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Febril Konvülziyon? 

 Herhangi bir bozukluk ya da hastalık bulgusu olarak 
değerlendirilir. 

 Bir tanı değildir!!! 
 
  Konvülziyon  

 Bilinç kaybı ya da bilinçte bozulma,  
 Anormal motor aktivite ve davranış,  
 Duyusal ve otonomik fonksiyon bozukluklarının birinin ya da bir 

çoğunun birlikte görüldüğü tablolar şeklinde ortaya çıkar. 
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   Uluslar Arası Epilepsi ile Savaş Birliği 

(International League Against Epilepsy-ILAE)’ne göre; 
 
 
 
 
 

 3 ay-5 yaş arasında görülen,  
 öncesinde  afebril konvülziyon (epilepsi)  geçirmemiş,  
 MSS enfeksiyonları ya da belirlenmiş başka bir neden 

(elektrolit dengesizliği, metabolik bozukluk, entoksikasyon, 
travma, vb) olmadan , 

 ateşli(380C üzeri) hastalıkla beraber ortaya çıkan nöbettir. 
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Febril Konvülziyon 



Tarihçe 
 

• FK’ dan ilk defa M.Ö. 2080 yılında Hammurabi’ nin 
Babil kanunlarında bahsedilmektedir. 

 
• FK’nın ateş ve yaşla ilişkisini ilk defa milattan 400 yıl 

önce Hipokrat  ortaya atmıştır. 

 
       Özmen M. Konvulzyonlar. Duzenleyen: Apak S. Pediatrik  
       epileptoloji ve antikonvulziv  ilac tedavisi, İstanbul:  
       Sanal matbaacılık, 1986: 93-107. 
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FK’na Neden Olan Etmenler  

 Enfeksiyon etkenleri; virüsler bakterilere oranla daha fazladır 
 Enfeksiyon hastalıkları; sıklıkla ÜSYE, akut otitis media ve GİS 

enfeksiyonlarında meydana gelir 
 Vücut ısısının yükselmesine neden olan boğmaca ve kızamık 

aşısı sonrası komplikasyon olarak ortaya çıkar 
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FK’na Neden Olan Etmenler-2  

 
 Birinci veya ikinci derece yakın akrabalarda FK olması, 
 Yenidoğan döneminde sağlık sorunu nedeniyle bakım almış 

olması, 
 Gelişim geriliği varlığı riski, 
 Son yıllarda özellikle 1 yaş altındaki çocuklarda Human herpes 

virüs tip 6 enfeksiyonları ve shigella gastroenteriti ile birlikte 
daha sık görüldüğü belirlenmiştir . 

 
     (Çelik T ve ark. FK’la hastaneye yatırılan çocukların özellikleri. Selçuk Tıp 

Dergisi. 2012;28(3):167-169) 
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FK’un Epidemiyolojik Özellikleri 

 Çocuklarda en sık görülen konvülziyon tipidir. 
 Çocukluk çağı nörolojik  bozuklukları arasında birinci sıradadır. 
 Sıklığı %2-10 arasında değişir. 
 En sık 2-3 yaş, genelde  5 ay-5 yaş arası çocuklarda görülür. 
 İlk ortaya çıkma yaşı genellikle 12- 15. aylardır. 
 3 yaş üzerinde  ilk nöbeti geçirme oranı oldukça azdır. 
 Vakaların %25-40’ında ailenin diğer bireylerinde  vardır. 
 Erkek çocuklarda kızlardan 2-3 kat daha sıktır. 
   (Yıldırım ZNY. FK’ın prospektif izlemi. Uzmanlık tezi, İstanbul, 2005) 
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FK’un Epidemiyolojik Özellikleri-2 

 Nörolojik olarak sağlıklı bebeklerin ≈ %2-5’i en az bir kez basit 
FK geçirmektedir  

     (Çelik T ve ark. FK’la hastaneye yatırılan çocukların özellikleri. Selçuk Tıp Dergisi. 2012;28(3):167-169) 

 Konvülziyonun tekrarlama riski ilk konvülziyonun geçirilme 
yaşıyla ilgili olarak değişiklik gösterir.  
 İlk FK’nu 1 yaş altında geçiren bebeklerde bir sonraki yüksek vücut 

ısısında tekrarlama riski %50 iken, 1 yaş sonrası bu risk %30’a 
inmektedir. 

