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Katamenial Epilepsili ‹ki Olguda Fenobarbital Etkinli¤i
The Efficacy of Phenobarbital in Two Patients with Catamenial Epilepsy
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Katamenial epilepsi menstrüel siklusun belirli dönemlerinde nöbetlerde artma ile kendini gösterir. Bu
yaz›da, menstrüasyon dönemlerinde jeneralize tonik-klonik nöbetleri olan 17 ve 42 yaﬂ›nda iki hasta
sunuldu. ‹ki hasta da sadece menstrüasyon döneminde nöbet geçiriyor ve kulland›klar› de¤iﬂik antiepileptik ilaçlardan (sodyum valproat ve fenitoin)
fayda görmüyordu. Hastalarda düzenli fenobarbital
tedavisi ile belirgin klinik düzelme gözlendi. ‹lk hastada 10, ikinci hastada 16 ayd›r nöbet görülmedi.

Catamenial epilepsy is characterized by an increase
in seizures during particular phases of the menstrual
cycle. We present two patients, aged 17 and 42
years, who experienced generalized tonic-clonic
seizures only during the menstrual cycles. Both
patients did not benefit from antiepileptic agents used
(sodium valproate, phenytoin). However, continuous
phenobarbital treatment resulted in an obvious clinical improvement. The patients have been free of
seizures for 10 and 16 months, respectively.

Anahtar Sözcükler: Antikonvulsan; konvulsiyon/ilaç tedavisi; epilepsi/fizyopatoloji/tedavi; menstrüel siklüs;
menstrüasyon; ovulasyon; fenobarbital/terapötik kullan›m; gebelik; nöbet/etiyoloji/ilaç tedavisi.

Key Words: Anticonvulsants; convulsions/drug therapy;
epilepsy/physiopathology/therapy; menstrual cycle;
menstruation; ovulation; phenobarbital/therapeutic use;
pregnancy; seizures/etiology/drug therapy.

Katamenial epilepsi ilk kez 1885 y›l›nda Gowers taraf›ndan tan›mlanm›ﬂt›r;[1] menstrüel
siklusla iliﬂkili (menstrüasyon öncesi birkaç
günde, menstrüasyonun ilk gününde, ovülasyon öncesi ve siklus ortas› dönemde ortaya ç›kan) epileptik nöbet aktivitesini anlatan bir terimdir.[1,2] Menstrüasyonla iliﬂkili nöbet art›ﬂ›n›n gerçek s›kl›¤› bilinmemektedir.[3] Epilepsili
kad›nlar›n yaklaﬂ›k %12’sinde katamenial nöbetlerin görüldü¤ü bildirilmektedir.[4]

menstüral progesteron düﬂmesiyle iliﬂkili oldu¤u bildirilmiﬂtir.[2] Katamenial nöbetlerin tedavisinde progesteron, gonadotropin-releazing hormon analoglar›, asetazolamid gibi tedaviler önerilirken konvansiyonel antiepileptik ilaçlar›n etkilerinin s›n›rl› oldu¤u bildirilmiﬂtir.[5]

Katamenial epilepsinin üç tipi tan›mlanm›ﬂt›r. Nadir gözlenen tip 1’de perimenstrüal
(menstürasyondan önceki ve sonraki 3 gün) dönemde nöbetlerde art›ﬂ görülür; bu art›ﬂ›n pre-

Bu yaz›da, sadece perimenstüral dönemde
nöbetleri gözlenen iki kad›n hasta, hastal›¤›n
nadir görülmesi ve fenobarbitale çok iyi yan›t
vermesi nedeniyle sunuldu.

