
EPĠLEPSĠ  

Epilepsi beyindeki elektriksel uyarıların anormal ve düzensiz ortaya çıkışı sonrası oluşan bir 

bozukluktur. Beyin birbirleriyle elektriksel ve kimyasal yöntemlerle bağlantı kuran 

milyarlarca hücreden oluşmuştur. Epileptik nöbet buradaki kontrolün bozulduğu ve uyarı için 

gerekli eşik değerin düştüğü zamanlarda ortaya çıkar. Birçok durumda epilepsinin belli bir 

nedeni bulunamaz. Bazen de doğumsal beyin yapı bozuklukları, menenjit gibi enfeksiyonlar, 

genetik hastalıklar, kafa travmaları epilepsiye yol açabilmektedir. Yaklaşık hastaların % 

65'inde herhangi bir neden bulunamamaktadır. Bazı epilepsi tipleri için ise kalıtsal geçiş söz 

konusudur, yani anne veya babada bu epilepsi tipi varsa çocukta da olma olasılığı yüksektir . 

 

Nöbet tipleri  

Jeneralize nöbetler: Sıklıkla bir uyarı olmaksızın ortaya çıkan ve bilinç kaybı ile karakterize 

nöbetlerdir. Absans nöbeti olarak adlandırılan tipinde sadece 5-15 sn süren bilinç kaybı ve 

dalma vardır. Bu sırada hastada düşme veya kol ve bacaklarda kasılma olmaz. Tonik-klonik 

olarak adlandırılan nöbetler ise en çok bilinen, kollarda ve ayaklarda çırpınma ve kasılma, 

idrar kaçırma, diş ısırma ile karakterize nöbetlerdir. 

Parsiyel nöbetler: 

Bu nöbetlerde bilinç kapalı veya açık olabilir. Nöbetler bir kolda oynama, ağız kenarında 

çekilme, anormal bir koku duyma, hayal görme, kafa çevirme, sürekli elbiseyi çekiştirme 

şeklinde olabilmektedir.  

 

Tanı yöntemleri  

Tanıda en önemli nokta sizin çocuğun geçirdiği nöbeti çok iyi tarif etmenizdir. Bu epilepsiyle 

karışabilen birçok hastalığın dışlanmasına ve epilepsinin tipinin tayin edilmesinde çok önemli 

rol oynayacaktır. Tanı için en önemli laboratuar testi EEG olarak kısaltılan 

elektroensefalografidir.  

 

EEG sonuçlarına göre hastalara ek olarak beyin MR veya tomografi gibi görüntüleme 

yöntemleri, kan tahlilleri, psikolojik ve zeka gelişimini değerlendiren testler, bazı metabolik 

testlerde istenebilir. 

Tedavi 

Nöbet riskini azaltmada en önemli nokta çocuğun yaşam biçiminin düzenlenmesidir. Nöbeti 

tetikleyen faktörlerden kaçınmak gereklidir. Bu nedenle hastalar aç kalmamalı, yeterli uyku 

uyumalı, nöbet tetikleyici özelliği olan ilaçlardan kaçınmalıdır. 

Ġlaç Tedavisi  

Günümüzde epilepsi için kullanılan birçok ilaç ve seçenek vardır. İlaç tedavisindeki amaç 



nöbet sayısını azaltmak ve mümkün olduğunca normal bir yaşam sürülmesini sağlamaktır. 

İlaç seçimi nöbetin tipine, hastanın yaşına ve diğer faktörlere bakılarak yapılır. İlaç 

başlandıktan sonra genellikle en az iki yıl süreyle ilaca devam edilir. 

Epilepsi tedavisinin düzgün bir biçimde sürdürülmesi halinde de nöbetler devam edebilir . 

Tıbbın her gün ilerlediği dünyamızda hiçbir hekim epilepsili bir çocuğun anne-babasına 

tedavi ile nöbetlerin % 100 kaybolacağını garanti edemez. 

Diğer Tedaviler  

İlaç tedavisine cevap vermeyen veya yeterli düzeyde nöbet kontrolü sağlanamayan hastalarda 

özel bir diyet programı, cerrahi yöntemler ve vagus sinir stimülasyonu denilen pil uygulaması 

da yapılabilmektedir. 

Dikkat edilmesi gerekli diğer durumlar  

En önemli nokta ilaçların mutlaka düzenli ve zamanında alınmasıdır.  

Eğer çocuk 3 yaşından büyükse mutlaka hastalığından onun anlayacağı şekilde bahsetmek 

gereklidir. 

Çocuğun bakımıyla uğraşanlara, yakın akrabalara, özellikle öğretmenlere ve gündüzleri sık 

nöbet geçiriyorsa okul arkadaşlarına da hastalıktan bahsedilmeli ve bu hastalığın utanılacak 

bir şey olmadığı belirtilmelidir. 

Çocuğun arkadaşlarıyla oyunlar oynaması, okul aktivitelerine, gezilerine katılmasına izin 

verilmelidir.  

Ağır sporlar hariç diğer sporları yapmasında sakınca yoktur. Halatla yükseğe tırmanma, 

dağcılık, aletli jimnastik gibi sporlar tehlikeli olabilir. Özellikle basketbol, futbol gibi ekiple 

oynanan sporlar çok sık nöbet geçirmeyen hastalar için zararsızdır.  

Yüzme ve bisiklete binme gibi aktiviteler mutlaka bir erişkinin gözetiminde yapılmalı ve 

korucu kask takılmalıdır.  

