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Epileptik Nöbet ve Psödonöbetlerden Sonra
Serum Prolaktin Düzeyleri
Serum prolactin levels after epileptic and pseudoseizures
Sedat Mülayim*, Güngör Yýldýrým*
* Ýzmir Askeri Hastanesi

Özet
Amaç: Epilepsi nöbetlerinden sonra serum prolaktin düzeyinin arttýðý bilinmektedir. Bu nedenle postiktal serum prolaktin ölçümü þüpheli
durumlarda epileptik nöbet- psödonöbet ayrýmý yapýlmasýnda faydalý bir test olarak önerilmektedir. Bununla birlikte serum prolaktin düzeyinin
psödonöbetlerden sonra da yükselebileceði rapor edilmiþtir. Bu çalýþmada epileptik nöbet ve psödonöbetlerde serum prolaktin deðerlerinin
postiktal deðiþimi araþtýrýlmýþtýr. Gereç ve yöntem: Bütün hastalar nöbet gözlemi için yatýrýlmýþ genç erkeklerdi. Rutin serum prolaktin
ölçümü yatýþtan sonraki ilk sabah, postiktal ölçüm ise bayýlma olursa hemen nöbet sonrasý ilk 10 dakika içinde yapýldý. Epileptik-psödonöbet
ayrýmý direkt gözlemle ve video-kamera kaydý ile ve prolaktin sonucu beklenmeksizin yapýldý. Epilepsi grubunda 47, psödonöbet grubunda 69
hasta vardý. Bulgular: Her iki grupta postiktal serum prolaktin düzeyi rutine göre anlamlý olarak yüksek bulundu. Fakat epilepsi grubunda
fark daha belirgindi. Her iki grubun rutin ölçümleri arasýnda fark olmamakla birlikte postiktal ölçümleri istatistiksel olarak farklýydý (epilepsi
grubunda daha yüksek). 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 ve 4 kat rölatif artýþlar (postiktal/rutin) için epilepsi açýsýndan duyarlýlýk, belirleyicilik, pozitif ve
negatif prediktif deðerler hesaplandý. Sonuç: Artmýþ prolaktin kriteri olarak düþük rölatif artýþ oranlarýný kabul edersek (özellikle 2 den düþük)
epilepsi açýsýndan belirleyicilik ve pozitif prediktif deðer istenen düzeyde olmamakta, fakat duyarlýlýk ve negatif prediktif deðer yüksek
bulunmaktadýr (1.5 için duyarlýlýk %91, belirleyicilik %65, pozitif prediktif deðer %64 ve negatif prediktif deðer %92). Yüksek rölatif artýþ
oranlarýný kabul edersek (3 veya 4) belirleyicilik ve pozitif prediktif deðer yüksek olmakla birlikte gene de % 100 ü bulmamaktadýr. Üstelik
duyarlýlýk düþük olmaktadýr ( 4 için duyarlýlýk %36, belirleyicilik %97 pozitif prediktif deðer %89 ve negatif prediktif deðer % 69). Sonuç
olarak postiktal serum prolaktin ölçümünün, bazý durumlarda faydalý olmakla birlikte rölatif artýþ oranýna göre yorumlanmasý gerektiðini
söyleyebiliriz.

Summary
Purpose: It has been shown that serum prolactin level usually rises after epileptic seizures. Therefore measurement of postictal serum prolactin
is recommended as a useful test for the differentiation of epileptic seizures from pseudoseizures in suspected events. However, there are studies
that report serum prolactin level elevation also after nonepileptic atacks. In this study, we investigated postictal changes of serum prolactin
values in epileptic and pseudoepileptic seizures. Material and methods: All of the patients were young males who had been hospitalized for
seizure observation. Baseline serum prolactin level was measured at the next morning after hospitalisation. Postictal meisure was made just
after seizure occured in ten minutes. Differentiation of siezure type (true epileptic or pseudoepileptic) was made by direct observation and videocamera records, independently from prolactin meisures. Results: There were 47 patients in epilepsy and 69 in pseudoepilepsy group. Postictal
serum prolactin levels were elevated significantly in both groups when compared with their baselines, but more prominent in epilepsy group.
Postictal levels of two groups were also statistically different (higher in epilepsy group) while baselines were not. The sensitivity, spesifity,
positive and negative predictive value were calculated separately for 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 and 4-fold relative increases (postictal/baseline).
Conclusion: As regards the lower relative increases (especially lower than two-folds), the spesifity and positive predictive value for epileptic
seizure are not satisfactory. But the sensitivity and negative predictive value are high (For 1.5, sensitivity 91%, spesifity 65%, positive predictive
value 64% and negative predictive value is 92%). If we use the higher relative increases (three or two-folds) as criterion, the spesifity and
positive predictive value are high but not 100%. Furthermore the sensitivity and negative predictive value are low (For 4, sensitivity 36%,
spesifity 97%, positive predictive value 89% and negative predictive value is 69%). We emphasise that however postictal serum prolactin
measurement

