıcı enzimler
DNA daki spesifik sıraları belirler ve uzunluklar ı
belirlenmiş parçaları olu şturan endokonukleolitik bölünmeleri katalize eder. Spesifik gen s ıralarını kodlayan sınırlayıcı fragmanlar daha sonra
agar jeldeki elektroforez yoluyla moleküler büyüklüklerine göre ayrılabilirler ve Southern tarafından geliştirilen hybridizasyon yöntemiyle belirlenebilirler (51). Bir özel s ınırlayıcı fragman ın
uzunlu ğu konusunda bireyler aras ındaki farklar
1-ya bölünme yerinin yoklu ğunda ya da yeni birinin teş kilinde ortaya ç ıkan DNA daki bir veva

olan mesanger RNA (mRNA) ya spesifik olan tamamlayıcı DNA (cDNA) yap ılabilir.
Tesadüfi DNA segmentlerinin üremelerinin situ hyoridizasyon yoluyla özel bir kromozoma atfedilmiş olabilir. RFLP sonra bu cDNA lar ın tek
kolundan yapılabilir. Ve insan epilepsilerinde genetik bağlantı analizi için kullanılabilir. RFLP
nin tarama i ş lemleri, bakteriler bulunduran plasmid ya da kozmidlerin taranmas ının veya phage
plaklarının yeniden birleş mesinin tek sıra bir
DNA fragmanının varlığına dayan ır (4). Bilinen
her lokus parçasıyla, tek sırayı bulunduran yani
kombine bir phage (yiyen) idantifiye etmek ve
bu nedenle ilgili lokusa ba ğlamak mümkündür.
Epilepsilerde patofizyolojik olarak ilgili olan protein araş tırmaları çentik nakilleriyle radyoaktif
yapılabilir ve kromozomal bir harita yapmak için
tamamlayıcı sırayı bulunduran ürünleri idantifiye
etmek için kullanılabilir (49). Epilepsi genleri
hakkında elde edilen harita durumu iki önemli
sonuca sahiptir. Birincisi, bu bilgi Sickle-cell mutasyonunda yap ıldığı gibi, genetik dan ışma çabalarında yardım etmek için prenatal ve presemptomatik testlerden DNA polimorfizmini sa ğlayan
pratik de ğere sahip olaca ğıdır (34). İkincisi, epilepsinin spesifik formundan sorumlu olan gen ortaya konabilir ve çal ışmalar beyindeki ifadesini
bulmak için planlanabilir. Bu epilepsi genlerinin
etiketlenmiş (tek kollu) cDNA lar ı, çeşitli beyin
bölgelerinde mRNA ların seviyesini ölçmek için
hybrdizasyonda ve çeşitli bölgelerde mRNA
İNSAN EPİLEPSİLERİNİN ADAY GEN
BELIRLEYICILERI
larının büyüklüğünü belirlemek için Northern
Blod analizinde kullan ılabilir.
GABA inhiblasyonunu sa ğlayan reseptor proBu makalenin giri ş bölümünde zikredildiğ i gibi
epiepsinin spesifik protein belirleyicisinin yeri teinler, genetik myoklonik ve grand mal klonik10 temel çiftin bir bölgesine daralt ıldığında, tonik-klonik nöbetlerin eksperimental modellegerçek moleküler defekti belirlemekte problem rinde anormal oldu ğu gösterilmi ş olan bir grup
var olabilecektir, çünkü epilepsinin nedeni mole- proteindir (tablo 4). Onlar ın subunit kompozisküler defekti belirleyecek deney ve biokimyasal yonu ve aminoasid sırası kimlikleri şimdi RFLP
test yoktur. Bu problemi önlemek için insan epi- yapımının hazırlanmasında dikkate alınmaktad ır.
Midbrain substansiya nigrası açıkça GABA
lepsilerini etkileyen k ısımları bulmak amac ıyla
insan ve hayvan DNA arasında olası bir benzerlik erjik droglann nöbetlerin yay ılmasının kapsamıkullanılabilir. Deney hayvanlarında monojenik na etki yaptığı yerdir (32). Keza GABA erjik reepilepsilerden sorumlu protein ve proteinlerin s ı- septörlerin azald ığı ve GABA erjik fonksiyon
rası izole edilebilir ve genetik ba ğlantı analizinde azalmasının mongolien gerbillerde myoklonik
bir RFLP ara ştırması olarak bu proteinlerden bi- ve tonik-klonik nöbetlere yol açt ığı yerlerden
rinin yerini kodlayan aminoasit s ırası kullanılabi- biri olarak varsayılmaktadır (bu bölümde Olsen
arkadaşlarının çalışmalarına bak) Midbrain
lir.
Genetik bağlantı analizi,sonra böyle bir prote- periakuaduktal gri cevherde GABA ve Benzodiainin kromozomal yerle şiminin, insan epilepsi lo- zepin reseptörlerinde azalma da bu epilepsilerde
kusuyla idantik olup olmadığını belirlemek için gözlenmiş tir. Bu nedenle GABA reseptör protekullanılabilir. Tablo 4'teki liste genetik epilepsile- inleri, bazı insan myoklonik ve tonik-klonik epirin eksperimental şekillerinde anormal oldu ğu lepsilerinde moleküler defektin muhtemel yeridir.
gösterilmiş olan baz ı proteinleri vermektedir. Bu Bu makul yol özellikle benign jüvenil myoklonik
proteinlere ait gen mesajlar ı, onların DNA RFLP epilepsilere uygulanabilir. Bu hastalar gerek kliolarak kullanılmaları için haz ırlanmasında ilk ola- nik gerek elektroensefalografik olarak mongolirak idantifiye edilmelidir. Bu proteinler için yen gerbilerdekıne benzeyen nöbetlerden yak ın-