Çocuğun tek başına küvette yıkanmasına izin verilmemelidir, sıcak su nöbeti tetikleyebilir 

veya nöbet sonrası çocuk suda boğulabilir  

Çok aşırıya kaçılmadığı sürece herhangi bir yiyecek kısıtlaması yapılmamalıdır.  

 

Kaynak: Çocuk nöroloji derneği ( www.cnd.org.tr ) 

 

ATEġLĠ HAVALE 

Ateşli havaleler çocuklarda sık rastlanan bir durumdur. 6 ay ve 6 yaş arasındaki çocukların 

yaklaşık yüzde üçü ateşli bir hastalık esnasında havale geçirirler. Bu havaleler aile için 

oldukça korkutucu olmasına rağmen göründükleri kadar tehlikeli değildirler. Genellikle ateşli 

havalelerin çocuğa zararı yoktur. Ateşli havale beyin hasarına yol açmaz. Genellikle bir iki 

http://www.cnd.org.tr/


dakika sürer ve kendiliğinden geçer, nadiren 10 dakikadan uzun sürer. Havale sırasında 

çocukta kasılma, bilinç kaybı, gözlerde sabit bakma, kol ve ayaklarda atma ve morarma gibi 

bulgular gözlenir.  

İlk havaleyi 1-1,5 yastan önce geçiren, sık ateşlenen ve ailesinde de ateşli havale geçirenler 

bulunan çocuklarda bu olayın tekrarlama ihtimali daha fazladır. Yine ateş yeni başlamışken 

veya fazla yüksek değilken nöbet geçirilmişse tekrarlama eğilimi gösterir. 

AteĢli Havale Geçiren Bir Çocuğa Ne Yapmalıdır?  

Anne-baba sakin olmalı, çocuğu yan yatırmalı ve dikkatle gözlemelidir. Düşüp yaralanmasını 

önlemek için yere yatırmakta yarar vardır. Kollarını-bacaklarını tutmaya çalışmamalıdır. 

Ağzında bir cisim varsa yavaşça çıkarılmalıdır. Ağza kaşık vs. sokulmaya çalışılmamalıdır. 

Nöbet on dakikayı geçerse en yakin sağlık kurulusuna götürülmelidir. Nöbet geçtikten sonra 

da ateş nedenini araştırmak üzere çocuk hastalıkları uzmanına başvurmalıdır. Eğer çocukta 

uykulu hali, baş ağrısı veya şiddetli kusma varsa acilen götürülmelidir. 

 

AteĢli Havale Nasıl Tedavi Edilir? 

Doktorunuz ateşli havale teşhisini koymadan önce nöbetlere yol açabilecek başka bir nedenin 

olup olmadığından emin olmak üzere bazı tetkikler yapabilir. Örneğin menenjitten 

şüpheleniyorsa belden yapılan bir iğne ile beyin-omurilik zarları arasındaki sıvıdan bir örnek 

alınıp incelenmesi gerekir. Çocuğunuzda ishal ve kusma varsa su kaybı da havaleye yol açmış 

olabilir. Buna benzer nedenlerle kan ve idrar tahlilleri yapılabilir. 

Nöbet sadece ateşe bağlı ise genellikle çocuğunuzun hastaneye yatırılması gerekmeyecektir. 

Ancak uzun sürmüşse, ya da ateşe yol açan hastalık gerektiriyorsa yatırılabilir. 

Çocuğun ateĢli havale geçirmesi epilepsi (sara) hastası olduğunu mu gösterir mi? 

Ateşli havaleler epilepsi olarak kabul edilmemektedir. Bu havaleler bünyenin ateşe karşı bir 

reaksiyonu sonucu ortaya çıkarlar. Epilepsili çocuklarda ateşe bağlı olmayan birden fazla 

havaleler vardır. Ateşli havaleler beyinde hiçbir hasara yol açmaz ve zekayı etkilemez. Bu 

çocuklarda epilepsi gelişme riski ateşli havale geçirmeyen çocuklarla aynıdır. 

Çocuğun tekrar ateĢlendiğinde havale geçirmemesi için ne yapılmalıdır ? 

Ateşi düşürmek amacıyla parasetamol (Calpol, Minoset) ve ibuprofen (İbufen, Dolven) gibi 

ateş düşürücüleri kullanabilirsiniz. Bu ilaçlar ateşi düşürerek çocuğu rahatlatır ve havaleden 

korur ancak hastalığı iyileştirmez. Bu nedenle ateş devam ederse bir sağlık merkezine 

başvurmanız gereklidir. Eğer çocuğunuz birkaç defa havale geçirdiyse o zaman doktorunuz 

size fitil şeklinde makattan kullanılacak havaleyi durdurucu ilaçlar veya ateşli dönemlerde 

kullanmanız için bazı ilaçlar verebilir; ancak bu tür ilaçlar her hastaya önerilmemektedir.  

 



Kaynak: Çocuk nöroloji derneği ( www.cnd.org.tr )  

 

SEREBRAL PALSĠ  

 

Serebral palsi her 1000 bebekte 2 - 3 oranında görülen, beyinde doğum öncesi, doğum 

sırasında veya sonrasında veya hayatın herhangi bir döneminde oluşan bir hasar nedeniyle, 

çocuğun belirli kaslarını kullanmakta güçlük çekmesi halidir. Hasarın beynin hangi 

bölgesinde ve ne kadar yaygın olduğuna bağlı olarak serebral palsi'nin belirtileri değişir. 

Hangi çocuklarda serebral palsiden şühelenilmelidir? 