may be useful in some conditions, should be interpreted cautiously according to the rate of relative increase.
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Epileptik Nöbet ve Psödonöbetlerden Sonra Serum Prolaktin Düzeyleri

Prolaktin ön hipofizden salgýlanan ve esas olarak laktasyonun

sonrasý ilk 10 dakika içinde alýnan kan örneðinde serum

baþlatýlmasý ve sürdürülmesinde rol alan bir hormondur.

prolaktin düzeyleri çalýþýldý. bütün nöbetler video-kamera
kaydý ile kaydedilerek arþivlendi. Epileptik nöbet-psödonöbet

Ýlk olarak 1976 da elektrokonvülzif tedavilerden sonra kanda
prolaktin düzeyinin arttýðý bildirilmiþ1 ve o günden bu yana
epileptik nöbetlerden sonra kanda prolaktin düzeyinde meydana
gelen deðiþiklik ve bu deðiþikliðin epileptik nöbetleri senkop,

ayrýmý nöbeti doðrudan gözlenebilenlerde doðrudan gözlem

konversiyon reaksiyonu gibi diðer krizlerden ayýrmada
kullanýlmasý ile ilgili bir çok çalýþma yapýlmýþtýr. Yapýlan

grubuna, jeneralize tonik klonik nöbeti taklit eden konversiyon

çalýþmalarda genellikle varýlan sonuç, epilepsi nöbetlerinden
sonra serum prolaktin düzeyinin anlamlý bir þekilde arttýðý

EEG ve anamnez özellikleri de dikkate alýnarak tekrar

þeklindedir. Postiktal serum prolaktin ölçümü epilepsi nöbetinin

kontroller yapýldý. Yattýðý süre içerisinde bayýlmasý olmayanlar,

ayýrýcý tanýsýnda özellikle psödonöbet açýsýndan önerilmiþ,
senkopta o kadar deðerli bulunmamýþtýr. Epilepside nöbet

nöbeti yeterli kayýt ile kaydedilemeyenler veya nöbet tipi

ile, diðerlerinde video-kamera kaydý izlenerek ve prolaktin
düzeyi sonuçlarý beklenmeksizin yapýldý. Jeneralize tonikklonik nöbet veya kompleks parsiyel nöbeti olanlar epilepsi
nöbeti olanlar psödonöbet grubuna alýndý. Ayrýca her hasta
deðerlendirildi. Çýkýþ sonrasý takibe alýndý. Bayýlma tekrarýnda

konusunda kesin bir karar verilemeyenler çalýþma dýþý býrakýldý.

sonrasý artýþýn ilk yarým saat içinde pik yaptýðý görülmüþ ve
bu etkinin jeneralize tonik klonik ve kompleks parsiyel

Serum prolaktin ölçümleri 'VÝTROS Ýmmunodiagnostic System'

nöbetlerde daha çok olduðu bildirilmiþtir.1,2,6,12

cihazýnda ve luminescent reaksiyonun ölçüldüðü immünometrik
bir teknik ile yapýldý. Sonuçlar ng/mL cinsinden verildi.

Hipotalamik nükleuslarýn hipofizden prolaktin salgýlanmasýný
inhibe edici etkÝsinin olduðu, epileptik nöbetlerde bu
inhibisyonun ortadan kalkmasýyla prolaktin salgýlanmasýnýn

