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DEPRESYON TEDAV‹S‹NDE ELEKTROKONVÜLS‹F
TERAP‹N‹N YER‹
Prof. Dr. Musa Tosun

EKT NED‹R?
Elektrokonvülsif Terapi (EKT; Electroconvulsive Therapy, ECT), bir hastal›¤›n tedavisi amac›yla, bir kiﬂiye d›ﬂardan verilen elektrik uyaran› ile “beyinde epileptik nöbet” ortaya ç›kar›lmas› esas›na dayanan bir biyolojik tedavi yöntemidir.
EKT’nin etkili olabilmesi için “beyinde tipik grand mal epilepsi nöbeti”nin oluﬂmas› yeterlidir ve bu epilepsi nöbetinin periferdeki toniko-klonik
kas›lmalar›n›n oluﬂmas› tedavi etkinli¤i aç›s›ndan gerekli de¤ildir. Zaten klasik EKT uygulamalar›nda ortaya ç›kan periferik konvülsiyon belirtileri modifiye uygulamalarda görülmez.
EKT, elektrik tedavisi (electrical treatment) ya da elektroterapi (electrotherapy) anlam›na gelmemektedir.
Yayg›n kullan›lmas›na karﬂ›l›k, ﬂok, elektroﬂok, ﬂok tedavisi gibi terimler
hem yanl›ﬂ hem de ürkütücüdür.
EKT’N‹N DÜN’Ü VE BUGÜN’Ü
Psikiyatrik tedavilerin çok s›n›rl› oldu¤u eski tarihlerde de psikozlar “epileptik konvülsiyonlar” ortaya ç›kar›larak tedavi edilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂ ve mesela 1798 y›l›nda Weickhardt, kâfur (camphre; camphor) enjeksiyonlar› ile epileptik konvülsiyonlar elde etmeyi baﬂarm›ﬂt›r. Ancak Weickhardt’›n yöntemi
fazla ra¤bet görmeyerek terk edilmiﬂtir.
Stransky 1932 y›l›nda, bir ﬂizofrenik hastan›n elektrik çarpmas›ndan sonra belirgin bir iyileﬂme gösterdi¤ini müﬂahede etmiﬂ ve bu vak’a takdimi de
nedense pek dikkat çekmemiﬂti. Ama o zamanlar t›p dünyas›nda yayg›n kabul
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gören “epilepsinin bir kiﬂide ﬂizofreniye has psikotik semptomlar›n geliﬂmesini önledi¤i ve epilepsi ile ﬂizofreninin ayn› kiﬂide, bir arada bulunamayaca¤›; ﬂizofreni ile epilepsi aras›nda biyolojik bir antagonizm bulundu¤u” ﬂeklindeki yanl›ﬂ inan›ﬂtan hareketle, Meduna 1934 y›l›nda, ﬂizofrenik hastalar›
“cardiazol ﬂoku” ile tedavi etmeye baﬂlam›ﬂt›r.
Bir Macar nöropsikiyatri uzman› olan Ladislas Joseph von Meduna’n›n
hipotezine göre “epilepsi ﬂizofreniye karﬂ› koruyucu oldu¤una göre, ﬂizofrenik hastada epilepsi nöbeti ortaya ç›kar›l›rsa hasta iyileﬂecektir.” Meduna bu
amaçla önce intramusküler camphor (kâfur) enjeksiyonlar›n› denemiﬂ, daha
sonra intravenöz pentylenetetrazol (Metrazol) kullanm›ﬂ ve çal›ﬂmalar›n›n sonuçlar›n› ertesi y›l yay›nlam›ﬂt›r. Meduna’n›n klinik deneyleri, bir seri epilepsi nöbeti ortaya ç›kar›larak tedavi edilen hastalar›n psikotik semptomlar›nda
çok anlaml› azalmalar ortaya ç›kt›¤›n› gösteriyordu. Çok fazla yan etki ve
komplikasyonlar› olan güvensiz bir yöntem olmas›na ve bu keﬂfin arkas›ndaki teorinin yanl›ﬂ oldu¤unun ve “epilepsinin ﬂizofreniye karﬂ› herhangi bir
koruma sa¤lamad›¤›n›n” çok k›sa sürede anlaﬂ›lmas›na karﬂ›l›k (ve hatta yak›n tarihlerde yap›lan çal›ﬂmalarla, bunun tam tersinin geçerli oldu¤unun, yani epilepsili hastalar›n psikoz geliﬂtirmeye epileptik olmayan kiﬂilere göre daha yatk›n oldu¤unun ortaya konulmas›na ra¤men) bu tedavi yöntemi psikiyatri tarihinin önemli kilometre taﬂlar›ndan birini oluﬂturmuﬂtur.
Viyanal› Manfred Sakel 1933 y›l›nda, kaza ile aﬂ›r› doz insulin alarak hipoglisemik koma ve konvülsiyonlar gösteren bir hastan›n, mental durumunda
önemli düzelmeler müﬂahede ederek, ﬂizofrenik hastalar› “insulin komas›” ile
tedaviye baﬂlam›ﬂ, baﬂar›l› sonuçlar›n› yay›nlamas›ndan sonra “‹nsulin Koma