daha çok baz ın yer değiş tirmesinden ya da 2- Bir
fragmandaki DNA bloklar ının girip ç ıkmasından
meydana gelebilir (52).
Teoride ş ayet tek bir genomik allel (de ğişiklik) epilepsi özelliğinin oluşmasından sorumluysa, bütün afetzede bireylerin DNA lar ında ilgili allel bulunmal ıdır (veya bütün gen ta ş ıyıcılan), fakat afetzede olmayan bireylerde de bulunmamal ıdır (taşımayanlar). Şayet bir ailenin iki üyesinden birinde bulunursa ayn ı allel lokusta umulandan daha sık rastlanır. Bu buıgu belirleyici RFLP
ve epilepsi arasındaki bağlantı olasılığını arttırır.
Lod skoru çal ışmadaki allelerin tümünün toplamıdır. üçten daha yüksek bir lod derecesi (ba ğlantı için anlam ı 1000:1) bağlantı yönünde kuvvetli destek kabul edilir. Genetik de ğişikliği belirlemek için, klinik epilepsi özelli ği ve bilinen protein belirleyicisi aras ındaki bağlantı ilk olarak
teşkil edilmelidir. Daha sonra hastal ığa ait ba ğlantı bulgusunu daha kesin tayin edebilir. Biz keza onları n EEG özelliklerini kaydederek ve RFLP
işaretleyicileri ile bu ek bilgiyi sa ğlayarak epilepsiler için gen taşıyıcılar' kesin idantifiye edebiliriz. Çoğu polimorfizm belirleyici lokustad ır. Sonuçta hastal ık lokusunu çevreleyen kromozomal
bölge tam tayin edilebilir ve bu lokustaki genlerin
kesin düzeni somatik hücre genleri kombine edilerek ve DNA üreme teknikleriyle analiz edilebilir
(30, 39, 49, 50, 52)
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nöbetler yayılır, sekonder jeneralize nöbetler
meydana gelir (10, 21) Iyon ttranslokasyonuna
giren channel proteinleri ve (Na, K) ATPase enzimleri bu nedenle benign rolandik epilepsi gibi
genetik parsiyel epilepsilerin mümkün ara ştırmaları için dikkate al ınan diğ er grup proteinlerdir.
Onların biokimyasal yap ıları, subunit kompozisyonlan uygun aminoasid dizileri yoğ un olarak
araştırılmaktadı r.