Hastalarýn hepsi genç eriþkin erkeklerdi. Nöbet gözlemi

artmýþ olabileceði kaydedilmiþtir.2

alýnan olgu sayýsý 47 (yaþ ortalamasý 20.5) ve konversiyon

Epilepsi nöbetlerinin kanda prolaktin düzeyini arttýrdýðý
yönünde elde edilen bütün bulgulara ve nöbet sonrasý kan
prolaktin düzeyi ölçümünün epileptik nöbetleri
psödonöbetlerden ayýrmada faydalý olabileceði þeklinde yapýlan
deðerlendirmelere raðmen bazý çalýþmalarda psödonöbetlerden
sonra da kan prolaktin düzeyi artýþý olabileceði, hatta
nonepileptik grupta epilepsi grubunda olduðu kadar olmasa
da kontrola göre anlamlý bir artýþ olduðu ve nöbet tipinin
ayrýmýnda prolaktin ölçümünün deðerinin kesin olmadýðý
kuvvetli bir þekilde vurgulanmýþtýr.3,4,7,11,17
Çalýþmamýzda ülkemizde pratikte ayýrýcý tanýda en çok güçlüðe
neden olan konversiyon reaksiyonunda (psödonöbet) ve epileptik
nöbette, nöbet sonrasýndaki ilk dakikalarda kan prolaktin
deðerinde ne yönde ve ne kadar deðiþiklik olduðunu ve elde
edilen bulgulara göre prolaktin ölçümünün nöbet ayrýmýnda
nasýl deðerlendirilebileceðini araþtýrdýk.

Gereç ve Yöntem
2003-2005 yýllarýnda Hastanemizin Nöroloji servisinde
bayýlma anamnezi nedeniyle nöbet gözlemi için yatýrýlan genç
erkek hastalarda yatýþýn ertesi günü sabah rutin olarak ve
ayrýca gözlem süresi içerisinde bayýlmasý olanlarda bayýlma

sonucu epileptik nöbet tanýsý konularak epilepsi grubuna
reaksiyonu tanýsý konularak psödonöbet grubuna alýnan olgu
sayýsý ise 69 (yaþ ortalamasý 21.4) idi.
Prolaktin deðerleri ile ilgili olarak aþaðýdaki istatistiksel
karþýlaþtýrmalar yapýldý:
1. Epilepsi grubunda rutin (baseline) prolaktin deðerleri ile
nöbet sonrasý deðerler
2. Psödonöbet grubunda rutin deðerlerle nöbet sonrasý deðerler
3. Epilepsi grubundaki rutin prolaktin deðerleri ile psödonöbet
grubundaki rutin deðerler
4. Epilepsi grubundaki nöbet sonrasý deðerler ile psödonöbet
grubundaki nöbet sonrasý deðerler
Ýstatistiksel analizler için SPSS for WindoWs Ver. 15.0
(SPSS Inc., Chicago, IL. USA) kullanýldý. Çalýþma
kapsamýndaki bütün prolaktin düzeyi verileri için öncelikle
tanýmlayýcý istatistikler elde edildi. Kullanýlan ölçüm
deðerlerinin normal daðýlýma uygunluðu Shapiro-Wilk analiz
sonuçlarý ile ve grafiksel olarak incelendi. Her iki gruptaki
hastalarýn rutin(baseline) ve nöbet sonrasi prolaktin deðerleri
normal daðýlýma uymamaktaydý (p<0.05). Bu nedenle rutinnöbet sonrasý arasýndaki ikili karþýlaþtýrmalarda parametrik
test varsayýmlarýný yerine getiremeyen baðýmlý gruplarýn
karþýlaþtýrýlmasýnda kullanýlan Wilcoxon iþaret testi uygulandý.
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Rutin ve nöbet sonrasý prolaktin düzeylerini gruplar arasýnda
karþýlaþtýrmak için ise Mann-Whitney U testi kullanýldý.
Çalýþmanýn tamamýnda yanýlma düzeyi olarak alfa= 0.05
belirlendi. Ýstatistiksel kararlarda p<0.05 anlamlý farkýn
göstergesi olarak kabul edildi.
Ayrýca nöbet sonrasý prolaktin düzeyinde rutine(baseline)
göre meydana gelen artýþýn (rölatif artýþ) duyarlýlýðý(sensitivite),
belirleyiciliði(spesifite), pozitif ve negatif prediktif deðeri
ayrý ayrý 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 ve 4 katý geçen artýþlar kriter
alýnarak hesaplandý.

