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4 Amaç: ‹stenmeyen zorunlu düﬂünceler, tak›nt›lar ve kontrol edilemeyen tekrarlay›c› hareketlerle karakterize kronik bir anksiyete bozuklu¤u olan obsessif-kompulsif bozuklukta (OKB) uzun süreli ve kapsaml› konservatif tedaviye cevap vermeyen, a¤›r özürlülük yaratan olgular›n tedavisinde cerrahi, baﬂvurulabilen bir seçenektir. Bu çal›ﬂmada bilateral anterior kapsulotomi uygulanan
iki dirençli OKB vakas›n›n klinik özellikleri ile sonuçlar› sunulmakta, ça¤daﬂ literatür ›ﬂ›¤›nda
OKB’da cerrahi tedavi ve ameliyat endikasyonlar› gözden geçirilmektedir.
Yöntem: Biri 16 y›ld›r tedavi edilmekte olan 46 yaﬂ›nda kad›n, di¤eri 10 y›ld›r tedavi edilmekte
olan 38 yaﬂ›nda erkek iki hasta sunulmaktad›r. ‹lki yedi kez intihar giriﬂiminde bulunmuﬂ olan hastalar›n her ikisinde de uzun süreli ve kapsaml› farmakolojik tedavi, kognitif davran›ﬂç› tedavi ve
elektrokognitif tedavi denenmiﬂ ve baﬂar›l› olmam›ﬂt›. SCID-I de¤erlendirmeleri her iki hastada da
OKB ve major depresif bozukluk gösterdi. Beyin görüntüleme tetkikleri normal s›n›rlardayd›. Her
iki hastada da cerrahi tedaviye karar verilerek ve etik kurul onay› al›narak lokal anestezi alt›nda
iki yanl› stereotaktik anterior kapsulotomi ameliyat› yap›ld›.Yale-Brown OKB puan› ameliyat sonras›nda birinde 36’dan 15’e, di¤erinde 37’den 5’e indi. Hastalar›n hiçbirinde nöropsikolojik bozulma izlenmedi.
Sonuç: Bu çal›ﬂmada tedaviye dirençli OKB ve major depresyonun anterior kapsülotomi ile tedavi edildi¤i olgular sunulmuﬂ, psikiyatrik cerrahi endikasyonlar› gözden geçirilmiﬂtir. Bu vakalar›n
sonuçlar› ve ça¤daﬂ literatürün incelemesi cerrahi tedavinin dirençli OKB ve majör depresyon hastalar›nda faydal› olabilece¤ini telkin etmektedir.
Anahtar kelimeler: Obsessif kompulsif bozukluk, psikoﬂirürji, psikiyatrik cerrahi, stereotaktik cerrahi, fonksiyonel nöroﬂirürji, frontal lob
Surgical Treatment in Intractable Obessive-Compulsive Disorder: Anterior Capsulotomy
4 Objective: Obsessive–compulsive disorder (OCD) is an anxiety disorder characterized with recurrent intrusive thoughts (obsessions) and repetitive behaviours (compulsions). Although pharmacotherapy, behavioural therapy and electroconvulsive therapy are mainstays of OCD therapy,
up to 30% of OCD patients fail to respond to these modalities. In patients with severe intractable
OCD surgery is an option. We present two cases of severe OCD treated with bilateral anterior thermocapsulotomy.
Methods: Two patients, both of whom had unsuccessfully undergone long term pharmacotherapy,
behavioural therapy and electroconvulsive therapy and whose SCID-I evaluations showed OCD
and major depression underwent bilateral anterior thermocapsulotomy. Postoperatively YaleBrown obsessive compulsive score dropped to 15 in one patient and to 5 in the other out of a possible 40, and no neuropsychological deterioration was observed in either patient.
Conclusion: Two cases of treatment resistant OCD that underwent anterior capsulotomy are presented, and surgical indications and clinical protocol are evaluated. Good results obtained in these cases corroborate findings of a literature review, demonstrating that anterior capsulotomy can
provide relief in OCD.
