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Epilepsi

• Dünya nüfusunun yaklaşık %1-2´sini etkiler.

• Dünya´da yaklaşık elli milyon hasta olduğu tahmin

edilmektedir.

• Tüm cinsiyetlerde, ırklarda, çocuk ve erişkin yaş grubunda

görülebilir

• Epilepsi çocukluk ve ergenlik çağında en sık,

• Erişkinlerde ise beyin damar hastalıklarının ardından ikinci en

sık rastlanan nörolojik hastalık olarak tanımlanmaktadır.



Çocukluk çağında en sık hangi 

yaşlarda görülür?
• Doğumdan 20 yaşına kadar olan zaman diliminde epilepsinin ortaya çıkma

riski yaklaşık % 1 civarındadır.

• Bütün nöbetlerin yaklaşık % 75’i 20 yaş altında görülür.

• En sık görüldüğü dönerm ise 10 yaş altındadır.

• Gelişmiş ülkelerde epilepsi görülme sıklığı 6/1000 olarak saptanmıştır.

Gelişmekte olan ülkelerde ise bu oranın 18.5/1000 olduğu görülmüştür.

• Gelişmekte olan ülkelerde sağlık ile ilgili alt yapı yetersizlikleri, gebelik,

doğum ve doğum sonrası erken dönemdeki sebepler epilepsi oranlarında

artış olmasına neden olmaktadır.

• Ülkemizde 0-16 yaş grubunda epilepsi görülme sıklığı 8/1000 olarak

bildirilmiştir.



Epilepsi nöbeti

• Epileptik nöbet, 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 zamanlarda ortaya çıkar.

• Basitleştirilmiş şekliyle epilepsi nöbeti kısa süreli

beyin fonksiyon bozukluğuna bağlıdır.



Epilepsi

• Çocuk ve ergenlerde nöbetler yüksek ateş, beyni etkileyen

hastalıklar gibi pek çok nedenle meydana gelebilir. Tek bir

nöbet geçirilmesi epilepsi anlamına gelmez.

• Epilepsi birden fazla nöbet geçirilmesi sonucu ortaya çıkan en

sık görülen nörolojik hastalıklardandır. Epilepsi, halk arasında

“Sara hastalığı” olarak bilinir.



Beynin bir bölgesesinden

başlayan bu elektrik deşarj

• Bir Bölgede kaldığında parsiyel

nöbet

• Tüm beyne yayıldığında

jenaralize tip nöbetler ile

seyredebilir

Epilepsi nöbeti



Epilepsi nöbet tipi

• Herkes tarafından sara dendiği zaman anlaşılan ve iyi

bilinen bilinç kaybı, ağızdan köpük gelme ve tüm vücutta

kasılma şeklinde nöbetin yanı sıra başkalarının hiç fark

etmeyeceği kadar hafif nöbet çeşitleri de vardır.

• Herkesin geçirdiği nöbet farklılıklar gösterebilir.

• Her bayılma Epilepsi nöbeti değildir. Kan şekeri düşmesi,

tansiyon düşüklüğü, ritm bozukluğu, psikojenik nedenlere

bağlı bayılmalar Epilepsi nöbetini taklit edebilir.



Epilepsi nöbeti

• Nöbetler;

• Bebeklerde, oturan bebeğin arka arkaya defalarca öne doğru

katlanması veya başını düşürmesi,

• Bebek, çocuk ve ergenlerde bir an da dalgınlaşma, etrafında olup

bitenleri fark edemez hale gelme, kısa süre yanıt vermeme, ritmik

bir şekilde baş sallama, hızlı bir şekilde gözlerini kırpma, kontrolsüz

hareketler (vücutta titreme, amaçsız el, kol ve bacak hareketleri,

adalelerde kasılma ve gevşeme), bilinçte değişiklik, tuhaf tat, tuhaf

koku, tuhaf sesler gibi alışılmadık hisler, baş dönmesi, kulak

çınlaması, yere düşerek kasılma, dili ısırma, tuvaletini kaçırma,

nedensiz bir şekilde aniden düşme, şeklinde ortaya çıkabilir.



