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Konuşma akışı 

• Konvülsiyon tanımı ve nedenleri 
• Akut semptomatik konvülsiyonlar 
• Febril konvülsiyon 
• Afebril konvülsiyonlar 



Konvülsiyon 

• Nöronların hipereksitabilitesi sonucunda 
oluşan anormal hareket, bilinç, algılama ve 
otonomik fonksiyon bozukluğunun sonucunda 
ortaya çıkan klinik durumdur 



Akut konvülsiyon nedenleri 1 
Yenidoğan döneminde nöbet 
nedenleri: 
• Hipoksi/ asfiksi (özellikle ilk 48 

saat) 
• Enfeksiyon 

(sepsis,menenjit,ensefalit) 
• Akut metabolik bozukluklar 
• İntrakraniyal kanamalar 
• Doğumsal metabolik hastalıklar 

ve Pridoksin bağımlılığı 
• Serebral gelişimsel anomaliler 
• Familyal yenidoğan 

konvülsiyonları 
• Diğer nadir nedenler … 

 

Süt çocuğu ve okul öncesi dönemde: 
• Enfeksiyon (ekstrakraniyal-

intrakraniyal) 
• Akut metabolik bozukluklar 
• Toksik nedenler 
• Akut serebral hipoksi 
• İntrakraniyal akut yapısal 

bozukluklar 
• Süt çocuğu dönemi iyi huylu ve 

kötü huylu epileptik sendromları 
• Diğer nadir nedenler (aşı 

ensefalopatisi,kollajenoz,reye 
sendromu vb. ) 
 



Akut konvülsiyon nedenleri 2 

Okul Çağında; 
• Kafa travmaları 
• İntrakraniyal enfeksiyonlar 
• Epilepsi 
• Zehirlenmeler 
• Akut ve kronik böbrek hastalıkları 
• Diğer sistemik hastalıklar (DM, hipertansiyon..vb.) 
• Serebrovasküler olaylar 
• Tümörler 

 



Konvülsiyon 

Tüm çocuklar ve adölesanlar 
değerlendirildiğinde; 
• Akut Semptomatik konvülsiyon %0.7 
• Febril Konvülsiyon %2 
• Afebril Konvülsiyon %0.2 

 



I-Akut semptomatik Konvülsiyon 

• Yapısal 
– Doğuştan yapısal bozukluklar 
– Travma sonucu olan kanama ve diğer bozukluklar 

• İnflamatuvar 
– Menejit/ensefalit 
– Toksik nedenler 

• Metabolik 
– Doğuştan met. Hastalıklar 
– Metabolik değişiklikler 

 



Sorular 

• 1.Çocuk gerçekten nöbet geçiriyor mu? 
• 2.Öncesinde hastalık öyküsü? 
• 3.Nöbet dışında hastalığı varmı? 
• 4.Travma, ilaç öyküsü? 
• 5.Aile öyküsü? 
• 6.Nöbetin tipi? 
• 7.Tedavi? 



Olgu 

• 7 y. K  
• Nöbet geçirme ve bilinç bulanıklığı 
• 1 st. önce sağ kolda kasılma ardından bilinç 

kaybı olmuş.Kasılma yaklaşık yarım st. sürmüş. 
Ardından kasılma durmasına rağmen bilinci 
açılmamış.2 gündür hafif ateşi ve baş ağrısı 
oluyormuş 

• Öz ve soy geçmişinde özellik yok 



Olgu 

FM: 
A:38ͦ c KA.  
TA:140/70 mmHg. 
Bilinç konfü,sorulanlara anlamsız yanıtlar 
veriyor.IR+/+ Göz dibi:doğal  
Ense sertliği+,Kerning+, Brudzenski+ 
Diğer sistem bulguları doğal. 