Hareket gelişimi yaşıtlarına göre geride olan (geç oturmuş, geç emeklemiş veya geç yürümeye 

başlamış), kol-bacakları normalden daha gergin veya gevsek olan çocuklarda serebral 

palsi'den şüphelenilmelidir. Serebral palsi bazı çocuklarda kaslarda gerginlik bazı çocuklarda 

ise gevşeklik şeklinde görülebilir. Bazen istem dışı vücut hareketleri de görülebilir. Bazı 

hastaların vücudunun bir yarısı, bazılarının sadece bacakları, bazılarının ise tüm vücudu 

etkilenebilir. Boğaz kaslarının etkilenmesi sonucu konuşma güçlüğü de olabilir. Beyin 

hasarının ağır olduğu durumlarda görme ve işitme sorunları ve bir ölçüde zeka geriliği de 

görülebilir. 

 

Serebral palsinin tedavisi var midir? Oluşmuş beyin hasarını geriye döndürmek mümkün 

olmadığından hastalara aile ve Çocuk Nörolojisi, Fizik Tedavi ve Ortopedi Bölümleri ile 

birlikte fonksiyonları artırmak kasılmaları önlemek amacı ile tedavi verilir. Kas gevşetici 

ilaçlar, fizik tedavi, çeşitli ortezler, botullinum toksini (botoks) enjeksiyonları, cerrahi 

yöntemler, ve kas-hareket-konuşma eğitim programları çocuğun durumuna göre seçilerek 

uygulanır. 

http://www.cnd.org.tr/


Kaynak: Çocuk nöroloji derneği ( www.cnd.org.tr )  

 

BAġ AĞRISI 

Baş ağrısı okul çağı çocuklarında oldukça sık görülen bir durumdur. Her ne kadar anne-

babaların birçoğu baş ağrısının beyin tümörü gibi ciddi bir hastalığa bağlı olabileceğini 

düşünerek endişelense de, bu ağrıların büyük çoğunluğu zararsızdır. Baş ağrısı ağrıya neden 

olan durumun beyin içi ve dışı nedenlerinin değişik tekniklerle gösterilebildiği birincil ve 

klinik olarak ağrı tipi ve eşlik eden bulgularla tanınan ikincil baş ağrıları olarak 

sınıflanmaktadır.  

Ġkincil BaĢ Ağrıları : 

Enfeksiyonlar: Öncelikle sinüzit olmak üzere, boğaz ve kulak enfeksiyonları, gribal 

enfeksiyonlar sıklıkla baş ağrısına yol açabilirler.  

Psikolojik faktörler: stres, depresyon, okul, aile ve arkadaşlarla ilişkilerde yaşanan sorunlar. 

Çevresel faktörler: Yeni boyanmış duvar, hava kirliliği, gürültü, besinler; çikolata, kolalı 

içecekler, kafein, sosis tarzı yiyecekler 

Görme bozuklukları  

Ciddi hastalıklar: Tümör, kanama, apse, menenjit.  

Tansiyon yüksekliği  

 

Birincil BaĢ Ağrıları : 

Migren: Baş ağrısı çoğunlukla başın ön tarafında olmakta ve sıklıkla bulantı, kusma ve karın 

ağrısı da görülebilmektedir. Ağrı atakları sırasında çocuklar genellikle sessiz bir ortamda 

uyumak istemekte, çoğunlukla da uykudan sonra baş ağrısı kaybolmaktadır. Genellikle 

başlangıç yaşı 5 yaş civarıdır. 

Gerilim tipi baĢ ağrısı: Genellikle stres, depresyon, yorgunluk gibi faktörlerle ortaya 

çıkmaktadır. Bu tetikleyici olaylar baş, yüz ve boyun bölgesindeki kaslarda kasılmaya yol 

açarak baş ağrısı oluşturmaktadır. Bu ağrılar genellikle alın, şakak ve ense bölgesinde ortaya 

çıkmaktadır. 

Kronik günlük baĢ ağrısı: En az üç ay süreli ve ayda en az 15 gün görülen baş ağrılarıdır. 

hem migren hem de gerilim tipi baş ağrısı kronik karakter gösterebilir. 

Küme baĢ ağrısı: Çocuklarda nadirdir. Genellikle göz sulanması, alın ve yüz terlemesi gibi 

bulgularla birlikte ortaya çıkan tek taraflı şiddetli baş ağrılarıdır. Ortalama 30-45 dakika süren 

ve günde 4-5 kez olan ataklar şeklindedir.   

Kaynak: Çocuk nöroloji derneği ( www.cnd.org.tr ) 

http://www.cnd.org.tr/
http://www.cnd.org.tr/


Diğer nörolojik hastalıklar ile ilgili bilgiler için Türkiye çocuk nörolojisi derneği web 

sitesinden faydalınabilinir.(www.cnd.org.tr) 

 

Bölümümüzde Kullanılan Tanı Yöntemleri  

 

 

1- ELEKTROANSEFALOGRAFĠ (EEG) 

2- VĠDEO EEG  

3- BELDEN SU ALINMASI (LOMBER PONKSIYON)  

4- EMG, VEP, SEP ve BAEP 

5- PSĠKOMETRĠK DEĞERLENDĠRME  

6- ZEKA TESTLERĠ  

7- GELĠġĠM TESTLERĠ 

8- AĠLE GÖRÜġMELERĠ  

9- BĠREYSEL GÖRÜġMELER  

 

ELEKTROANSEFALOGRAFĠ (EEG) 

Beynin elektrik aktivitesini ölçmekte kullanılan güvenli ve ağrısız bir testtir. Bu işlem 

sırasında kafaya elektrotlar yapıştırılmakta ve bunlar kablo aracılığıyla EEG makinesine 

bağlanmaktadır. EEG beynin elektrik aktivitesinin normal olup olmadığını ve epilepsiye yol 

açaçak elekriksel bir odağın varlığını gösterir. Bazen normal insanlarda anormal sonuçlar 

çıkabildiği gibi epileptik hastalarda da normal sonuçlar alınabilir. 