Her iki grupta baseline ve nöbet sonrasý prolaktin düzeyleri
ile ilgili olarak elde edilen tanýmlayýcý istatistikler tablo (1)
de gösterilmiþtir.
Tablo 1. Epilepsi ve psödonöbet gruplarý tanýmlayýcý
istatistikleri
n

en az

en çok

ortalama

s.sapma

medyan

5.1

13.2

11.553

4.028

10.4

Nöbet
47
sonrasý

13.2

113.0

37.213

18.633

33.9

Rutin 69

5.7

25.0

13.280

5.099

12.3

4.0

85.5

19.19

12.051

16.2

Rutin 47

Epilepsi

Psödonöbet
Nöbet
69
sonrasý

Epilepsi grubunda rutin prolaktin deðerleri ile kriz sonrasý
prolaktin deðerleri karþýlaþtýrýldýðýnda nöbet sonrasý prolaktin
deðerleri rutine göre anlamlý olarak yüksek bulunmuþtur
(Z=5.937; p<0.001). Ayný gün içinde tekrarlayan nöbetleri
olan bir hastada ise rutin(baseline) prolaktin düzeyi 9.5
ng/mL iken, ilk nöbetinden sonra 29.5, ilk nöbetinden dört
saat sonra olan ikinci nöbetinden sonra 43 ve ikinciden iki
saat sonra olan üçüncü nöbetinden sonra ise 52 olmuþtur.
Psödonöbet grubunda rutin ile nöbet sonrasý prolaktin deðerleri
karþýlaþtýrýldýðýnda bu grupta da nöbet sonrasý deðerler rutin
deðerlere göre anlamlý olarak daha yüksek bulunmuþtur
(Z=5.078; p<0.001). Psödonöbet geçiren iki hastada nöbet
sonrasý artýþýn dört katý geçmesi dikkat çekmiþtir.
Epilepsi ve psödonöbet gruplarýnýn rutin deðerleri
karþýlaþtýrýldýðýnda anlamlý bir farklýlýk bulunmamýþtýr
(Z=1.774; p=0.076).
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Prolaktin düzeyindeki rölatif artýþýn (postiktal/baseline)
belirlenen oranlarý geçtiði hasta sayýsýna göre hesaplanan
duyarlýlýk(sensitivite), belirleyicilik(spesifite), pozitif ve negatif
prediktif deðerler tablo (2) de gösterilmiþtir.
Tablo 2. Seçilen rölatif artýþ kriterlerine göre epilepsi
açýsýndan duyarlýlýk, belirleyicilik, pozitif ve negatif
prediktif deðerler

Bulgular

Grup

Psödonöbet grubundaki nöbet sonrasý prolaktin deðerleri ile
epilepsi grubundaki nöbet sonrasý deðerler karþýlaþtýrýldýðýnda
epilepsi grubundaki deðerler anlamlý olarak daha yüksek
bulunmuþtur (Z=6.431; p<0.001).

Psödonöb Epilepsi Duyarlýlýk Belirleyicilik Pozitif
Negatif
grubunda grubunda
prediktif d. prediktif d.
1.5 kattan
fazla

24/69
(%35)

43/47
(%91)

%91

%65

%64

%92

2 kattan
fazla

10/69
(%14)

37/47
(%79)

%79

%85.5

%79

%86

2.5 kattan
fazla

5/69
(%7)

29/47
(%62)

%62

%93

%85

%78

3 kattan
fazla

4/69
(%6)

28/47
(%60)

%60

%94

%88

%77

3.5 kattan
fazla

2/69
(%3)

20/47
(%43)

%43

%97

%91

%71

4 kattan
fazla

2/69
(%3)

17/47
(%36)

%36

%97

%89

%69

Her iki grupta rölatif artýþ dilimlerine giren hasta sayýsýna
göre elde edilen daðýlým grafikleri þekil (3) ve þekil (4) de
verilmiþtir.
45
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Þekil 1. Psödonöbet grubunda prolaktinin postiktal rölatif artýþ
oranýnýn daðýlýmý
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Literatürdeki çalýþmalarýn çoðunda psödonöbetlerden sonra

18

istatistisel olarak anlamlý artýþ görülmemiþ, bir çok çalýþmada

16

belirleyicilik %100 olarak bulunmuþtur. Fakat yukarýda da

14

belirtildiði gibi psödonöbetlerden sonra da artýþ bildiren,
zaten genel bir bulgu olan duyarlýlýk düþüklüðünün yaný sýra

12

belirleyiciliðin de istenen düzeyde olmadýðýný rapor eden

10

çalýþmalar vardýr. Willert %66.7, Alving %74 ve Ehsan
%85.7 belirleyicilik bildirmiþtir.4,16,17