Key words: Obsessive–compulsive disorder, frontal lobe, functional neurosurgery, psychiatric surgery, psychosurgery, stereotactic surgery, anterior capsulotomy, thermocapsulotomy
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bsessif-kompulsif bozukluk (OKB), engellenemeyen sürekli endiﬂe verici saplant›sal düﬂünceler (obsesyon) ve bu düﬂüncelerin yol açt›¤› kontrol edilemeyen tekrarlay›c› hareketlerle (kompulsiyon) karakterize
olan kronik bir anksiyete bozuklu¤udur. Toplumda prevalans› % 2 ile % 3 aras›nda olan
OKB yaﬂam› her yönü ile etkileyerek hastay› intihara kadar götüren a¤›r maluliyete yolaçabilir
(10). Farmakolojik tedavi, psikoterapi, davran›ﬂç› terapi, elektrokonvülzif tedavi gibi yöntemlerle hastalar›n önemli bir k›sm› tedavi edilse bile bu hastalar›n en az % 10’unun hiçbir konservatif tedaviye cevap vermedi¤i bilinmektedir
(21,24,25). Geçti¤imiz 60 y›lda konservatif tedaviye dirençli, a¤›r özürlülük yaratan OKB hastalar› için zaman zaman cerrahi tedaviye baﬂvurulmuﬂtur. Cerrahi tedavinin OKB hastalar›nda
olumlu sonuç verdi¤i ve hastalar›n önemli bir
k›sm›nda belirgin düzelme izlendi¤i bildirilmektedir (4,5,11,16,23).

O

OKB’da cerrahi tedavi, bozulmuﬂ oldu¤una inan›lan korteks-striatum-talamus-korteks paralel
devrelerini kesintiye u¤ratarak semptomlar› ortadan kald›r›r. Anterior kapsülotomi ile kapsüla
internan›n ön baca¤›nda iki yanl› lezyon oluﬂturularak orbitofrontal korteks ile bazal ganglia ve
talamus aras›ndaki ba¤lant›lar›n bir k›sm› kesilmektedir. Bu çal›ﬂmada bilateral anterior kapsü-

lotomi uygulanan iki dirençli OKB vakas›n›n
klinik özellikleri ile sonuçlar› sunulmakta, cerrahi endikasyonlar ve OKB cerrahisi gözden geçirilmektedir. Bildi¤imiz kadar›yla bu vakalar
ülkemizde OKB tedavisi için yap›lm›ﬂ ilk psikiyatrik cerrahi vakalar›d›r.
Klinik Materyal
Vaka 1
46 yaﬂ›nda ev kad›n›, ilk kez 1988 y›l›nda ‘çöp
ev’ diye tarif etti¤i eve taﬂ›nmas›ndan sonra günde 20 kez, 15’er dakika süreyle ellerini y›kamas›
ﬂeklinde ortaya ç›kan belirtilere, 1999 y›l›nda kedi-köpek ses ve gürültüsüyle kirlendi¤ini düﬂünme, elini yüzünü y›kama, uykusuzluk, s›k›nt› ve
intihar fikri eklenmiﬂti. ‹stanbul T›p Fakültesi
Psikiyatri Anabilim Dal›nda yat›r›larak OKB tan›s› ile uzun süre takip ve tedavi uyguland›.
Seçici serotonin geri al›m inhibitörleri, fluoksamin 300 mg/gün, paroksetin 80 mg/gün, fluoksetin 60 mg/gün; trisiklik antidepresanlar, klomipramin 225 mg/gün; duygudurum düzenleyicisi lityum 900 mg/gün; antikonvülzif ilaçlar,
klonazepam 2 mg/gün, okskarbamazepin 300
mg/gün; antipsikotik ilaçlar; risperidon, olanzapin; anksiyolitik ilaçlar; buspiron kullan›lm›ﬂ
ancak hastan›n obsesyon ve kompulsiyonlar›nda

ﬁekil 1 A. ‹ki yanl› kapsülotomi lezyonlar›n› gösteren T2A aksial MRG.
B. ‹ki yanl› kapsülotomi lezyonlar›n› gösteren T2A koronal MRG
C. Giriﬂimden 1 y›l sonra iki yanl› kapsülotomi lezyonlar›n› gösteren T2A aksial MRG.
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dikkate de¤er gerileme olmam›ﬂt›. Ayr›ca hastaya
davran›ﬂç› tedavi denenmiﬂ ve toplam 40 kez
elektrokonvülzif tedavi uygulanm›ﬂt›. Uygulanan
ço¤ul tedavi yöntemlerinden yararlanmayan,
bunlara ra¤men yedi kez intihar giriﬂiminde bulunan ve bunlardan birinde üçüncü kattan atlayarak
omurgas› k›r›lan hasta tedaviye dirençli a¤›r
özürlülük içinde OKB olarak kabul edildi.