maktaydılar. Ayrıca bu epilepsiler valproik asid
ve -vinyl-GABA- gibi antikonvülzanlara oldukça
duyarlıdır, her biri benzodiapezin-GABA reseptör
kompleksi gibi aynı protein kompleksi üzerine etkilidir ya da GABA düzeyini yükseltirler. Ayn ı
mantık yolu kullanılarak -endorfinler (adenozin,
inosin ve hipoksantin ile ilgili reseptörlerde dikkate alınabilir (37). Böyle reseptörlerin varl ığı
sağlanamamış ve onların aminoasid dizilerini belirlemek henüz gerçek bir amaç de ğildir. Endojen
antikonvülzan substanslar, endorfinler, adenozin, inozin, hipoksantin konvülziv nöbetleri durdurmada önemli oldu ğundan beri (eğer gerekmiyorsa) (37) e ğer bu substanslan yetersiz bulunduran ve grad mal konvülzionlann bu şekilde kalıtımsal kapasitesini taşıyan insanlar varsa onlara
başvurmak makul olabilir (bu eldeki Bajoro ve
arkadaşları bölümüne bak)
Tower'in 1965'te insan epilepsilerinde serebral
elektrolit metabolizmasını anlamak için yaptığı
ilk giriş imden beri, aktif K/transportundaki anormallik ve bozulmuş (Na K) pompasından insan
parsiyel epilepsilerindeki rolünden ku şkulanilmış tır (53). Tower (53) eksternal ortamda K toplamak için, cerrahi olarak nöbeti olan hastalardan
çıkarılan korteks parçalar ının yetersizli ğini gösterdi. 1975'te Rapport ve arkada şları adenozin
trifosfata bağlı Na ve K mun epileptik insan beyinlerinden izole edilen homogenatlarda (birbirine benzeyen) azalm ış aktiviteyi gösterdiler (47).
Çok yakında Griser ve arkadaşları (21) kompleks
parsiyel nöbetli hastalardan cerrahi olarak eksize
edilen anterior temporal lopta Tower'in hipotezini verifiye ettiler (53). Sinapslarda ve glia hücrelerinde adenozin trifosfata ba ğlı Na ve K un oran ının özellikleri ve fonksiyonu Na ve K pompas ının
geçişini bozarak de ğiştirildi. Metabolik ve trofik
değişikliklerin epileptik de şarjlar esnasında, hatta
insan parsiyel epilepsilerindeki gliozis alanlar ında
bile nöronlar ve myelinsiz glia hücreleri aras ında
olduğ u bilinmektedir (özellikle hipokampal sklerozlu kompleks parsiyel nöbetlerde). İki bağımsız
çalış ma son zamanlarda glia hücrelerinin fonksiyonlarının nöbetlerin kötü sonuçlarından nöronlan korumak oldu ğunu göstermiştir. Genetik odiojenik face nöbetlerinde ve kobalt odaklannda
Woodbury ve arkada şları (bu ekteki bölüme bak)
nöbetler esnasında glia hücrelerinin koruyucu
özelliklerinin artm ış HCO-3 ATPase ve karbonik
anhidraz aktivitesi ve bozulmu ş anyon transportuyla belirlendi ğini gösterdiler. Bu kavram ı desteklemede Delgado-Eskueta (10) so ğukla yaratılmış epileptik fokuslar ında, interiktal dönemde
hem sinapsda, hem de Ola hücrelerintle (Na,K)
ATPase aktivitesinin bozulmu ş olduğunu gösterdi. Nöbet esnasında glial (Na K) ATPase yoluyla
ekstrasellüler K un yetersiz geçi şi olur ve fokal

EPİLEPSİLERİN ANLAMI VE GEÇI ŞI
(penetransı), (görünümü)
Epilepsinin genetik mekanizmasının anlaşılması etkilenmiş genin lokalize oldu ğu yer ile kom şu
ve diğer genlerle ili şkisinin ne oldu ğunun bilinmesiyle başanlabilir. Böylece epilepsi genlerinin
izolasyonu bu genlerin penetransını ve değişebilir
ifadelerini ortaya koymay ı mümkün kılabilir. Şayet strukturel bir genin fonksiyonunun görünümü
veya oluşu modifiye genlere ba ğlıysa (prosessing
genler, temporal genler, archi tectural genler)
sonra strüktürel genleri ifade eden bu genlerin
herhangi birisindeki mutasyon muhtemelen strukturel genlerin kendisindeki bir defekte benzer bir
fenotipini meydana getirebilecektir (50).
Familyal epilepsilerin bütün jenerasyonlan etkilenmiş ailelerde görüldü ğü cevapsız kalmıştır.
Konvülzionlu çocukların babalarından ziyade
annelerinde epilepsi ensidansının daha yüksek olduğu 1952'de Ounsted taraf ından bildirilmiştir
(43). Harvalda (27) gerçek epilepsi insidans ını babalara göre annelerde erkek karde şlerden ziyade
kız kardeşlerde daha yüksek buldu. Doose (14)
ve arkadaşları fotojenik epilepsili bir ailenin üç
jenerasyonunda kadınlarda nöbet ensidansını daha yüksek buldu. Tsubol ve Christian (55) keza
jüvenil myoklonili hastalar ın kızkardeşleri, anneleri ve kadın akrabalannda epilepsi ensidans ını
daha yüksek buldular. Kad ınların ve onların yakın akrabalar ı arasında ilk hastalananlar ın frekanslarmın daha yüksek olu şu kalıtımın poligenik
tarz ına uygun değildir. Bir genin mutasyonunun
diğerine nasıl etkilediğinin anlaşılması, struktürel
bir genin oluşumunun nihai anlaşılmasında rol
oynayan lokum belirlemeyi mümkün k ılar. Böylece, ş ayet mutant genler, epilepsilerin kromozomal olarak lokalize olmasının fizyolojik ad ımlarının sırasında rol oynarsa, epilepsinin ayn ı kromozomda kümelenmiş yakın bağlantısı olan çeşitli
genlerin mutasyonlann ın sonucunu ya da ayn ı
koordinat kontrolü altında mı olduğu araştınlabilir.
Nihayet mutasyonun etkilerini bast ırabilecek
genlerin ya ila normal olu şan genlerin araya sokulması mümkün olabilecektir. Bu yakla şımdan
biz epilepsinin spesifik formlanmn, klinik olarak
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ifade edebilmek için iki veya daha fazla gene karşın birine gereksinim gösterdiğini, niçin kadınlann klinik belirti eşiğinin daha düşük bulunduğunu (14, 27, 43), niçin epileptik ki şilerin verimliliğinin normal populasyonun % 60.4 oldu ğunu, niçin erkeklerin verimlili ğinin kadmlannkinin
% 5.2 si olduğunu nihayet anlayabilece ğiz.