8
6

Trimble 1978 de 6 psödonöbetli hastanýn birinde 3.4 rölatif

4

artýþ, Alwing 44 psödonöbetin 9 unda iki kattan fazla rölatif

2

artýþ (2 si üç kattan fazla) bildirmiþtir.4 Shukla 19 psödonöbetli

0

hastanýn 5 inde11, Ehsan 14 hastanýn 2 sinde iki kattan fazla
1-1.5

1.5-2

2-2.5

2.5-3

3-3.5

3.5-4 4den çok

rölatif artýþ rapor etmiþtir.16 Willert 12 psödonöbetli hastanýn
4 ünde normal deðeri geçen prolaktin yükselmesi bildirmiþtir.17

Þekil 2. Epilepsi grubunda prolaktinin postiktal rölatif artýþ

Shah ise özellikle yalnýzca iki kattan fazla rölatif artýþýn

oranýnýn daðýlýmý

epileptik nöbet yönünden anlamlý olduðunu, psödonöbetlerden
sonra % 14 oranýnda hafif prolaktin yükselmesinin görüldüðünü

Tartýþma

vurgulamýþtýr.7

Epileptik nöbetlerin ayrýmýnda serum prolaktin düzeyinin

Bizim çalýþmamýzda dikkati çeken ilk nokta, psödonöbet

kullanýlmasý ile ilgili olarak bir çok çalýþma yapýlmýþ olmakla

grubunda da postiktal serum prolaktin deðerlerinde baseline

birlikte Amerikan Nöroloji Akademisi tarafýndan prospektif,

deðerlere göre istatistiksel olarak anlamlý bir artýþ olmasýdýr.

video-EEG veya sürekli EEG+ kaset kaydý kullanýlmýþ, kontrol

69 psödonöbetli hastanýn 10 unda 2 kattan fazla rölatif artýþ

grubu olan, deðerlendirmenin kör olarak yapýldýðý, prolaktin

(postiktal/baseline) olmuþtur. Bu artýþ epilepsi grubundaki

ölçümünün ilk 20 dakika içinde olduðu çalýþmalar tespit

kadar belirgin olmamakla birlikte gene de düþük rölatif artýþ

Aranan kriterleri karþýlayan

kriteri alýnýrsa epilepsi açýsýndan belirleyicilik ve pozitif

10 çalýþmanýn 5inde artmýþ prolaktin kriteri olarak rutin

prediktif deðerin istenenin altýnda kalmasýna yetecek bir

edilerek

deðerlendirilmiþtir.12

deðer(baseline)x2, diðerlerinde 16.5 ng/mL den 45 ng/mL e
kadar deðiþen deðerler kabul edilmiþtir. Bu çalýþmalarýn 8
inde serum prolaktin düzeyinde postiktal artýþýn epilepsi
açýsýndan pozitif prediktif deðeri yüksek bulunmuþtur. Buna
karþýlýk artýþ olmamasý epilepsiyi dýþlayan bir bulgu olmamýþtýr
(negatif prediktif deðer düþük). Ýki çalýþmada psödonöbetlerden
sonra da yüksek olmayan fakat anlamlý olan bir artýþ
bulunmuþtur. Nöbet sonrasý artýþýn zaman içinde seyrinin
incelendiði iki çalýþmadan birinde prolaktin deðerinin iki saat
içinde, diðerinde altý saati aþan bir süre içinde rutin deðerine
indiði saptanmýþtýr. Toplu olarak deðerlendirildiðinde postiktal
prolaktin artýþýnýn epilepsi açýsýndan duyarlýlýðý %46 - 60,
belirleyiciliði ise %95.9  96.3 bulunmuþtur. Artmýþ prolaktin
kriteri olarak daha yüksek diyebileceðimiz bir deðer kabul

artýþtýr. Örneðin rölatif artýþ kriteri olarak baselinex1.5
alýnýrsa epilepsi açýsýndan duyarlýlýk %91, belirleyicilik %65,
pozitif prediktif deðer %64 ve negatif prediktif deðer %92
olmaktadýr. Kriter olarak baselinex2 alýnýrsa epilepsi açýsýndan
duyarlýlýk %79, belirleyicilik %85.5, pozitif prediktif deðer
%79 ve negatif prediktif deðer %86 olmaktadýr. Daha yüksek
artýþlar kriter olarak alýndýkça belirleyicilik ve pozitif prediktif
deðer yükselmekte, buna karþýlýk duyarlýlýk ve negatif prediktif
deðer düþmektedir. Örneðin baselinex4 alýnýrsa duyarlýlýk
%36, belirleyicilik %97, pozitif prediktif deðer %89, negatif
prediktif deðer %69 bulunmaktadýr. Psödonöbetli olgularda
rölatif artýþ küçük oranlarda daha çok görülmesine karþýn 2
hastada dört katýn üzerinde gerçekleþmiþtir. Dikkati çeken
bir diðer nokta kriter olarak 1.5 katlýk artýþ alýnýrsa negatif
prediktif deðerin yüksek (%92) olmasýdýr. Bu da nöbet sonrasý