Tedavisi” (ICT) büyük ilgi görmüﬂ ve 1950’lerin sonuna kadar ﬂizofreni tedavisinde en etkili yöntem olarak kullan›lm›ﬂt›r. Bugün bile kullan›lmas› gerekti¤ini savunanlar varsa da uzun süren, masrafl›, güç ve bir çok bak›mdan
oldukça tehlikeli olan bu tedavi yöntemi hemen hemen bütün ülkelerde tamam›yla terk edilmiﬂtir.
Nöbet ortaya ç›karmaktaki etkinlikleri ve tedavi de¤erleri çok yüksek olan
bu farmakolojik yöntemlerin yan etki, komplikasyon ve risklerinin çok fazla
olmas›, hekimleri nöbet oluﬂturmak için yeni aray›ﬂlara yöneltmiﬂ, ‹talyan nöropsikiyatri uzmanlar› Ugo Cerletti ve Lucio Bini, 1937 y›l›nda Roma’da,
elektrik stimulusu ile nöbet ortaya ç›karmay› deneyerek, k›sa bir zaman ünitesi içinde, beyinden yüksek frekansl› elektrik ak›m› geçirmek suretiyle tipik
epilepsi nöbeti ortaya ç›karmay› baﬂarm›ﬂlar ve böylece Elektrokonvülsif Terapi (EKT; Electroconvulsive Therapy, ECT) tedavi alan›na girmiﬂtir. Farmakolojik yöntemlerden çok daha kolay ve güvenli olan ve önemli bir yan etki108
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si bulunmayan EKT, tedavi imkanlar›n›n çok k›s›tl› oldu¤u o dönemde, sadece ﬂizofreni tedavisinde yüz güldürmekle kalmam›ﬂ, ondan daha fazla depresyon ve mani tedavisinde etkili olarak psikiyatrik tedavi alan›nda yeni bir ç›¤›r
açm›ﬂt›r.
EKT keﬂfini takip eden bir kaç y›l içinde, ﬂizofreni, majör mood bozukluklar› ve di¤er bir çok psikiyatrik rahats›zl›¤›n tedavisinde en çok kullan›lan
önemli bir biyolojik tedavi yöntemi haline gelmiﬂse de 1950’li y›llar›n ortalar›ndan itibaren itibar kaybetmeye baﬂlam›ﬂ, daha az uygulan›r olmuﬂ ve bu süreç son y›llara kadar devam etmiﬂtir. EKT’nin baﬂlang›çtaki büyülü havas›n›n
bozulmas›nda iki geliﬂme etkili olmuﬂtur:
1. 1950’li y›llardan itibaren dev ad›mlarla geliﬂmeye baﬂlayan psikofarmakoloji, antipsikotik, antidepresan ve antimanik ilaçlar› tedavi alan›na sokarak,
mental bozukluklar›n tedavisinde EKT’ye karﬂ› önemli bir alternatif sunmuﬂtur.
2. Bas›n yay›n organlar› ve sinema filmlerinde EKT’ye karﬂ› çok olumsuz
(ve tabii ki haks›z) bir tav›r tak›n›lm›ﬂt›r. Medya EKT’yi zalimce ve insanl›k
d›ﬂ› bir tedavi yöntemi olarak nitelemiﬂ ve hatta daha ileri giderek bunun tedavi de¤il, bir cezaland›rma yöntemi oldu¤unu öne sürmüﬂ ve EKT’yi “elektrikli sandalye” ile eﬂ tutmuﬂtur. Bu görüﬂ sinemaya da yans›m›ﬂ ve (hastalar
tedavi s›ras›nda ve sonras›nda herhangi bir ac› veya s›z› hissetmedikleri halde) EKT’nin zaten trajik olan görüntüsü, çeﬂitli filmlerde daha da abart›larak
korkunç bir iﬂkence uygulamas› gibi sunulmuﬂtur.
Hekimlerin bir k›sm›n›n bile t›bbi bir yöntem olarak kabul etmedi¤i EKT,
halk aras›nda da iyileﬂmez bir hastal›¤›n son çaresi imiﬂ gibi alg›lanm›ﬂ ve
EKT ile tedavi edildi¤i duyulan hastalara “en a¤›r ak›l hastas›” nazar› ile bak›lm›ﬂt›r. Bu stigma (damga) tam anlam›yla silinememiﬂ olmakla beraber, günümüzde hem t›p alan›nda, hem halk aras›nda EKT’ye giderek çok daha
olumlu bak›lmaya baﬂlanm›ﬂ, özellikle di¤er tedavi yöntemlerinin etkisiz
kald›¤› mental bozukluklar›n tedavisinde, etkili ve hayat kurtar›c› bir tedavi
yöntemi olarak bak›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r. Zaten anestezi, oksijenasyon ve adele gevﬂetici kullan›lmas›, nöbetin EEG ile izlenmesi gibi yeniliklerle, günümüz EKT uygulamalar›n›n görüntüsü de bu yöntemin keﬂfedildi¤i ilk y›llardaki görüntülere pek benzememektedir.
Son y›llarda EKT uygulamalar›n›n tekrar artt›¤› ve gerek hekimlerin ve