Tablo: 1
EPILEPSILERIN SINIFLANDIRILMASI

1- Primer jeneralize epilepsiler (spesifik ya ş penotransı ile genedik olarak belirlenmi ş)
A- Absans Epilepsiler
1-Diffüz 3 Hz.li çocuklu ğun klasik absansı
(spike-wave)
2- Jüvenil myoklonik epilepsi absans ı: Adolesanda baş layan difffiz 3-6 multi-spike-wave kompleksi bulundurur.
3- Diffüz 8-12 Hz. ritim ile jüvenil absans.
4- Diffüz 5-6 Hz. multi- spike- wave kompleksli
Myoklonik absans.
5- Myoklonus absansı : Fragmantar myoklonus
otomatizm ve diffüz 8-12 Hz.li ritim.
B- Myoklonik Epilepsiler
1- infantua benign myoklonik epilepsisi
2-West sendromunun benign farnilyal epilepsileri
3- 3.6 Hz. multi - spike- wave kompleksli ve
montal gerilemenin olmadığı erken çocuklu ğun
myoklonik nöbetleri (Doose sendromu)
4- Janz' ın jüvenil myoklonik veya adolesan ın
veya geç çocuklu ğun diffuz 4-5 Hz.li multi- spike
wave kompleksli benign myoklonik nöbetler!.
İmpulsiv petit mal veya Herpin-Janz sendromu da
denir.
C- Crand mal Epilepsiler
1-Klonik-tonik-klonik epilepsiler
2-Tonik-klonik epilepsi
II- Primer Parsiyel Epilepsiler (Spesifik ya ş penetransı ile genetik olarak belirlenmi ş)
A- Sentro-temporal spike'li rolandik epilepsi.
B- Oksipital spike - wave kompleksi! benign oksipital epilepsi.
Sekonder ya da Semptomatik Parsiyel Epilep-

siler (Yapısallezyonun neden oldu ğu
A- Bilinç kaybı ya da bozukluğ u olmayan sekonder veya semptomatik parsiyel epilepsiler.
1- Sensorio-motor epilepsiler
2- Parsiyel veya fokal motor epilepsiler.
3-Kojewnikow epilepsiler
B- Bilinç kaybı ya da bozulmasıyla birlikte giden
sekonder veya semptomatik Epi.
1- Temporal epilepsiler. a-Medial bazal limbik
veya hipdkampal epilepsiler, b- Amigdaleid veya
anterior temporal polar epilepsiler, c- Lateral postenor temporal epilepsiler, d- Operküler veya Reil
adası epilepsileri.
2- Frontal lob epilepsileri. a- Cingulat epilepsiler, b- Ek motor epilepsiler, e- Orbitofrontal veya
prefrontal epilepsiler, d- Dorsolateral epilepsiler
3-Medial oksipital-hipokampal epilepsiler
IV- Sekonder jeneralize epilepsiler (yap ısal lezyonların neden olduğu)
A- Tonik-klonik epilepsilere dönü şen basit parsiyel nöbetler (sekonder tonik-klonik epilepsi)
B-infantil spazmlar (propulsiv petit mal, hipsaritmiyle birlikte olan infantil myoklonik ansefalopati (West sendromu)
C- Myoklonik astatik veya atonik epilepsiler (epileptik drov ataklar, atipik absansiar, mental retardasyonlu çocuklarda Lennox-Gastaut sendromunun tonik nöbetieri)
D- Demansla birlikte olan adolesan ve adultte
progressif myoklonik epilepsiler (UnverrichtLundborg-Hartung, lafora, Ramsay Hunt ya da
Kufs'un myoklonik epilepsileri)
V- S ınıflandırılmamış epilepsiler.
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TABLO 2
ABSANS EPİLEPSİLER
Klinik Bulgular
Epilepsi
tipi