eden üç çalýþmada (ikisinde 36, diðerinde 45 ng/mL)

ilk dakikalarda yapýlan ölçümde hiç artýþ olmamasýnýn kesin

duyarlýlýktaki düþüklük ve belirleyicilikteki yüksekliðin biraz

olmamakla birlikte epilepsiyi dýþlayýcý deðerinin yüksek olduðu

daha belirgin olduðu dikkati çekmektedir.

anlamýna gelir.
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Tekrarlayan epileptik nöbetlerden sonra kan prolaktin düzeyi

7. Shah AK, Shein N, Fuerst D, Yangala R, Shah J and Watson

ile ilgili olarak çeliþkili sonuçlar bildirilmiþtir. Tomson 15
status epilepticuslu hastanýn hiçbirinde artýþ olmadýðýný rapor

C. Peripheral WB count and serum prolactin level in various

etmiþtir. Status þeklinde olmayan fakat kýsa aralýklarla
tekrarlayan izole nöbetlerde ise artýþ olduðu gibi düþüþ de
bildirilmiþtir.12 Bizim kýsa aralýklarla tekrarlayan epileptik

8. Erdoðan A, Ersoy B , Arýkan Z, Altýnöz S, Yalman S, Mengücük

nöbeti olan bir hastamýzda baseline prolaktin deðeri 9.5
ng/mL iken ilk epileptik nöbetten sonra 29.5, ilk nöbetten

9. Kara S, Ýçaðasýoðlu D, Büyükkayhan D, Pýnar R. Çocuklarda

dört saat sonra geçirdiði ikinci nöbetten sonra 43 ve ikinciden
iki saat sonra geçirdiði üçüncü nöbetten sonra 52 bulunmuþtur.
Bulgularýmýza göre serum prolaktin düzeyinde postiktal artýþ

seizure types and nonepileptic events. Epilepsia 2001: 42: 1472-5,
O. Febril ve Afebril Konvülziyonlu Olgularda Serum Prolaktin
Düzeyleri. Türk Pediyatri Arþivi 1999, Cilt 34, Sayý 3: 130-3
Febril ve Afebril Konvülziyonlarda Serum Prolaktin Düzeyleri
ve Periferal Lökositoz. Epilepsi 2005 ;11: 63-9
10. Bolayýr E, Kuðu N, Akyüz A, Topaklara K. Jeneralize tonik
klonik nöbet ile yalancý nöbetlerin ayrýmýnda kas enzimleri,
prolaktinin önemi. Epilepsi 2001; 7: 81-3

olmasý durumunda rölatif artýþ oraný önem kazanmaktadýr.

11. Shukla G, Bhatia M., Vivekanadhan S, Gupta N, Tripathi M,

Hiç artýþ olmamasý geçirilen nöbetin epilepsi nöbeti olmadýðý
yönünde kuvvetli bir bulgu olarak ortaya çýkmaktadýr. Fakat

Differentation of Nonepileptic Versus True Seizures: Limited

düþük bir rölatif artýþta (1.5 veya 2 kat) psödonöbeti
dýþlayamýyacaðýmýzý göz önünde bulundurmalýyýz. 3 katý
geçen bir nöbet sonrasý prolaktin artýþýnda ise epilepsi nöbeti
olasýlýðýnýn %100 olmamakla birlikte çok yüksek olduðu
düþünülebilir. Sonuç olarak serum prolaktin ölçümünün
epilepsi-psödonöbet ayrýmýnda kullanýlmasý düþünüldüðünde,
nöbet sonrasý kan örneðinin ilk yarým saatte alýnmýþ olmasý
þartýyla, rölatif artýþ (nöbet sonrasý/baseline) oranýna göre
deðerlendirme yapmak ve rölatif artýþ profilinin her iki
ucunda da taný koydurucu istatistiklerin % 100 e ulaþmadýðýný
göz önünde bulundurmak gerektiðini söyleyebiliriz.
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