gerekse medya ve halk›n EKT’ye karﬂ› olumsuz tav›rlar›n› terk etmeye baﬂlad›¤› gözlenmektedir ki, bu fenomeni ortaya ç›karan faktörler çeﬂitlidir:
1. EKT tekni¤indeki yenilikler hem hastalar hem de hekimler aç›s›ndan bu
tedavi yönteminin giderek daha çok kabul görmesine yol açm›ﬂt›r.
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2. Psikofarmakolojideki müthiﬂ geliﬂmelere ra¤men, (baz› hastalar›n ilaçlara dirençli olmas› ya da baz› hastalarda ilaçlar›n yan etkilerinin katlan›lamaz boyutta olmas› gibi sebeplerle) baz› hastalar›n ilaçla tedavi edilememesi
hekimleri EKT’ye baﬂ vurmaya zorlamaktad›r.
3. Çabuk etkili olmas›, klinik idaresinde zorluklar yaﬂanan hastalar›n tedavi edilebilir hale gelmesini sa¤lamas›, hastalar›n hastanede kal›ﬂ süresini k›saltmas› ve dolay›s›yla hem hastal›klar›n kronikleﬂmesini önlemesi hem de
hastan›n tedavi masraflar›n› azalmas› gibi sebeplerle EKT günümüzde de alternatif tedavilere tercih edilmektedir.
4. Bugün art›k çok say›da hasta “bana EKT uygulay›n, ilaçlarla oyalamay›n” diye hekime baﬂvurmaktad›r ve ülkemiz için bir say› vermek mümkün
de¤ilse de ABD’de bir y›lda yaklaﬂ›k 50.000 kiﬂiye EKT uyguland›¤› bildirilmektedir.
EKT NASIL YAPILIR?
EKT, özel olarak yap›lm›ﬂ cihazlar kullan›larak, hastan›n beyninden 0.10.5 saniye süreyle 70-130 voltluk elektrik ak›m› geçirmek suretiyle grand mal
epilepsi nöbeti ortaya ç›karmaktan ibaret bir tedavi yöntemidir. Elektrik stimulusunun ﬂiddeti ve süresi kiﬂisel farkl›l›klara göre ayarlama gerektirebilir.
Elektrotlar›n hastan›n baﬂ›na yerleﬂtirilme ﬂekline göre EKT baﬂl›ca iki farkl›
teknikle uygulanmaktad›r.
• Tek Tarafl› Uygulama (Unilateral)
• Çift Tarafl› Uygulama (Bilateral)
EKT uygulamalar›n›n yan etki ve risklerini azaltmak için son y›llarda,
hastalara baz› kas gevﬂetici ilaçlar›n verilmesi ve EKT’nin anestezi alt›nda
uygulanmas› yoluna gidilmekle birlikte, herhangi bir medikasyonun eklenmedi¤i geleneksel yöntemleri uygulamaya devam eden ekoller de vard›r ve bugün için iki farkl› EKT uygulama yöntemi söz konusudur:
• Geleneksel Yöntem (Yal›n Uygulama)
• Modifiye Yöntem (Anestezi ve Kas Gevﬂeticili Uygulama)
EKT SAYISI VE SIKLI⁄I
EKT için belirlenmiﬂ standart bir tedavi ﬂemas› yoktur. ABD’de ve ülkemizde genellikle haftada üç defa (pazartesi, çarﬂamba ve cuma günleri) EKT
uygulanmas› tercih edilirken, di¤er baz› ülkelerde (mesela ‹ngiltere) haftada 2
defa uygulanmaktad›r. S›k uygulama tedavi etkinli¤ini h›zland›r›rken kogni110
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tif yan etkileri de artt›rmaktad›r. Say› ve süre hastan›n kiﬂisel özelliklerine, tedaviye al›nan cevaba ve ortaya ç›kabilen yan etkilere ba¤l› olarak de¤iﬂirse de
genel olarak 7-12 seansl›k bir EKT kürü tercih edilmektedir.
Hastalar›n baz›lar› birkaç EKT ile süratli bir ﬂekilde düzelme gösterirse de
tedaviye devam edilmesi ve en az 7 seansl›k bir kürün tamamlanmas› tavsiye
edilmektedir. Dirençli vakalarda say› artt›r›labilir ve tedaviye cevap al›n›ncaya kadar EKT’ye devam edilebilir. Kesin bir kural de¤ilse de tedavinin en az
3 seans, en çok 20 seans olmas› gerekti¤i kabul edilmektedir. Baz› vakalarda
EKT her gün veya tedavinin baﬂlang›c›nda günde 2 defa uygulanabilir.
Hastan›n tedaviye verdi¤i cevap klinik muayene ve gözlem ile takip edilebilirse de, iyileﬂmenin, Hamilton Depresyon Skalas› (Hamilton Depression
Rating Scale, Hamilton 1960), Montgomery-Asberg Depresyon Skalas›
(Montgomery-Asberg Depression Rating Scale, Montgomery and Asberg