 
(Serdaroğlu A.Febril konvülsiyonlar. Klinik Pediatri.  
2003; 2: 98-100) 
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FK’un Epidemiyolojik Özellikleri-3 

 
 Ülkemiz ilköğretim öğrencilerinde;  FK prevalansının  %5,5  ve 

 Vakaların yarısına yakın kısmının 2 yaş altı çocuklar olduğundan söz 
edilmektedir (Kafadar İ ve ark. Febril konvülsiyona güncel bakış. Türk Aile Hek 
Derg. 2004; 8(1):34-40) 

 
  Bir başka çalışmada ise %2.6 olarak bulunmuştur  
     (Öztürk MK, Önal AE, Tümerdam Y et al. Prevelance of febrile convulsions in a roup of    
        children aged 0 to 9 years of a slum in İstanbul. Med Bull Istanbul. 2002;35:79-84) 

  
 Mevsimsel olarak; 
  ÜSYE’nın sık olduğu mevsim geçişleri ve kış aylarında daha fazladır. 
 
        (Kafadar İ ve ark. Febril konvülsiyona güncel bakış. Türk Aile Hek Derg. 2004; 8(1):34-40) 
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FK’un Epidemiyolojik Özellikleri-4 

 
 FK’da  genetik faktörlerin önemli bir rolü olduğu kabul 

edilmektedir. Ancak genetik geçiş tam açıklık kazanmamıştır. 
 
 Ailesel açıdan incelendiğinde; 
 Vakaların %9-22’sinin kardeşlerinde,  
 %8-17’sinin anne-babalarında FK öyküsünün bulunduğu 

bildirilmektedir. 
       (Apak S. Konvülsiyonlar. İçinden:Neyzi O, Ertuğrul T (eds).Pediatri, Cilt 2,Nobel Tıp Kitabevi,   
          İstanbul.2010) 
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FK’nun Ayırıcı Özellikleri 

 

01.11.2013 11 

 
Yenidoğan dönemindeki konvülziyonlar FK kapsamında yer   
    almaz. 

 
MSS’ne ait enfeksiyonlar (menenjit, ansefalit vb), çoğu zaman  
    yüksek vücut ısısı eşlik etmesine rağmen  FK’dan ayrı  
    değerlendirilir. 

 
FK tanısı konulması için ateş dışında, başka hastalık  
    bulgularının olmaması gerekir. 

 



FK’nun Ayırıcı Özellikleri-2 

 

01.11.2013 12 

Elektrolit dengesizliği olan çocuklarda görülen konvülziyonlar,  
    FK’ dan ayrı tutulur. 

 
Daha önce febril karakterde olmayan konvülziyon geçirmiş  
    çocuklarda vücut ısısının yükselmesiyle birlikte görülen  
    konvülziyonlar FK olarak değerlendirilmez. 

 



FK’un Sınıflandırılması 

 Basit FK 
  Komplike FK 
  Febril status epileptikus 
 
FK’un Tipleri; genellikle 4 şekilde görülür 
• Klonik 
• Tonik 
• Tonik klonik 
• Atonik 
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FK’un Belirti ve Bulguları  

 FK genellikle vücut ısısının hızlı  yükselmesi sırasında ya da vücut 
ısısının yükseldiği ilk 24 saat içinde  ortaya çıkar. 

 
 Vakaların büyük bölümü enfeksiyonun 1. gününde FK geçirir. 

 
 Vakaların  ≈ yarısında konvülziyon hastalığın ilk bulgusudur.  

 
 Vakaların %10’unda  enfeksiyon sırasında 
      2 veya daha fazla konvülziyon görülür. 
 
