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Neşeli Kahkahanın İzlendiği Epilepsi Nöbetleri
Epileptic Seizures with Mirthful Laughter
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Sayın Editör,

Jelastik nöbetler (JN); nadir görülen, kısa süreli, provoke olmayan ve kontrol edilemeyen gülme ataklarıdır (1,2). Bu ataklara diğer nöbet bulguları 
ile elektroensefalografide (EEG) iktal ve/veya interiktal desarjlar eşlik etmektedir (1). JN’ler sıklıkla hipotalamustan köken almakta, ancak temporal, 
pariyetal veya frontal loblardan da kaynaklanabilmektedir (3). Burada hasta onamları alınmış, JN izlenen 4 olgu ışığında, video EEG monitorizasyonu 
(VEM) kullanılarak, farklı odak kaynaklı JN’lerin tipik özellikleri ve JN oluşumunda rol oynayan beyin parankim bölgelerinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

On sekiz yaşında kadın hastanın, 2 yaşında başlayan ve her gün izlenen, neşeli kahkaha atma atakları bulunmaktaydı. Nörolojik muayenesi (NM) 
normaldi. VEM’de 4 stereotipik JN izlendi ve EEG’de iktal akivite gözlenmedi.  Beyin magnetik rezonans grafisinde (MRG) hipotalamik hamar-
tom (HH) saptandı (Resim 1a-c). Hastada epilepsi cerrahisi sonrası 19 aydır nöbet gözlenmedi. 

Altmış dört yaşındaki erkek hastanın, 18 yaşında başlayan kahkaha atma şeklindeki JN’lerine, son yıllarda küfür ve hipermotor hareketlerle 
şekillenen, korku hissinin eşlik ettiği epilepsi nöbetleri eklenmişti. NM normaldi. VEM’de uykuda 2 JN izlendi, bu sırada EEG’de yaygın, düşük 
amplitüdlü aktivite dikkati çekti. Beyin MRG’de iki taraflı serebral atrofi saptandı. Haftada 1-2 kez sıklıkta nokturnal nöbetleri olan hasta, ame-
liyat olmak istemediği için, üçlü antiepileptik tedavi altında takip edilmektedir.   

On bir yaşındaki erkek hastanın, 7 yaşından beri, zaman zaman sağ kolda kasılmanın ve sağ beden yarısında geçici kuvvetsizliğin eşlik ettiği JN’leri 
vardı. Yenidoğan döneminde intakraniyal kanama nedeniyle iki kez ameliyat edilmişti. İnteriktal EEG verilerinin yanısıra, VEM’de 3 JN izlendi. 
Beyin MRG’de sol hemisferde yaygın atrofi-ensefalomalazi saptandı (Resim 1d-f). Medikal tedavi ve vagal sinir stimulasyonu (VNS) sonrası 
nöbet sıklığı aynı seyretmekte (günde 3-4 kez) ve hemisferotomi planlanmaktadır.  

Otuz sekiz yaşındaki erkek hasta, 31 yaşında başlayan epilepsi nöbetleri nedeni ile değerlendirilmiş, beyin tümörü tespit edilmesi üzerine 
ameliyat edilmiş ve difenilhidantoin altında, altı yıl nöbetsiz seyretmişti. Son bir yıldır, her gün, sol koldan tüm vücuda yayılabilen, üç dakikalık 
kasılma ataklarının yanısıra anlamsız, engel olamadığı kahkaha atakları başlamıştı. Üçlü antiepileptik tedavi kullanan ve sol kolda spastik parezisi 
olan hastanın sağ parietal lob yerleşimli beyin tümörünün patolojik tanısı, evre üç anaplastik oligoastrositomdu. VEM’de 3 JN kaydedildi. Tümör 
nüksü saptandığı için VNS açısından uygun bir aday olmadığı düşünülen hastaya yeniden ameliyat önerildi.  

İlk olgumuzda, VEM’de gözlenen, iktal EEG’de elektrofizyolojik değişikliklerin eşlik etmediği, neşe ile şekillenen JN’ler izlenmiş, JN ile özdeş-
leşen HH tespit edilmiştir. Bu olguda semptomatojen/epileptojen alan kesin olarak belirlenebilmiştir. İkinci olgunun, neşeli JN’lerinin yanısıra 
hipermotor nöbetleri de dikkat çekmiştir. İnteriktal EEG, sol bazal frontal (ön temporal) alanları işaret etmiş, ancak iktal EEG lokalize/lateralize 
edilememiştir. Nöbetlerin nokturnal ve hipermotor karakteri, prefrontal bölgeye yöneltmekle birlikte, bazı nöbetlerin ajitasyon ve küfürlü 
davranış içermesi, epilepsi odağı olarak anterior singulat bölgeyi akla getirmektedir. Üçüncü olgudaki epileptojen alanın, beyin MRG’de görülen 
sol hemisfer yerleşimli yaygın ensefalomalazik alandan kaynaklanıyor olabileceği düşünülmüştür. Nöbet sonrası sağ beden yarısında görülebilen 
Todd parezisi, bunun göstergesi olabilir. Ancak interiktal-iktal EEG bulguları, karşı frontal alanları da işaret etmektedir. Bu olguda olası epilep-
tojen alan, spekülasyona açıktır. Son olgumuz, sağ pariyetal bölgedeki beyin tümörüne bağlı, kimi zaman neşeli, kimi zaman duygunun eşlik 
etmediği JN’lere sahiptir. Olası epileptojen alanın pariyetal lobu da içeren döngüler olduğu sonucuna varılmıştır (Tablo 1). Ancak daha ayrıntılı 
bir değerlendirme için son 3 olguda, intrakraniyal elektrodlarla yapılacak EEG kayıtlarının yol gösterici olabileceği düşünülmektedir. 