1979) ya da K›sa Psikiyatrik De¤erlendirme Skalas› (The Brief Psychiatric
Rating Scale, Overall and Gorham 1962) gibi skalalarla izlenmesi daha do¤ru olur.
EKT’N‹N ETK‹ MEKAN‹ZMASI
Ampirik (empirique, empiric) bir tedavi yöntemi olan EKT’nin etki mekanizmas› hâlâ bilinmemektedir. Psikoanalistlerin, “EKT’yi hastalar›n bilinçd›ﬂ› suçluluk duygular›na karﬂ› bir cezaland›rma yöntemi olarak alg›lad›¤› ve
bu sebeple düzeldi¤i” ﬂeklindeki görüﬂleri bilimsel bir yaklaﬂ›m de¤ildir ve
art›k terk edilmiﬂtir. EKT’nin etki mekanizmas›, günümüzde biyolojik teorilerle aç›klanmaya çal›ﬂ›lmaktad›r ve ﬂu noktalar üzerinde durulmaktad›r:
• Reseptör duyarl›l›¤›n›n artmas› (hem dopaminerjik hem de noradrenerjik yolaklarda)
• Hipotalamusun stimülasyonu ve buradaki sinaptik içeri¤in de¤iﬂmesi
(EKT uygulamalar› s›ras›nda plazma kortizol düzeyinde yükselme olmas› ve
prolaktin sal›n›m›n›n artmas› hipotalamik etkinli¤in ve dolay›s›yla nörotrasmitter etkinli¤inin artt›¤›na iﬂarettir)
• Noradrenalin ve serotonin dönüﬂümünün (turnover) artmas›
• Diensefalik merkezlerden hipotalamus ve limbik bölgeye do¤ru uzanan
monoaminerjik yollar›n aktivasyonu (bir çok nörotrasmitterin etkinli¤inin artmas›na ve bu da EKT’nin etkinli¤inde bir çok nörotrasmitterin rol ald›¤›na
iﬂarettir).
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• Kan-beyin seddinin geçirgenli¤inin artmas› (depresyonu iyileﬂtiren maddelerin, peptidlerin hücrelerden ç›kabilmeleri için Ca iyonlar›n›n hücre d›ﬂ›
depolardan nöroendokrin hücreler içine geçmesi gereklidir ve EKT büyük ölçüde beyin d›ﬂ›nda oluﬂan bu maddelerin beyin içine geçmesini sa¤lamaktad›r)
• Biyolojik ritimlerin (circadien rhythm) düzenlenmesi
• Hemisferik disfonksiyonun düzeltilmesi ve sa¤ ve sol beyin yar›mküreleri aras›nda bir senkronizasyon sa¤lanmas› (depresyonlarda sa¤ hemisferin
fonksiyonlar›n› artt›r›p, sol hemisfer fonksiyonlar›n› azaltarak; ﬂizofrenlerde
de tam tersine sol hemisfer fonksiyonlar›n› artt›r›p sa¤ hemisfer fonksiyonlar›n› azaltarak hemisferler aras›nda denge sa¤lanmas›)
• Beynin konvülsiyonu sonland›rma iﬂleminin hastal›klar› düzeltmesi (buna göre terapötik etki, direkt olarak EKT ile oluﬂan konvülsif nöbete de¤il de
ortaya ç›kan nöbeti beynin sonland›rmas› iﬂlemine ba¤l›d›r).
EKT’N‹N END‹KASYON ALANLARI
Elektrokonvülsif Terapi (EKT), ilk önce ﬂizofreni teﬂhisi konulan psikotik
hastalar›n tedavisinde kullan›lm›ﬂsa da hemen peﬂinden di¤er mental bozukluklara da iyi gelip gelmeyece¤i araﬂt›r›lmaya baﬂlanm›ﬂ ve daha ilk klinik çal›ﬂmalar sonucunda EKT’nin mizaç (mood) bozukluklar›n›n tedavisinde,
özellikle de bugün majör depresyon diye adland›rd›¤›m›z depressif epizodlar›n tedavisinde daha etkili oldu¤u ortaya konulmuﬂtur.
EKT günümüzde baﬂta majör depresyon olmak üzere ﬂu teﬂhis kategorilerinde uygulanmaktad›r:
1. Majör Depresyon
2. Mani
3. ﬁizofreni
4. Distimi
5. Anksiyete Bozukluklar›
6. Madde Kötüye Kullan›m Bozukluklar›
7. Yeme Bozukluklar› (Eating Disorders), özellikle Anorexia Nervosa
8. Kiﬂilik Bozukluklar›
9. Di¤er T›bbi Bozukluklar (Maliyn Nöroleptik Sendrom, tedaviye dirençli Parkinson Hastal›¤› ve baz› inatç› epilepsi formlar› ve baz› endokrinopatiler (hipopituitarizm)).
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EKT VE DEPRESYON
‹lk antidepresan ilaçlarla tan›ﬂt›¤›m›z 1950’li y›llar›n ortalar›na kadar, majör depresyon diye adland›r›lan, büyük depresyon hecmelerinin (BDH) tedavisinde psikoterapi ve EKT’den baﬂka bir tedavi seçene¤imiz yoktu. O zamanlardan beri de¤iﬂik tiplerde çok say›da antidepresan ajan geliﬂtirilmiﬂ ise