 FK  sıklıkla akşam üzeri, nadiren geceleri  
     görülür. 
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FK’un Belirti ve Bulguları-2 

 
 F K’ların %25-30’unun  komplike nitelikteki konvülziyon  olduğu, 
 
 1 yaş altında ilk kez FK geçiren çocuklarda konvülziyonun komplike 

ve uzun süreli olduğu, bu çocukların daha sonraki  konvülziyonlarının 
da komplike nitelikte olma riskinin yüksek olduğu ve, 

 
 Fokal özellikteki konvülziyon nöbetlerinin daha uzun süreli olduğu 

bildirilmektedir. 
       (Bassan H and at al.Prolonged febrile seizures, clinical characteristic and acute management. 

Epilepsia, 2013; 54(6):1092-1098).Erişim: 11.10.2013 
 
          (Dale C and at al. Risk factors for febrile status epilepticus: A case-control study. The journal of 

pediatrics. 2013). www.jpeds.com.Erişim: 11.10.2013 
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FK’un Belirti ve Bulguları-3 

Basit FK Komplike FK 
 

01.11.2013 16 

 15 dak’ dan kısa sürer  
 24 saat içinde tekrarlamaz 
 Jeneralize 
 Genellikle tonik-klonik 
 Yan etkileri yok 
 Prognozu iyidir 
 FK’ların %70’ini kapsar 

 
  15 dak’ dan uzun   sürer 
  24 saat içinde tekrarlar 
  Fokal 
  Uzun dönemde daha    
      fazla mortalite riski 
  FK’ların %30’unu kapsar 
 



FK’un Belirti ve Bulguları-4 

 

01.11.2013 17 

 
Febril status epileptikus; 
Bilinç açılmaksızın bir veya birkaç konvülziyonun 30 dakikadan 
daha uzun sürmesidir.  

 
FK’ların %5’i bu niteliktedir. 
 
Genellikle fokal özelliklidir. 

 
FK nöbeti öncesi çocukların büyük  çoğunluğunda  huzursuzluk, 
yorgunluk ve ağlama belirtileri görülür.  
 



FK’da Tanı Yöntemleri  

FK’un tanısında en önemli kural MSS’ne ait bir 
enfeksiyon varlığının konvülziyona neden olup 
olmadığının belirlenmesidir. 
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FK tanısında Amerikan Pediatri Akademisinin (APA) 
önerileri kullanılmaktadır. 



      FK’da Tanı Yöntemleri-2 
                         APA’nın 1999 yılı önerilere göre;  
 
 
• 12 aydan küçük FK geçiren çocuklara menenjit bulguları 

yoksa / minimal  ise LP yapılması,  
• 12-18 aylar arası çocuklarda menenjitin klinik 

bulgularının belirgin olmaması nedeniyle LP yapılmasının 
düşünülmesi, 

• 18 aydan büyük çocuklarda LP’un rutin olarak 
yapılmaması ancak ense sertliği, Kernig ve Brudzinski 
bulguları olan çocuklarda yapılması  önerilmektedir.  
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FK’da Tanı Yöntemleri-3  

Basit FK tanılamasında MSS görüntülemesi gerekli 
değildir. Ancak; 
 komplike FK’da,  
 fokal konvülziyonlu,  
bilinci hemen açılmayan,  
etiyolojisi belli olmayanlarda; acil kranial USG, beyin 

tomografisi ve çocuk stabilize olduktan sonra kranial MRG 
önerilir. 

 EEG  komplike FK geçiren çocuklarda ensefalit ayırıcı 
tanısı için kullanılır. 

 
01.11.2013 
 

20 



FK’un Tedavisi  

 FK en iyi huylu konvülziyondur. 
 

 Tedavisinde amaç uzayan konvülziyonu durdurmaktır. 
 

 Ateşe bağlı olarak gelişmesi nedeniyle FK’ların tedavisinde 
çocuğa antipiretikler verilir. 
 

 Basit FK’lar genellikle tedavi gerektirmeksizin 2-3 dakika içinde 
kendiliğinden geçer.  
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FK’un Tedavisi-2 

12 ayın üzerinde,  
hastaneye getirildiğinde konvülziyonu sona ermiş,  
genel durumu iyi,  
basit FK geçirmiş çocukların;  

 
 
 Nedene yönelik tedavisi yapılır.  
 İleriye yönelik bakımı planlanır. 
 Aileye bilgi verilerek evine gönderilir.  
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FK’un Tedavisi-3 

 Profilaksi tartışmalıdır. Ancak kolay kullanılan etkili ve güvenli bir 
profilaksi aileler ve hekimler tarafından istenir. 

