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ÖZET
Akut psikotik reaksiyon tablosunda bulunan yaş orta

laması 21 olan 17 erkek hasta çalışmaya BL,ULD ve 
ULND EKT uygulamak üzere üç gruba ayrılarak alında. 
Hastalardan herhangi bir türden tıbbi,nörolojik ve endok- 
rinolojik bozukluk mevcut değildi. Kan örnekleri aynı ko
şullarda tedavi öncesi, birinci ve üçüncü EKTde ayrıca, 
klinik kısmi iyileşme dönemlerinde alındı. Plazma PRL 
düzeyleri her üç grupta da ilk EKTde önemli ölçüde yük
sek bulundu. ULD grupta yükselme 3 ’ncü ETK’de de sü
rerken, bütün gruplarda kısmi remisyon döneminde PRL 
düzeyleri tedavi öncesi değerlerde bulundu. Sonuçlar 
uygun istatistiksel yöntemlerle değerlendirildi.
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SUMMARY
The Effects of Unilateral, Dominant, Non-Dominant 

and Bilateral ECT on Prolactine Secretion in Acute 
Psychotic Patients.

17 male inpatients v/ith acute 1 psychotic reaction 
were divided into three groups and a series of 
ULD, ULND and BL ECT were applied. The age of the 
subjects were 20-22 (Average age 21). none of the 
patients were found to have medical, neurological and 
endocrinological problems. Blood samples were taken 
under similar conditions before treatment,after first and 
third ECTs and after particaJ clinical remission. Plasma 
PRL levels showed a significant elevation after the first 
ECTin all three groups. After repeated. ECT treatment a 
slight decreas was observed in PRL levels while 
elevation continued in ULD group. During clinical 
remission PRL levels approached pre-treatment values. 
These results were evaluated by proper istatistical 
methods.

Key Words: ECT, Prolactine, Acute Psychosis.
BDll.Clin.Psychopharmacol.,U (17-22) 1991

GİRİŞ
Serum  P R L  düzeyinin insanlarda E K P d en  sonra, (g- 

rand-m al) epileptik post-iktal dönem de ayrıca hayvanlarda 
Elektro şoktan sonra, özellikle 1 saat kadar yüksek düzey
ler gösterdiği bilinm ektedir (15,17,20,21,24,27). İnsan bey
ninde elektrik uyarımı ve bunun sonucu oluşan konvülsiyon 
ile nörotransm itter düzeyleri ve resep tör duyarlılığındaki 
değişmeler birçok çalışmaya konu olm uştur. Ancak sağlıklı 
bir ilişki kurulam am ıştır (9). Psikozlarda özellikle şizofreni 
de esas patogenezin hiperdopam ineıjik  aktivite olduğu gö
rüşü yaygındır (7,3). İnsanlarda mezolimbik ve mezokorti- 
kal dopam ineıjik  sistem lerin aktivitesini ölçebilecek direk 
ve indirek yöntem ler yetersizdir (3,8). İntrahipotalam ik do- 
pam ineıjik traktusta  (tuberoinfundibule traktus) hipotala- 
musun m edian em inence’inde depolanan nörohormonlar- 
dan prolaktin  inhibisyon horm onun (P IH )P R L  sekresyonu- 
nu regüle ettiği bilinm ektedir (3,9). Ayrıca PR L ’nin salın
ması, dopam inin bu bölgedeki direk tonik inhibisyonu altın
da bulunduğu düşünülm ektedir (10,11). Tuberoinfundibu- 
ler dopam inerjik aktivitenin artm ası ile ön hipofızden PRL

sekresyonunun azalmasına neden o larak serum  P R L  düzeyi 
düşmektedir (12). M evcut bilgilerimizden anti-psikotik ajan
ların, özellikle de halloperidol’un post-sinaptik reseptör blo
kajı yapmak ve hem de pre-sinaptik D A  salınımını inhibe 
etmek suretiyle antidopam ineıjik etki yaptığı, dolayısı ile 
PR L sekresyonunun bastırılmasına karşı çıkıcı etkisi vardır 
(3). Benzer şekilde etkilerin olduğunu, klorprom ozin stimü- 
lasyon test, L-Dopa ve T R H  testi ile P R L  düzeylerindeki 
artm a ve azalmalardan anlamaktayız (10). İnsanlardaki 
E K T nin  etkilerinden biri de benzer şekilde olup başka de
ğişik yollardan, anti-depresif, anti-m anik ve anti-konvülsan 
özellikleri de tartışılm aktadır (12). P ratik te  U LD  EK T çok 
az kullanılmakta, bellek kusurlarını aza indirm ek amacıyla 
BL ve ULND EKT konusu tartışılm aktadır (9,12,13). Ayrı
ca PR L’nin genel olarak m em elilerde öğrenm e ve bellek 
üzerine etkileri bulunduğu düşünülm ektedir (14). E K P d e  
unilateral uygulamalar, serebral lateralizasyon gerçeğine uy
gun tutulmaya çalışılmıştır. D om inant hem isferde verbal, 
non-dominant hemisferde non-verbal hafızanın kodlandığı 
için tedavide oluşabilecek amnezide seçici davranm a eğili-
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mi artm aktadır (1,2,14,15). D iğer taraftan, Lateralite kura
mına göre beyinde hem isferlerin birbirinin denetimi altında 
olduğu "Transkallozal N öral İnhibisyon"adı verilen beyinde
ki bu kontrlateral inhibisyon olayı ile psikozlarda sol, dep
resyonda ise sağ hem isfer suçlanmıştır. Disfonksiyonlu he- 
m isfer’in karşı hemisferin denetim inden çıktığı ya d laterali- 
zasyon’un kaybolması görüşleri de tartışılmaktadır 
(8„14,16,17,18,19). T ek yanlı E K T  uygulaması, nörotrans- 
m itter ve dolayısı ile nörohorm on salınımı arasm da ilişki
nin ancak ileri teknik, yöntem  ve kontrollü çalışmalarda 
açıklık kazanacağı açıktır.
Am aç olarak akut Pisikozda hangi tip uygulamanın daha ya
rarlı olduğunu irdelem ek istedik.