  

 

http://www.cnd.org.tr/
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EEG uyanıklıkta ve uykuda çekilir. Uyku, beyindeki anormal elektriksel faaliyetin ortaya 

çıkmasına yardımcı olur. Epilepsi teşhisi için uyanıklık halinde 20 dakika süreyle yapılan 

EEG’nin yeterli bilgi vermediği durumlarda, gündüz 1 saat süreyle uykuda EEG çekilir. Uyku 

ve uyanıklık EEG’si normal olan bir kısım hastada nöbet ve yalancı nöbet ayırım yapılmak 

üzere uzun süreli video EEG çekimi yapılır. Çekim süresinin uzamasıyla anormal beyin 

dalgalarına rastlama olasılığı da yükseltilmiş olur.  

 

Çekim öncesi dikkat edilecekler? 

Uyku EEG’si çekiminden bir gece önce çocuk uykusuz bırakılır. Bunu sebebi ise çekim 

sırasında çocuğun yarım saat kadar uyuması istenir. Saçının temiz olmasında fayda vardır. 

EEG voltajları çok düşük olduğundan jöle, kir/yağ gibi bazı maddeler kayıt kalitesini çok 



etkiler. Sürekli kullanılan ilaç varsa, çekim gününde de ilaçlar kullanılmaya devam edilir, 

EEG’yi değerlendirecek olan hekime bu konuda bilgi verilmesi uygun olur 

EEG'nin bir zararı var mı? 

EEG sırasında sadece beyin elektrik dalgalarının kaydı yapılır. Vücuda elektrik verilmez. Bazı 

kooperasyonun güç olduğu ufak çocuklarda veya otistik/retarde çocuklarda kayıt ve özellikle 

elektrodların yapıştırılması zahmetli geçebilir. Buradaki ağlamaların psikolojik etkisi aileleri 

tedirgin edebilir. Fakat genelde ailenin ve uygulamayı yapan teknisyenin rahat ama kararlı 

tavırları çocuktaki kooperasyonu arttırır. 

Çocuk EEG yorumu farklı mı?  

Çocuklukta, özellikle bebeklikte ve erken çocukluk dönemlerinde yaşla değişen elektrik 

aktivite özelliklerinin tanınması ve bunların sorun olarak görülmemesi gerekir. Bu da ancak 

EEG'de uzmanlaşmış çocuk nörologları tarafından yapılabilir. Tersi söz konusu olduğunda 

kolaylıkla bazı normal elektrik dalgalanmaları yanlış değerlendirilip, teste alınmış kişinin 

olmadığı halde epilepsisi olduğu şeklinde bir yoruma gidilebilir. 

VĠDEO EEG  

Video- EEG monitörizasyonu, yaklaşık son 20 yıldır kullanılan yeni doğan döneminden 

yaşlılık dönemine kadar hayatın her döneminde epilepsi nöbetlerinin tanısında ve 

değerlendirilmesinde kullanılan bir yöntemdir. Video- EEG monitorizasyonu nöbetlerin 

tanısında, epilepsi sınıflamasında, bozukluğun derecesinin değerlendirilmesinde, nöbetin 

kaynaklandığı beyin odağının belirlenmesinde, nöbet tipi ile EEG arasında korelasyonun 

belirlenmesinde ve epileptik olmayan psikojen nöbetlerin ayırıcı tanısında kullanılmaktadır. 

Video EEG monitörizasyon ile çocukların çekim esnasında ki hareketleri de aynen kaydedilir. 

Eğer bu esnada nöbet geçiriyorsa EEG deki anormalliklerle beraber bu görüntüler de 

kaydedilir. Çekim sırasında veya çekim bittikten sonra traseyi inceleyen pediatrik nörolog, 

trase üzerinde ki aktivitelerin anormallik olup olmadığını eş zamanlı olarak kaydedilen 

görüntülere bakarak değerlendirebilir. 

Çocuk video EEG monitorizasyon ünitemizde rutin ve uyku EEG incelemesinde olduğu gibi 

saçlı deriye yapıştırılmış olan elektrodlarla ağrısız bir şekilde EEG kaydı da eş zamanlı olarak 

yapılmaktadır. Kısa süreli 3-6 saat veya daha uzun süreli çekim yapılabilir. Hastanın yanında 

anne veya babası refakatçi olarak kalmaktadır. Hastanın başında çekim sonlandırılana kadar 

sürekli EEG teknisyeni kalmaktadır. 





 

BELDEN SU ALINMASI (LOMBER PONKSIYON) 

Tanı ve tedavi amacıyla beyni örten zarlardan beyin omurilik sıvısının (BOS) alınmasıdır. 

Menejit, ensefalit, demyelinizan hastalıklar, metabolik hatalıklardan bir kısmında tanısal 

amaçlı yapılmaktadır. 

EMG, VEP, SEP ve BAEP  

Tam donanımlı elektrofizyoloji laboratuvarında yapılmaktadır. 