Olgu 

 Tam kan sayımı: 
• Hb:10 mg/dl 
• BK:12.000/mm3 
• pY:lenfo-monositoz hakim,eritrosit yapısı normal 
LP: bulanık, kanlı 
• pr:150 mg/dl 
• Şe:60mg/dl 
• SKŞ:90mg/dl 
• Yayma:30 lökosit,bol eritrosit/mm3 



Olgu,EEG 



Olgu,MRG 



Olgu 

• Bu bulgularla hasta meningoensefalit, HSV 
meningoensefaliti ön tanıları ile tedavi altına 
alındı 

• 10 gün sonra BOS’ta HSV PCR+ 



Olgu,tedavi 

• IV sıvı 
• Asiklovir 25 mg/kg/doz 
• Seftriakson 100mg/kg/g 
• Difenilhidantoin 5 mg/kg/g 

 



II-Febril konvülsiyon 

• Febril konvülsiyon: 1 ay - 5 yaş arası 
çocuklarda görülen, merkezi sinir sistemi 
dışındaki bir nedenden 
kaynaklanan ateş sırasında ortaya çıkan 
nöbetlere denir.  

http://www.saglikkutuphanesi.com/hastaliklar/Ate%C5%9F.htm


Febril konvülsiyon tanım(ILAE*) 

• 1 aydan sonra 
• Yenidoğan konvülsiyonu ve uyarılmamış nöbet 

öyküsü olmaması 
• SSS infeksiyonu ve toksik nedenli olmaması 

 
*Commission on epidemiology, 1993 



Etiyoloji 

Kesin olarak belli değil 
• Genetik değişik lokuslarla ilişkili 

– 2q(FEB3),8q,19q,5q,6q,18p,21q,5q,3p 

• Pre ve perinatal çevresel faktörler: 
• Düşük doğum ağırlığı,annenin sigara ve alkol 

içimi,kahve tüketimi,anne stresi,preeklampsi 
 



Patofizyoloji 

• Isı değişiklikleri nöron üzerinde eksitabilite 
oluşturur 

• Hipertermi genetik yatkınlığı olan immatür 
hücreleri uyararak nöbet oluşturur. 

• Hiperterminin uyardığı alkaloz nöbete neden 
olur 

• Ateşle yapımı artan proinflamatuvar sitokinler 
nöbet oluşturur(IL1β) 

• Fe++ eksikliği 



Febril konvülsiyon(FK) 

• Basit FK 
– 15 dk. dan kısa 
– Fokal nörolojik bulgu yok 

• Genellikle tonik-klonik 
– 24.st.de tek nöbet 

• Kompleks FK 
– 15 dan uzun 
– 24. st.de birden fazla nöbet 

• Fokal nöbet 
• Fokal ve kalıcı nörolojik bulgu 



Febril status 

• 30 dk. dan uzun 
• İki nöbet arasında bilincin açılmaması 



Rekkürens 

• %50 ilk 6 ayda 
• %75 ilk 1 yılda 
• %90 ilk 2 yılda 
• FK’lu çocuğun kardeşinde risk: 1/5  
• Baba ve kardeşte FK varsa risk: 1/3  
  

 



FK’da Rekürrens Riski 
 

 
 

• İlk FK’u geçiren çocukların ortalama 1/3’inde 
rekürrens  

• %10 hastada 3 veya daha fazla rekürrens 
 



Rekürrens risk faktörleri  
 

I) Kesin Risk Faktörleri: 
• İlk FK yaşı: <18 ay 
• Ailede FK öyküsü+ 
• Subfebril ateşte FK 
• Ateş süresi: Ateş başladıktan 

sonra ilk 1 saatde FK olursa 
rekürrens riski %46, 1–24 
saatde olursa %25  

  
 

II)Muhtemel Risk Faktörü 
• Ailede epilepsi öyküsü 
 III)Riski artırmayan    
faktörler 
• Nörodevelopmental 

anormallik 
• Komplike FK özelliklerinin 

mevcudiyeti 
• Cins 

 



Rekkürens risk faktörleri 

• Etnik kökene bağlı olmadan iki veya daha fazla 
risk faktörü olan çocuklarda rekürrens riski ilk 
2 yılda %30 

• 3 veya daha fazla faktörü olan çocuklarda %60 
• Hiçbir risk faktörü olmayanlarda ise %15’den 

düşük 
• İlk nöbeti uzun süren çocuklarda tekrar 

nöbetinde uzun sürmesi daha muhtemel 



 
Epilepsi için kesin risk Faktörleri 

 
FK’da Epilepsi Riski: %2–10 
• İlk nöbetin kompleks febril konvülsiyon olması 
• İlk nöbet öncesi anormal nöro-gelişim (18 kat) 
• Ailede epilepsi hikayesi 



 
Epilepsi için risk Faktörü olmayanlar 

 
• Ailede FK öyküsü 
• İlk FK yaşı 
• Ateş yüksekliği 
• Cins 
• Etnik köken  

 



Mortalite ve morbidite 1 

• FK’a bağlı mortalite ileri derecede düşük.  
• FK’lu çocukların kognitif yeteneklerinin ve okul 

performansının normal popülasyondan farklı 
olmadığı gösterilmiş. 