vard›, vizyospasyal beceriler ileri derecede bozuktu, sözel bellekte dikkate sekonder ö¤renme
sorunu vard›, uzun süreli geri getirme ve tan›ma
süreci s›n›rda normaldi. Hastan›n kranyal manyetik rezonans görüntülemesinde (MRG) herhangi bir patoloji saptanmad›. Hasta 21 Ocak
2002 tarihinde nöroﬂirürji klini¤ine sevkedildi.
Vaka 2

Hastan›n DSM IV eksen 1 bozukluklar› için
yap›land›r›lm›ﬂ klinik görüﬂme kullan›m
k›lavuzu (SCID-I) ile de¤erlendirilmesinde Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Major Depresif
Bozukluk tan›lar› tespit edildi. Hastan›n YaleBrown obsesyon- kompulsiyon ölçümü (YBOCS) 40 üzerinden 36 puan, ve Hamilton depresyon ölçümünde HAM- D puan› 25 idi. Nöropsikolojik de¤erlendirmede; basit dikkat ileri
derece bozuktu, frontal sisteme iliﬂkin bulgular
vard›, karmaﬂ›k dikkat ve dikkati sürdürme becerisinde bozulma (perseverasyonlar, ak›c›l›kta
azalma, geri say›mlarda çok fazla hata), Winconsin kart eﬂleme testi ileri derecede bozulmuﬂtu, hiç kategori oluﬂturulam›yordu, planlama ve soyutlama bozuktu, adland›rma güçlü¤ü

38 yaﬂ›nda erkek hasta, lise mezunu, evli ve iki
çocuklu. Yaklaﬂ›k 10 y›ld›r kutsal ﬂeylere küfür
etme, temizlik ve kontrol tipi obsesyon ve kompulsiyonlar› vard›. Bunlar›n saçma ve aﬂ›r› oldu¤unu bildi¤ini fakat zihninden uzaklaﬂt›ramad›¤›n› ifade ediyordu. ﬁikayetlerinin tüm gün boyunca sürdü¤ünü, sosyal iliﬂkilerini etkiledi¤ini
belirtiyordu. Temizlik ile iliﬂkili obsesyon/
kompulsiyonlar günde yaklaﬂ›k 5 saatini al›yor,
kutsal ﬂeylere küfür etme tipi tak›nt›lar› ise tüm
gün zihnini meﬂgul ediyordu. Tüm bunlardan
dolay› hasta hiçbir ﬂeye konsantre olam›yor ve
çal›ﬂam›yordu. Tak›nt›lar›n› yo¤unlaﬂt›rd›¤› için
eﬂi ile cinsel iliﬂkiden kaç›n›yordu. Ayr›ca baﬂvurusu s›ras›nda son aylarda yo¤unlaﬂan hayat-

ﬁekil 2. A. ‹ki yanl› kapsülotomi lezyonlar›n› gösteren T2A aksial MRG
B. ‹ki yanl› kapsülotomi lezyonlar›n› gösteren T2A koronal MRG
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tan zevk alamama, mutsuzluk, uyku ve iﬂtah bozuklu¤u, suçluluk ve intihar düﬂünceleri gibi
depresif yak›nmalar› mevcuttu.
Hasta yaklaﬂ›k 10 y›l boyunca çeﬂitli medikal tedaviler alm›ﬂt›. Seçici serotonin geri al›m inhibitörleri, fluoksetin 80 mg/gün, paroksetin 60
mg/gün, sertralin 200 mg/gün ve trisiklik antidepresan, klomipramin 300 mg/gün olarak maksimum doz ve yeterli sürelerde denenmiﬂ, fakat
belirgin fayda izlenmemiﬂti. Yine lityum 600
mg/gün, klonazepam 4 mg/gün, karbamazepin
400 mg/gün; risperidon, sulpirid, haloperidol ve
ketiapin gibi antipsikotik ilaçlar ile güçlendirilmiﬂ, ancak hastan›n obsesyon ve kompulsyonlar›nda dikkate de¤er gerileme olmam›ﬂt›. Ayr›ca
iki dönem kognitif-davran›ﬂç› terapi denenmiﬂ
fakat hasta uyum sa¤layamam›ﬂt›.
