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1. GİRİŞ VE AMAÇ 

Konvülziyonlar daha çok infant ve çocuklarda gözlenen çeşitli hastalıkların 

seyri esnasında oluşabilen ve hayatı tehdit eden anormal nöron deşaıjlandır 

(1,2). 

İnsan organizması yaşamın her döneminde çeşitli nedenlerle konvülzif 

reaksiyon gösterebilir. Fakat konvülziyonların en sık görüldüğü yaşlar ilk beş 

yıldır. Genellikle akut bir hastalığın semptomu olarak ortaya çıkan 

konvülziyonlar, tek, multipl veya status şeklinde görülebilir ve ilerde kronik 

tekrarlayan konvülziyonlara (epilepsi) dönüşebilirler. Epilepsi bazı vakalarda 

kalıcı beyin lezyonlarına, tedavi edilmeyen metabolik bozukluklara veya persistan 

genetik faktörlere bağlıdır. (1,2,3,4) 

İntrakranial ve ekstrakranial çok çeşitli olaylar kısa veya uzun süreli akut 

semptomatik konvülziyonların yol açabilirler. Etyolojide rol oynayan nedenler 

yaşlara göre farklılık gösterir. Bu farklılığın göz önünde tutulması erken tam ve 

tedavide oldukça yardımcıdır. (1,2,3,5) 

Konvülziyona yol açan nedenlerin tesbit edilmesi ve nedene yönelik tedavi 

ile kronik tekrarlayan konvüzliyonlann önlenmesi hasta ve toplum yönünden 

son derece önemlidir. Bu amaçla, konvülziyonlu hastalarda rutin kan ve B.O.S 

tetkikleri yamsıra birçok biokimyasal çalışmalar yapılmaktadır. Bunlar içinde 

B.O.S.'da Adenosine Deaminase ve P 2 mikroglobülin değerlerinin konvülzi

yonlann etyolojik ayırımında önemli olabileceği söylenmektedir. 

B.O.S. p 2 mikroglobulin seviyesi konvülziyon geçiren çocuklarda yüksek 

tesbit edilmiştir. fntrakranial infeksiyonlara bağlı konvülziyonlarda ise bu 

yükselmenin daha bariz olduğu görülmüştür.(6,7,8,9) B.O.S'daki Adenosine 

Deaminase değerleri ise, normal çocuklarla ekstrakranial oıjinli konvülziyona 

sahip çocuklarda farklılık göstermemiştir. Ancak intrakranial infeksiyona bağlı 

konvülziyonlarda, özellikle bakteriyel ve tuberküloz menenjitte Adenosine 

Deaminase değerlerinin önemli ölçüde yüksek olduğu bildirilmiştir. (10, 11, 12, 13) 

Bu nedenle biz de; 

1) 0-12 yaş grubu konvülziyonlann yaşlara göre etyolojik dağılımını, 

2) İntrakranial ve ekstrakranial sebepli konvülziyonlarda B.O.S. 'da p 2 

mikroglobülin'in klinik önemini ve ayırıcı tamdaki yerini, 

3) İntrakranial ve ekstrakranial sebepli konvülziyonlarda B.O.S. 'da Adenosine 

Deaminase'nin klinik önemini ve ayırıcı tanıdaki yerini araştırmayı planladık. 



2 

2. GENEL BİLGİLER 

2.1. KONVOı.zİYONLAR 

Konvülziyon, anormal nöron deşarjıdır ve farklı sebeplere bağlı olarak 

değişik klinik görüntü oluşturur. Genellikle akut bir olay olup hayatı tehdit eder. 

(1,3) 

Konvülziyonun fizyopatolojik mekanizması henüz tam olarak aydınlatıla

mamıştır. Kabul edilen teoriye göre sinapslarda impuls iletimini kolaylaştıran 

etmenler, bu iletimi baskılayan etmenlere üstünlük sağlayarak ganglion 

hücrelerinde anormal bir deşarja yol açarlar ve bu süreç konvülztyon şeklinde 

kendini gösterir. Konvülziyon olayı için çeşitli görüşler ve olaya biokimyasal bir 

açıklama getirmeye çalışan birçok hipotezler ileri sürülmüştür. Bu varsayımların 

hemen hepsi iletici maddelerde olan değişmeleri konvülziyon nedeni olarak kabul 

eder. Örneğin kortekste sodyum ve potasyum dağılımında veya Adenozin trifosfat 

(ATP) etkisinde değişme, asetilkolin ve noradrenalinin inhibitör etkisinde azalma, 

gamma-amino-bütirik asidin (GABA) inhibitör etkisinin kalkması veya beyinde 

gllsin düzeyinin düşmesi, ileri sürülen nedenler arasındadır. (2, 3, 14) 

İnsanların% 4-5'1 yaşamları boyunca bir kez konvülziyon geçirirler. En sik 

görüldüğü yaşlar ilk beş yıldır. 

Konvülziyonların çoğu akut bir hastalığın semptomu olarak belirir, tek, 

multipl veya status şeklinde görülebilirler ve daha sonra tekrarlamazlar. Böyle 

konvülziyonlara "akut semptomatlk konvülziyonlar" denir ve epilepsi tanısı içine 

girmezler. Ancak ileride "kronik tekrarlayıcı konvülziyonlara" (epilepsi) 

dönüşebilirler. Kronik tekrarlayıcı konvülziyonların sıklığı akut ve geçici olanlara 

göre daha azdır(% 0,4-0,5). (1,2,3,4, 14) 

Etyoloj ide rol oynayan nedenlerin yaşlara göre nisbi bir sıklık gösterdiği 

bilinir. Bunun göz önünde tutulması, doğru ve çabuk tanıya varmada ve 

dolayısıyla erken tedavide oldukça yardımcı olur. Bu bilhassa yenidoğan 

döneminde daha belirgindir. Yenidoğan konvülziyonlan etyolojisinin yanısıra, 

klinik. EEG, tedavi ve prognoz bakımından da diğer yaşlardaki konvülziyonlardan 
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büyük farklılık gösterirler. (1,2,3). 

2. 1. 1. YENİDOĞAN KONVÜLZİYONLARI : 

Doğumu takip eden ilk 4 hafta içinde görülen konvülziyonlardır. Bu 

dönemdeki tedavide güçlük yaratan ve ciddi sekel bırakan problemlerin başında 

gelirler. Bu dönem konvülziyonlarının sıklığı kaynaklarda % 0,2-1,8 arasında 

değişkenlik göstermektedir (2,3,5, 15, 16). Variasyonun bu kadar geniş oluşu, bu 

dönemdeki konvülziyonların çok değişik şekillerde ortaya çıkabilmesiyle ve 

vakaların bir bölümünde poligrafik yöntemler olmadan tanı konulamamasından 

kaynaklanan güçlüklerle açıklanabilir. (15, 16, 17). ôrnegın apse şeklinde beliren 

konvülziyonlarda tanı yanlışlıkları nadir değildir. (18, 19, 20, 21) Ülkemizde 

yenidoğanda konvülziyon sıklığına ilişkin veriler sınırlıdır. 

Etyolojl ve Patogenez : 

Yenidoğan konvülziyonlan etyolojilerine göre ilk üç günde ve üçüncü 

günden sonra olmak üzere iki ana gruba ayrılır. Bu ayının kesuı bir sınıflama 

olmamakla birlikte etyolojik yaklaşımda kolaylık sağlaması açısından 

yararlıdır(l,2,3). 

Yaşamın ilk üç gününde ortaya çıkan konvülziyonlarda sık rastlanan 

nedenler tablo 2. 1. de; üçüncü günden sonra görülen YD konvülziyonlarının 

nedenleri de tablo 2.2. de gösterilmiştir. 

Tablo 2. ı: Doğumu izleyen ilk üç günde konvülziyona yol açan nedenler. 

1- Pertnatal asfiksi 

2- Doğum travması 

3- tntrakranial kanama 

4- Hipoglisemi 

5- Erken hlpokalserni (normofosfatemik) 

6- Hiponatrerni (sürrenal yetmezlik, su zehirlenmesi vb.) 

7 - B5 bağımlılığı ve eksikllgi 

8- Konjenital serebral anomaliler. 

Pratikte sık rastlanan bu sebepler dışında, intrauterin infekslyonlar, 

nörokutan displaziler gibi daha nadir sebepler de ilk 72 saat içinde konvülziyona 
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yol açabilirler. 

İlk üç günden sonra çocuk yaşlandıkça doğum travmasına bağlı 

konvülziyonlann yerini ön planda metabolik ve infeksiyöz nedenler almaktadır. 

Tablo 2.2: Doğumu izleyen ilk üç günden sonra oluşan konvülziyon 

nedenleri: 

1- Geç hipokalsemi (hipofosfatemik) 

2- Hipomagnezemı 

3- İnfeksiyonlar (menenjit, sepsis, ensefalit, ıntrautertn infeksiyonlar) 

4- 5. gün konvülziyonları (çinko eksikligi bakır eksikliği) 

5- tntrakranial kanamalar 

6- Doğumsal metabolik hastalıklar 

- Aminoasidüriler (Maple şurubu idrarı hastalığı, nonketotik hiperglisinemi, 

ketotik glisinemi) 

- Organik asidüriler 

- Galaktozemi 

- Glikojen depo hastalığı 

- Üre siklusu bozuklukları 

7 - Nörokütan displaziler 

-Tuberoz skleroz 

- Nörofibromatozis 

- İncontinentia pigmenti 

8- Konjenital serebral malformasyon ve displaziler 

9- MSS'nin dejeneratif hastalıkları 

1 O- Kromozom anomalileri ( 13 / 15 trisomisi) 

11- Selim f amilyal yenidoğan konvülziyonları 

12- İlaç kesilmesi sendromları 

13- Kernikterus (nadir) 

14- Neoplazmlar (çok nadir) 

Günümüzde bile tüm araştırmalara rağmen yenidoğan konvülziyonlannın 

yaklaşık % 25'inde nedenin bulunamadığı bildirilmektedir. (2, 22) ôn planda 

gelen nedenleri şöyle ele alabiliriz. 
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Perlnatal asfikst (Hlpokslk-tskemlk-ensefalopatl): 

Genellikle prematüre bebeklerde sık karşılaşılan konvülziyon nedenidir. 10-

15 yıl öncesine kadar yenidoğan konvülziyonlannın sebepleri arasında hipoksik

iskemik beyin lezyonları başta gelmekte iken, gerek obstetrik ve gerekse yenidoğan 

bakını ünitelerindeki gelişmelerle bunların sıklığı giderek azalmış ve metabolik 

nedenlerin ön plana geçtiği görülmüştür (2, 23, 24, 25). Bu tür konvülziyonlar 

hemen her zaman doğumu izleyen ilk üç gün içinde, hatta 2/3 ü ilk 24 saatte 

ortaya çıkar. (1,2,3,20,26) 

İntra.kran1al kanama : 

İntrakranial kanamanın her tipinde konvülziyon görülebilir. Fakat en sık 

intraventriküler ve prtrner subaraknoid kanamada bildirilmiştir. (2, 15, 20, 22) Bu 

dönemdeki intrakranial kanamalar çoğunlukla doğum travmasına veya hipoksiye 

ya da her ikisine birden bağlı olarak gelişir. (15,20,22.23) tntrakranal kanama. 

prematüre bebeklerde genellikle intraventriküler kanama şeklindedir. Bu 

bebeklerde konvülziyonlar doğumdan sonraki 15-48 saatler arasında ortaya çıkar 

(2.3). 