• Dirençli mesial temporal lop epilepsisi olan 
yetişkinlerin çocukluk çağında uzun süren veya 
atipik FK öyküsü olduğu saptanmış. 
 



Mortalite ve morbidite 2 

• Ancak FK’lu çocuklarda yapılan prospektif ve 
popülasyon bazlı çalışmalarda mesial temporal 
lop epilepsisi ile FK arasında herhangi bir ilişki 
bulunamamıştır. 

• Mesial temporal sklerozis FK öyküsü olmayan 
hastalarda da var.  

• Son yıllarda mesial temporal sklerozisde gizli 
migrasyon defektleri gibi dual bir etyolojinin 
kanıtları saptanmıştır.  



FK Tedavi ilkeleri 1 

• FK’nun zararlı olduğu ve epilepsi gelişimine 
neden olabileceği görüşü, eski bir görüştür.  

• İntermittan veya kronik ilaç tedavisi ile FK’u 
önlemeyi amaçlar. 

• Epidemiyolojik verilere dayanan ikinci görüş, 
FK’nun benign olduğu ve sadece febril status 
nöbetini durdurmanın yeterli olduğu 
görüşüdür. 
 



FK Tedavi ilkeleri 2 

• 1.Basit FK’da tedavi nadiren gerekir 
• 2. Komplike veya rekürren FK’lu çocukların 

büyük bir kısmında tedavi gerekmez 
• 3. FK’u uzun süren veya multipl FK’lu 

çocuklarda ve sağlık kuruluşuna uzak olan 
çocuklarda tedavi gerekli olabilir. 

• 4. Tedavi olarak nöbeti durdurucu rektal 
diazepam kullanımı en akılcı seçimdir 
 



Tedavi 

Aralıklı tedavi: 
• Diazepam rektal 0.2-0.5 mg/kg ( 4 dk.dan uzun 

sürerse) 
• Bukkal midazolam 0.2 mg/kg/doz 
• Oral diazepam 0.3-0.5 mg/kg/g 
Devamlı tedavi: 
• Fenobarbital 3-8 mg/kg/g 
• Na-valproat 20-50 mg/kg/g 



Ateşli nöbet 
Ateşli nöbet (çocuk>6 ay) 

Basit ateşli nöbet Komplike ateşli 
nöbet 

Enfeksiyon odağı 
belli, bebek iyi 

Enfeksiyon odağı 
belli değil 

MSS enfeksiyonu 
bulguları var 

Enfeksiyonu tedavi 
et 

Üriner enfeksiyonu 
araştır 

Aileye nöbet ve ateş 
konusunda bilgi 

vererek evine gönder 

LP yapmayı düşün 
(6 ayın altında daima) ve 

antb.+asiclovir ile tedavi et 



III-Afebril nöbet,Epilepsi 

• Epilepsi:Nöronların hipereksitabilitesi 
sonucunda anormal hareket, bilinç, algılama 
ve otonomik fonksiyon bozukluğunun 
oluşması sonucunda ortaya çıkan klinik 
durumun bir ritm içinde tekrarlamasıdır. 
 



Epilepsi insidansı  
 

•      ABD’ de 10 yaş için % 0.52-0.81* 
• Türkiye’de insidansı:1-16 yaş için % 0.8** 
  

 
 
 

•   *Cowling BJ, Epilepsia, 2007 
• **Serdaroğlu A,J Child Neurol,2004 

 



• Yaşam boyu bir kez nöbet geçirme insidansı :% 
2-6’dır. 