de EKT depresyon tedavisindeki önemli yerinden pek fazla bir ﬂey kaybetmemiﬂtir. Zira, ilaçla tedavi seçeneklerinin ço¤almas›na ra¤men BDH’nin ilaçla
tedavisindeki baﬂar› oran› sadece %60-70 civar›ndad›r (Amerikan Psikiyatri
Birli¤i 1993). Psikofarmakolojinin duayenlerinden Pierre Deniker, 1987 y›l›nda, henüz EKT’ye etki bak›m›ndan eﬂde¤er ve hatta etkisi EKT’ye yaklaﬂan bir ilaç keﬂfedilemedi diyordu. Bugün için, ABD’deki bütün EKT uygulamalar›n›n %80-90’› BDH’nin tedavisi için yap›lan uygulamalard›r.
BDH’nin bir alt tipi olan ve aﬂikar vejetatif semptomlar (anhedonia, anorexia, psikomotor retardasyon, sabahlar› kendini çok kötü hissetme vb.) ile
seyreden melankolik depresyonda, çok süratli bir antidepresan cevap sa¤lad›¤› ve çok a¤›r hastalar› çok k›sa sürede iyileﬂtirdi¤i için EKT en etkili tedavi
yöntemi olarak kabul edilirdi. Ayr›ca EKT ile elde edilen düzelmenin derecesinin hastal›¤›n a¤›rl›¤› ile direkt olarak iliﬂkili oldu¤u düﬂünülürdü. Ancak
EKT ile elde edilecek klinik cevab›n, klinik semptomlar, anamnez demografik özellikler ve di¤er faktörlere dayanarak önceden kestirilmesi veya öngörülmesi için yap›lan çal›ﬂmalar geniﬂ ölçüde baﬂar›s›z kalm›ﬂt›r. Yine de, hezeyanlar›n veya akut katatonik belirtilerin varl›¤›n›n, EKT’ye klinik cevab›n
çok iyi olaca¤›n› önceden kestirmemize yard›mc› olabilece¤i kabul edilmektedir.
Klinik tecrübeler ve karﬂ›laﬂt›rmal› çal›ﬂmalar EKT’nin BDH’nin bütün
tiplerine iyi geldi¤ini göstermiﬂtir. Primer BDH’de (depresyonla birlikte, komorbid olarak, önemli bir mental bozukluk ya da fiziksel bozukluk yoksa) düzelme oran›n›n %80-90 oldu¤u hesaplanm›ﬂt›r. Son y›llardaki bulgular, sekonder depresyonlarda (yani depressif epizodun herhangi bir mental ya da
medikal hastal›¤›n üzerinde geliﬂti¤i durumlarda) ve daha önce geçirilen hastal›k epizodlar›ndaki tedavi denemelerinin baﬂar›s›z kald›¤› kiﬂilerde EKT’nin
iyileﬂtirme ﬂans›n›n azald›¤›n› göstermektedir.
EKT NE ZAMAN YAPILMALIDIR?
EKT uygulamas›na primer ya da sekonder olarak baﬂvurulabilirse de genellikle aﬂa¤›daki dört durumda primer uygulama söz konusudur:
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• Süratli antidepresan cevap al›nmas›n› gerektiren acil durumlarda.
• EKT di¤er tedavi alternatiflerine göre daha az risk taﬂ›yorsa (ya da di¤er
yöntemler uygulanam›yorsa).
• Hastan›n anamnezi EKT’nin daha etkili oldu¤unu gösteriyorsa.
• Hasta EKT uygulanmas› için çok ›srarl› ise (daha önceki hastal›k dönemlerinde iyi geldi¤i için).
ﬁu durumlarda da EKT sekonder tedavi olarak uygulan›r:
• Alternatif tedavilerin etkisi zay›f kalm›ﬂsa ya da alternatif tedaviler hasta taraf›ndan tolere edilemiyorsa.
• Hastan›n klinik durumu, acil klinik cevab› gerektirecek ﬂekilde kötüleﬂiyorsa.
Aﬂa¤›daki özellikleri gösteren a¤›r depresyonlarda EKT’ye erken baﬂlamakta fayda vard›r:
• ‹ntihar riski yüksek olan.
• Antidepresan ilaçlarla düzelmeyen.
• ‹laç verilemeyen (kalp-dolaﬂ›m bozuklu¤u, prostat hipertrofisi, glokom,
gebelik vb. sebeplerle).
• Tedavi için iﬂbirli¤i yapmayan, yiyip içmeyen.
• Nihilistik hezeyanlar› ve yo¤un suçluluk düﬂünceleri bulunan.
• Psikotik özellikleri a¤›r basan ve katatonik belirtiler gösteren.
EKT UYGULAMALARINDA YAﬁ