Bunun yanısıra yenidoğanda konvülziyon esnasında sistemik kan basıncı 

ve serebral kan akımında önemli ölçüde yükselmeler olduğu ve özellikle prematü

relerde sıklıkla fatal intrakranal kanamalara sebep olduğu bildirilmiştir (27, 28, 

29). 

İnfeksiyonlar : 

Son yıllara ait batı kaynaklarında, tüm yenidoğan konvülziyon sebeplerinin 

% 10-15'ini infeksiyonlar oluşturduğu görülürken ülkemizde bu oran% 35'lere 

kadar varmaktadır (2,5.15,22). Konvülziyona yol açan infeksiyonlann esasını 

sepsis ve menenjit oluşturur. Yenidoğan menenjitlerinin l/3'ünde konvülziyon 

gözlenir (2.5). 

lllpogllsemi : 

Prognozu en ciddi olan ve kalıcı beyin lezyonlarına yol açabilen önemli bir 

konvülziyon nedenidir. En sık ilk 12 saat içinde olmak üzere doğumu izleyen 

saatlerde veya günlerde ortaya çıkar. Hipoglisemiye en çok prematürelerde, düşük 
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doğum tartılı bebeklerde ve diabetlk anne çocuklannda rastlanır. (2, 3, 5, 23) 

Hipoglisemi olması için kan glukoz seviyesi term infantda 30 mg/ dl n1n ve 

preterm intantda 20 mg/ dl altında olması gerekir. (2, 5, 23) 

Hipokalseml : 

Metabolik nedenler arasında ön sıralarda yer alır. Yenidoğan döneminde 

ortaya çıkış zamanına göre iki gruba ayrılırlar (2,3). 

1- Erken hipokalsemt (normofosfatemik hipokalsemi) : Hayatın ilk üç günü içinde 

ortaya çıkan bu konvülziyonlar en sık prematürelerde, düşük doğum tartılı 

bebeklerde, perinatal asfikside, diabetli ve gebelik tok.semili anne çocuklarında 

görülür (2,3,22). 

2- Geç hipokalsemi (hiperfosfatemik hipokalsemi) : Konvülziyonlar hemen daima 

4-7. günler arasında ortaya çıkarlar. Ca/P oram normalin altında olan mama 

veya inek sütü ile beslenen bebeklerde ve böbrek paratiroid fonksiyonu tam 

olarak gelişmemiş olan yenidoğanlarda gözlenir (2,3,5,23). 

Hipokalsemi tanımı konusunda çok farklı görüşler olmasına rağmen, kan 

Ca konsantrasyonunun 8 mg/ dl'den ve serbest Ca konsantrasyonunun 3 mg / dl' 

den aşağı olması hipokalsemi olarak kabul edilmektedir (5, 23). 

Hipomagnezeml : 

Yenidoğan konvülziyonlarının nadir bir sebebi olup klinik olarak 

hipokalsemiden ayırt edilemez (2, 3, 23). Aynca hipomagnezemi hipokalsemiye yol 

açabilir (2, 5). Bu nedenle hipokalsemik konvülziyonlarda, bilhassa kalsiyum 

tedavisine cevap alınamadığı ve fosfor düzeyleri normal olduğu durumlarda 

hipomagnezemi ihtimali düşünülmelidir. 1,5 mEq/ l 'den daha az serum 

magnezyum seviyesi hipomagnezemi olarak kabul edilir. (23) 

Prldoksin CBa) Bağımlılığı ve Eksildiği : 

Yenidoğan döneminde otozomal resesif geçen ender bir metabolik defekttir. 

İntrauterin konvülziyona yol açtıgı düşünülmektedir. (1, 2, 5, 23, 30). 
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Elektrolit Bozukluk.lan : 

Hiponatremi ve hipematremi seyrek rastlanan konvülziyon nedenleridir. 

Hiponatremi vücuttan tuz kaybı ve su zehirlenmesiyle gelişebilir. Su zehirlenmesi, 

asfiksi, menenjit ve sepsiste, düzensiz ADH salgılanmasına bağlı yada hipotonik 

sıvı tedavisi uygulanan yenidoğanlarda iatrojenik olarak gelişir. (1,2,3) 

Hipematremi ise dehidratasyon sonucu yada iatrojenik olarak asidoz 

tedavisi için aşın hipertonik sodyum bikarbonat verilen bebeklerde görülür. (2,3) 

Aminoasidürller : 

Bazı aminoasidüriler daha yenidoğan döneminde konvülziyona neden 

olabilirler. Bunlar arasında en sık görüleni maple şurubu idrarı hastalığıdır. 

Konvülziyonlar çocuk sütle beslenmeye başladıktan sonraki 5- 10. günler 

arasında belirir. Fenilketonüride konvülziyon, yenidoğan döneminde nadiren 

görülür, genellikle geç süt çocukluğu döneminde başlar. (2,3, 23). 

Konjenital serebral anomalller : 

Yenidoğan konvülziyonlarının etyolojisinde % 5-10 oranında yer 

almaktadır. Konvülziyonlar yenidogan döneminin herhangi b.ir zamanında 

görülebilir. Genellikle sistemik anomalilerle birliktedir. (2, 4, 22) 

İlaç kesilme sendromlan : 

Yenidoğan konvülziyonlan seyrek olarak annenin gebelikte kullandığı bazı 

ilaçl:ıra bağlı olarak gelişebilir. Bu bebeklerde pasif olarak ilaca bağımlılık 

gelişmekte, doğumdan sonra eksiklik belirtileri ortaya çıkmaktadır. Bu ilaçların 

başında narkotik analjezikler ve hipnotik sedatifler gelir. (2, 23) 

Sellin familya! yenidoğan konvülziyonlan : 

Otozomal dominant geçiş gösterir ve ailenin birçok ferdinde görülebilir. 

Konvülziyonlar ilk günden itibaren görülebilir. Sebebi klinik ve laboratuvar 

incelemelerine rağmen bulunamamıştır. Prognozu iyidir . ( 2, 23) 

5. gün konvülzlyonlan: 

Son yıllarda tanımlanmış olan ve etyolojlsl kesin olarak bilinmeyen diğer 
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bir yenidoğan konvülziyon türüdür. Etyolojide geçici bir çinko yada bakır eksikliği 

üzerinde durulmaktadır. Bu tür konvülziyonlar, ~iadında doğan, normal tartılı 

sağlıklı bebeklerde, doğumdan sonraki 4-5. günlerde görülür. (2,3,31). 

Nörokütan Dlsplaziler : 

Bunlar içinde en sık görülen tüberoz sklerozdur. Yenidoğan döneminde her 

ne kadar ender olarak konvülziyon nedeni olsa bile konvülziyonlu yenidoğanın 

cildinde.beyaz leke aramakta yarar vardır (2,23). 

Yenldoğan konviilziyonlannın kllnlk özeDJklerl : 

Yenidoğan dönemi konvülziyonlan çok değişik şekillerde görülebilir. Klinik 
görünümün çok çeşitli olması. hayatın bu döneminde serebral korteksin hem 

fizyolojik hem de morfolojik yönden olgunlaşmayı tamamlamamış olmasından 

kaynaklanır. Bu nedenlerden dolayı nöronal deşarjlar inkomplet olarak yayılır ve 

genellikle bir hemisfere lokallze olur (2,5, 17,23). 

Yenidoğan konvülziyonlannın klinik türleri şunlardır: 

1- Apneik konvülziyon 

2- Kolay farkedilemeyen (subtil) konvülziyon 

3-Tonik konvülziyon 

4- Multifokal klonik konvülziyon 

5- Fokal klonik konvülziyon 

6- Myoklonik konvülziyon 

Klinik olarak sıklıkla gözden kaçması ve diğer patolojilerle kanşabilmesi 

sebebiyle iki klinik türünden burada bahsetmeyi uygun gördük. Diğer klinik 

türlere ait bilgi için literatür verilmiştir (2, 16, 17, 23). 

1- Apneik konvülzlyonlar: Klasik apneyi taklit eder. Aniden yüzde solukluk ve 

siyanoz gelişir ve kısa sürede normale döner (18, 19, 23). Konvülsif apnede 

bradikardi nonkonvülsif apneye göre daha nadir görülür. Apne daha sıklıkla 

prematüre bebeklerde görülmesine rağmen bunların büyük bir kısmının konvülsif 

apne olmadığı belirtilmiştir. (17) 

Son zamanlarda hayatı tehdit eden apne epizotları ve bradikardi ile kendini 

gösteren apneik konvülziyonların "ani bebek ölüm sendromuyla" ilişkili 

olabileceği söylenmektedir. (18). 



9 

2- Kolay farkedllemeyen (subtll) konviilziyonlar: Çok değişik şekiller gösteren ve 

klinik yönden tanınması güç olan konvülziyonlardır. Bu nedenle bu konvül

ziyonlann tanımı için "amorf', "subtle", "fragmanter'' gibi terimler kullanılmıştır. 

Yenidoğanda garip, olağan olmayan, periyodik ve stereotlpik olaylar karşısında 

her zaman konvülziyon akla gelmelidir. (2,3,16,17,26,21,23). 

Bu tür konvülziyonların en sık karşılaşılan klinik görünümleri şunlardır 

(2,3, 16, 17 ,20,21,23) 

- Hafif göz kayması, nistagmus 

- Paroksismal göz kırpma 

- Episodik göz açma 

- Oral otomatlzmalar (çiğneme. emme. dil çıkarma vb.) 

- El ve ayaklarda garip hareketler (pedal çevirme, yüzme ve kürek çekme 

hareketleri gibi ) 

- Yüzde solukluk 

- Hipersalivasyon 

- Bradikardi, taşikardi, aritmi 

- Hiperpne 

- Belirli bir postürde kalına 

Bütün bu durumlarda konvülziyon olup olmadığına karar vermek çok defa 

güçtür. Aynı anda çekilen yada uzun süreli EEG monitörü olayı açıklayabilir. 

