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Nadir Bir Refleks Epilepsi: Banyo ile İlişkili Epilepsi
A Rare Reflex Epilepsy: Bathing-Related Epilepsy
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Sayın Editör, 

Su-immersiyon epilepsisi olarak da bilinen banyo epilepsisi nadir bir benin refleks epilepsi biçimidir. Fokal nöbetlerle belirti verir; 
normal sıcaklıktaki suda banyo yaparken ortaya çıkar ve sıklıkla iyi bir prognoza sahiptir (1). Bu nöbetlerin kesin mekanizması henüz 
bilinmemektedir (1). Bu epilepsi tipi sıklıkla sıcak su epilepsisi (SSE) ile karışmaktadır (2). SSE sıklıkla çocukluk döneminde ve erkek-
lerde görülür (3). En sık nöbet tipi kompleks parsiyeldir ve nöbetler sıklıkla non-konvulzif ve otonomiktir (4). 

Yirmi dört yaşında erkek hasta erken çocukluk çağından beridir olan, ılık su ile banyo yaparken geçirilen nöbetler nedeni ile nöroloji 
polikliniğimize başvurdu. Hastanın banyoda su ile temastan yaklaşık 10 dakika sonra başlayan, önce vücudunda irkilme, sık nefes 
alma, solunum zorluğu görülüyor, daha sonra solukluk, dişlerde sıkma, dudaklarda morarma oluyor ve bu belirtiler 1-2 dakika sü-
rüyormuş. Ayrıca hasta nöbet başlamadan önce huzursuz oluyor ve nöbetin geleceğini hissediyormuş. Daha sonra bilinç bozukluğu 
geliştiği, bu esnada konvulzif bir kasılma olmadığı, oral otomatizmalar ve ardından uykuya dalma ile seyreden nöbetlerin olduğu 
yakınlarından öğrenildi. Bu bilinçsizlik hali yaklaşık 2 saat kadar sürüyormuş. Hastanın nöbetleri huzursuzluk ve dalma şeklinde au-
rayla başlayıp bilinç bulanıklığı ile sonlanmakta olan kompleks parsiyel tipteydi. Ancak bazen inkontinans meydana geldiği yakınları 
tarafından bildirildi. Yıkanma şekli oturarak, bir kaptan başına su dökme şeklindeydi. Ayakta su fıskiyesiyle banyo yaptığında bayılması 
olmuyormuş. Ayda 5-6 kez nöbet geçiren hastanın geçirdiği nöbetlerin sayısında yıllar içinde artma veya azalma şeklinde değişiklik 
olmamış. Öz geçmişinde özellik yoktu. Olgu normal yolla doğmuş, yeni doğan ve süt çocukluğu döneminde herhangi bir konvulziyon 
veya önemli bir hastalık geçirmemişti. Üç çocuklu bir ailenin üçüncü çocuğu olan hastanın soy geçmişinde anne ve babanın birinci 
dereceden akraba oldukları öğrenildi. Sistemik ve nörolojik muayenede belirgin bir özellik yoktu. Hemogram, biyokimya, idrar tahlili 
ve kraniyal manyetik rezonans görüntüleme (MRG) bulguları normal sınırlardaydı. Elektrokardiyografi (EKG) normal QT aralığı ile 
sinüs ritminindeydi. Standart 10-20 sistemine göre farklı zamanlarda 3 kez çekilen EEG düzenli, ritmik ve 8-9 Hz. alfa ritminde olup 
bir anormallik gözlenmedi. Somatizasyon bozukluğu yönünden yapılan psikiyatrik görüşme ve senkop yönünden yapılan kardiyolojik 
değerlendirme sonucu normal olarak değerlendirildi. 

Hastanın banyo ile ilişkili epilepsi tanısı; somatoform bozukluk ve senkop tanıları dışlandıktan sonra klinik olarak konuldu. Olgumuzun 
nöbetleri kompleks parsiyel tip olarak değerlendirilerek 10 mg/kg dozunda sodyum valproat başlandı. Bir ay sonraki kontrolünde 
hastanın çekilen EEG’si normal sınırlarda olup bir ay önce çekilen EEG ile aynıydı. Hasta ve yakınlarından alınan bilgiye göre refleks 
nöbetlerinin olmadığı tespit edildi. Hasta hakkındaki bilgilerin yayınlanması için kendisinden yazılı onam alındı.

Sıcak su epilepsisinin kesin patofizyolojisi bilinmemektedir fakat bu hastalarda anormal bir termoregülasyon sistemi olduğu ve sıcak 
su saçlı deriye temas ettiğinde beyin korteksindeki özel bir bölgenin uyarılması yoluyla nöbetlerin ortaya çıktığı düşünülmektedir (2). 
SSE vakaları arasında birçok fark vardır. Suyun uygulandığı vücut bölgesi, banyo süresi ve banyo tarzı (duş almak ya da suyun başın-
dan aşağı dökmek) gibi faktörler SSE belirtileri ortaya çıkmasında önemli faktörlerdir (5). SSE hastalarında MRG ve EEG genellikle 
normaldir (6). Olgunun nöbetleri suyun sıcaklığından bağımsız olarak tetiklenmektedir. Banyoda genellikle kullandığı su ılıktı ve nöbet 
suyun ısısı ile ilgili değildi. BİE olarak tanımlanan bu nöbetler nadir olarak süt çocuklarında bildirilmiştir. Benzer bir olguyu bildiren 
Stutchfield ve Lah interiktal EEG’de bir anormallik görmezken su ile provokasyon sırasında çekilen EEG’de temporal lob kökenli 
epileptik aktivite bildirmiştir (7). Banyo ile ilişkili epilepsinin patogenezinde banyo öncesi artmış stres, su sesleri ve yansıyan parlak 
ışıklar ve suya batırılma sonrasında ortaya çıkanlarda göğüsteki baroreseptörler suçlanmış olmakla birlikte olgu sayısı az olduğu için 
kontrollü çalışmalar yapılamamıştır (1). 
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