Çocuklara nadiren, ergenlik dönemindeki gençlere (adolesanlara) ise seyrek olarak EKT uyguland›¤›ndan bu yaﬂlardaki etkinli¤i ve yan etkileri hakk›ndaki bilgiler çok s›n›rl›d›r. Ancak elde mevcut bilgiler çocuk ve ergenlerdeki endikasyon alanlar›n›n eriﬂkinlere benzer oldu¤unu telkin etmektedir.
Çocuk ve ergenlerde EKT’nin s›n›rl› kullan›lmas›n›n sebepleri:
• EKT çocuklar için fazla sert ve haﬂin bir yöntem olarak alg›lan›r.
• Çocuk psikiyatristlerinin ço¤u EKT konusunda tecrübe sahibi de¤ildir.
• Ortaya ç›kar›lan nöbetlerin çocuklara çok zararl› olabilece¤inden endiﬂe
edilir (Elde mevcut bilgiler bu endiﬂeyi do¤rulamad›¤› halde).
• Baz› ülkelerdeki yasal düzenlemeler, belirli yaﬂlardaki küçüklere, EKT
yap›lmas›n› yasaklam›ﬂ ve k›s›tlam›ﬂt›r.
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Bu sebeplerle ço¤u hekim küçüklere, özellikle prepubertal çocuklara EKT
uygulamakta isteksiz davranmaktad›r. Amerikan Psikiyatri Birli¤i, 18 yaﬂ›n
alt›ndaki adolesanlara EKT uygulayacak hekimin, küçüklerin tedavisinde tecrübesi olan bir psikiyatristten görüﬂ almas›n› tavsiye etmekte, e¤er çocuk 12
yaﬂ›n alt›nda ise, en az iki ayr› tecrübeli psikiyatrist ile konsültasyon yap›lmas›n› istemektedir.
Eriﬂkinlerde ve yaﬂl›larda EKT uygulamas› için yaﬂ s›n›r› yoktur. Ancak
yaﬂ ilerledikçe, her 10 y›lda, EKT uygulama oranlar›n›n düﬂtü¤ü ve ileri yaﬂlarda EKT uygulanan hasta say›s›n›n çok azald›¤› bilinmektedir. Bu fenomenin, genel popülasyondaki total yaﬂl› say›s›n›n giderek azalmas›na, yaﬂl› ﬂah›slarda bir çok mental bozuklukla birlikte çok ciddi baﬂka rahats›zl›klar›n bulunmas›na ve EKT’ye karﬂ› tav›rlar›n de¤iﬂmesine ba¤l› oldu¤u san›lmaktad›r.
Yaﬂl› ﬂah›slarda EKT’den çekinilmesinin sebepleri ﬂunlard›r:
• Medikal hastal›klar yaﬂl›larda gençlerden daha s›kt›r ve bu yüzden EKT
komplikasyon riski artabilmektedir.
• Kiﬂide önceden mevcut olan serebral hastal›klar, EKT ile iliﬂkili kognitif kay›plar› artt›rmaktad›r.
• Hastan›n farmakokineti¤indeki de¤iﬂiklikler sebebiyle, tedavi s›ras›nda
al›nmas› gereken ilaçlar›n riskleri artabilmekte ve yeniden ayarlanmas› gerekebilmektedir.
• Yaﬂl› ﬂah›slarda nöbet eﬂi¤i genellikle daha yüksektir ve uygun bir nöbetin ortaya ç›kar›labilmesi için daha yüksek bir elektrik stimulus yo¤unlu¤u gerekir.
EKT VE ﬁ‹FA
Uygun endikasyonla uygulanan bir EKT kürü, o hastal›¤›n iyileﬂmesini
sa¤layacakt›r. Ancak hekim, bunun bir ﬂifa (cure) de¤il, düzelme (remission)
oldu¤unu ve hastal›¤›n tekrarlama (recurrence) ihtimalinin yüksek oldu¤unu
hat›rlamal› ve EKT sonras› idame tedavisine devam etmelidir.
EKT’N‹N YAPILAMAYACA⁄I DURUMLAR (KONTREND‹KASYONLAR)
EKT uygulamas› için kesin olan bir kontrendikasyon yoktur. Ancak
EKT’nin nisbeten riskli oldu¤u baz› durumlar vard›r (Tablo 1). Hayat kurtar›c› olaca¤› düﬂünülüyorsa, bu durumlarda bile, al›nacak baz› farmakolojik
tedbirlerle risk azalt›larak, EKT uygulanabilir.
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Tablo 1
EKT uygulamalar›nda riski artt›ran t›bbi durumlar
• Kafa içinde tümör, hematom gibi yer kaplayan lezyonlar
(Ödem veya kitle etkisi yapmayan ve yavaﬂ büyüyen küçük tümörler hariç)
• Kafa içinde bas›nç artmas› yapan di¤er durumlar
• Risk taﬂ›yan vasküler anevrizma veya malformasyonlar
• Yeni intraserebral kanama
• Beyin enfeksiyonlar›
• Feokromositoma
• Yeni miyokard enfarktüsü (6 haftal›k)
• A¤›r sistemik hastal›klar
• Akci¤er ödemi
• Yüksek anestezi riski (anestezili EKT uygulamalar›nda)
Beyer et al: Electroconvulsive Therapy, 1998’den (ilavelerle) de¤iﬂtirilerek al›nm›ﬂt›r.