(16,17,20,21) 

2. 1.2. sür ÇOCUĞU VE BÜYÜK ÇOCUKLARDAKİ AKUT SEMPTOMATİK 

KONV0ı..zİYONLAR: 

Çocukluk çağında santral sinir sistemini etkileyen olaylar çok çeşitli olduğu 

için bu yaşlardaki akut semptomatlk konvülziyonlann insidansı hakkında kesin 

bir oran vermek mümkün değildir. Ancak diğer yaşlara oranla hayatın ilk iki 

yılında çok daha sık olduğu bilinir. (1,2,3,23) 

ETYOPATOGENEZ: 

Etyolojide rol oynayan faktörler Tablo 2.3'de verilmiştir. 
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Tablo 2.3: Süt çocukluğu ve çocukluk çağında akut semptomatik 

konvülziyonlann etyolojisi. 

1-Febril konvülziyonlar - Ekstrakranial infeksiyonlar 

2-İntrakranyal infeksiyonlar 

Menenjit 

Ensefalit 

Sinüs tromboflebiti 

Beyin absesi 

Malaryavb. 

3-İntrakranial kanamalar 

Kafa travması 

Kanama diatezi - Trombosıtopeni, Hemofili, Lösemi vb. 

Sickle cell hastalığı 

Def ektif damar yırtılması 

Toksik nedenler 

Konvülsif ilaçlar- Aminofilin, metronidazol, cycloserin, trisiklik anti

depressanlar, I.T. methotrexate ve cytosine, yüksek doz antikonvülzanlar 

(karbamazepin, f enitoin, nitrazepam) 

Zehirlenmeler - Kurşun, organik fosfor, salisilat, fenotiazin, talium, 

antihistaminikler, heksaklorofen, kortikosteroidler vb.) 

5- Anoksik nedenler 

Asfiksi 

Konjenital kalp hastalığı. ağır kalp yetmezliği 

Ağır solunum yetmezliği 

İnhalasyon anastezisi 

6- Akut metabollk nedenler 

Hipokalsemi 

Hipomagnezemi 

Hipoglisemi 

Hipo veya hipematremi 

Alkaloz, asidoz 

Pridoksin eksikliği 

Üremi 
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7 - Metabolik hastalıklar 

Aminoasidüriler - fenilketonüri, maple şurubu hast., hiperglisinemi, 

argininüri, argininosuksinik asidüri, tirozinemi 

Galaktozemi 

Glikojenozlar 

Hiperamonyemi 

Bakır eksik.ligi 

Organik asidüriler (propionik, laktik) 

Porfiria 

8- Diğer Nedenler 

Sepsis 

Reye Sendromu 

Aşı ensefalopatisi 

Akut beyin ödemi - Akut glomerulonefrit, allerjik vb. 

Hemolitik üremik sendrom 

Kollajen doku hastalıkları - SLE, PAN 

Beyin tümörleri - Prtmer beyin tümörü, serebral lösemi, nöroblastom gibi 

Genetik nedenler - (selim familyal YD konvülziyonlan ) 

Süt çocukluğu ve erken çocukluk döneminde en sık akut konvülziyon 

nedeni ekstrakranial ve intrakranial infeksiyonlardır (2, 32, 33). Bunları tetani, 

hipoglisemi, zehirlenmeler, böbrek yetmezliği, hipoksik-asfiksik olaylar, 

intrakranial kanama ve tombosis, postnatal travma ve diğer nedenler izler (2). 6 

ay - 5 yaş arasında en sık karşılaşılan akut konvülziyon febril konvülziyondur. 

(1,2,3,33,34) 

Okul ve adolesan yaşlarında febril konvülziyonlara eğilim azaldığı için 

ekstrakranlal infeksiyonlarm konvülziyon nedeni olması enderdir (35). Bu 

yaşlarda: 

- İntrakranial infekslyonlar 

- Zehirlenmeler 

- Akut veya kronik glomerulonefrlt 

- Beyin tümörleri 

ön plana geçer . (2) 

Çocuklarda akut konvülzlyonlann etyolojislnde infeksiyonlar en önemli yeri 
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tutarlar. Bu yaşlarda febrtl konvülziyonlar sıklık açısından ön planda gel

mektedir. Bunların çoğunda ateş odağı v1ral üst solunum yolu infeksiyonlarıdır. 

Bunları gastroenterttler, pnömoni ve kızamık izler. (2,3,34,36) Çocuklarda akut 

konvülziyonlara yol açan MSS infeksiyonlannın başında ise menenjit ve 

ensefalitler gelir. Akut bakteriyel menenjitli vakaların % 30 'unda konvülziyon 

bildirilirken (2, 33, 37), son yıllara ait bir çalışmada% 68 olarak rapor edilmiştir 

(32). 

Özellikle küçük çocuklarda sık olarak konvülziyonların eşlik ettiği bir diğer 

önemli infeksiyon sepsistir. (1,2). Gerek sepsis ve gerekse diğer intrakranial ve 

ekstrakranial ağır infeksiyonlar, ilave olarak hiponatremi , hipematremi, 

hipoglisemi, hipokalsemi veya asidoz gibi metabolik bozukluklara ve dissemine 

intravasküler koagülopatiye sebep olabilir.(2) 

Hipokalsemi yenidoğan dönemi dışındaki akut konvülziyonların da en sık 

metabolik nedenidir. Başta D vitamini eksikliği olmak üzere, hipoparatiroidi, 

malabsorbsiyon sendromları ve tübüler yetersizlik, kalsiyum - fosfor metaboliz

masını etkileyerek çocuklarda hipokalsemiye yol açar. 

Süt çocukluğu döneminde nadir rastlanan hipoglisemik konvülziyonlar; 

pankreas adacık hücre hiperplazisi, bazı metabolik hastalıklar (galaktozemi, 

glikojenozlar gibi), fruktoz intoleransı, salisilat zehirlenmesi ve sepsis 

durumlarında meydana gelir. Uzamış hipoglisemik konvülziyonların prognozu 

her yaşta ciddidir (2, 3, 5, 23) 

Çocuklarda prtdoksin eksikliğine bağlı konvülziyonlar; diyetteki vitamin 

eksikliğinden , malnütrisyon, malabsorbsiyon durumlarından yada izoniazid gibi 

diğer bileşiklerle prtdoksin metabolizmasının bozulmasından ileri gelir (5, 23, 30). 

Hiponatremik konvülziyonlar çocuklarda gastroenterttte, tuz kaybettiren 

netropatilerde, konjenital adrenal hipo /hiperplazilerde sodyum kaybında 

görülebilir. Travma, menenjit, ensefalit veya asfiksi gibi durumlarda uygunsuz 

ADH sekresyonuna bağlı olarak yada hiçbir neden olmaksızın gelişen iatrojenik 

dilüsyonal hiponatremi sonucunda beyin ödemi ve konvülziyonlar görülür. 

(1,2,3, 38). 

Küçük çocuklarda h ipernatremik konvülziyonlarla en sıklıkla 

hipematremik dehidratasyonda karşılaşılır. Daha çok oral veya intravenöz serum 

tedavisi sırasında sodyum konsantrasyonu hızla azalırsa konvülziyonlar ortaya 

çıkar (2, 38). 

Posttravmatik konvülziyonlar küçük çocuklarda ve ağır kafa travmalarında 

daha sıktır. Yenidoğan dönemi dışındaki konvülziyonların etyolojisinde 
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intrakranial kanamalara sık rastlanmaz. İntrakranial kanamalar kafa travması, 

damar anomalileri ve kanama diyatezine bağlı olabilir. (2, 3) 

Lösemiler, çocuklarda karşılaşılan en sık neoplazm tipidir. Bu çocuklarda 

MSS infiltrasyonuna ve intrakranial kanamalara bağlı konvülziyonlar görülebilir. 

Yine bu hastalarda uygulanan radyoterapi ve intratekal kemoterapi, toksik 

ensefalopaU ve kontrol altına alınamayan konvülziyonlara yol açabilirler (1,2). 

KLİNİK: 

Çocuklarda akut semptomatik konvülziyonlar herhangi bir tipte belirebilir. 

Çoğu tonik - klonik tipte görülür. Ekstrakranial sebeplerden kaynaklanan 

konvülziyonlann hemen hemen tamamı bu tiptedir. Konvülziyonlar kısa veya 

uzun süreli, hatta status şeklinde olabilir. Bir kez gelebildikleri gibi birçok kereler 

tekrarlayabilirler. (1,2,3,34,35). 

2.1.3. FEBRİL KONVÜLZİYONLAR 

Çocukluk çağında ateşle birlikte görülen konvülziyonlara febril konvülziyon 

denir. Ancak her ateşli konvülziyon febril konvülziyon değildir. İntrakranial 

infeksiyonlar, akut nörolojik hastalıklar, ağır metabolik bozukluklar veya toksik 

ensefalopati gibi MSS'ni direk olarak etkileyen hastalıklar sırasında geçirilen 

konvülziyonlar ateşle birlikte olsalar dahi febril konvülziyon sayılmazlar. (1, 2,3, 

32, 34) 

Febril konvülziyonlar, çocukluk çağında en sık karşılaşılan bir nörolojik 

semptomdur ve bu yaşlardaki konvülziyonların çoğunluğunu oluşturur. Tüm 

çocuk popülasyonunda febril konvülziyon insidansı % 2-5 arasında 

bulunmuştur. Erkeklerde kızlardan ve siyahlarda beyazlardan biraz daha sık 

görülür (1,2,3,4,34). 

Etyopatogenez 

Ateş : Febril konvülziyon için kabul edilen en düşük ateş sınırı 38°C dir. 

Ateşin derecesi kadar yükselme hızı da önemlidir. Konvülziyonlann çoğu ateş 

hızla yükselirken geçirilir (1,2,3,34). 

Yaş : Bu tür konvülzlyonlar genellikle 5 ay- 5 yaş arasında görülür. En 
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yüksek insidans hayatın ikinci yılında bildirilmiştir. 5 ayından küçük ve 5 

yaşından büyük çocuklarda febril konvülziyon nadiren görülür.(4,34,35) 

Genetik eğlllm : Febril konvülziyonlar genellikle familyaldır. Genetik 

eğilimin varlığı kabul edilmesine karşın heredıter geçişin şekli halen tam olarak 

bilinmemektedir. Vakalann % 25-30 'unda aile öyküsü pozitiftir. 

İmmunopatoloji : Son yıllarda febril konvülziyonla allerji arasında bir ilişld 

olduğu sanılmaktadır. Febril konvülziyonlu çocuklarda ve akrabalarında 1. tip 

allerjiye bağlı semptomların sık görüldüğü bildirilmiştir(2). Ayrıca febril 

konvülziyonlu çocukların bir kısmında serum Ig A ve hatta ıg G ve Ig M düzeyleri 

düşük bulunmuştur. Bu sebeple bazı immunolojik faktörlerin febril konvülziyona 

eğilimde rol oynayabileceği de ileri sürülmektedir (2, 36) 

Serebral lezyonlar : Febril konvülziyonlu çocuklar arasında gebelik ve 

doğuma ait risk faktörleri normal popülasyona oranla daha sık bulunmuştur . (2) 

Klinik olarak en sık tonik-klonik generalize konvülziyon görülür. Daha 

seyrek olarak tonik veya atonik tip izlenir. 