CCTV de iktal
belirtiler

EEG Bulgular
Baş lang ı ç
ya şı (Y ı l)

Tonik Geç
3 Hz
klonik çocuk
spike
nöb. % devam % wave

4-6 Hz
Multi
spike
wave

8-12 Hz
Diffuz
ritim

Valp
roik
aside
cevap

Çocukluğun klasik 1.5-10 sn. süren
absansı
bilinç kaybı, dik
bakış , stereotip
otomatizm.

3-16

46

>10

v

o

o

çok iyi

Jüvenil absans:
Mb& olarak klasik
myoklonik absanstan aynlaepilepsi ya da im- maz.
pulsiv petit mal'id
parçası

12-16

>90

> 90

o

v

v

çok iyi

Jüvenil absans: 8- Klinfir olarak klasik
12 diffiiz ritimli absanstan aynlamaz.

12-14

>90

>90

o

o

v

iyi

Myoklonik absans 3-10 sn. süren bilinç kaybı, stereotip otomatizmlerle beraber dik bakış , belirgin bilateral, simetrik
gövde ve ekstremitelerin klonik
jerkleri

2-19

>90

bilinmiyor

o

v

o

çok iyi

Myoklonus
sansı.

15-20

50

>90

o

o

ab- 8 sn. süren bilinç
kaybı, dik bakış,
asimetrik klonik
jerk ve reaktif
otomatizm.

* Bu grupta sıklıkla ilaca direnç olur.
CCTV = kapalı devre televizyon, O = EEG paterni bulunabilir ya da bulunmayabilir.
v = EEG paterni bulunur.
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TABLO 3
UCLA Biokimyasal Genetik Laboratuvannda Son Zamanlarda De ğ erlendirilen Polimorfik Gen Belirleyicileri ve Onlara Ait Kromozom Lokalizasyonlan
K ı rm ız ı kan
hücresi antijenleri

Ait oldu ğ u
kromozom

K ı rm ızı kan
hücresi enzimleri

Ait oldu ğ u
kromozom

Serum
proteinleri

Ait oldu ğ u
kromozom

16

ABO

9

6- Phosphogluconate
dehidrogenase

1

Haptoglobin

Lewis

19

Adenylate-kinase-I

9

Transferrin

Rh

1

Adenosine deaminase

20

MN

4

Acid phosphatase

2

Pseudocho
linestarese
Compleman C3

19

Duffy

1

Glutamic-pyruvic
transaminase
Phosphoglucomutase

8?

Gc komponent

4

Lutheran

19

Galactosel-I Phoshate

1

antitrypsin

14

uridyltransferase
Esterase-D

9
13

Serum amilase
Gm

1

Peptidase-A

18

Properdin
faktör B (Bf)

6

Kell
Kidd
P

2?
6?

Xg

X

•

14

Glucose-6-Phosphate
dehydrogenase
16

Phosphoglycolate
phosphatase
( ? ) — Bilinmeyen kromozom ya da geçici ba ğlantı.
Tablo: 4
Genetik Epilepsili Deney Hayvanlar ında Bazı
Biokimyasal Anormallikler
Iyon geçi ş leri ve membran-ba ğ h proteinler
A- Glial karbonik anhidraz ve HCO3 -adenozintrifosfataz odiojenik nöbetlerde bozulmu ş anyon geçi şine cevab ı arttırır. (Bu bölümdeki
Woodbury ve arkada şlarının yazısına bak)
B- Papio Papio da fotikle olu şturulmu ş nöbetler esnasında K artt ırıcı, azaltıcı etki yapar.
C- 18,000 molekül a ğırlı klı sinaptik membran
proteinleri, fotikle yarat ılmış epileptik nöbetli
kuş larda ve Mongolien gerbillerin (kemiriciler s ınıfından arka bacaklar ı uzun tüylü kuyruklu ufak
bir hayvan) grand mal ve myoklonik nöbetlerinde
fosforilasyonu artt ırır.
II- Aminobutyric acid (GABA) sistem
A- Substansiya nigrada ve periventriküler gri cevherde azalm ış GABA reseptörleri Mongolien Ger-