MATERYAL VE M ETOD
1989 yılı içinde kliniğimize getirilen, yaş ortalaması 

(20 + l)o lan  erkek 17 hasta alınmıştır. Özellikle başka tür
den dahili ve cerrahi patalojisi ayrıca nörolojik bir defisiti 
bulunm ayan sağ elin kullanan, ilk ve akut gelişen, 
D SM -III-R  (298.90) tanı kriterlerin i karşılayan psikotik has
ta lar çalışmaya alınmıştır (20,21).

H astalara kliniğimizde hiçbir ilaç verilmemiş, ayrıca ge

rekli ön hazırlıklar en az 3 günde tam am lanm ış tedavi önce
si ve E K P d en  sonraki 15’nci dakikalarda ve kısmi klinik re- 
misyondaki kan örnekleri sabah aç o larak 08.00 ile 09.00 
arasında alınmıştır.

Hastalar 6 ULND, 5 ULD  ve 6 BL tedavi grubu olarak 
rastgele eşleştirilmiştir. H er gruptaki hasta lar ortalam a haf
tada 3 seans ve ortalama 5+-1 EK T  uygulanmıştır. Sie
mens marka, Konvulsator-622 tipindeki aygıt ile hastaların 
hepsine 41 ve 1.6 saniye akım uygulanmış konvulsiyon sağ
lanmıştır. BL gruba bifronto-tem poral, U L  gruplara ise 
Elia’mn tanımladığı şekilde bir e lektrot fronto-tem poral di
ğer eletrot parieto-occipital yerleştirilm iştir (2,22).

Tedavi öncesi, l ’nci ve 3’ncü E K T d en  sonra ayrıca kli
nik kısmi remisyon döneminde aynı koşullarda 10 cc olarak 
alınan düz kan (ven) örnekleri nükler tıp  şubesinde serum 
ları ayrılarak, uygun koşullarda saklanmış, (-20 c), kitler ha
linde immunometrik Assay yöntemi ile değerlendirilm iştir.

PR L için ilgili metod ile norm al değerler 0-15 ng/m l 
arasında belirtilmiştir. İstatistik yöntem  olarak  "Pairs t-tes- 
ti" kullanılmıştır.

BULGULAR
Bulgular, tablolar ve şekiller o larak sırayla aşağıda belirtilmektedir: T.Ö , l.EKT, 3.EKT, ve klinik kısm i rem isyonda serum 
PR L  değerleri T ab lo-I’de gösterilmiştir.

TABLO-I- VAKALARIN PRL D EĞ E R L ER İ (ng /m l)

Gruplar BL ULD ULND
Hastalar 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
T.Ö m S a S 90 *n o

m 00 M r - t"

1. EKPde in
Vö | s £ <Q a s 3 E OO r - 00

3. EKPde a a Os 3 m S S o o

K.Kısmi Rem. 3 uo VO S s o
»»T S Os

V )o 3

T ablo  II a,b ve c de TÖ , 1 ve 3 .E K T d e  ayrıca kısmi remisyon dönem inde her üç grup için istatiski değerlendirm eler.

TABLO Il-a (BL)

Fark. Ort. St. Sapma t p

TÖ -LEK T -35.6 26.1 -3.34 0 .0 2

TÖ -3.EK T -18.1 35.1 -L24 0.05

TÖ -K .R -2 .1 23.7 -0 .2 2 0.05

TABLO Il-b (U L D )

T Ö -LEK T -9.2 4.5 -4.52 0 .0 1 1

TÖ -3.EK T -17.0 5.4 -7.00 0 .0 0 2

TÖ -K .R -2.7 9.9 -0.61 0.05



Akut Psikozlarda ULD, ULND ve BL EKTnin Prolaktin
Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması /  TARIIAN ve Ark.