OLGULAR
Olgu 1– On yedi yaﬂ›nda kad›n hasta, dört y›l
önce baﬂlayan ve menstrüasyon dönemlerinde
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ortaya ç›kan jeneralize tonik-klonik (JTK) nöbetleri nedeniyle poliklini¤imize baﬂvurdu. Hasta,
13 yaﬂ›nda menarjla birlikte baﬂlayan, menstrüasyondan önceki 1-2 gün içinde, genellikle sabah saatlerinde gözlenen JTK nöbetler tan›ml›yordu. Menstrüasyon dönemi d›ﬂ›nda nöbet hikayesi yoktu. Bu dönemde hastaya Luminaletten® (tablet, Bayer Türk) tedavisine baﬂland›¤›,
ilaçtan yarar görmemesi üzerine sodyum valproata geçildi¤i ö¤renildi. Nöbet s›kl›¤› k›smen
azalan (2-3 ayda bir kez) hasta daha sonra poliklini¤imize baﬂvurdu. Özgeçmiﬂinde bir özellik
bulunmad›; soygeçmiﬂinden bir kardeﬂinin febril konvulsiyon geçirdi¤i ö¤renildi. Nörolojik
muayenesi normaldi. Kraniyal bilgisayarl› tomografi (BT) incelemesi normal bulundu. Baﬂlang›ç (4.9.2001) interiktal EEG’si normal bulunan hastan›n daha sonraki (13.6.2002) interiktal
EEG’sinde normal zemin aktivitesi ile birlikte iki
tarafl› merkez-parietal bölgelerde 5-6 Hz yavaﬂ
dalga aktivitesi gözlendi. Folikül stimüle edici
hormon (FSH), luteinizing hormon (LH), estradiol ve progesteron düzeyleri normal bulundu.
Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Klini¤i taraf›ndan
yap›lan incelemede de bir özellik saptanmad›.
Kullanmakta oldu¤u sodyum valproat, bölünmüﬂ doz halinde 30 mg/gün’e ç›kar›lmas›na
ra¤men nöbetlerin devam etmesi üzerine, tedaviye 50 mg/gün fenobarbital eklendi ve 100
mg/gün’e ç›kar›ld›. Nöbetlerin kesilmesi üzerine sodyum valpoat azalt›larak kesildi. Halen 100
mg/gün fenobarbital kullanmakta olan hastada
10 ayd›r nöbet görülmedi.
Olgu 2– K›rk iki yaﬂ›nda evli kad›n hasta
nöbet geçirme ﬂikayetiyle baﬂvurdu. ‹lk kez
1987 y›l›nda 27 yaﬂ›ndayken JTK nöbet geçirdi¤ini, nöbetlerin her menstrüasyon döneminde,
mensten önceki 2-3 gün ve sonraki 1-2 gün içinde, genellikle sabah, uyanmas›na yak›n dönemde baﬂlad›¤›n› belirtti. Hastan›n bu dönemde
fenobarbital (200 mg/gün) tedavisi gördü¤ü ve
nöbetlerin kontrol alt›na al›nd›¤›, yaklaﬂ›k yedi
y›l nöbetsiz bir dönemden sonra ilac›n azalt›larak kesildi¤i ö¤renildi. ‹laç kesildikten alt› ay
sonra nöbetlerin yeniden baﬂlamas› üzerine fenitoin (350 mg/gün) tedavisi uygulanan hasta,
nöbet kontrolünün sa¤lanamamas› nedeniyle
poliklini¤imize baﬂvurdu. Hastan›n öz ve soygeçmiﬂinde bir özellik bulunamad›; nörolojik
muayenesi normaldi. Kraniyal BT bulgular› ve
de¤iﬂik aral›klarla çekilen interiktal EEG’leri
normaldi. Laboratuvar bulgular›nda (FSH, LH,
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estradiol, progesteron) bir anormallik yoktu.
Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Klini¤i’nce
muayenesinde anormalli¤e rastlanmad›.
Hastaya poliklini¤imizde 150 mg/gün fenobarbital tedavisine baﬂland›; 200 mg/gün doz ile
nöbet kontrolü sa¤land›. ‹lac›n› düzenli kullanan hastada yaklaﬂ›k 16 ayd›r nöbet görülmedi.