PSĠKOMETRĠK DEĞERLENDĠRME  

Çocuklarımızın zihinsel gelişimlerini değerlendirmek amacıyla bilim dalımızda yapılan 

psikometrik değerlendirmeler; 



 

 

Psikometrik değerlendirme öncesinde bilmeniz gerekenler 

Çocuk Nöroloji Bilim Dalımız tarafından istenen psikometrik değerlendirmeye gelirken 

çocuğunuzun uykusuz ve aç olmamasına dikkat ediniz. Özellikle EEG veya manyetik 

rezonans görüntüleme (MRG) tetkiklerinin olduğu güne randevu almamaya gayret ediniz. 

Çünkü bu işlemlerde çocuğunuzun sakin durması için verilecek ilaçlar test esnasında 

performansını olumsuz yönde etkileyecektir. Yine testin verileceği gün yüksek ateş, kusma, 

ishal, öksürük vb. gibi şikayetlerinin olmamasına, ya da o gün aşı, lomber ponksiyon (LP), 

biyopsi vb bir işlemin yapılmamış olmasına dikkat ediniz.   

Psikometrik değerlendirme odasında… 

Psikometrik değerlendirme çocuğun yaşına ve verilecek testlerin özelliğine göre 15-60 dakika 

kadar sürecektir.   

Özel eğitim nedir? 

Özel eğitimin amacı, zihinsel, fiziksel, sosyal ve konuşma gelişimleri yaşıtlarından geride 

takip eden çocukların eğitim ihtiyaçlarını karşılamak, tek başına yaşamını sürdürebilir hale 

getirmek ve onları toplumla bütünleştirmektir. Ayrıca özel eğitime gereksinim duyan 

öğrencilerin normal okullarda yaşıtları ile birlikte eğitim görmeleri de sağlanmaktadır. 

"Kaynaştırma" olarak tanımlanan bu uygulamanın yaygınlaştırılmasına çalışılmaktadır.  

 

ZEKA TESTLERĠ 

Stanfort Binet Zeka Testi:  

2-16 yaş arasındaki çocukların zihinsel gelişimlerini değerlendirmek amacıyla uygulanır. Test 

puanları; çocuğun konuşma, ince/kaba motor gelişimleri, dikkat, algı ve bellek süreçleri 

hakkında bilgi verir. 

Wecshler Çocuklar Ġçin Zeka Ölçeği (WISC-R): 

6-16 yaş arasındaki çocukların zihinsel gelişimlerini değerlendirmek amacıyla uygulanır. 

Değerlendirme sonucunda sözel, performans ve toplam olmak üzere üç zeka puanı elde edilir. 



Sözel alt ölçekler çocuğun sözel dikkat, algı ve bellek süreçlerini, performans alt ölçekler ise 

görsel dikkat algı ve bellek süreçlerini ölçmeyi hedefler.   

GELĠġĠM TESTLERĠ 

Denver GeliĢimsel Tarama Testi Envanteri: 

1 ay-6 yaş arasındaki çocukların gelişimlerini değerlendirmek amacıyla uygulanır. Kişisel-

sosyal, ince motor, dil ve kaba motor olmak üzere dört alt bölümden oluşmaktadır.  

AĠLE GÖRÜġMELERĠ 

Yapılan aile görüşmelerinde çocuğun gelişimsel yeterlik düzeyi ve eksiklikleri belirlenir. 

Daha sonra bu eksikleri giderebilmek için çocuğun düzeyine uygun bir gelişim destek planı 

hazırlanır ve aile bu plan çerçevesinde yönlendirilir. 

 BĠREYSEL GÖRÜġMELER 

Yapılan bireysel görüşmelerde problem olan davranışlar saptanır. Bu davranışları sağaltmak 

için bireysel çözüm önerileri belirlenir. Daha sonra verilen ev ödevleri ve yapılan takip 

görüşmeleri ile sonuca ulaşmaya çalışılır.  

 

Tedavi yöntemleri  

 

Medikal (ilaçla) tedavi  

Dersler  
 

Çocukluk Dönemi Paroksismal Hastalıklar 
Süt Çocuklarında Paroksismal Hastalıklar 

Yenidoğanlarda Paroksismal Hastalıklar 
 

Bilimsel Faaliyetler 
 

YÖK tarafından doçentlik başvuruları için temel alanlar ile ilgili olarak kabul 
edilen indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanmış veya yayım 

için kabul edilmiş tam makale. 
 

Son bir yılda yayınlanmış makaleler: 
1.Kınık, ST., F. Alehan, I. Erol, A. Kanra, “Obesity and Pediatric Migraine,” 

Cephalalgia, 30:105-9 (2010) 
2. Erol I, Alehan F, Aldemir D, Ogus E. “Increased vulnerability to 

oxidative stress in pediatric migraine patients. ” Pediatr Neurol, 43:21-4 

(2010) 
 

Yenilikler  
 

 

http://www.baskent-adn.edu.tr/dokumanlar/cocukluk%20donemi%20paroksismal%20hastaliklar.pdf
http://www.baskent-adn.edu.tr/dokumanlar/sut%20cocuklarinda%20paroksismal%20hastaliklar.pdf
http://www.baskent-adn.edu.tr/dokumanlar/yenidoganlarda%20paroksismal%20hastaliklar.pdf


Sıkça sorulan sorular  

 
 

1.Epilepsi nedir? 

2.Epilepsiye neler sebep olur? 

3.Epilepsi tipleri nelerdir? 
4.Tanı yöntemleri nelerdir? 