Hastan›n SCID-I ile de¤erlendirilmesinde Obsessif-Kompulsif Bozukluk ve Major Depresif
Bozukluk tan›lar› tespit edildi. Hasta SCID-II
uygulamas›na tak›nt›lar›n›n yo¤unlu¤undan dolay› uyum sa¤layamad›. Hastan›n toplam YBOCS
puan› 40 üzerinden 37, HAM-D puan› 32,
HAM-A puan› 40, Global iﬂlevsellik de¤erlendirilmesi (GAF) puan› 25, Klinik global izlenim
ölçe¤inde (CGI) hastal›k ﬂiddeti 7 idi. Nöropsikolojik de¤erlendirmede; global dikkat menzili
daralm›ﬂ; planlama, problem çözme, kategori
de¤iﬂtirme, mental esneklik, çeldiricilerle baﬂ
etme güçlü¤ü ve sözel ak›c›l›kta azalma ﬂeklinde frontal yürütücü iﬂlemlerde belirgin düzeyde
bozulmalar bulundu. Yürütücü iﬂlevlerle uyumlu bir ﬂekilde bellekte sekonder tipte ’serbest hat›rlama’ güçlü¤ü, bellek deposundaki bilgileri
kendili¤inden getirmede ileri düzeyde güçlük
tespit edildi, çoktan seçmeli içinden tan›mayla
bulabiliyordu. Özetle frontal diseksekütif bulgular› ön planda olan bir kognitif profil tespit edildi. Rorschach da; Düﬂüncelerde kuvvetli rijidite
ve discordant perseverasyon, idrak fonksiyonunda ’assimilasyon’ bozuk, sosyal kontakt
fonksiyonu ‘çok bozuk’, kolektif düﬂünceden
uzaklaﬂma, Benton; 2/5 (‹drak, dikkat ve tesbit
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haf›zas› fonksiyonlar› ‘çok bozuk’. IQ(Alexander); 62 bulundu. Kranyal MRG incelemesinde
herhangi bir patoloji yoktu. Hasta 15 ﬁubat 2007
tarihinde nöroﬂirürji klini¤ine sevkedildi.
Preoperatif de¤erlendirme
Bütün konservatif tedavi imkanlar› tüketilen fakat olumlu cevap al›namayan hasta, cerrahi tedavi aday› olarak de¤erlendirilmek üzere ‹stanbul T›p Fakültesinde üç psikiyatri, bir nöroloji,
bir nöropsikoloji ve bir nöroﬂirürji uzman›ndan
oluﬂturulan bir etik kurula sevk edildi.
Etik kurul OKB’da cerrahi tedaviye baﬂvurmak
için gerekli kriterlerin mevcut olup olmad›¤›n›
titizlikle de¤erlendirdi. 20 yaﬂ›n üstü ve 65 yaﬂ›n alt›nda olan hastalar›n, hastal›k süresinin 5
y›ldan uzun olmas›, psikososyal iﬂlevselli¤inde
belirgin bozulmaya neden olmas›, geçerli psikolojik ve farmakolojik tedavilerin en az 5 y›l süre ile uygulanmas›na ra¤men yeterli sonuç al›nmam›ﬂ olmas›n› de¤erlendirdi. Etik Kurul her
iki hastan›n da dosyas›nda ek olarak akut ya da
kronik bir hastal›¤› olmad›¤›n›n (organik beyin
sendromu, delüzyonel bozukluk, alkol veya ilaç
ba¤›ml›l›¤› gibi) ve hastal›¤›n prognozunun kötü oldu¤unun ﬂüpheye yer b›rakmayacak ﬂekilde
belirlenmiﬂ oldu¤una dikkat etti. Etik Kurul iki
hastan›n da ameliyat› anlad›¤›ndan, kendi istekleri ile, sonuçlar›na raz› olarak ameliyat› kabul
ettiklerinden ve postoperatif rehabilitasyon
program›na kat›lmay› kabul ettiklerinden emin
oldu. Etik kurul ayr›ca hastalar›n GAF puan›n›n
45’den az olmas› ve Y-BOCS puan›n›n en az 30
olmas› gerekti¤i, biri klomipramin olmak üzere
en az üç serotonin gerial›m inhibitörü denemesine cevap al›nmam›ﬂ, güçlendirme ve kognitif
davran›ﬂç› terapiden faydalan›lmam›ﬂ olmas›
gerekti¤i üzerinde durdu.