billerdeki grand mal ve myoklonik epilepsi ile
bağlantılıdır. (Bu ekteki Olsen taraf ından yazılan
bölüme bak)
B- GABA, serebral kortekste, hipokampus, arnigdal, dal, bazal ganglia ve serebellumda azalm ıştır.
(Odiojenik epilepsili farelerde) (bu ekteki özet
bölüme bak)
C- Benzodiazepin-GABA reseptör ba ğlama ve yoğunluğ u ile glutamik dekarboksilaz bulunduran
nöronların hepsi de odiojenik farelerde artm ıştır.
(Bu ekteki özet bölümüne bak)
Katekolaminler
A- Akson terminallerindeki norepinefrin miktar ı
sarsak farelerin serebral kortekslerinde artar. (Bu
ekteki Noebel taraf ından yazılan yazıya bak)
B- Fotikle yarat ılmış epileptik nöbeti olan ku şlarda dopamin konsantrasyonu azal ırken, norepinefrin konsantrasyonu artar. (Bu ekteki özet
yazısına bak)
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Üst üste geçen genomik sıralar
A
5'1=0
13'
I 3'

Tek sıra
5'

Tek Sıra

Protein belirleyici

% 10 rekombinasyon

Fig 1. Jüvenil myoklonik epilepsi için kromozom
prosedüıii temsili. Üst üste geçen gen parçalar ının
varsayılan sonuçları gösterilmektedir. Üst üste geçen DNA fragmanlarm ı lokalize eden, üç gen belirleyicisi, bir tek s ıra, bir protein belirleyicisi ve
bir uzunluk polimorfizminin s ınırlı fragmanı olarak (RFLP) adlarıyla gösterilmektedir. Bu genlerin düzeni üst üste geçen .DNA segmentleri ürete-

rek belirlenebilir ve sonra her fragmanda (parça)
sınırlı endonukleaz ayrılma yerlerinin spesifik pozisyonu belirlenerek yapıları sıraya dizilir. Ayr ıca
bağlantı analizi epilepsi lokum (yerle şimi) ve bir
protein belirleyicisi aras ındaki rekombinasyon
frekansını gösterecek. Tammlay ıcı olarak şayet
aminobutyric acid (GABA) reseptör geni ve jüvenil monoklonik epilepsideki epilepsi geni ayn ı ise
rekombinasyon frekans ı sıfır olabilecektir.

Fig 2. Klasik absansın yaş penetransı (CA) jüvenil absans (JA), myoklonik absans (MA) ve jüveail myoklonik epilepsinin (JME) ya ş penetransk

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
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68

130

124

Fig 3. Başlıca şikayetleri klasik grand mal ya da
primer jeneralize konvülziv nöbetler olan hastalann frekans da ğılımı. Yalnız 27 hasta pur grand
mal, ataklara, di ğerleri ya tonik-klonik ya da klonik-tonik-klonik konvülzionlara sahipti. Di ğer 18
hastanın konvülziv atakları vardı, fakat anamnezlerinde, kapalı devre televizyonda ve elektroansefalografik biotelemetride absans nöbetleri vard ı.
Jüvenil myoklonik epilepsili 124 hasta vard ı
(JME)
Lennux Gastaut sendromu

eei

Absans + Tonik Klonik
JME
Tonik-klonik
Klonik-Tonik-Klonik
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YAZIC' KRAMPI
Doç. Dr. Şahika YÜKSEL , Dr. Psikolog Arşalus KAYIR.
ÖZET:
"Yazıcı Krampı" yakınması olan ondört hasta
(1 kadın, 13 erkek, ortalama yaş 37, 22-25 yaş

arası, ortalama siire 2-3 yıl) bölümümüze başvurdu. Tedavide davran ış psikoterapisi, yeniden e ğitim program ı ve gevşeme tedavisi çerçevesi içinde yürütüldü. Tedavi sonundaki törapötik kazanç
ve bir yıllık izleme sunulmu ştur.

* 14th Annual Congress,Of the European Association for Behaviour Theropy, Brussels, Belgium 17-19 September 1984, kongresinde sunulmu ştur.
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