Genellikle 5-15 dk, hatta çoğu daha kısa sürer. Fakat 30-60 dk kadar 

sürebileceği gibi status şeklinde de olabilir. Uzayan konvülziyonlar ilk yaşta daha 

sık görülür (1,2,34). 

Febril konvülziyonlardan sonra genellikle nörolojik bulgu yoktur. Bu 

çocukların nörolojik muayeneleri tamamen normaldir. Fokal bulgu verenlerde 

'Todd parezisi" denilen hemiparezi gelişir ve genellikle bir hafta içinde kaybolur. 

( 1.2,3,34,39) 

Febril konvülziyonlarda ateşin en sık nedeni tonsillit, farenjit, otit gibi üst 

solunum yolu infeksiyonlandır. Daha sonra gastroentertt, pnömoni, ekzantema 

subitum ve kızamık gelir. Çeşitli kaynaklara göre bu tür konvülziyonların % 70 -

80'inin üst solunum yolu infeksiyonlannda görüldüğü bildirilir. (1,2,3,34) 

Viruslarla ilgili araştırmalar, febril konvülziyon vakalannın çoğunda ateşe 

yol açan asıl etkenin nörotrop vtrusler olabileceğini ima etmiştir(2,36). 

Şigella gastroenteritlerinde görülen febril konvülziyon konusu halen 

tartışmalıdır. Konvülzlyonlann sıklıkla görüldüğü yaşlar ve klinik görünümleri 

itibariyle sadece ateşe bağlı olduğu düşünülürken konvülziyonlann daha ilerki 

yaşlarda görülmesi ve bakterilerce salgılanan toksinlere bağlı olarak ensefalopatl 
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tablolarının görülmesi, sebebin nörotoksik ensefalopati olduğunu destekle

mektedir. Konvülziyon bu hastaların% 12-45'ınde görülür (34, 40, 41) 

Kabakulak, su çiçeği ve boğmacada febril konvülziyon insidansı düşük, 

idrar yolları infeksiyonlarında ise yok denecek kadar az görülür (1,2). 

Febril konvülziyonlara yol açan ateş nedenlerinden biri de aşı 

uygulamalarıdır. Böyle çocukların kendilerinde ve ailelerinde % 50 oranında febril 

konvülziyon hikayesi bildirilir (34, 42). 

Febril konvülziyonların spesifik bir laboratuvar bulgusu yoktur. 

Laboratuvar tetkikleri diğer konvülziyon nedenlerini ve infeksiyonun etyolojisini 

araştırmaya yönelik incelemeleri kapsar. Böyle hastalarda karşılaşılan en sık 

sorun, ponksiyon lomber gerekip gerelanediğine karar vermektir. Literatürde bu 

konuda muhtelif görüşler vardır (2, 37, 39, 43). Febril konvülziyonlu çocuklarda 

genel olarak ponksiyon lomber gereken durumları şöyle özetleyebiliriz. 

- Çocuk 1 yaşın altında ise 

- Tipik mentngeal bulgular varsa 

- Ateş uzun süredir devam ediyorsa 

- Hastalık tablosu gittikçe kötüleşiyorsa 

- Hastayı yakından izleme imkanı yoksa (ör. kırsal bölgelerde) 

Febril konvülziyonlar genellikle 6 yaşına kadar kaybolurlar. Ancak bazı 

çocuklarda nonfebril konvülziyonlar gelişebilir. Febril konvülziyon geçiren tüm 

çocukların % 3-4'ünde ileri yaşlarda epilepsi bildirilir. Bu çocuklarda bazı 

faktörler epilepsi riskini artırmaktadır (Tablo 2.4). Bu faktörlerin bir veya bir 

kaçının bulunduğu febril konvülziyonlara "komplike febril konvülziyonlar'' denir. 

( 1 ,2,3,23,44). 

Tablo 2-4. Komplike f ebril konvülziyonlar için risk faktörleri : 

1-Ailede ateşsiz nöbet öyküsü bulunması 

2- İlk konvülziyonun 1 yaşından önce veya 4 yaşından sonra görülmesi 

3- Hastada konvülziyon öncesi ve sonrasında nörolojik kusur olması 

4- Konvülziyonun 15 dakikadan uzun sürmesi veya fokal olması 

5- Yirmidört saat içinde iki veya daha fazla konvülziyon görülmesi 

6- EEG bulgularının kalıcı olması. 

Febril konvülziyonda risk faktörü sayısı arttıkça epilepsi sıklığı da artmak-
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tadır (1,2,3,34,44). Epilepsili hastalarda erken çocukluk döneminde uzun süren 

febril konvülziyon hikayesinin nisbeten sıklığına dikkat çeken araştırıcılar, uzun 

süren febril konvülziyonların temporal lobda mezial skleroza yol açabildiğini ileri 

sürmüşlerdir. (2, 34, 44). 

2.2. BETA- 2 - MİCROGLOBULİN 

Beta - 2 - Microglobulin (13 2 m), 1968'de Berggard ve arkadaşları tarafından 

kronik kadmium zehirlenmesi olan veya konjenltal tubuler hastalığı bulunan 

kişilerin idrarından ayrıştırılmış bir peptıt'dir (8, 9, 45, 46). ~ 2 m, çekirdekli 

hücrelerin (özellikle lenfositlerin), membranlarında HI.A antijenlerine bağlı olarak 

bulunurlar. Eritrositler ve plasentanın trofoblastik tabakası dışındaki bütün 

hücre yüzeyinde bulunur (6,9,45,46). 1975 yılında Goodfellow ~ 2 m sentezini 

15.kromozomun yönlendirdiğini göstermiştir (45). 

~ 2 m yapı olarak 100 aminoasitten meydana gelen, tek bir pollpeptit 

zincirinden oluşan, 25. ve 81. sıralarda bulunan sistein aminoasidinin bir 

disülfür köprüsü kurmasıyla küresel bir yapı kazanan düşük mal ağırlıklı bir 

proteindir. Moleküler ağırlığı 11.800 dalton, moleküler çapı 16 1 °, sedimentasyon 

katsayısı 1,6'dır. (7,8,9.45). 

~2 m, serumda olduğu gibi hücre kültürlerinde başlıca serbest monomerik 

şekilde, az miktarda da HI.A antijenlerine ve aynı büyüklükteki diğer proteinlere 

bağlı olarak bulunmaktadır. 

HI.A'nın metabolizma ve degradasyonunun bir sonucu olarak ~ 2 m ağır 

zincirinden ayrılır ve serbest formda ekstrasellüler sıvılarda görülür. Plazma, 

serum, idrar, tükrük, serebrospinal sıvı, plevral sıvı, sinovta ve diğer vücut 

sıvılarında tesbit edilebilir. Plazma veya idrardaki ~ 2 m 'in en az % 95'1, 

serebrospinal sıvıdakinin ise hemen tamamı serbest formda bulunur. Sadece 

küçük bir kısmı diğer moleküllerle birliktedir. (9, 45) 

~2 mikroglobülln'ln klinik snJamı: 

~ 2 m 'in ortalama 4,5 µg/ml'lik bir plazma eşiğine sahip olduğu ve bu 

değerin üstündeki ~ 2 m 'in ürtner ekskresyonunun arttığı gösterilmiştir. ~ 2 m 

fazla yapımı ve serumdaki yüksekliği, çeşitli sistem mallgnltelerinde, özellikle B 

tipi, lenfoid hücrelerin neoplastik hastalıklarında ve lenfopoetik sistemin 

aktivasyonu ile birlikte olan kronik inflamatuar hastalıklarında gözlenmiştir. 
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(8,9). 

Bazı biyolojik sıvılardaki 13 2 m artışı, bu proteinin lokal olarak yapımının 

artışına işaret edebilir. B.O.S.'daki 13 2 m artışının çeşitli inflamatuar hastalıkları 

işaret etmesi muhtemeldir. Aym şekilde, sjögren sendromunda tükrükte, 

romatoid artrit de sinoviyal sıvıda 13 2 m artışı önemli klinik bilgiler verebilir. 

Normal hücrelerle kıyaslandığında, tümöral hücreler ortalama daha fazla 13 2 m 

salgılarlar (9,45). 

Lenfoproliferatif, myeloproliferatif, neoplastık ve kronik inflamatuar 

hastalıklarda, hastalığın yaygınlığını tesbit etmede ve uygulanan tedavinin 

etkisini izlemekte 13 2 m anlamlı bir tümör markın yada immunolojik markır 

olarak kullanılabilir. Aynca hemodializ uygulanan hastaların takibinde de, 13 2 m 

d~ğerlerinden faydalanılır (45). 

132 mikroglobulin serum seviyelerinin arttığı hastalıklar (9, 45, 47): 

- Ôzel11kle B tipi olmak üzere lenfosit orjinli sistemik malignlteler (multipl 

myeloma, lösemi, waladenström hst., lenfomalar)· 

- İmmun sistemle ilgili hastalıklar (Chronn hst., Kr. Hepatitler, Sarkoidozis, 

vaskulitler, S.L.E., Romatoid Artrit, Sjögren sendromu) 

- Karaciğer sirozu 

- AIDS 

Üriner 13 2 m ölçümleri, renal proksimal tubuler fonksiyonun senslUf ve 

spesifik testleridir. Vücut 13 2 m 'in hemen hemen tamamı glomeruler 

filtrasyondan geçer. Glomeruler filtrasyon hızı (GFR) azaldığında hem 13 2 m ve 

hemde serum kreatinini orantılı olarak yükselir. Yükselmiş serum ve idrar 13 2 m 

değerleri, ya sentezin artmasına veya böbrekte ekskresyon ve katabolizmamn 

azalmasına bağlıdır. (9, 48). 

B.O.S. 'da 13 2 m 'in artışı, bu proteinin lokal olarak artışını ve dolayısıyla 

bazı patolojik değişikliklerin varlığını işaret etmektedir. Bugüne kadar B.O.S. 13 2 

mikroglobülinin klinik önemi tam olarak anlaşılamamıştır. Fakat konvülziyonlu 

hastalarda B.O.S. değertnde bir artış olduğu rapor edilmiştir. M.SS infeksiyon

lannda, ekstrakranyal sebepli konvülziyonlara oranla B.O.S f3 2 mikroglobulin 

değerlerinde önemli ölçüde yükselmeler kaydedilmiş ve bunun ayırıcı tanıda 

değerli olabileceği söylenmiştir. intrakranyal inf eksiyonlar arasında da farklı 

değerler elde eden çalışmalar olmasına rağmen (7 ,8,45), bu konuda yeterli çalışma 

bulunmamaktadır. 13 2 m seviyesi GFR tarafından etkilendiği için, böbrek 

fonksiyonları normal olan hastalarda B.O.S'daki değerlerinin S.S.S. infek

siyonlannın ayırıcı tanısında kullanılabileceği ima edilmiştir. Normal erişkinlerde 

B.O.S. da 13 2 m değeli 0,17 mg/dl, çocuklarda ise 0,11 ± 0,05 mg/dl olarak 
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bulunmuştur. (7 .8). 