Bu kriterlerin hepsinin karﬂ›land›¤›na ve bu cerrahi uygulamaya kontrendikasyon oluﬂturabilecek herhangi bir organik patoloji olmad›¤›na karar verildi. Tüm konvansiyonel tedavi metodla89
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r›na direnç gösteren, kronik, a¤›r özürlülük yaratan
ve her yönünü etkiledi¤i yaﬂam› imkans›z hale getiren ciddi psikiyatrik hastal›¤› olan her iki hastada
da etik kurul cerrahi endikasyonu onaylad›.
Stereotaktik Teknik
Leksell stereotaktik çerçevesi (Elekta SA,
Stockholm, ‹sveç) lokal anestezi alt›nda tak›larak stereotaktik BT , aksiyal ve koronal MR yap›ld›. ‹lk vakada görüntüleme üzerinde do¤rudan, ikinci vakada BT ve MR görüntüleri birleﬂtirilerek navigasyon cihaz›n›n özel program› ile
(Framelink ve StealthStation, Medtronic, Minneapolis, USA) her iki yanda kapsüla interna ön
baca¤›nda seçilen dörder hedef noktan›n koordinatlar› belirlendi. Hedef noktalar›n kapsülün en
ventral k›sm›n› ve putamen-globus pallidum s›n›r›n›n hizas›n› içermesine dikkat edildi. Koroner sütürün önüne her iki yanda “bur hole”ler
aç›ld›. Elektrod 8 hedef noktan›n her birine ayr›
ayr› gönderildi. Makroelektrodla yüksek frekans
(100Hz 4v) stimülasyona cevap al›nmad›. Lezyonlar unipolar büyük elektrodla her iki yanda
dörder noktaya 80°C ›s›da radyofrekans termokoagülasyon yap›lmak suretiyle oluﬂturuldu.
(Fisher N 50 radyofrekans jeneratörü) (ﬁekil 1).
Postoperatif Takip
‹ﬂlem sonras›nda rutin kan de¤erleri, biokimya
takipleri ve psikiyatrik testleri, ameliyat sonras›
ilk 24 saatte kranyal MRG incelemeleri yap›ld›.
Birinci vakada ameliyat sonras› erken dönemde
bir sorun yaﬂanmad›. Bir hafta sonraki kontrolünde toplam Y-BOCS puan› 15, HAM puan› 3
‘dü. Hasta kedi köpek görünce s›k›nt› yaﬂamad›¤›n› fakat elini daha sonra y›kad›¤›n› söylüyordu. Ameliyat sonras› 12. günde ﬂuur bulan›kl›¤›,
so¤uk terleme ﬂikayetiyle yak›nlar› taraf›ndan
acil poliklini¤imize getirilen hastan›n rutin kan
ve biokimya incelemelerinde hiperglisemi (>
500 mg/dl) ve hiponatremi (Na: 128 mmol/L)
saptanmas› üzerine hastaneye tekrar yat›r›ld›.
Kranyal BT’sinde bir özellik yoktu. Medikal te90

davi ile düzelme sa¤land›. Alt›nc› ve sekizinci
ay takiplerinde nöropsikiyatrik testlerde anlaml›
düzelme olan hastan›n hayat kalitesi artt›, d›ﬂar›
ç›kabilir, ev iﬂlerini yapabilir ve kendi al›ﬂveriﬂini yapabilir hale geldi. Herhangi bir intihar giriﬂiminde bulunmad›. Major depresyonu tamamen ortadan kalkt›. OKB’unda belirgin, ileri düzeyde düzelme oldu. Hasta giriﬂimden 3 y›l sonra metastatik meme kanseri ile kaybedildi.
‹kinci vakada cerrahi sonras›nda metabolik bir
problem olmad›, obsesyon ve kompulsiyonlar›
belirgin geriledi, depresif semptomlar› k›smen
devam ediyordu. SICID-I ile de¤erlendirilmesinde Obsesif-Kompulsif Bozukluk ve Majör Depresyon tan›lar›n› alm›yordu. Operasyon sonras›
hastan›n toplam YBOCS puan› 5, HAM-D puan› 6, HAM-A puan› 5, GAF puan› 70, CGI hastal›k ﬂiddeti 1, CGI düzelme 1 idi. Nöropsikolojik de¤erlendirmesinde; hastan›n postoperatif
dikkati önceki ile k›yaslanamayacak kadar düzelmiﬂ, ama hala frontal tipte ekzekütif karmaﬂ›k
dikkat güçlü¤ü oldu¤unu gösteren bulgular›
mevcuttu. Bunlar; ileri ve geri say› menzili aras›ndaki fark, ak›c›l›k testlerinde normalden düﬂük performans, Luria testinde cevap inhibisyonu görülmesi ve bellekte dikkate sekonder güçlük olarak bulunmuﬂtu. Hastan›n üçüncü aydaki
kontrolünde toplam YBOCS puan› 12 ye yükseldi, bu yükselme e¤ilimi 6. ayda devam ediyordu.