EKT’N‹N YAN-‹STENMEYEN ETK‹LER‹
(ADVERS EFFECTS)
Di¤er t›bbi müdahaleler gibi EKT’nin de baz› riskleri, komplikasyonlar›
ve yan etkileri vard›r. En fazla görülen yan etkiler kognitif de¤iﬂiklikler, geçici kardio-vasküler de¤iﬂiklikler ve genel somatik ﬂikayetlerdir. Uygun teﬂhis konulmas›, EKT’nin fayda ve zarar› aç›s›ndan her hastan›n kendi özel ﬂartlar› içinde de¤erlendirilmesi, hastan›n EKT öncesi genel t›bbi de¤erlendirmesinin yeterli bir ﬂekilde yap›lmas›, hastan›n EKT’ye eksiksiz haz›rlanmas›,
modifiye EKT tekniklerinin uygulanmas›, nöbetin modern bir ﬂekilde izlenmesi ve nöbet sonu hasta takip ve bak›m›n›n iyi yap›lmas› halinde risk, komplikasyon ve yan etkiler asgariye indirilebilmektedir.
Günümüzün modern EKT uygulamalar›nda görülebilen komplikasyon
ve yan etkiler ﬂu faktörlere ba¤l›d›r:
• Genel anesteziye ba¤l› olanlar (EKT ile birlikte verilen genel anestezi)
• Epilepsi nöbeti ve konvülsiyonlara ba¤l› olanlar
• Birlikte kullan›lan ilaçlar ile EKT’nin karﬂ›l›kl› etkileﬂimine ba¤l› olanlar
• EKT uygulamas›n›n di¤er iﬂlemlerine ba¤l› olanlar (hastan›n tesbiti, bak›m›, muhafazas› vs)
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Risk, komplikasyon ve yan etkileri azaltmak için ﬂu noktalara dikkat
edilmelidir:
• Uygun teﬂhis konulmas›
• EKT’nin fayda ve zarar› aç›s›ndan her hastan›n kendi özel ﬂartlar› içinde
de¤erlendirilmesi
• Hastan›n EKT öncesi genel t›bbi de¤erlendirmesinin yeterli bir ﬂekilde
yap›lmas›
• Hastan›n EKT’ye eksiksiz haz›rlanmas›
• Modifiye EKT tekniklerinin uygulanmas›
• Nöbetin modern bir ﬂekilde izlenmesi
• Nöbet sonu hasta takip ve bak›m›n›n iyi yap›lmas›
‹stenmeyen etkiler (Advers Effects)
Ölüm
Ölüm oran›, baz› araﬂt›rmalara göre “yüz binde dörtbuçuk” (4.5/100.000:
%0.004.5) iken (Reshe ve Roeder 1976); baz› yazarlara göre her bir EKT kürü için “binde bir” ile “onbinde bir” (1/1000 ila 1/10.000 : %0.1 ila %00.1)
aras›nda de¤iﬂmektedir (Abrams 1997). Bu oranlar›n “tek baﬂ›na, k›sa süreli
genel anesteziye” ba¤l› ölüm oranlar›na hemen hemen eﬂit oldu¤unda ise görüﬂ birli¤i vard›r.
Yetersiz nöbet: Inadequate seizure (‹nfra)
EKT uygulamas› s›ras›nda bazen, elektrik stimulusun yetersizli¤i, derinin
geçirgenli¤inin az olmas›, elektrotlar›n uygun yerleﬂtirilmemesi veya uygulama s›ras›nda hastan›n hareket etmesi gibi sebeplerle “nöbet oluﬂmaz” (missed
seizure) veya grand mal nöbet yerine “yetersiz bir nöbet” (inadequate seizure) oluﬂabilir. Bu durum, özellikle bilinç kayb› olmad›¤› zaman hasta aç›s›ndan çok korkutucu ve rahats›z edicidir ve derhal yeniden elektrik stimulusu
verilerek nöbet ortaya ç›kar›lmal›d›r.
Kognitif bozukluklar
Geçici kognitif de¤iﬂiklikler EKT’nin en çok görülen ve en rahats›z edici
yan etkileridir (side effects). Ancak depressif epizodun bizzat kendisi de a¤›r
kognitif de¤iﬂikliklerle seyredebilir ve hatta depresyon klini¤i demansa benzeyebilir (Psödodemans). Böyle vakalarda EKT depresyonla birlikte kognitif
de¤iﬂiklikleri de k›sa sürede düzeltir. EKT’nin yol açt›¤› kognitif de¤iﬂikliklerin beyin hasar›na ba¤l› olmad›¤› ve EKT’nin beyinde hasar yapmad›¤› unutulmamal›d›r.
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EKT üç tip kognitif bozuklu¤a yol açar:
Postiktal konfüzyon: EKT bir epilepsi nöbeti ortaya ç›kard›¤› için bütün
hastalar EKT’den sonra birkaç dakikadan birkaç saate kadar geçici konfüzyon
yaﬂarlar (ço¤u hasta nöbetten hemen sonraki sürede amnestik oldu¤undan bu
halin de fark›nda olmaz). EKT’nin yol açt›¤› kognitif fonksiyon bozukluklar›n›n ﬂiddeti, elektrik stimulusu, elektrotlar›n yerleﬂim tarz›, EKT say›s› ve
s›kl›¤›, hastan›n yaﬂ›, daha önce mevcut olan serebral fonksiyon bozuklu¤u
gibi faktörlere ba¤l› olarak de¤iﬂir (Tablo 2).