2.3. ADENOSiNE DEAMİNASE 

ADA, adenosin'i inosine irreversibl olarak çevirmek suretiyle pürin 

bazlarının yıkımında rol oynayan bir enzimdir. Pürin bazlarının katabolizması 

sonucunda ürik asit meydana gelir. ADA'ın katalize ettıgi reaksiyon bu yıkım 

olayının sadece bir kısmıdır. (10, 11, 12, 13, 49, 50) 

Adenosine + H2O ADA > tnosine + NH3 

ADA, kanda ve diğer organlarda geniş bir şekilde dağılmıştır. Daha çok 

çekum, intestinal mukoza ve dalakta yüksek aktivitede bulunurken iskelet kası, 

deri ve kemikte düşük oranda bulunmuştur. Karaciğer ADA muhtevası 

barsaktakinin % 7-lO'u kadardır. Bu enzimin büyük bir kısmı bulunduğu doku 

hücresinin stoplazmasında, az bir kısmı da nükleusunda yer alır (10). 

Bir polipeput olan ADA, lenfositler tarafından üretilir. Lenfosit ve 

monositlerin matürasyonunda rol oynar. Esas biyoloJ* aktivitesi ~ 

lenfositlerinde tesbit edilmiştir. Bu enzimin aktlvitesi ile T hücre farklılaşmasının 

derecesi ters orantılıdır. B lenfositleriyle olan ilişkisi T lenfositleri ile olandan 

daha azdır (11, 12, 13). 

Bu enzime ilgi, ilk olarak kombine immun yetmezlikli hastalarda düşük 

aktivitede ADA tesbit edilmesiyle başlamıştır. T ve B lenfositlerinin fonksiyon 

bozukluğuna bağlı immun yetmezlik sendromlarında kanda ADA aktivitesi 

düşük bulunmuştur. Aynca B lenfositleri, T lenfositlertne göre daha düşük 

aktlvitede ADA ihtiva ettikleri için T veya B lenfosit orijinli lösemileri ayırmada ve 

diğer lenfoid lösemiler! sınıflandırmada faydalı bir markır olabileceği söylenmiştir. 

(11, 49, 50, 51, 52). 

Hücresel immun cevabın aktif olarak iştirak ettiği belli başlı infeksiyon 

hastalıklarında plazma ADA seviyesi artmış olarak tesbit edilmiştir. Tüberküloza 

bağlı plörttis, perttonitis, pertkarditls ve menenjitis durumlarında, plazmada ve 

ilgili bölgeden alınan mayilerde ADA aktivitesinde artış olduğu bulunmuş ve bu 

yüzden tüberkülozun erken tanısında önemli bir test olduğu söylenmiştir. 

Plazma ADA seviyesinde artış görülen diğer hastalıklar şunlardır. (10, 11, 12, 13) 

- Tifoid f ever 

- EMN (İnfeksiyoz mononükleoz) 
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- Vlral Hepatit 

- Siroz 

- Lösemi ve bazı tümörler 

Viral Hepatitte serumdaki ADA aktlvltesi yüksek bulunmuştur. Tıkanma 

sanlığında ise daha düşük aktlvlte tesblt edilmiştir. Bu yüzden ADA aktlvltesinln 

ikterik hastaların ayırıcı tanısında değerli olduğu bild1rilmiştir. (10) 

Eritrositler içinde de ADA bulunur. Hemolizli vakalarda plazma ADA 

aktlvltesl yükselir. Çok nadir görülen ve otozomal dominant olarak geçen eritrosit 

enzimopati durumunda ise ADA aktivltesindeki artış sonucu hemoliz meydana 

gelmektedir (10). 

B.O.S'da ADA aktivltesinln üst sınırı 6-8 U/1 olarak bulunmuştur. Bu 

değerin üstü yüksek ve patolojik olarak kabul edilir (11, 53, 54, 55). 25 normal 

çocuktan alınan B.O.S.'da yapılan ADA tayini 0,6 ± 1,2 U/1 olarak tesbit 

edilmiştir (35). 

Hücresel immun cevabın iştirak ettiği infeksiyon hastalıklarında 

aktivltesinin artmış olması ve esas kaynağını lenfositlerin teşkil etmesi sebebiyle 

ADA, tanısında güçlük çekilen ve ayırıcı tanısı için uzun süre isteyen tahlillere 

ihtiyaç duyulan tuberküloz menenjit'in erken tanı ve ayırıcı tanısında faydalı bir 

test olarak kullanılabileceği muhtemeldir. Tüberküloz menenjitin erken tanısı ve 

tedaviye başlama zamanı ile prognozu arasındaki sıkı ilişki, testin önemini açıkça 

göstermektedir (11, 13, 53. 54, 56, 57. 58). 
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3. MATERYAL VE METOD 

3.1. Çalışılan hasta grubu 

Bir yıl süren bu çalışma. Ar~lık 1989-1990 tarihleri arasında Atatürk 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

Anabilim dalında başvuran ve yaşlan 0-12 arasında olan konvülziyonlu çocuklar 

üzerinde yapıldı. Bu tarihler arasında konvülziyon geçirme şikayeti ile başvuran 

255 hastanın 238'1 çalışmaya dahil edildi. Aileleri tarafından çeşitli nedenlerle 

hastaneye yatınlmayan 15 hasta ile yattığı gece kaybedilen 2 hasta çalışmaya 

alınmadı. Hospitalize edilen toplam 238 hastanın 98'1 kız. 140'1 erkek idi. 

Hasta ve ailesi hakkında yapılan sorgulama sırasında özellikle şu 

hususların değerlendirilmesi planlandı ve elde edilen bulgular anket formuna 

kaydedildi. 

1- Yaş ve cinsiyet 

2- Ailenin kaçıncı çocuğu olduğu 

3- Anne ve baba arasında akrabalık 

4- Hamilelik sırasında infeksiyon geçirme, ilaç kullanma vb. durumların 

olup olmadığı 

5- Doğum travması ve doğum sonu siyanozunun olup olmadığı. 

6- Daha önce çocuğun geçirdiği tntrakranial infeksiyonlar 

7- Çocuğun konvülziyon geçirme hikayesi 

8- Ailede konvülziyon hikayesi 

Anamnez alındıktan sonra vıtal bulgular (Ateş, Nabız, Solunum sayısı, 

Tansiyon arteriyel) kaydedildi ve sistemik muayene yapıldı. Elde edilen bulgular 

anket formuna kaydedildi. 

Konvülziyon geçiren hastalara ponksiyon lomber yapmak için şu kriterlere 

dikkat edildi. (2, 39, 43) 
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- Çocuğun 1 yaşın altında olması 

- Tipik meningeal lrritasyon bulgulannın olması 

- Ateşin izah edilememesi ve uzun süre devam ediyor olması 

Toplam 80 hastaya ponksiyon lomber yapıldı. Yukarıdaki kriterlere göre 

M.S.S. infeksiyonu düşünülmeyen olgularda ponksiyon lomber yapılmadı. 

Konvülziyon geçiren tüm hastalar iki gruba ayrıldı. 

1- Yenidoğan konvülziyonlan (ilk 4 hafta içinde görülen konvülziyonlar) 

a) İlk 3 gün içinde görülenler 

b) Üç günden sonra görülenler 

2- Süt çocuğu ve çocukluk dönemi konvülziyonlan 

a) 1 ay - 2 yaş arasında görülenler 

b) 2 - 12 yaş arasında görülenler 

3.2. Kan ve BOS örneklerinin Alınması : 

Konvülziyonun sebebini izah etmek amacıyla kan numunelerinin, özellikle 

tedaviye başlamadan önce alınmasına dikkat edildi. 21 G numaralı steril 

enjektörle yada 23 G numaralı kelebek setiyle venöz yolla, antekubital bölgeden 

veya servikal bölgedeki V.Jugularis Externa'dan steril şartlar altında kan 

numuneleri alındı. 

Alınan kan numunesinden 2 ml kadarı düz ve kuru bir tüpe hemoliz 

etmeden konularak pıhtılaşması beklendi. Daha sonra 3000 devirde 5 dk süreyle 

santrifüj edilerek serum ayrıldı. Her hastanın serumunda aşağıdaki parametreler 

çalışıldı. 

Glukoz (59) 

Kan üre nitrojeni (BUN) (60) 

Kreatinin (61) 



Sodyum (Na) (62) 

Potasyum (K) (62) 

Kalsiyum (Ca) (63) 

Magnezyum (mg) (64) 

Fosfor (P) (64} 

Alkalen Fosfatas (65) 
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Daha ileri tetkik gerektiren hastalarda ise aşağıdakilerden ilgili olanı 

yapıldı. 

Gamma-Glutamyl transferaz (GG'O (66) 

Alanın aminotransferaz (AL11 (67) 

Aspartat aminotransferaz (AS11 (68) 

Total Protein (69) 

Albumin (69) 

Total bilirubin (70) 

Konjuge bilirubin (70) 

Gruber widal (71) 

Aso, CRP, Latex (72) 

Her hastadan boğaz kültürü, kan kültürü ve idrar kültürü alındı. Boğaz 

kültürü ve kan kültürü kanlı agar'a, idrar kültürü ise kanlı agar ve EMB (Eozin 

metilen blue) besiyerine ekildi. 

Hastalara aynca P-A Akciğer radyogramı çektirildi. Afebrtl konvülziyon 

geçiren, altta yatan intrakranial bir hastalık düşünülen ve anormal nörolojik 

bulguları olan hastalara üç yönlü kraniografi. Elektroensefalografi ve Bilgisayarlı 

tomografi tetkikleri istendi. (37) 

Vakalann hepsinde tam kan sayımı yapıldı. Bazı hastalarda venöz kan 

alınıp EDTA 'lı özel tüplere konularak birkaç kez altüst edildi ve aynı gün 

Hematoloji laboratuvarındaki "Cell-Dyn 1500 Automated Haematology Analyzer" 

cihazıyla kan sayımı yapıldı (73). Periferik kan yayması ise wright boyası ile 

boyanarak hücre morfolojisi incelendi ve formül yapıldı. 

Ponksiyon lomber yapılan hastalardan üç ayn tüpe 1 m1 B.O.S alındı. Steril 

olan birinci tüpün ağzı steril pamukla kapatılarak kültür ekimine gönderildi. 

Nonspesifik mikroorganizma tayini için direk olarak kanlı ve çikolata agar 

besiyerine ekim yapıldı. Türberküloz menenjit şüphesi olan hastalarda B.O.S.'

dan Löwenstein Jensen besiyerine de ekim yapıldı. Daha sonra B.O.S santrifüj 
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edilerek elde edilen sedimentten yayma yapıldı. Gram boyası yapılarak direk 

tetkikle mikroorganizma arandı. Yine tüberküloz menenjit şüphesi olan 

hastalarda B.O.S yayması Ehrlich - Ziehl - Neelsen boyası ile boyaWarak direkt 

tetkikle ARB arandı. 