Jelastik nöbet tanımlaması, belirli bir anatomik lokalizasyona işaret etmemektedir. Yerleşim açısından ilk sırada hipotalamustan kaynaklanan, neoplastik 
olmayan, gelişimsel, nadir bir lezyon olan HH bulunmaktadır (4). Öte yandan frontal lob odaklı JN’ler nadir görülmektedir. Ortak özellikleri, gülmenin 
yapay görünümlü olması ve gülmeye neşe gibi duyguların eşlik etmemesidir (5). Atak sırasında bilinci korunan ve frontal lob kaynaklı JN’leri olan hasta-



ların, gülme sırasında genellikle herhangi bir duygu veya motivasyon hissetme-
dikleri bildirilmiştir (3). Diensefalik lezyonu olmayan JN olgularında en sık olarak 
temporal odak tespit edilmektedir (6). Genellikle çocukluk çağında başlayan 
bu gülme nöbetlerinin çoğunda, çevreyle iletişimin kesildiği belirtilmektedir. 
Kimi nöbetler duygunun eşlik ettiği doğal bir görünümde ortaya çıkarken kimi 
JN'lerde ise herhangi bir motivasyonun olmadığı görülmektedir (5).

Dipol analizi ile odak araştırılan bir çalışmada, kriptojenik JN’lerin farklı kli-
nik özelliklerinin hangi elektriksel jeneratörden kaynaklandığı analiz edil-
miştir (7,8). Subjektif neşenin tariflendiği JN’leri olan iki hastada, lokalizas-
yon mediyo-bazal temporal bölgeyi gösterirken, duygunun eşlik etmediği 
JN’leri olan bir olguda, kaynak olarak sağ frontal bölge saptanmıştır (8). 
Başta neşe olmak üzere çeşitli duyguların izlendiği gülme hareketi sırasında 
rol oynayan yapılar; amigdala, fuziform girus, parahipokampal girus, tala-
mus, hipotalamus, subtalamik alanlar ve dorsal tegmental beyinsapıdır (9). 
Duygunun eşlik etmediği gülmede ise anterior singulat, premotor frontal 
ve operküler alanlardan, motor korteks ve piramidal traktustan geçerek 
ventral beyinsapına ulaşan bağlantılardan söz edilmektedir (9). Hipokampal 
bölgedeki nöral aktivitenin, neşeli JN’lerin oluşumunda rol aldığı, singulat gi-
rusun ise gülmenin motor hareketinde işlev gördüğü düşünülmektedir (8). 

Sonuç olarak, JN ve HH eşleşmesi kolaylıkla yapılsa da, JN’ler beynin başka 
bölgelerinden de kaynaklanabilmektedir. Epilepsi nöbetleri içinde farklı bir 
yere sahip olan JN’lerin oluşumunda rol alan yapıların doğru şekilde aydın-
latılabilmesi için invazif EEG monitorizasyonu dahil, daha ileri ve ayrıntılı 
çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. 
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Tablo 1. Olguların video EEG monitorizasyon ve beyin MRG özellikleri

 Olgu 1 Olgu 2 Olgu 3 Olgu 4
İnteriktal Epileptiform F7'de Multifokal Sağ T5-P3'te 
EEG bulgu yok keskin dalga EEG keskin-yavaş 
    dalga aktivitesi
İktal EEG Belirsiz Jeneralize Sağ F4'ten Belirsiz 
  hızlı aktivite başlayan 
   hızlı ritimler
Aura + - - -
Jelastik  
nöbete eşlik  
eden neşe  
varlığı + + + +/-
Jelastik  
olmayan  
nöbet varlığı + + + +/-
Beyin MRG Hipotalamik İki yanlı Sol  Sağ pariyetal 
 hamartoma serebral  hemisferde anaplastik 
  atrofi ensefalomalazi oligoastrositom
EEG: elektroensefalografi, MRG: manyetik rezonans görüntüleme 

Resim 1. a-f. Olgu 1: Hipotalamik hamartom, beyin MRG T2 koronal (a, b) ve aksiyel 
(c) kesitler. Olgu 3: Beyin MRG’de sol hemisferin neredeyse tümünü kaplayan yaygın 
atrofi ve ensefalomalazi alanı, T2 aksiyel (d), T2-Flair aksiyel (e) ve T2 sagittal (f) kesitler

a

d

b

e

c

f
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