Tablo 2
EKT’nin kognitif yan etkilerini artt›rabilen faktörler
Faktörler

Etkiler

• Elektrik stimulusunun dalga ﬂekli

Sine wave

>

• Elektrik stimulusunun yo¤unlu¤u

Yüksek

>

Brief pulse
Düﬂük

• Elektrotlar›n yerleﬂimi

Bilateral

>

Unilateral

• EKT say›s›

Fazla

>

Az

• EKT s›kl›¤›

S›k

>

Seyrek

• Hastan›n yaﬂ›

Yaﬂl›

>

Genç

• Önceden mevcut kognitif yetersizlik

Var

>

Yok

Beyer et al: Electroconvulsive Therapy, 1998’den al›nm›ﬂt›r.

‹nteriktal konfüzyon: Seyrek olarak postiktal konfüzyon tamam›yla kaybolmaz ve a¤›rlaﬂarak interiktal konfüzyon ve deliryum haline dönüﬂür (postiktal konfüzyonu etkileyen ﬂartlar burada da geçerlidir). EKT kümülatif olarak, konfüzyonu artt›r›r ise de tedavinin kesilmesiyle birkaç gün içinde konfüzyon kaybolur.
Amnezi (Anterograd ve retrograd haf›za bozuklu¤u): EKT uygulamalar›na ba¤l› olarak s›kl›kla ortaya ç›kan amnezinin ﬂiddeti ve süresi kiﬂiden kiﬂiye de¤iﬂir (postiktal konfüzyonu etkileyen ﬂartlara ba¤l› olarak). Hem retrograd amnezi (EKT küründen önceki bilgilerin hat›rlanmamas›) hem de anterograd amnezi (EKT küründen sonra ö¤renilen yeni bilgilerin muhafaza
edilememesi) görülebilir. Anterograd amnezi tedavinin tamamlanmas›ndan
sonraki günler-haftalar içinde kaybolursa da retrograd amnezi bazen daha
uzun sürebilir (aylarca ve nadiren 1-2 y›l). Unilateral EKT uygulamalar›n›n
daha az haf›za bozuklu¤u yapt›¤› kabul edilmektedir.
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Kardio-vasküler komplikasyonlar
Kardiovasküler komplikasyonlar, çok seyrek olmalar›na karﬂ›l›k, EKT’ye
ba¤l› ölüm ve di¤er ciddi problemlerin baﬂl›ca sebeplerindendir. Nöbet s›ras›nda ve akut post-iktal dönemde sempatik ve parasempatik otonomik sistem
ard›ﬂ›k olarak stimüle olur.
• Sempatik sistemin aktivasyonu, kalp at›mlar›n›, kan bas›nc›n› ve miyokard›n oksijen tüketimini artt›r›r.
• Parasempatik sistemin aktivasyonu, kardiak faaliyette (rate) geçici bir
azalmaya sebep olur.
Kalp at›m› ve kardiak output’daki bu de¤iﬂiklikler kardiovasküler sistemi
zorlar ve geçici aritmilere ve yatk›n kiﬂilerde geçici iskemik de¤iﬂikliklere sebep olabilir. Sempatik aktivasyon hipertansiyona yol açabilir ve özellikle daha önce hipertansiyonu olan kiﬂilerde iskemi riskini artt›rmak gibi baz› sorunlara yol açabilirse de enteresan olarak hipertansiyona ba¤l› beyin kanamas›
riski oldukça düﬂüktür.
Parasempatik aktivasyon, bradikardi, prematüre ventriküler kontraksiyon
veya sinüs arrest gibi kardiak aritmilere sebep olabilir.
Kardiak aritmi, iskemi ve hipertansiyon riski nöbet öncesi ve nöbet s›ras›nda oksijenasyon uygulanmas› ve gerekli durumdaki hastalarda uygun ilaç
tedavileri ile (EKT’den önce antikolinerjik ilaçlar›n veya beta blokerlerin kullan›lmas› gibi) azalt›labilir.
• Di¤er potansiyel kardiotoksik etkiler
Anoksi (uygun ventilasyon ve musküler relaksasyon ile önlenebilir).
Serum potasyum seviyesinde h›zl› yükselme, EKT ile birlikte uygulanan
succinylcholine’in etkisiyle oluﬂabilir (yayg›n musküler rigidite ve hasar› olan
hastalarda çok yüksektir).
• Genel anasteziye ba¤l› aﬂ›r› duyarl›l›k (idiosyncratic reaction)
Di¤er istenmeyen - yan etkiler
Geleneksel EKT uygulamalar›nda genel beden ﬂikayetleri (baﬂa¤r›s›, bulant›, adele a¤r›lar› vs.), uzam›ﬂ apne ve nadir de olsa k›r›k ve ç›k›klar (kaburga ve gö¤üs omurlar›nda, asetabulum, humerus boynu ve femur k›r›¤›, çene
ve omuz ç›kmas›) görülebilir. Anestezi ve kas gevﬂetici uygulanan EKT uygulamalar›nda k›r›k ve ç›k›klar görülmez.
• ‹ki uçlu (Bipolar) bozuklu¤u olan depressif hastalarda EKT kürü s›ras›nda az da olsa (yaklaﬂ›k %7 oran›nda) manik veya kar›ﬂ›k (mixed) duygulan›m
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durumlar› ortaya ç›kabilir ki EKT kürüne devam edilmesi veya EKT’yi b›rak›p antimanik ilaçlar›n verilmesi ile düzeltilebilir.
• A¤›zda takma diﬂler ve protezler varsa ya EKT’den önce ç›kar›lmal› ya
da baﬂka tedbirler al›nmal›d›r (a¤›za uygun bir tamponun konulmas› hem dil
ve damaklar›, hem de ç›kar›lamayan protezleri koruyacakt›r).
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