 
 Hastane dışında 5 dakikadan uzun süren FK’da rektal diazepam (0,3-

0,5mg/kg, en fazla 5-10 mg) verilir. 
 

 Hastaneye konvülziyon geçirerek getirilen çocuklarda ise damar yolu 
açılması ve intravenöz diazepamın aynı dozda verilmesi önerilir. Bu 
tedavi ile 5-10 dakika içinde konvülziyon durdurulur. 

 
        Öztürk B ve ark. Çocuk acil Ünitesine……. 
        Çocuk Dergisi.2011;11(3):114-121 
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FK’un Tedavisi-4 

Çok sık FK geçiren,  
Uzun süren komplike FK’u olan  
Tekrarlayan febril status epileptikusu olan çocuklarda  
 

      
 
 

Devamlı ilaç kullanımı endikasyonu  vardır.  
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FK’un Tedavisi-5 

 
 Tekrarlayan FK / risk faktörü 3’ün üzerinde olan çocuklarda; 

 İlk FK’u 1 yaş altında geçirme, 
 Ailede FK öyküsü, 
 Kompleks FK özelliği gösterme, 
 Öncesinde nörolojik bulgu ya da nöromotor gelişim geriliği, 
 Sık tekrarlama (3’den fazla)  

 Profilaktik olarak ateşli hastalığın ilk 2 gününde 
    diazepam (0,5mg/kg/gün) rektal ya da oral, 2 doz uygulanması 

önerilir.  
       (Yıldırım ZNY. FK’ın prospektif izlemi. Uzmanlık tezi, İstanbul, 2005) 
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FK’un Tedavisi-6 

 
 Devamlı profilakside  
 fenobarbital 5mg/kg/gün oral, 2 doz   
 sodyum valproat 20-30 mg/kg/gün, oral, 2-3 doz verilir.  

 
 Bu tedaviye ortalama 1-2 yıl devam edilmekte ve ilaç yavaş 

olarak kesilmektedir. 

 
       (Yıldırım ZNY. FK’ın prospektif izlemi. Uzmanlık tezi, İstanbul, 2005) 
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FK’lu Çocuğun Hemşirelik Yaklaşımı  

 Konvülziyon, ailelerin özellikle çocuklarının mental motor 
gelişimi ile ilgili aşırı endişe duydukları acil tıbbi müdahale 
gerektiren bir durumdur.  

 
 Hastaneye ilk başvuru sırasında uygulanması gereken acil 

girişimler genel olarak şu şekilde sıralanabilir: 
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 Konvülziyon anında dişler arasına gazlı bezle sarılmış dil 

basacağı konulur 
 

 Dişler kenetlenmiş ise açmak için zorlanmaz 
 

 Başı yana doğru çevrilir,  sekresyonlar aspire edilir 
 

 Gerekirse, ağıza airway yerleştirilir ve oksijen verilerek 
solunum desteklenir.   
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1. Hava yolu açıklığının sürdürülmesi 
 
 



 
 Çocuğun solunum sayısı, ritmi, derinliği gözlenir ve 

kaydedilir.  
 

Gerekirse (düzensiz, yüzeyel, zorlu solunum, siyanoz 
,vb) moniterize edilir ve ambu, acil malzemeler hazır 
bulundurulur. 

 

01.11.2013 29 

 
 
 

1. Hava yolu açıklığının sürdürülmesi 
 
 



 
 

 
 Çocuk hızla düz bir zemine yatırılır.  Yakından gözlenir.   
 nöbetin özelliği,  
 ne kadar süreden beri geçirdiği süratle değerlendirilir. 

 
 Acil ekip arkadaşları hemen bilgilendirilir. 
 