• İlk uyarılmamış nöbetin tekrarlama riski: % 27-
71  

• İlk 6 ayda tekrarlama :%50 
• En sık yaşamın ilk yılında 

 



Tek Nöbet 

• Hayat boyu bir kez nöbet geçirme insidansı % 
2-6 

• İlk uyarılmamış nöbetin tekrarlama riski: 
% 27-71 
İlk 6 ayda %50 
2 yılda % 80 
Daha sonraki dönemler nadir 



Tekrarlama Riskinin Değişkenleri 

• Nöbet 

– Uykuda, uyanıklıkta 

– Süre 

– Semiyoloji 

– Etiyoloji 

– EEG  

– Diğer görüntüleme 
metodları 

• Hasta 

– Yaşı,cinsi 

– Nörolojik durumu 

 

• Aile 

– Epilepsi öyküsü 

– Febril konvülsiyon 
öyküsü 

 

 



Nöbet Tekrarlama Olasılığı 

• Uykuda:1. yıl % 59, 2.yıl% 75 
•  Uyanıklıkta: 1.yıl% 39, 2. yıl% 49  
• Süre: Tekrar riskini değiştirmiyor. İlk nöbet 30 

dk.dan uzunsa tekrar eden nöbette 30. dk.dan 
uzun olma ihtimali %1-21 

• Semiyoloji:Semptomatik nöbetlerde tekrar 
riski % 50-78.9, İdiopatik nöbetlerde % 33-44  
 



Nöbet 

• Semptomatik nöbet, EEG  bozukluğu ile 
birlikte olması tekrar açısından risk taşımıyor. 
Bu grupta önceki fokal ve febril nöbetler riski 
arttırıyor 

• İdiyopatik grupta EEG bozukluğu ve aile 
öyküsü birlikteliği nöbet tekrarı açısından risk 
faktörü 



EEG 

• EEG: 
• Genel anlamda: 

– Diken-dalga deşarjı 
– Fokal yavaşlama   

• İdiopatik nöbetlerde % 48-67*,** 
Semptomatik gurupta % 60-68*,** 

*Ramos LJ,Epilepsia,2000 
**Shinnar S,Epilepsia, 1994 

 



Kraniyal görüntüleme 

CT: 
• Anormal % 75 
• Normal % 56 
• Yapılmamış % 43* 
MRG: 
• Yapısal bozukluk gözlenmesi tekrar riskini 

değiştirmiyor** 
*Stroink H,Neurol.Neurosurg.Psychiatry,1998 
**Liu RS, Ann Neurol,2002 
**Shinnar S Epilepsy Res., 2001  

 



Hasta;yaş, cins 

• 3 yaşın altında ilk nöbetin semptomatik 
gurupta olması tekrar riskini artırıyor, idiopatik 
gurupta fark yok 

• Hasta cinsinin önemi yok 
 
 
 



Hasta;nörolojik durum 

• Hastanın nörolojik durumu: Nöbet öncesi 
önemli değil, sonrasında kalıcı nörolojik 
bozukluk olması riski artırıyor (% 73.3)*, nöbet 
sonrası oluşan Todd paralizisi bazı çalışmalarda 
tekrar riskini artırıyor 

 
 

*Neufeld MY. Epilepsy Res. 2000 

 



Aile 

• Ailede epilepsi öyküsü bazı çalışmalarda tekrar 
riskini arttırmış. 

• Kardeşde epilepsi öyküsü anne - babaya göre 
daha önemli 

• Hastanın daha önce febril konvülsiyon 
geçirmiş olması tekrar riskini artırıyor 

• Ülkenin gelişmişliği risk değil 



Sonuç 

• Semptomatik semiyoloji 
• Küçük yaş 
• EEG’de fokal diken - dalga ya da diffüz 

yavaşlama 
• Görüntülemede anormallik 
• Nörolojik muayene anormal 
• Geçmişde febril konvülsiyon öyküsü 
• Kardeşde epilepsi öyküsü 

 



• Tekrar riski fazla(High risk): 3 ve daha fazla 
kriter taşıyan vakalar  

• Tekrar riski orta derecede ( Medium risk):2 ve 
daha az kriter taşıyanlar  

• Tekrar riski düşük (low risk):kriter taşımayan 
 
 



ILEA’nın Epilepsi Sınıflaması(1981)  
 