TARTIﬁMA
Kaﬂifi Egas Moniz’e Nobel ödülü kazand›ran,
nöroleptik ilaçlar›n bulunmas›ndan öncesinde
baz› psikiyatrik hastalar için mucizevi tedavi
olana¤› veren prefrontal lobotomi XX. yüzy›l›n
ikinci yar›s›nda yerini giderek selektif paralimbik giriﬂimlere b›rakt›. Psikiyatrik cerrahinin giderek daha az yap›l›r olmas›nda nöroleptik ilaçlar›n baﬂar›s› kadar prefrontal lobotominin endikasyonlar›n iyi belirlenmeyip gere¤inden çok
daha fazla kullan›lm›ﬂ olmas› ve körlemesine yap›lan büyük frontal lezyonlar›n yolaçt›¤› yüksek
komplikasyon oranlar› rol oynad›. Günümüzde
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çok s›k› endikasyon kriterleri ile paralimbik alana küçük selektif lezyonlar oluﬂturmak üzere
komplikasyon oranlar› ve yan etkileri çok düﬂük
üç giriﬂim yap›lmaktad›r: anterior singülotomi,
subkaudat traktotomi ve anterior kapsülotomi.
Görüntüleme tekniklerinin geliﬂmesi ve stereotakside kaydedilen ilerlemeler komplikasyon
oranlar›n› düﬂürmüﬂ, özellikle radyoﬂirürjikal
“kapal›” cerrahi ve derin beyin stimülasyonu ile
geri dönüﬂümü mümkün olan fonksiyonel kesi
imkanlar› tedaviye dirençli a¤›r nevrozlar›n cerrahi tedavisini yeniden ön plana ç›karm›ﬂt›r.
OKB’da cerrahi tedavi, bozulmuﬂ oldu¤una inan›lan korteks-striatum-talamus-korteks paralel
devrelerini kesintiye u¤ratarak semptomlar› ortadan kald›r›r. Korteks-bazal ganglia motor devre kavram› yayg›n ﬂekilde yap›lmakta olan Parkinson hastal›¤› ve distoni cerrahisinin temelini
oluﬂturmaktad›r. Buna paralel bir modelde
OKB, orbitofrontal ve singüler korteksten ç›k›p,
kaudat nukleustan geçerek talamusa ulaﬂan ve
oradan da tekrar kortekse dönen devrenin bozuklu¤u sonucu ortaya ç›kar (7,14). Parkinson
hastal›¤› modelinde oldu¤u gibi striatal bölümün iki komponenti oldu¤u, bu devrenin striatum istasyonunu oluﬂturan kaudat nukleusun
ventromedyal k›sm›n›n direkt, dorsolateral k›sm›n›n indirekt yolu denetledi¤i, direkt yolun bozuklu¤unun OKB’a yolaçt›¤› öne sürülmüﬂtür
(8,15,20). Bu aç›dan Parkinson hastas›n›n hareket
tremorunun OKB hastas›ndaki karﬂ›l›¤› olan tak›nt›lar “düﬂünce tremoru” olarak ele al›nabilir.
Bu devrede önemli rol oynad›¤›na inan›lan subtalamik nükleusun Parkinson hastalar›nda kronik stimülüsyonu önemli duygulan›m de¤iﬂikliklerine yolaçmaktad›r (3).
OKB’un anatomik nedenlerini araﬂt›rmaya yönelik çal›ﬂmalar›n bir k›sm› kaudat nükleusta ve orbitofrontal kortekste hacim kayb› tesbit etmiﬂlerdir
(22,26). Pozitron emisyon tomografi (PET), tek foton emisyon bilgisayarl› tomografi (SPECT) ve
fonksiyonel MRG ile yap›lan fonksiyonel çal›ﬂmalar prefrontal, orbitofrontal, singülat, insüler korSinir Sistemi Cerrahisi / Cilt 1 / Say› 2, 2008

tekslerde, talamusta, kaudat nükleuslarda metabolizma ve kan ak›m› de¤iﬂiklikleri göstermiﬂtir (6).