Epilepside her zaman nöbet olur mu?

• Epilepsi demek için iki veya daha fazla nöbet geçirilmesi gereklidir.

Bir başka deyişle epilepside mutlaka nöbet vardır.

• Ancak nöbetler bazen sadece anlık dalma biçiminde olabilir. Bu

durum aile tarafından fark edilmeyebilir. Örneğin, çocukluk çağında

görülen absans epilepsideki nöbetler 10-20 saniye süren boş

bakmadan ibarettir. Gün içinde çok sayıda absans nöbeti geçiren bir

çocuk yanlışlıkla dalgın, dikkatsiz ya da ilgisiz gibi adlandırılabilir.



Epilepsi nedenleri

Epilepsi´lerin önemli bir kısmının nedeni kesin olarak 

gösterilememektedir

1. Genetik 

2. Yapısal/Metabolik (travma, beyin tümörleri, doğuştan 

olan hastalıklar, inmeler, enfeksiyonlar) 

3. Bilinmeyen nedenler



Çocuklarda epilepsi nedenleri

• Epilepsi nedenleri hastalığın başladığı yaşa göre de değişiklik 

gösterir. 

– Gelişimsel bozukluklar (beynin değişik şekil bozuklukları)

– Beyin tümörleri

– Doğumda yaşanan sorunlar (doğumda bebeğin oksijensiz 

kalması gibi )

– Beyin travmaları

– Vitamin B12 eksikliği

– Deri, beyin, göz ve diğer organları etkileyen hastalıklar 

(tuberoskleroz kompleksi)



Epilepside alttan yatan nedenin 
gösterilmesi niçin önemlidir?

• Tedaviyi kolaylaştırmakta, hastalığın seyri hakkında aileyi

bilgilendirmemizi sağlamaktadır.

• Örneğin ağır süt çocukluğu dönemi epilepsilerinden biri

olan West Sendromlu bir hastamızda, vitamin B12

eksikliği saptamıştık. Antiepileptik tedavilerinin yanı sıra

vitamin B12 tedavisi uygulayarak nöbetlerini kontrol altına

almıştık. Halen nöbetsiz, ilaçsız ve normal zeka düzeyinde

izlemekteyiz.



Epilepsi nöbetini  neler tetikler?

• Uykusuzluk, açlık, çay, kahve, kola gibi kafein içeren gıdalar,

• Uzun süre, yakından ve karanlıkta televizyon seyredilmesi,

• Bilgisayarda oyun oynanması,

• Bazı ilaçlar nöbetleri tetikleyebilir.

• Epileptik çocuklarda ateş, gribal enfeksiyonlar döneminde

de nöbetlerin sıklaştığı gözlenmektedir.



Epilepsi Tanısı 

• Epilepsi tanısında en önemlisi nöbetin görülmesidir. Çoğu zaman

bu mümkün olmamaktadır.

• Nöbetin görenlerin anlatımı önemli olmakla birlikte yetersiz

kalmaktadır.

• Kameralı cep telefonlarının yaygınlaşması ile nöbeti görenlerin

kayda alması Epilepsi tanısı için çok önemli hale gelmiştir.

• Tanı da ayrıca kan tetkikleri, MR görüntülemesi ve EEG

kullanılmaktadır.



Elektroensefalografi (EEG) nedir?, EEG 
çektirmek çocuğa zarar verir mi?

• Beynin elektrik aktivitesini ölçmekte kullanılan güvenli ve

ağrısız bir testtir. Bu işlem sırasında kafaya elektrotlar

yapıştırılmakta, elektrotlar kablo aracılığıyla EEG makinesine

bağlanmakta ve beyindeki elektriksel uyarılar

kaydedilmektedir.

• EEG beynin elektrik aktivitesinin normal olup olmadığını ve

epilepsiye yol açaçak elekriksel bir odağın varlığını gösterir.