 Tüm bilgiler hemşirelik notuna kaydedilir. 
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2. Konvülziyonun durdurulması, 
damar yolunun açılması, 

sıvı alımının sürdürülmesi 
 

 
 



 

  
 

 Hemen damar yolu açılır, order edilen antikonvülzif ilaç 
uygulanır.  

 
 Konvülziyonun tekrarlama riski açısından damar yolu açık 

kalacak şekilde sıvı verilmeye devam edilir.  
 

 Damar yolu açılamıyorsa  ilaç rektal yolla uygulanır.  
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2. Konvülziyonun durdurulması, damar 

yolunun açılması, 
sıvı alımının sürdürülmesi 

 

 
 



 Vücut ısısı 15 dak. aralarla izlenerek kaydedilir, vücut ısısı 
38,50C üzerinde ise hekime haber verilir.  
 

 Önerilen antipiretik ilaç uygulanır, çocuğun üzerindeki fazla 
giysiler çıkartılır. 
 

 Uygulama sonrasında da vücut ısısı takib  
     edilir, 30-60 dak. içinde  ateşi düşmezse ılık  
     uygulama yapılır. 
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3. Ateşin düşürülmesi 
 
 



 
 

 
 
 

 Çocuğu travmalardan korumak için düz bir zeminde yatırılır.  
 

 Yastıksız olarak yatırılan çocuğun karyolasının yatak kenarlıkları 
kaldırılır, kasılmalar nedeniyle yataktan düşmesine engel olunur.  
 

 Yakın çevresinde kesici / delici cisimler varsa uzaklaştırılır.  
 

 Hastanede kaldığı süre içinde yatak kenarlıklarının kaldırılarak 
güvenliğinin sürdürülmesi gerekir. 
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   4. Çocuğun travmalardan korunması  

 



 
 Ailenin anksiyete ve stresini azaltmak için;   
      yapılan işlemler, konvülziyon ve bakım hakkında bilgilendirilir. 

 
 Konvülziyona yönelik detaylı öykü, ailede FK öyküsü, hastaneye 

gelene kadar yaşananlar aile ile ayrıntılı olarak görüşülür.   
 
     Evde; 
 Antipiretik kullanımı,  
 Ailenin acil uygulayabileceği ilaçlar ve uygulama şekilleri, 
 Bilinç durumunu değerlendirme ve değişiklik durumunda ailenin 

yapması gerekenler hakkında aileye eğitim verilir. 
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 5. Ailenin bilgilendirilmesi 
sakinleştirilmesi, 
değerlendirilmesi 

 



 
 Aileye; 

  kısa süreli FK’ların beyin hasarı yapmadığı,  
  tekrarlarsa çocuğun düz bir zemine yan yatırılması,  
  kasılmalar sırasında çocuğun zarar görmesinin engellenmesi,  
  sıkan giysilerin gevşetilmesi,  
  kasılmayı durdurmak için çocuğun tutulmaması ve çenesinin   
      zorla açılmaya çalışılmaması,  
  ağızdan bir şey vermeye çalışılmaması gerektiği,vb konularda bilgi   
      verilmelidir.  

 
 5 dakikayı geçiyorsa evde rektal diazepam uygulaması öğretilir. 
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 5. Ailenin bilgilendirilmesi 
sakinleştirilmesi, 
değerlendirilmesi 

 



 
 

 
 

 

 FK geçiren çocukların genellikle hospitalizasyonu 
gerekmez  

 Çoğu zaman stabil olup, bilinç açılana kadar gözlem 
altında tutulur.  
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6. Gerekiyorsa çocuğun 
hospitalize edilmesi 



    Ancak; 
 Çocuğun klinik durumu düzelmiyorsa,  
 18 aylıktan küçükse,  
 Komplike FK ya da febril status epileptikus geçirmişse,  
 Ateş ve FK’a neden olan etken belirlenememiş ya da  

meningeal irritasyona ait bulgular varsa, 
 Ailenin ev koşulları yetersizse,  
 Sosyo-kültürel düzeyi evde çocuğun izlemi açısından 

yeterli değilse hastanın hospitalize edilmesi gerekir. 
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6. Gerekiyorsa çocuğun 
hospitalize edilmesi 



 
01.11.2013 
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