TARTIﬁMA
Üreme hormonlar› epilepsili kad›nlarda nöbet eﬂi¤ini ve oluﬂumunu etkilemektedir.[2] Epilepsili kad›nlar›n yaklaﬂ›k 1/3’ünde nöbetlerin
puberte ve menarjla kötüleﬂti¤i bildirilmiﬂtir.[6]
Ayr›ca, epilepsili kad›nlarda hormonal de¤iﬂikliklere paralel olarak nöbet alevlenmeleri de
gözlenmektedir.[2,4] Katamenial epilepsi terimi
baﬂlang›çta perimenstrüel dönem süresince
olan nöbetleri tan›mlarken, son zamanlarda
menstrüasyonun de¤iﬂik dönemlerindeki artm›ﬂ nöbet s›kl›¤›n› da içermektedir.[3]
Deneysel epilepsi modellerinde, over hormanlar› ile nöronal hipereksitabilite aras›nda
iliﬂki oldu¤u gösterilmiﬂtir.[7,8] Hayvan modellerinde, östrojenlerin epilepsi eﬂi¤ini düﬂürdü¤ü,
progestinlerin nöbetler üzerinde koruyucu etki
gösterdi¤i bildirilmiﬂtir.[3] Nöron membran eksitabilitesindeki de¤iﬂikli¤in gama aminobutirik asit iliﬂkili nöronal inhibisyona ve glutamat
iliﬂkili nöronal eksitasyona neden olabilece¤i
ileri sürülmüﬂtür.[9] Ayr›ca, premenstrüel dönemdeki s›v› retansiyonuyla birlikte su ve
elektrolit dengesindeki de¤iﬂikliklerin ve hepatik enzimlerin etkilenmesiyle birlikte hormon
düzeylerindeki ani düﬂmelerin antiepileptik
ilaç düzeylerini düﬂürdü¤ü belirtilmiﬂtir.[10]
Herzog ve ark.[2] katamenial epilepsili hastalarda üç ayr› tip tan›mlam›ﬂlard›r. Ovulatuvar
sikluslarda perimenstrüel nöbet alevlenmesi
(mens öncesi ve sonras› 3 gün); periovulatuvar
alevlenme (mensten 10 gün sonra ve sonraki
mensten 13 gün önce) ve anovulatuvar siklusta
yetersiz luteal faz dönemindeki (bir sonraki
adet tarihinden 12 ve 4 gün önce) nöbetler.
Ovulatuar siklustaki 98 kad›n›n 70’inde katamenial epilepsi saptanm›ﬂ; bunlar›n 67’sinde
(%95.7) perimenstrüal ve periovulatuar nöbet
türü görülürken, üçünde (%4.3) sadece perimenstrüel özellik gözlenmiﬂtir.[2] Ayn› çal›ﬂmada kompleks parsiyel ve sekonder jeneralize
nöbetlerde katamenial nöbet alevlenmesi bildirilmiﬂtir.[2] Backstrom[11] ise katamenial özellikte-
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ki nöbetlerin sadece jeneralize nöbetlerde gözlendi¤ini belirtmiﬂtir. Lim ve ark.[12] katamenial
epilepsili 20 kad›n›n sadece birinde jeneralize
nöbet gözlemiﬂlerdir.
Reddy ve Rogawski[5] katamenial epilepsi
hayvan modelinde, diazepam ve valproik asit ile
antikonvulsan aktivitenin de¤iﬂmedi¤ini ya da
azald›¤›n› gözlemiﬂler; fenobarbitalin antikonvulsan aktiviteyi %24 oran›nda art›rd›¤›n› saptam›ﬂlard›r. Fenobarbitalin, nöroaktif steroidlere
benzer tarzda, GABA A’n›n pozitif allosterik modülatörü olarak etki yapt›¤› bildirilmiﬂtir.[13]
Katamenial epilepsi tedavisiyle ilgili pek çok
tedavi stratejisi bildirilmiﬂtir; ancak etkinli¤i kan›tlanm›ﬂ özel bir tedavi ﬂekli yoktur. Antiepileptik tedavi olarak, var olan tedaviye ilave dozlar
eklenmesi, düﬂük östrojen/yüksek progesteronlu
oral kontraseptivler, progesteron tedavisi,[3] östrojen antagonistleri, sentetik gonadotropin releazing agonistleri,[14] benzodiazepinler[15] ve asetazolamid[11] gibi de¤iﬂik tedaviler önerilmektedir.
Sunulan iki hastada, sadece perimenstrüel
dönemde JTK nöbetleri görülmüﬂtür. Literatürde katamenial nöbetlerde konvansiyonel antiepileptiklerin etkilerinin s›n›rl› oldu¤u bildirilmesine ra¤men, iki hasta da fenobarbitalden yarar görmüﬂtür. Fenobarbitalin nöroaktif steroidler gibi GABA A üzerinden etki göstermesi yan› s›ra, uzun yar›lanma ömrünün siklik de¤iﬂikliklerden etkilenmesini önledi¤i düﬂünülebilir.
Katamenial nöbetleri olan hastalarda, fenobarbitalin yeni tedavi stratejileri için iyi bir seçenek
olabilece¤ini düﬂünüyoruz.
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