EEG’nin anormal olması epilepsi teşhisini doğrulasa da normal

olması epilepsi olmadığı anlamına gelmez.

• Videolu EEG, EEG kaydını video görüntüleri ile birleştiren bir

tekniktir. Böylelikle nöbet sırasındaki davranışlar ve EEG

kayıtları birlikte incelenebilir.

• EEG sırasında sadece beyin elektrik dalgalarının kaydı yapılır.

Vücuda elektrik verilmez. EEG çekimi çocuğa zarar vermez.



Çocuk EEG yorumu farklı mıdır?

• 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.



Epilepsili bir çocuğa yaklaşımda hedef

• Nöbetlerin ortadan kalkması

• Yan etkilerin en aza indirilmesi

• Yaşam kalitesinin artması



• Epilepsi tanısı koyulduktan sonra nöbet tipine

uygun ilaç hekim tarafından seçilip

başlanmaktadır.

• Hastaların tedavi sırasında düzenli aralıklarla doktor

takibi çok önemlidir.

• Bir de hastaların ilaçlarını düzenli, tarif edilen şekilde

ve dozda kullanmaları gereklidir.

Epilepsi  Tedavi Prensipleri 



ANTİEPİLEPTİKLERİN GELİŞTİRİLMESİ



ANTİEPİLEPTİKLERİN GELİŞTİRİLMESİ



“'Bütün maddeler 

zehirdir, zehirle ilacın 

tek farkı dozdur.”

Paracelsus (1493-1541)



kombinasyon tedavisi

• Epilepsi ilaç tedavisinin düzgün bir biçimde

sürdürülmesi halinde de nöbetler devam

edebilir.

• Böyle durumlarda öncelikle alternatif ilaçlar ile

tedavi değiştirilir ve bazen birden fazla ilaç

kullanılması gerekebilir.

Epilepsi  Tedavi Prensipleri 



kombinasyon tedavisi

• Her ilaçta olduğu gibi nöbet ilaçları ile de yan etkiler oluşabilir.

• Ġlaca yeni başlandığında, doz artışı olduğunda yada birden fazla ilaç

kullanıldığında yan etkilere daha sık rastlanılır. Bu yan etkiler dozla

ilgili olup sersemlik, denge kaybı, yorgunluk, baş ağrısı, bulantı, kilo

alma, kilo kaybı, çift veya bulanık görme, baş dönmesi, depresyon,

öğrenme ve davranış problemleri, diş etlerinin aşırı büyümesi, saç

dökülmesi, aşırı kıllanma ve böbrek ve karaciğer fonksiyonlarında

bozulma görülebilir.

• Bazı ilaçlar alerji yapabilir. Nöbet ilacı kullanırken döküntü meydana

geliyorsa hemen doktora başvurulmalıdır.

Kullanılan ilaçların yan etkileri var mı? 



kombinasyon tedavisi

• Ġlaç 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.

Epilepsi  Tedavi Prensipleri 



• En az 2-3 uygun antiepileptik ilaçın tek tek

(monoterapi) ve beraber (politerapi) yeterli

dozda ve sürede kullanılmış olmasına

rağmen nöbetlerin devam etmesi

• Fokal lezyon ilişkili olanlarda

• Nöbet yayılım yollarının kesilmesi yoluyla

nöbetlerin yayılmasını, sıklık ve şiddetini

azaltmaya yönelik

Epilepsi cerrahisi



Vagal Sinir Stimulatörü – Epilepsi Pili

Vagal Sinir Stimulatörü, ilaca

yardımcı bir tedavi seçenek

olarak dirençli epilepsi

hastalarında kullanılabilir



KETOJENĠK 
DĠYET

CHO 
%4

YAĞ 
%90

PROTEĠN 
%6 Ketojenik diyet



Bir grup epileptik hastada

antiepileptik tedavi ile yanıt

alınamaz

Çünkü epilepsi eşlik eden

başka bir hastalığın parçasıdır

ve sadece o nedene yönelik

tedavi ile nöbet kontrol altına

alınabilir

Nedene yönelik tedaviler 



Otoantikor İlişkili Epilepsiler

 Limbik ensefalit ve temporal lob nöbetleri

 Onkonöral antikorlar (Anti Yo, anti Ro)