5.Tedavisi var mı? 
6.Çocuğumun hayatı nasıl etkilenecek? 

7.AteĢli havale nedir? 

8.AteĢli  havale nasıl olur?  
9. AteĢli Havaleye Yatkınlık Neden Ġleri Gelir? 

10. AteĢli Havale Geçiren Bir Çocuğa Ne Yapmalıdır?   

11. AteĢli Havale Nasıl Tedavi Edilir? 

12.Çocuğum havale geçirirse ne yapmalıyım?  

13.Çocuğumun ateĢli  havale geçirmesi  epilepsi (sara) hastası olduğunu mu 

gösterir?  

14.Çocuğum tekrar ateĢlendiğinde havale geçirmemesi için ne yapmalıyım?  

15.BaĢ ağrısı 
1.Epilepsi nedir? 

Epilepsi beyindeki elektriksel uyarıların anormal ve düzensiz ortaya çıkışı 

sonrası oluşan bir bozukluktur. Beyin birbirleriyle elektriksel ve kimyasal 

yöntemlerle bağlantı kuran milyarlarca hücreden oluşmuştur. Epileptik 
nöbet buradaki kontrolün bozulduğu ve uyarı için gerekli eşik değerin 

düştüğü zamanlarda ortaya çıkar. 

2.Epilepsiye neler sebep olur? 

Birçok durumda epilepsinin belli bir nedeni bulunamaz. Bazen de doğumsal 

beyin yapı bozuklukları, menenjit gibi enfeksiyonlar, genetik hastalıklar, 

kafa travmaları epilepsiye yol açabilmektedir. Yaklaşık hastaların % 
65'inde herhangi bir neden bulunamamaktadır. Bazı epilepsi tipleri için ise 

kalıtsal geçiş söz konusudur, yani anne veya babada bu epilepsi tipi varsa 

çocukta da olma olasılığı yüksektir . 
 
3.Epilepsi tipleri nelerdir? 

 Jeneralize nöbetler: Sıklıkla bir uyarı olmaksızın ortaya çıkan ve bilinç 
kaybı ile karakterize nöbetlerdir. Absans nöbeti olarak adlandırılan 

tipinde sadece 5-15 sn süren bilinç kaybı ve dalma vardır. Bu sırada 

hastada düşme veya kol ve bacaklarda kasılma olmaz. Tonik-klonik 
olarak adlandırılan nöbetler ise en çok bilinen, kollarda ve ayaklarda 

çırpınma ve kasılma, idrar kaçırma ,diş ısırma ile karakterize 

nöbetlerdir. 

 Parsiyel nöbetler : Bu nöbetlerde bilinç kapalı veya açık olabilir. 

Nöbetler bir kolda oynama, ağız kenarında çekilme, anormal bir koku 

duyma, hayal görme, kafa çevirme, sürekli elbiseyi çekiştirme şeklinde 

http://www.baskent-adn.edu.tr/bolum-detay/?sb=24#1
http://www.baskent-adn.edu.tr/bolum-detay/?sb=24#2
http://www.baskent-adn.edu.tr/bolum-detay/?sb=24#3
http://www.baskent-adn.edu.tr/bolum-detay/?sb=24#4
http://www.baskent-adn.edu.tr/bolum-detay/?sb=24#5
http://www.baskent-adn.edu.tr/bolum-detay/?sb=24#6
http://www.baskent-adn.edu.tr/bolum-detay/?sb=24#7
http://www.baskent-adn.edu.tr/bolum-detay/?sb=24#8
http://www.baskent-adn.edu.tr/bolum-detay/?sb=24#9
http://www.baskent-adn.edu.tr/bolum-detay/?sb=24#10
http://www.baskent-adn.edu.tr/bolum-detay/?sb=24#11
http://www.baskent-adn.edu.tr/bolum-detay/?sb=24#12
http://www.baskent-adn.edu.tr/bolum-detay/?sb=24#13
http://www.baskent-adn.edu.tr/bolum-detay/?sb=24#13
http://www.baskent-adn.edu.tr/bolum-detay/?sb=24#14
http://www.baskent-adn.edu.tr/bolum-detay/?sb=24#15


olabilmektedir. 

 
4.Tanı yöntemleri nelerdir? 

Tanıda en önemli nokta sizin çocuğun geçirdiği nöbeti çok iyi tarif 

etmenizdir. Bu epilepsiyle karışabilen birçok hastalığın dışlanmasına ve 

epilepsinin tipinin tayin edilmesinde çok önemli rol oynayacaktır. Tanı için 
en önemli laboratuar testi EEG olarak kısaltılan elektroensefalogramdır. 

EEG: Beynin elektrik aktivitesini ölçmekte kullanılan güvenli ve ağrısız bir 

testtir. Bu işlem sırasında kafaya elektrotlar yapıştırılmakta ve bunlar 

kablo aracılığıyla EEG makinesine bağlanmaktadır. EEG beynin elektrik 
aktivitesinin normal olup olmadığını ve epilepsiye yol açaçak elekriksel bir 

odağın varlığını gösterir. Bazen normal insanlarda anormal sonuçlar 

çıkabildiği gibi epileptik hastalarda da normal sonuçlar alınabilir. 
EEG sonuçlarına göre hastalara ek olarak beyin MR veya tomografi gibi 

görüntüleme yöntemleri, kan tahlilleri, psikolojik ve zeka gelişimini 

değerlendiren testler, bazı metabolik testlerde istenebilir.  

5.Tedavisi var mı? 