Tedaviye dirençli OKB hastalar›nda en çok baﬂvurulan cerrahi iﬂlemler anterior singülotomi ve
anterior kapsülotomi olmuﬂtur. ‹yi sonuç YBOCS ta % 50 ve üzerinde düzelme olarak tarif
edildi¤inde anterior singülotomi serilerinde elde
edilen iyi sonuç oranlar›n›n % 25 ile % 45 aras›nda oldu¤u görülmektedir (4,9,12,18,19). Anterior
kapsülotomi sonuçlar›n›n incelendi¤i biri prospektif, birçok çal›ﬂmada hastalar›n yar›s›ndan
ço¤unda Y-BOCS skorunda % 50’nin üzerinde
düzelme bildirilmiﬂtir (5,11,16,17,23). Anterior kapsülotomi ile bildirilen iyileﬂme oranlar› cerrahi
seçenekler aras›nda en yüksek iyileﬂme oranlar›d›r. Bizim vakalar›m›zda da cerrahi yöntem olarak anterior kapsülotomi tercih edilmiﬂtir. Bu
tercihin en önemli nedeni literatürde anterior
kapsülotomi ile bildirilen sonuçlar›n daha iyi olmas› ve komplikasyon oranlar›n›n düﬂük olmas›
yan›nda kapsülotomi ile oluﬂturulan lezyonun
daha küçük olmas› ve bu hedefin derin beyin stimülasyonuna da uygun olmas›d›r.
Anterior kapsülotomi 1940 lar›n son y›llar›nda
Pariste Talairach ve ‹sveçte Leksell taraf›ndan
prefrontal korteksle talamus aras›ndaki ba¤lant›
yollar›n› kesmek amac› ile geliﬂtirildi. O y›llarda
yap›lan bu ameliyatlar›n retrospektif incelemeleri bu giriﬂimin en iyi sonuçlar›n› OKB hastalar›nda verdi¤ini göstermesi üzerine Avrupa ülkelerinde OKB için en çok kullan›lan cerrahi yöntem
oldu. Son y›llarda anterior kapsülan›n radyoﬂirürjikal ablasyonu kapal› bir cerrahi iﬂlem olarak,
derin beyin stimülasyonu da geri dönüﬂümü olan
bir giriﬂim olarak ön plana ç›km›ﬂt›r (1,2,7,13).
Bildirilen singülotomi ve kapsülotomi serilerinde bu giriﬂimlerin kiﬂilik de¤iﬂikli¤ine ve kognitif de¤iﬂikliklere yolaçmad›¤› bildirilmiﬂtir. Anterior kapsülotomiden sonra geçici konfüzyon
olabilirse de frontal loblar›n disfonksiyonuna
iﬂaret edecebilecek kal›c› kiﬂilik de¤iﬂikliklerinin olmad›¤› bildirilmiﬂtir (16). 1962-1980 ara91
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s›nda yap›lm›ﬂ 800 singülotominin de¤erlendirildi¤i bir seride bu giriﬂimin nörolojik, entelektüel, davran›ﬂsal defisite ve mortaliteye yol açmad›¤› görülmüﬂtür (4). Hastalar›m›zdan birinde
giriﬂimden 10 gün sonra ortaya ç›kan geçici metabolik bozuklu¤un geçici hipotalamik tutulma
ile ilgili oldu¤u düﬂünüldü.
Psikiyatrik cerrahi giriﬂimleri uzun geçmiﬂlerine
ra¤men hala araﬂt›rma niteli¤inde tedavi yöntemleridir. Kime, hangi ﬂartlarda, ne ameliyat›
yap›laca¤›n› gösteren kan›t niteli¤inde verilere
sahip de¤iliz. Bu nedenle bu giriﬂimlerin belli
merkezlerde, s›k› etik kurul denetimi alt›nda ve
ayr›nt›l› olarak belirlenmiﬂ protokoller çerçevesinde yap›lmas› gereklidir. Derin beyin stimülasyonunun kal›c› beyin lezyonu yapmayan, geri dönüﬂümü olan bir tedavi yöntemi olarak
pskiyatrik hastal›klar›n tedavisinde giderek ön
plana ç›kaca¤› beklenmelidir.
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