TABLO II.c(ULND)

Fark Ort. Standart sapma t P

TÖ-l.ekt -12.2 7.3 01 P=0,009

TÖ-3.EKT -1.6 14.2 -0.29 P 0.05

TÖ k.R 1.9 12.4 0.38 P 0, 05

PRL (ng/ml) B.L.
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ŞEKİL I-Bilateral tedavi grubunun çeşitli dönemlerde PRL 
değerlerinin ortalama gösterimi.
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ŞEKİL 2-Unilateral dominant tedavi grubunun çeşitli dönemlerde PRL 
değerlerinin ortalama gösterimi.
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ŞEKİL 3-Unilateral non-dominant tedavi grubunun çeşitli dönemlerde 
PRL değerlerinin ortalama gösterimi.



Akut Psikozlarda ULD, ULND ve BL EKTnin Prolaktin
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BL  
ULD  
UNLD

ŞEKİL 4-Her 3 tedavi grubunun,dönemlere göre ortalamasının 
çizgi-grafik gösterimi.

P R L  (ng/ml)
□  BL 
E  ULD
□  ULND

SEKİL 5-Üç grupta her dönemin PRL değerleri ortalamasının 
karşılaştırılması.
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TARTIŞMA VE SONUÇ
Literatür taram alarında; belkide psikozlara göre depres

yon spektrumu, semptom, prognoz ve tam  boyutunda daha 
kolay bilinebildiği, ölçülebildiği için birçok çalışmaya çokça 
rastlanm aktadır. Bu nedenle depresif bozukluklar ya da ge
nel olarak affektif bozukluklarda biyolojik m arker’lar geliş
miş, alt tipleme yapılabilmiş ve bugün DST,TRH’a TSH ce
vabı gibi artık rutine girmiş testler geliştirilmiştir. Aynı za
m anda tedavi boyutunda da ileri araştırma ve gelişmeler 
sürm ektedir (10,11). Şüphesiz, son 50 yıldır tedavi alanına 
giren antipsikotik, anti-depresif, anti-manik ve anti-konvül- 
zif ilaçlar E K T ye olan rağbeti azaltmış olsa da bugün bazı 
klinik tablolarda halen alternatif bir yöntem olarak EKT 
kullanılm aktadır (15,23). Yan etkilerinin en aza indirilmesi 
amacıyla çeşitli elektrot yerleştirimi, akım çeşitleri kas gev- 
şetimli uygulamalar, O2 verilmesi v.b. geliştirilmiştir 
(2,13,24,25,26).

Bugün, nörotransm itter-nöroendokrin sistem etkileşim
leri birçok yönleriyle bilinmesine rağmen EKT ve lateralite 
konularında görüşler net değildir (14,20).

Bulgularımızda, bütün vakalarda ilk E îCFden sonra se
rum  PR L düzeyi hızlı bir şekilde yükselmiş, tekrarlayan 
EICTlerde U LD  uygulamada yükselme devam etmiş (Şekil 
2) diğer iki grupta ilk EK T ye göre daha az PR L yükselme 
cevabı düşm üştür (Şekil 1-3). Klinik kısmi remisyon dönem
lerinde her gruptaki hastaların serum PR L düzeyleri bazal 
T Ö  düzeylere yaklaşmıştır (Şekil 4-5).

H er ne kadar D SM -III-R  Atipik Psikoz kriterlerine uy
gun vaka seçilmişse de bu grup bozukluğa dahil edilen has
taların  kişisel özellikleri önemlidir. Ancak en azından vaka
ların erkek ve 20 yaş grubunda olması, ilk ataklı, akut psi- 
kotik  reaksiyon geçirmeleri ayrıca daha önce EK T uygulan
m amış bulunması ve çalışma boyunca herhangi bir psikot- 
rop verilmeksizin izlenebilmeleri bize, nöroendokrin pence- 
re ’den, E K P n in  3 tip elektrot yerleştirimi uygulaması ve et
k ileri konusunda çok sınırlı bir alanda PR L açısından çalış
m a imkanı sağlamıştır.

Bu sınırlı çalışma bulgularımızda tekrarlayan EK T uygu
lam alarında U LD  grupta diğerlerine oranla anlamlı bulu
nan  farklı serum  PR L  yükselmesi eğilimi teorik olarak, psi
kozlarda daha çok kabul görmekte olan sol hemisfer dis- 
fonksiyonu görüşüyle uygunluk içindedir (14,16). Ancak bu 
konu, daha ileri teknik ve araştırmalarla açıldığa kavuşturul
m alıdır (2). Sonuç olarak bulgularımız, literatür ve bu alan
da yapılmış çalışmalarda elde edilen sonuçlarla paralellik 
göstermiştir.
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