I.Parsiyal(fokal yada 
lokal)nöbetler 

– Basit parsiyel nöbetler 
– Kompleks parsiyel nöbetler 

• Basit parsiyel nöbetlerden sonra 
bilinç bozukluğu gelişenler 

• Başlangıçtan itibaren bilinç kaybı 
ile gidenler 

– Sekonder jeneralizasyon 
gösteren nöbetler 

• Basit parsiyel nöbetten 
jeneralize olanlar 

• Kompleks parsiyel nöbetten 
jeneralize olanlar 

         -Basit parsiyelden kompleks     
parsiyele,kompleks parsiyelden 
jeneralize nöbete geçenler  

 

 II. Jeneralize nöbetler 
– Absans nöbetler 

• Tipik 
• Atipik 

– Miyoklonik 
– Klonik 
– Tonik 
– Tonik-klonik 
– Atonik 

III.Klasifiye edilemiyenler 



Epilepsi 

• İdiopatik:Genetik %30-49 
• Semptomatik:Akkiz ve genetik 
• Kriptojenik:Bilinmeyen neden 



Nöropatoloji(semptomatik) 
• Makroskopik anormal beyin dokusu 
• Mikroskopik anormal beyin dokusu 
• Maturasyon geriliğine bağlı disgenesis 
• Fokal kortikal displazi 
• Anaplazi 
• Metabolik depolanmalar 
• İntranükleer viral inklüzyon cisimcikleri 
• İnflamasyon, mikroglia ve diğer reaktif hücreler 
• Anormal damarlanma 
• Ultrastriktürel anomaliler  



Olgu 1 

• 5 yaşında, erkek hasta 
• Gece uykuya daldıktan 3 saat kadar sonra sağa 

lokalize 3dk. süren fokal nöbet geçirmiş 
• Özgeçmişi: N,febril konvülsiyon öyküsü:yok 
• Soygeçmişi: Kuzeninde benzer öykü+ 
• FM, NM: N 

 



EEG 



MRG 



Tedavi 

• CBZ 10 mg/kg olarak başlandı 
• Nöbet kontrolu için artırıldı (20 mg/kg) 
• Nöbet kontrolu için Na- valproik asit (20 mg-

/kg) olarak eklendi. 
• Tedaviye yanıt alınamadığı 6. ayda cerrahiye 

verildi  
• Patoloji:medial temporal sklerozis 



Ateşsiz nöbet 
İlk ateşsiz nöbet geçiren 

sağlıklı çocuk 

KŞ,Ca++,Na++,Mg 

Muhtemel nedenleri 
değerlendir 

EEG 

Fokal nöbet Jeneralize nöbet 

Görüntüleme  

Yapısal bozukluk yok Yapısal bozukluk var 

Gözlem 

TA, deri dahil 
detaylı muayene 

Akut elektrolit imbalansı 

Akut kafa travması 

İntrakranial kanama 

Serebrovasküler zedelenme 

İlaç intoksikasyonu 

Hipoksi 

SSS Yapısal bozuklukları 

Metabolik hastalıklar 

Epilepsi 



Ayırıcı tanı 

• Konversiyon 
• Psikoz 
• Senkop 
• Paroksismal epileptik olmayan durumlar 



Tedavi 

• Tek  
• Uygun 
• Uzun etkili 
• Az yan etki 
• Ucuz  

 
 



Antiepileptik ilaçlar 

    Antiepileptik ilaçlardan klasik olanların yan     
etkileri yeni kuşak antiepileptiklere göre daha 
fazla: 
• Kognitif fonksiyonlar, hiperaktivite- 

hipoaktivite, algılama bozukluğu 
• Karaciğer, böbrek ve kemik iliği üzerine yan 

etkileri 
Nöbet kontrolu açısından eski antiepileptikler 
daha etkin 

 



Antiepileptik ilaçlar 

Eski ilaçlar 
• Fenobarbital 
• DPH 
• Na- valproik asit 
• Karbamazepin 
• Etiosüksimid 
• Primidon 

Yeni İlaçlar 
• Okskarbazepin 
• Lamotrijin 
• Vigabatrin 
• Topiramat 
• Levetirasetam 
• Gabapentin 
• Pregabalin 
• Lakosamid 

 



Epilepsi birlikte olduğu durumlar 

• Öğrenme güçlüğü 
• Mental gerilik 
• Davranış bozuklukları 
• Psikiatrik problemler 
• Mortalite 0.44/1000 yılda, SUDEP 3.5/1000* 
*Nickels KC et al. 2012 

%25 
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