Nöbet riskini azaltmada en önemli nokta çocuğun yaşam biçiminin 

düzenlenmesidir. Nöbeti tetikleyen faktörlerden kaçınmak gereklidir. Bu 
nedenle hastalar aç kalmamalı, yeterli uyku uyumalı, çok fazla egzersiz 

yapmamalı, alkolden mümkün olduğunca kaçınmalıdır. 

 İlaç Tedavisi 
Günümüzde epilepsi için kullanılan birçok ilaç ve seçenek vardır. İlaç 

tedavisindeki amaç nöbet sayısını azaltmak ve mümkün olduğunca normal 

bir yaşam sürülmesini sağlamaktır. İlaç seçimi nöbetin tipine, hastanın 
yaşına ve diğer faktörlere bakılarak yapılır. İlaç başlandıktan sonra 

genellikle en az iki yıl süreyle ilaca devam edilir. 

Epilepsi tedavisinin düzgün bir biçimde sürdürülmesi halinde de nöbetler 
devam edebilir . Tıbbın her gün ilerlediği dünyamızda hiçbir hekim 

epilepsili bir çocuğun anne-babasına tedavi ile nöbetlerin % 100 

kaybolacağını garanti edemez. 



 Diğer Tedaviler 

İlaç tedavisine cevap vermeyen veya yeterli düzeyde nöbet kontrolü 

sağlanamayan hastalarda özel bir diyet programı, cerrahi yöntemler ve 
vagus sinir stimülasyonu denilen pil uygulaması da yapılabilmektedir. 

6.Çocuğumun hayatı nasıl etkilenecek? 

 En önemli nokta ilaçların mutlaka düzenli ve zamanında alınmasıdır. 

 Eğer çocuk 3 yaşından büyükse mutlaka hastalığından onun anlayacağı 

şekilde bahsetmek gereklidir. 

 Çocuğun bakımıyla uğraşanlara, yakın akrabalara, özellikle 
öğretmenlere ve gündüzleri sık nöbet geçiriyorsa okul arkadaşlarına da 

hastalıktan bahsedilmeli ve bu hastalığın utanılacak bir şey olmadığı 

belirtilmelidir. 
 Çocuğun arkadaşlarıyla oyunlar oynaması, okul aktivitelerine, 

gezilerine katılmasına izin verilmelidir. 

 Ağır sporlar hariç diğer sporları yapmasında sakınca yoktur. Halatla 
yükseğe tırmanma, dağcılık, aletli jimnastik gibi sporlar tehlikeli 

olabilir. Özellikle basketbol, futbol gibi ekiple oynanan sporlar çok sık 

nöbet geçirmeyen hastalar için zararsızdır. 

 Yüzme ve bisiklete binme gibi aktiviteler mutlaka bir erişkinin 

gözetiminde yapılmalı ve korucu kask takılmalıdır. 

 Çocuğun tek başına küvette yıkanmasına izin verilmemelidir, sıcak su 
nöbeti tetikleyebilir. 

 Çok aşırıya kaçılmadığı sürece herhangi bir yiyecek kısıtlaması 

yapılmamalıdır. 
7.AteĢli havale nedir? 

Ateşli havaleler çocuklarda sık rastlanan bir durumdur. 6 ay ve 6 yaş 

arasındaki çocukların yaklaşık yüzde üçü ateşli bir hastalık esnasında 
havale geçirirler. Bu havaleler aile için oldukça korkutucu olmasına 

rağmen göründükleri kadar tehlikeli değildirler. 

8.AteĢli havale nasıl olur? 

Genellikle ateşli havalelerin çocuğa zararı yoktur. Ateşli havale beyin 

hasarına yol açmaz. Genellikle bir iki dakika sürer ve kendiliğinden geçer, 

nadiren 10 dakikadan uzun sürer. Havale sırasında çocukta kasılma, bilinç 
kaybı, gözlerde sabit bakma, kol ve ayaklarda atma ve morarma gibi 

bulgular gözlenir. 

9. AteĢli Havaleye Yatkınlık Neden Ġleri Gelir? 

 

İlk havaleyi 1-1,5 yastan önce geçiren, sık ateşlenen ve ailesinde de ateşli 

havale geçirenler bulunan çocuklarda bu olayın tekrarlama ihtimali daha 
fazladır. Yine ateş yeni başlamışken veya fazla yüksek değilken nöbet 

geçirilmişse tekrarlama eğilimi gösterir. 
10. AteĢli Havale Geçiren Bir Çocuğa Ne Yapmalıdır?  

 



Anne-baba sakin olmalı, çocuğu yan yatırmalı ve dikkatle gözlemelidir. 

Düşüp yaralanmasını önlemek için yere yatırmakta yarar vardır. Kollarını-

bacaklarını tutmaya çalışmamalıdır. Ağzında bir cisim varsa yavaşça 
çıkarılmalıdır. Ağza kaşık vs. sokulmaya çalışılmamalıdır. Nöbet on 

dakikayı geçerse en yakin sağlık kurulusuna götürülmelidir. Nöbet 

geçtikten sonra da ateş nedenini araştırmak üzere çocuk hastalıkları 
uzmanına başvurmalıdır. Eğer çocukta uykulu hali, baş ağrısı veya şiddetli 

kusma varsa acilen götürülmelidir. 