Bir m1 B.O.S koyulan ikinci tüp B.O.S protein, glukoz ve klorür tahlilleri 

için laboratuvara gönderildi. Biokimya laboratuvarındaki ''Hitachi 705 Automatıc 

Analyzer'' aletinde "END POİNI"' metodu ile B.O.S proteini ve B.O.S glukozu, 

RATE (Kinetik) metoduyla da B.O.S klorür tayini yapıldı . (59, 70) 

Üçüncü tüpe alınan B.O.S numunesi ise P 2mikroglobulin (P 2m) ve 

Adenosine Deaminase tayinleri için 3000 devirde 5 dk santrifüj edilip 

sürpematan kısım alındıktan sonra düz bir tüpe konulup ağzı parafinle 

kapatılarak -20°C de derin dondurucuda muhafaza edildi. 

3.3. BETA- 2 - MİGROGLOBULİN ÖLÇÜMÜ 

p2m ölçümleri yarışmalı enzim immunoassay (EIA) metoduyla yapıldı (4 7) 

(Phadezym ~ 2 -micro Test 100. Pharmacia Diagnostics AB Box 17 s-75103 

uppsala 1, Sweeden). 

Testin Prensibi : Phadezy ~ 2-mikro test, yarışmalı enzim immunoassay 

testidir. B.O.S'da bulunan miktarını ölçeceğimiz P 2m'lerle, kitte bulunan enzimle 

işaretlenmiş p 2m molekülleri reaksiyon ortamına konulan antı- 13 2m antikor

larına kovalent olarak bağlı sefadeks partiküllerine bağlanmak için yarışırlar. 

B.O.S numuneleri, enzimle işaretli P 2m molekülleri ve sefadeks - Antı- p 2-

mikroglobulin kompleksiyle belli oranlarda karıştırılarak 37°C'lık su banyosunda 

1 saat inkübe edilirler ve sonra sefadeks - AnU - P 2m kompleksine bağlanmayan 

serbest p 2m ve enzimle işaretli P 2m molekülleri santrifüj edilip dekante edilerek 

(dökülerek) ortamdan uzaklaştırılırlar. Daha sonra katılan indirgeyici ajan 

enzimle işaretli p 2m moleküllerinden enzim molekülleri serbestleştirilir ve enzim 

substrat reaksiyonu başlatılır. Bu reaksiyon 37°C 'lık su banyosunda ı saat 

süreli inkubasyonla devam ettirilir. Sonuçta san renkli, 420 nm'de absorbans 

veren bir ürün ortaya çıkar. B.O.S'daki P 2m molekülleri ile bu renkli ürünün 

absorbans değerleri birbiriyle ters orantılıdır. Yani, B.O.S'da ölçülecek p 2m 

molekülü ne kadar fazla ise sefadeks -Anti-P 2m kompleksine o kadar az enzimle 

işaretli 13 2m bağlanacak ve sonuçta o kadar az renkli ürün ortaya çıkacaktır. 
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Böbrek fonksiyonları bozuk olan hastalarda serum ve B.O.S ~ 2m değerleri 

yüksek olabileceği için (8. 45) numune aldığımız hastaların normal kreatınin 

değerine sahip olmasına dikkat edildi. Hastalarımızın tümünde serum kreatinin 

değeri ı ,5 mg/ dl'nin altında idi. 

Toplanan örnekler bir ay içinde derin dondurucudan çıkarılıp 4°C da 

buzdolabında eritilerek aynı gün Tablo 3. 1 'de görüldüğü gibi çalışıldı. 
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Tablo 3.1.: B.O.S'daki ~ 2M tayininde uygulanan laboratuvar metodu. 

Enzim~ 2 M konjugat 
çöztlt!si 

Standart (500 µg / 1) 

Standart (200 µg / 1) 

Standart (75 µg / 1) 

Standart (25 µg / 1) 

Standart (10 µg / 1) 

BOS Örneği 

Sephadeks-Anti-
~ 2M kompleksi 

Enzim ~ 2 M konjugat 

çözeltisi 

İndirgeyici + substrat 
çözeltisi 

Reaksiyon durdurucu 
çözeltisi 

Dilüe serum 
500 200 75 25 10 veya idrar Kör T1-T2 
µg/1 µg/1 µg/1 µg/1 µg/1 örneği tüpü (1-4) 

50µg 50µg 50µg 50µg 50µg 50µg 

50µg 

50µg 

50µg -

50µg 

50µg 

50µg 

50µg 50µg 50µg 50µg 50µg 50µg 

Tüm tüpler hafifçe kanşunlır ve 37 °C lik su banyosunda 1 saat 
inkübe edilir. 

Tilm tüplere 2.0 mi phadezywn ~ 2 mikro tampon çözeltisi kaulır 

ve 2000 xg hızında 10 dakika santrifüj edilir. Sonra tüplerin hepsi 
dekante edilir. (Not: Bu işlem bir defa daha tekrarlanır.) 

10 µg 

200µg 200µg 200µg 200µg 200µg 200µg 200µg 200µg 

Bütün tüpler iyice vortekslenir ve 37 °C lik su banyosunda 1 saat 
müddetle inkübe edilir. 

IOOOµg IOOOµg IOOOµg IOOOµg IOOOµg IOOOµg IOOOµg lOOOµg 

Açığa çıkan san renkli ilrilniln absorbansı 420 nm'de ölçillür. 
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Alınan sonuçlar ve elde edilen standart eğri yardımıyla B.O.S örneklerindeki 

~2M konsantrasyonları hesaplandı. 

3.4. ADENOSİNE DEAMiNAsE ÖLÇfiMO 

İçine kan ilave edilerek çalışılan numunelerde değerler yüksek çıktığı için 

(54). travmatlze olmuş B.O.S numuneleri çalışmaya alınmadı. Aynca. ADA daha 

çok lenfosit kaynaklı olduğundan (51) B.O.S içindeki hücreleri ayırmak için 

alınan numune 5000 devirde 3 dakika süreyle santrifüje edilip, süpematan kısım 

ayrıldı. ~yrılan süpernatan kısım düz bir tüpe konarak tüpün ağzı parafinle 

kapaWdı ve -20°C' da derin dondurucuya konuldu. Numuneler en geç 1 ay içinde 

+ 4°C de buzdolabında çözülerek çalışıldı. 

B.O.S'daki ADA tayini Giustl'nin kalorimetrik metodu kullanılarak yapıldı 

(10). 

Testin Prensibi : 

ADA, katalizör olarak kullanılarak Adenosine inosine çevrilir. Meydana 

gelen amonyum alkali ortamda sodyum nitropurussid (Na2(Fe (CN)5 NO)) aracılığı 

ile, sodyum hipoklorit (Ocl-) ve fenol ile reaksiyona sokularak indofenol ortaya 

çıkar. tndofenol mavi renkte bir kimyasal maddedir. Bu madde 625 nm dalga 

boyunda spektrofotometre ile okundu ve elde edilen rakamlar ADA mıktan ile 

doğru orantılı idi. 

Adenosine + H2O ADA > Inosine + NH3 

1 

Testin Yapılışı : B.O.S numuneleri derin dondurucudan çıkarılıp +4°C de 

buzdolabında eritildi. Daha sonra vortekslenerek Tablo 3.2'de görüldüğü gibi 

çalışıldı. 
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Tablo 3.2: 
Reaktlf Adenozin Numune Numune 
körü Standart körü körü 

Fosfat Tamponu 1.0 ml 1.0 ml 

Tamponlanmış adenozin 1.0 ml 
solüsyonu 

Amonyum sillfat 1.0 ml 
standart solüsyonu 

Numune (BOS) 0.05 ml 0.05 ml 

Distile Su 0.05 ml 0.05 ml 0.05 ml -

Tüpler vortekslendi, ağızları parafilimle kapatılıp 37 °C'de 60 dk süreyle inkübe edildi. 

Fenol / Nitroprussid 

solüsyonu 
Alkali hipoklorit 
solüsyonu 

3.0 mi 3.0 mi 

3.0 mi 3.0 mi 

3.0 mi 3.0 mi 3.0 mi 

3.0 ml 3.0 ml 3.0 ml 

Tüpler yine vortekslendikten sonra parafilimle kapatılarak 37°C 'de 30 dk 

süreyle inkübe edildi. Daha sonra spektrofotometre ile distile suya karşı 650 nm 

dalga boyunda absorbanslan ölçüldü. 

ADA'ın hesabı A - B x 50 = U/I (37°C'de) formülüne göre hesaplandı. 

C 

A = (Numune) - (Numune körü) 

B = ( Adenozin körü ) - (Reaktlf körü) 

C = (Standart ) - (Reaktlf körü) 
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KuJJanıJan Reaktıner HazırJanan çözeltUer 

1) Sodyum dihidrojen fosfat 1) Fosfat tamponu 

2) Disodyum hidrojen fosfat 2) Adenozin çözeltisi 

3) Adenozin 3) Amonyum siilfat stok çözeltisi 

4) Sodyum nitroprussid 4) Amonyum siilfat standart çözeltisi 

5) Sodyum hipoklortt 5) Fenol /Nltroprussid ç~ltisi 

6) Sodyum hidroksit (NaOH) 6) Alkali hipoklortt çözeltisi 

7) Amonyum sülfat [ (NH,ı)2 S04] 

3.lS. İSTATİSTİKSEL DF.ĞERLENDİRME 

Elde edilen sonuçların istatistik! yorumu student-t testi, korelasyon ve 

regresyon analizi ile yapıldı. (7 4, 75) 

Aritmetik ortalama (x), Standart Sapma (SD) ve korelasyon analizleri: 

Atatürk Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezinde IBM 

4331 model bilgisayar ile yapıldı. Vaka gruplarına ait değerlerin standart 

sapmaları: 

SD: ± 
n- 1 

sx2 = Örnek değerleri karelerinin toplamı 

(SX)2 = Örnek değerleri toplamının karesi 

n = numune sayısı 

n-1 = Serbestlik derecesi 

1- İki ayn çalışma grubundan elde edilen ortalamaların mukayesesinde 

aşağıdaki formüle göre t-testl uygulandı ve elde edilen sonuç "t" tablosuna 

bakılarak değerlendirildi. 

t = 
(SD1)2 (SD2)2 

---+---
n1 n2 



29 

X ı = Birinci grubun ortalaması 

X2 = İkinci grubun ortalaması 

SD ı = Birinci g~bun standart sapması 

8D2 = İkinci grubun standart sapması 

n ı = Birinci grubun eleman sayısı 

n2 = İkinci grubun eleman sayısı 

2- İki kantltatif değişken arasında anlamlı bir uygunluk halinlri mevcut olup 

olmadığı bilgisayarla hesaplanan Pearson Bravais korelasyon katsayısı (r) 

kullanılarak aşağıdaki formülle test edildi. 

t= r . n-1 

p 
n = Grubun eleman sayısı 

r = Pearson - Bravais korelasyon katsayısı 

Korelasyonun anlamlı olup olmadığı serbestlik derecesine göre t tablosuna 

bakılarak bulundu. (75) 

Buna göre p < 0,001 çok önemli 

· p < 0,01 önemli 

p < 0,05 az önemli 

p > 0,05 önemsiz olarak kabul edildi. 
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4. BULGULAR : 

Aralık 1989 - 1990 tarihleri arasında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Araştırma Hastanesine, 0-12 yaş arasında konvülziyon şikayeti ile toplam 255 

hasta müracaat etti. Çeşitli nedenlerle hastaneye yatmayan 15 hasta ve yattığı 

gece kaybedilen 2 hasta dışında, 98'1 kız ve 140'1 erkek ohnak üzere toplam 238 

hasta çalışma kapsamına alındı. 