 VGKC antikorları

 NMDA reseptör antikoru ilişkili ensefalopati ve

epilepsiler (ekstra temporal)

 NMDAR antikorları

 Anti GAD antikoru ilişkili ensefalopati ve epilepsiler



Otoantikor ilişkili epilepsiler

Tedavi

1. Basamak immunmodulatör tedavi

•IVIG

•Kortikosteroid

•Plazma değişimi

•2. Basamak immunmodulatör tedavi

•Cyclophosphamide, rituximab



Metabolik Epilepsiler
Vitamin cevaplı epilepsiler

• Biotidinaz eksikliği
– OR
– Biotin absorpsiyon

veya transport defekti
– Klinik

• 3. Ayda başlar
• Nöbet (JTK, myoklonik,

infantil spasm)
• Ataksi
• Solunum bozukluğu
• Dermatit
• Alopesi

Tedavi    Biotin



• Piridoksin bağımlı epilepsi

• Ġnsidansı;1/400000 ile 1/750000

• Birkaç saat ile 6 ay arasında

Metabolik Epilepsiler

Vitamin cevaplı epilepsiler

Tedavi   Piridoksin



• Folinik asit cevaplı epilepsi

• İlk birkaç gün

• Çok değişik nöbetler

Metabolik Epilepsiler

Vitamin cevaplı epilepsiler

Tedavi   Folinik asit 



• Glukoz Taşıyıcısı 1 (GLUT 1) eksikliği

• Beyin için temel yakıt olan glukozun kan-beyin

engelinden taşınmasındaki bozukluğa bağlı nadir bir

hastalıktır.

• Klinik fenotip

– Yenidoğan nöbetleri, miyoklonik epilepsi, erken

çocukluk absans epilepsisi,

– gelişim bozuklukları, huzursuzluk, distoni, anormal

hareketler ve ataksi

Metabolik Epilepsiler

Tedavi   ketojenik diyet 



Tuberoskleroz

• Nöbetler 

– En sık medikal problem 

– % 80-90 olgu epilepsi geliştiriyor

– Nöbetle başvuranların %60’ı ilk 1 yaş

• Yine Tuberoskleroz kompleksi  tanısı alan epileptik çocuklar 

diğer organ tutulumları açısından yakın izlenmelidirler. 

• Bu hastaların da dirençli epileptik nöbetleri olanlarına 

everolimus isimli bir ilaç kullanılabilmektedir.





• Epilepsi kontrol edilebilir ve yüksek oranda tedavi edilebilir

bir hastalıkdır.

• Epilepsi hastası bireylerin birçoğu düzenli ve doğru bir

tedavi ile çalışabilir, okula gidebilir, evlenebilir yani normal

hayatlarına devam edebilir

• Çocukluk çağının epilepsilerinin altta neden saptanmayan

grubunda genellikle erişkin döneme geçmeden hastalık

iyileşir.

Epilepsi tamamen geçebilir mi?



• 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.

Tedavi sırasında ailenin dikkat etmesi gerekenler 
nelerdir?



• 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 yapılmalıdır.

• 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.

Tedavi sırasında ailenin dikkat etmesi gerekenler 
nelerdir?



Dünya Epilepsi Günü 

• Türk Epilepsi ile Savaş Derneği Belçika kökenli

biyoteknoloji şirketi olan UCB Pharma’nın koşulsuz

desteğiyle her 100 kişide bir görülen hastalığa farkındalık

oluşturmak için 2017 yılında kampanya başlattı.

• Bu kampanyayla kamuoyunun dikkatini epilepsi

hastalığına çekmek amaçlandı.

• Kampanyayı epilepsinin global rengi mor ve bakış açısını

değiştirmeyi temsil eden gözlük ikonuyla birleştir