 
11. AteĢli Havale Nasıl Tedavi Edilir?  

 
Doktorunuz ateşli havale teşhisini koymadan önce nöbetlere yol açabilecek 

başka bir nedenin olup olmadığından emin olmak üzere bazı tetkikler 

yapabilir. Örneğin menenjitten şüpheleniyorsa belden yapılan bir iğne ile 
beyin-omurilik zarları arasındaki sıvıdan bir örnek alınıp incelenmesi 

gerekir. Çocuğunuzda ishal ve kusma varsa su kaybı da havaleye yol 

açmış olabilir. Buna benzer nedenlerle kan ve idrar tahlilleri yapılabilir. 
Nöbet sadece ateşe bağlı ise genellikle çocuğunuzun hastaneye yatırılması 

gerekmeyecektir. Ancak uzun sürmüşse, ya da ateşe yol açan hastalık 

gerektiriyorsa yatırılabilir. 

12.Çocuğum  havale geçirirse ne yapmalıyım? 

 Çocuğu yan yatırın, böylece ağzındaki salyanın ciğerlere kaçması 

engellenir. 
 Çocuğun yakasını gevşetin ve etrafındaki zarar verebilecek cisimleri 

uzaklaştırın. 

 Ağzını açmaya kalkmayın ve ağzına herhangi bir şey koymayın. 
 Çocuğa dokunmayın ve herhangi bir müdahalede bulunmayın, sakin 

olmaya çalışarak nöbetin durmasını bekleyin. 

 Havale 10 dakikadan uzun sürerse hemen en yakın sağlık merkezine 
başvurun. 

13.Çocuğumun ateĢli havale geçirmesi epilepsi (sara) hastası olduğunu mu gösterir? 

Ateşli havaleler epilepsi olarak kabul edilmemektedir . Bu havaleler 
bünyenin ateşe karşı bir reaksiyonu sonucu ortaya çıkarlar. Epilepsili 

çocuklarda ateşe bağlı olmayan birden fazla havaleler vardır. Ateşli 

havaleler beyinde hiçbir hasara yol açmaz ve zekayı etkilemez. Bu 
çocuklarda epilepsi gelişme riski ateşli havale geçirmeyen çocuklarla 

aynıdır. 

14.Çocuğum tekrar ateĢlendiğinde havale geçirmemesi için ne yapmalıyım? 

Ateşi düşürmek amacıyla parasetamol (Calpol, Minoset) ve ibuprofen 

(İbufen, Dolven) gibi ateş düşürücüleri kullanabilirsiniz. Bu ilaçlar ateşi 

düşürerek çocuğu rahatlatır ve havaleden korur ancak hastalığı 
iyileştirmez. Bu nedenle ateş devam ederse bir sağlık merkezine 

başvurmanız gereklidir. Eğer çocuğunuz birkaç defa havale geçirdiyse o 

zaman doktorunuz size fitil şeklinde makattan kullanılacak havaleyi 



durdurucu ilaçlar veya ateşli dönemlerde kullanmanız bazı ilaçlar verebilir; 

ancak bu tür ilaçlar her hastaya önerilmemektedir. 

15.BaĢ ağrısı 

Baş ağrısı okul çağı çocuklarında oldukça sık görülen bir durumdur. Her ne 

kadar anne-babaların birçoğu baş ağrısının beyin tümörü gibi ciddi bir 

hastalığa bağlı olabileceğini düşünerek endişelense de, bu ağrıların büyük 
çoğunluğu zararsızdır. 

   

Ġkincil BaĢ Ağrıları: 

 1 .Enfeksiyonlar: Öncelikle sinüzit olmak üzere, boğaz ve kulak 

enfeksiyonları, gribal enfeksiyonlar sıklıkla baş ağrısına yol açabilirler. 
 2. Psikolojik faktörler: stres, depresyon, okul, aile ve arkadaşlarla 

ilişkilerde yaşanan sorunlar. 

 3. Çevresel faktörler : yeni boyanmış duvar, hava kirliliği, 
gürültü, besinler; çikolata, kolalı içecekler, kafein, sosis tarzı 

yiyecekler 

 4. Görme bozuklukları 

 5. Ciddi hastalıklar : tümör, kanama, abse, menenjit. 

Birincil BaĢ Ağrıları: 

 Migren: Baş ağrısı çoğunlukla başın ön tarafında olmakta ve sıklıkla 

bulantı, kusma ve karın ağrısı da görülebilmektedir. Ağrı atakları 
sırasında çocuklar genellikle sessiz bir ortamda uyumak istemekte, 

çoğunlukla da uykudan sonra baş ağrısı kaybolmaktadır. Genellikle 

başlangıç yaşı 5 yaş civarıdır. 
  Gerilim tipi baş ağrısı: Genellikle stres, depresyon, yorgunluk gibi 

faktörlerle ortaya çıkmaktadır. Bu tetikleyici olaylar baş, yüz ve boyun 

bölgesindeki kaslarda kasılmaya yol açarak baş ağrısı oluşturmaktadır. 
Bu ağrılar genellikle alın, şakak ve ense bölgesinde ortaya çıkmaktadır. 

  Kronik günlük baş ağrısı: En az üç ay süreli ve ayda en az 15 gün 

görülen baş ağrılarıdır. hem migren hem de gerilim tipi baş ağrısı 
kronik karakter gösterebilir. 

  Küme baş ağrısı: Çocuklarda nadirdir. Genellikle göz sulanması, alın 

ve yüz terlemesi gibi bulgularla birlikte ortaya çıkan tek taraflı şiddetli 
baş ağrılarıdır. Ortalama 30-45 dakika süren ve günde 4-5 kez olan 

ataklar şeklindedir.     
 