298 konvülziyon vakasırun 18 (% 7,56) '1 yenidoğandı. Geri kalan 220 (% 

92.4) konvülziyon olgusu, 1 ay-12 yaş arasındaki infant ve çocuklardan 

oluşuyordu. 

Yenldoğan dönemi konvülziyonlannı oluşturan· ıs olgunun 6 (% 76) sı ilk 

72 saat içinde, geri kalan 12 (% 66,6) konvülziyon vakasıda 3.günden sonra 

görüldü. tık 3 günden önce ve sonra görülen yenidoğan konvülziyon nedenleri ve 

hastaların yüzde oranlan tablo 4.1 ve 4.2 de verildi. 

Tablo 4.1 : İlk 72 saatte görülen konvülziyon nedenleri ve vaka sayısı ile % 

değerleri. 

Vaka Sayısı % 

Sepsis 2 33,3 

Perinatal hipoksi-asfiksi 1 16,6 

Erken hipokalsemi 1 16,6 

Hipoglisemi 1 16,6 

Bilinmeyen 1 16,6 

Toplam 6 100 

Tablo 4.2: İlk üç günden sonra görülen yenidoğan konvülziyon nedenleri ve vaka 

sayısı ile % değerleri. 

Vaka Sayısı % 

Sepsis 4 33,3 

Geç hipokalsemi 3 25 

Hipokalseml + hipomagnezeml 1 8,33 

İntrakranial kanama 1 8,33 

Bilinmeyen 3 25 

Toplam 12 100 
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Sepsis olan hastaların üçünde erken membran ruptürü ve zor doğum 

hikayesi vardı. İki sepsis vakası üriner inf eksiyonla, biri de omphalit ile birlikte 

idi. Perinatal asfiksi olgusunda doğum travması ve siyanoz anamnezi vardı. 

Hipoglisemili bebeğin annesi 5 yıldır diabet hastası idi. 

1 ay - 12 yaş arası çocukluk çağında görülen 220 konvülziyon olgusunun 

91 (% 41,3)'1 kız, 129 (% 58,6) 'u erkekti ve olguların 135 (% 61,3)'1 1 ay -2 yaş 

arasında, 85 (% 38,6)'1 ise 2-12 yaş arasında idi. Bu dönemlerde görülen 

konvülziyonlann nedenleri ve görülme oranları tablo 3.4'de verildi. 

Tablo 4.3: 1 ay-2 yaş ve 2-12 yaş dönemlerindeki konvülziyonlann nedenleri ve 

yüzde oranlan. 

lay-2yaş % 2-12 yaş % 1 ay-12 yaş % 

Febril Konvülziyon 70 49,2 43 55,1 113 51,3 

MSS infeksiyonu 21 14,7 18 23.0 39 17.7 

Metabolik nedenler 37 26,0 37 16,8 

Epilepsi 1 0,70 8 10,2 9 4.09 

Sepsis 3 2,11 ,3 1,26 

Zehirlenme 1 1,28 1 0,42 

ALL 1 1,28 1 0,42 

Reye Sendromu 1 0,70 1 0,42 

Kafa travması 1 1,28 1 0,42 

Subdural effüzyon 1 0,70 1 0.42 

tntrakranial kitle 1 1,28 1 0,42 

Hipertansif Ansefalopati 1 1,28 1 0,42 

Nedeni izah edilemeyen 8 5,63 4 5,12 12 5,45 

Toplam 142 100 78 100 220 100 

Süt çocuğu ve çocukluk dönemi konvülziyon vakalarının yaşlara göre dağılımı 

ise şöyle idi (Tablo 4.4) 
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Tablo 4.4.: Süt çocuğu ve çocukluk dönemi konvülziyonlann yaş ve cinse göre 
dağılımı. 

KIZ ERKEK 

< 2 yaş > 2yaş < 2 yaş > 2 yaş Toplam % 

Febril konvülziyon 30 17 40 26 113 51,3 

MSS lnfeksiyonu 10 7 11 11 39 17.7 

Metabolik nedenler 11 26 37 16,8 

Diğerleri 4 4 2 9 19 8,63 

Nedeni bilinmeyen 5 3 3 1 12 5,45 

Toplam 60 31 82 47 220 100 

% 27,2 14.0 37,2 21,3 100 

! 
Tüm konvülziyon vakalannın büY,fik çoğunluğunu 113 (% 51.3) vaka ile 

febril konvülziyonlar oluşturdu. Febril konvülziyonlann yaş ortalaması 2.1 ± 1.63 

yaş olup olguların 70 (% 61.9)'1 iki yaşmaltında idi (Tablo 4.4). 5 ayından küçük 

6 vaka, 5 yaşından büyük 5 vaka vardı. : 

Febril konvülziyonlu hastalar içinde kızlara göre erkekler nisbi bir 

çoğunluğa sahipti. (E/K : 1,4/1) .. ~aslaların 26 (% 23) 'sında önceden 

konvülziyon geçirme hikayesi, 8 ( % 7)'lrtde ise ailede konvülziyon hikayesi tesbit 

edildi. Doğum travması ve zor doğum anamnezi hastaların 5 (% 4.42)'1nde 

müsbetti. Febril konvülziyon görülme sıklığı yönünden mevsimler arasında 

önemli bir fark yoktu. Kış mevsiminde, diğer mevsimlere göre nisbi bir fazlalık 

olduğu görüldü (İlkbahar: 27 olgu, % 23,9; Yaz : 26 olgu, % 23; Sonbahar. 26 

olgu,% 23; Kış: 34 olgu,% 30). 

Febril konvülziyon geçiren çocukların hepsinde ateş 2 yaşın altında rektal, 

2 yaşın üstünde aksiller olmak üzere 38,5°C'ın üstünde idi. En sık neden 54 vaka 

ile vakalann % 47, 7'sini teşkil eden tonsillit, farenjit ve otu gibi üst solunum yolu 

enfeksiyonları (ÜSYE)'ydı. Diğer nedenler sırasıyla gastroenterit, bronkopnömoni, 

üriner inf eksiyon ve diğerleri olarak sıralandı. Febril konvülziyon nedenleri ve 

mikrobiyolojik tetkiklerle tesbit edilebilen etkenler tablo 4.5'de verildi. 
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Tablo 4.5: Febril konvülziyon nedenleri ve sebep olan etkenler 

Sayı [%1 
ÜSYE 54 (47,7) 

6 

3 

2 

Gastroenterit 13 (11,5) 

Bronkopnömoni 7 (6,19) 

Üriner inf eksiyon 2 (1,76) 

Bronkopnömoni + Tonsillit 1 2 (1,76) 

Bronkopnömoni + Otit 2 (1,76) 

Ürtner enf.1 + Tonsillit 2 1 (0,88) 

Üriner inf.1 + Otit 1 (0,88) 

Şigelloz 1 (0,88) 

Şigellozl + Salmonelloz 1 (0,88) 

Su çiçeği 2 (1,76) 

Kabakulak 1 (0,88) 

Roseola inf antum 1 (0,88)· 

DPT Aşı uygulaması 1 (0,88) 

Bilinmeyen 25 (22,1) 

f3 -Hemolitik streptokok 

Staf. Koagülaz (+) 

Pnömokok 

E. coli 

f3 Hemolitik Streptokok! 

Enterobacter Aerogenes 1, 

f3 Hemolitik Strep,2 

E.Coli1 

S. Flexneri 

S.Flexneri 1 

Metabolik nedenlere bağlı konvülziyon geçiren 37 (% 16,8) hastanın tümü 2 

yaşın altında idi ve ortalama yaşlan 7 ± 3,3 ay olarak bulundu. Erkek kız oranı 

2,3/ ı idi. Hastaların 34'ünde hipokalsemi, ikisinde hipokalsemi ve hipomag

nezemi, birinde ise hipomagnezemi vardı. Hipokalsemf vakalannın 22 (% 64, 7)'sf 

riketsle birlikte idi. 
Hipokalsemtye bağlı 22 konvülziyon olgusunun 11 (% 50)'inde ilave bir 

inf eksiyon ve buna bağlı olarak 38.2- 39,5 °C arasında ateş tesbit edildi. Tesbit 

edilen infeksiyon ve etkenleri tablo 4.6'da verildi. 
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Tablo 4.6: Hipokalsemi ile birlikte tesbit edilen infeksiyonlar ve etkenleri 

Hipokalsemili 

vaka sayısı (%) tnfeksiyon Tesbit edilen mikroorganizma 

4 (18,1) Tonsillit + Farinjit ~ Hemolltlk streptokok 

4 (18,1) Farinjit + otıt 

2 (9,0) Bronkopnömoni 

1 (4,5) Şigelloz S. Flexneri 

MSS inf eksiyonuna sahip olan 39 hasta tüm vakaların % 17, 7'sini teşkil 

ediyordu. Yaşları 1 ay-12 yaş arasında olup yaş ortalaması 2,85 ± 2,91 idi. MSS 

infeksiyonlannın yaş ve cinse göre dağılımı tablo 4, 7'de verildi. 

Tablo 4. 7 : MSS infeksiyonlarının klinik tiplerinin yaş ve cins dağılımı ile yüzde 

oranlan. 
KIZ ERKEK 

0-2 yaş 2-12 yaş 0-2 yaş 2-12 yaş Toplam % 

Bakteriyel Menenjit 5 5 7 5 22 56,4 

Viral Menenjit 3 1 2 5 11 28,2 

Tüberküloz Menenjit 2 1 2 1 6 15,3 

Toplam lO 7 11 11 39 100 

% 25,6 17,9 28,2 28,2 100 

Bakteriyel menenjit (BM) grubunu oluşturan 22 hastanın 5'inde B.O.S'da 

sorumlu olan etken tesbit edilmiş, bunların üçünde Neisseria Menenjitls, birinde 

pnömokok ve birinde pseudomonas Aeroginosa üretilmişti. Diğer vakalarda ise 

mikrobiyolojik tetkiklerle, infeksiyon etkeni tesbit edilememiş olup hastaların 

klinik ve diğer B.O.S tetkiklerine göre tanı konulmuştur. 

Viral menenjit kabul edilen ve 11 hastadan oluşan grup içine aseptik 

menenjit ve ensefalit düşünülen olguların hepsi dahil edildi. Bu olguların 

ikisinde kabakulak sonu aseptik menenjit gelişmişti. İnfeksiyon etkeni tesbit 

edilemeyen diğer olgular, klinik ve laboratuvar bulguları ile bakteriyel ve 

tüberküloz menenjitten ayırıcı tanısı yapılarak viral menenjit grubuna dahil 

edilmişlerdi. 
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Tüberküloz menenjitli 6 hasta, MSS infeksiyonlannın % 15.4'ünü 

oluşturdu. Yaşlan 2 ay - 3 yaş arasında olup ortalama 1,56 ± 0,92 yaş idi. İki 

olguda, B.O.S'dan lowenstein Jensen besiyertne yapılan ekim sonucunda 

Mycobacterium Tuberculosis üredi. Geri kalan 4 olguda spesifik etken 

mikrobiyolojik tetkiklerle tesbit edilemedi. Fakat bu hastaların dördünde de 

tüberküloza ait aile anamnezi müsbetti ve birinde ilave olarak miliar tüberküloz 

vardı. 

Konvülziyonlu hastalar içinde, ponksiyon lomber yapılan f ebril 

konvülziyonlu 41 hastada ve MSS infeksiyonu olan 39 hastada B.O.S protein, 

glukoz, p 2 mikroglobulin ( P 2 m) ve Adenosine Deaminase (ADA) değerleri 

ölçüldü. MSS infeksiyonu olan hastalarda, 10. günde ponksiyon lomber 

tekrarlandı. Febril konvülziyonlu hastalarda ise daha sonra ponksiyon lomber 

yapılmadı. Febril konvülziyon ve MSS infeksiyonuna sahip hastalardan alınanı. 

gün B.O.S protein, glukoz, P 2 mikroglobulin ve ADA değerleri tablo 4.8'da verildi 

ve p 2 mikroglobülin ile ADA değerleri şematlze edildi (şekil 1 ve 2). 

Tablo 4.8 : Febril konvülziyon ve MSS infeksiyonu olan hastalardan alınan l .gün 

B.O.S protein, glukoz, P 2 m ve ADA değerleri 

TümMSS 
FK(n=41) BM(n=22) VM(n = 11) TM(n=6) lnfeksiyonlar 

X±SD X ±SD X±SD X ±SD X±SD 

Protein (mg/ dl) 28,5±12,1 86.7±46,1 42,5±15,8 134±52,6 81,6±50,0 

Glukoz (mg/ dl) 77,3±18,1 50,o+-32,2 75,5±21,7 28,2±15,1 53,8±31,2 

P2M (µg/1) 1483±790 1835±550 1443±764 17HL+684 1706±642 

ADA (U/1) 1,89±1.83 4,5o+-3,18 1,41±1.57 33,4±42,7 8,1±19,2 

FK: Febril konvülziyon BM: Bakteriyel menenjit VM: Viral Menenjit 

TM: Tüberküloz menenjit 
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Febril konvülziyon ve MSS tnfeksiyon grupları arasında. parametreler 

yönünden istatistiki ilişki araştırıldı ve tablo 4.9'da verildi. 

Tablo 4.9: Febril konvülziyon ve MSS infekslyonlu hastalar arasında B.O.S 

protein, glukoz. p 2 mikroglobülin ve ADA değerlerinin karşılaştırılması (student's 

tile) 

Parametreler 

Gruplar Protein Glukoz P2M 

(FK- BM) t 5,81 3,68 2.07 

p < 0,001 < 0,001 <O.Ol 

(FK-VM) t 2,74 0,26 o.ıs 

p <0,01 >0.05 >0.05 

(FK-TM) t 4,92 7,23 0,77 

p < 0,001 < 0,001 >0,05 

(FK-MSS 
infeksiyonlan) t 6.45 4,09 1,39 

p <0,001 < o.ooı >0,05 

FK: Febril konvülziyon BM: Bakteriyel menenjit VM: Viral Menenjit 

TM: Tüberküloz menenjit 

ADA 

3,55 

<0.001 

0,36 

>0,05 

1,81 

>0,05 

2,01 

>0,05 

MSS inf eksiyonlu hastalardan alınan 1. ve 10, gün BOS protein, glukoz, ~ 2 

mikroglobülin ve adenosıne deaminase değerleri Tablo 4.10' da verildi. Birinci gün 

değerlerine göre onuncu gün B.O.S P 2 mikroglobülin ve ADA değerlerinde 

yükselmeler kaydedildi (Şekil 3 ve 4). 
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Tablo 4.10: MSS infeksiyonu olan hastalarda 1. ve 10.gün BOS protein, 

glukoz, ~ 2 mlkroglobulin ve ADA değerleri : 

GRUPLAR 

BM VM TM 

n=22 n= 11 n=6 

X ±SD X ± SD X ±SD 

Protein 1. gün 86,7±46,1 42,5± 15,8 134,5± 52,6 

10.gün 43,6± 52,9 33,1 ±6,72 83,2 ± 31,7 

Glukoz 1.gün 50,0±32,2 75,5±21,7 28,2± 15,1 

10. gün 64,1 ± 18,2 68,1 ±9,67 45,8± 14,9 

~2 m 1. gün 1835± 550 1443± 764 1718 ± 684 

10.gün 2170±466 1858±472 2103± 580 

ADA 1.gün 4,50±3,18 1,41 ± 1,57 23,4±42,7 

10.gün 5,98±4,16 2,98±2,47 33,6± 13,5 

BM: Bakteriyel Menenjit VM: Viral menenjit TM: Tüberküloz menenjit 
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Şekil 4 : İntrakranial ve ekstrakranial infeksiyonlu hastalarda 1. ve 10. gün 

B.O.S ADA değerlerinin şeması. 

MSS infeksiyonlu hastalarda çalışılan 1. gün B.O.S protein, glukoz, ~ 2 
mikroglobülin ve ADA değerleri karşılaştırıldı CTablo 4.11) 

Tablo 4.11: MSS infeksiyon grupları arasında l.gün B.O.S protein, glukoz, ~ 2 

mikroglobülin ve ADA değerlerinin karşılaştırılması ( student's t ile) 

Protein Glukoz ~2m ADA 

GRUPLAR t p t p t p t p 

BMı -VM1 4.04 <0,001 2,69 <0,001 1,51 <0,05 3,74 < 0,001 

BM1 -TM1 2,03 <0,05 2,36 <0,001 0,38 >0,05 1,66 <0,05 

VMı -TM1 4.18 < 0,001 5,26 <0,001 0,76 >0,05 1,84 >0,05 

BM 1 : Bakteriyel menenjit (1. gün) VM1 : Viral Menenjit ( ı.gün) 

TM 1 : Tüberküloz menenjit (1. gün) 
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10. gün B.O.S protein, glukoz, J3 2 mikroglobülin ve ADA yönünden MSS 
infeksiyon grupları arasındaki lstatlstild. ilişki araştırıldı. rrablo 4.12) 

Tablo 4.12: MSS lnfekslyonu olan hastalar arasında 10.gün B.O.S protein, 
glukoz, 13 2 ınikroglobulln ve ADA değerlerinin karşılaştınlması (student's t ile) 

Karşılaştırılan Gruplar 

BM2-VM2 BM2-'IM2 VM2-2 M2 

Protein t 0,91 2,31 3.82 

(mg/dl) p >0,05 <0,01 < 0,001 

Glukoz t 0,84 2,53 3,31 

(mg/dl) p >0,05 <0,01 < 0,001 

132M t 1,80 0,26 0,89 

(µg/1) p >0,05 >0,05 >0,05 

ADA t 2,59 3,18 3,73 

(U/1) p <0,01 <0,01 < 0,001 

BM2 : Bakteriyel menenjit ( 10. gün) VM2 : Viral Menenjit ( 10.gün) 
™2: Tüberküloz menenjit (10. gün) 

MSS infeksiyonlu hastalarda çalışılan B.O.S parametrelerinin 1. ve 10. gün 

değerleri arasında önemli bir farklılık olup olmadığı araştırıldı (Tablo 4.13). 

Tablo 4.13: MSS tnfeksiyonlu hastalarda 1. ve 10. gün B.O.S parametreleri 
arasındaki istatistiki ilişki (student's t ile) 

GRUPLAR 

BM VM TM 

lgün-10 gün t p t p t p 

Protein (mg/ dl) 2,88 < 0,001 1,81 >0,05 2,05 >0.05 

Glukoz (mg/dl) 1,79 > 0,05 1,02 >0,05 2,04 >0,05 

132 m (µg/1) 2,18 <0,05 1,53 >0,05 1,05 >0,05 

ADA (u/1) 1,33 >0,05 1,78 >0,05 0,54 >0,05 

BM: Bakteriyel menenjit VM : Viral Menenjit TM : Tüberküloz menenjit 
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MSS infeksiyonlanna sahip hastalarda 1. ve 10. gün B.O.S protein glukoz, 
132 mikroglobulin ve ADA değerlerinin birbirlerine göre korelasyonulan yapıldı 
(Tablo 4.14) 

Tablo 4.14: MSS infeksiyonu olan hastalarda 1. ve 10. gün B.O.S parametreleri 
arasındaki regresyon analizleri 

GRUPLAR 

BM VM TM 

Parametreler r p r p r p 

ı. gün 

Protein-Glukoz -0,59 < 0,001 0,02 >0,05 -0,009 >0,05 

Protein- f3 2 m · -0,02 >0,05 -0,14 >0,05 -0,19 >0,05 

Protein - ADA 0,34 <0,05 0,41 >0,05 0,51 <0,05 
:ı 
'1 

Glukoz - 13 2 m 0,07 >0,05 0,15 >0,05 -O.Ol >0,05 

Glukoz-ADA -0,31 <0,05 0,10 >0,05 -0,29 >0,05 

132 m -ADA -0,28 >0,05 -0,31 >0,05 -0,67 <0,05 

10.gün 

Protein - Glukoz -0,60 <0,001 0,32 >0,05 -0,43 >0,05 

Protein-f3 2 m 0,25 >0,05 0,04 >0,05 0,44 >0,05 

Protein - ADA 0,81 <0.001 0,47 <0,05 -0.49 <0,05 

Glukoz - 13 2 m -0,17 >0.05 0,008 >0,05 -0,40 >0,05 

Glukoz -ADA -0,65 <0,001 0,42 >0,05 0,72 <0,05 

132 m -ADA 0,20 >0,05 0,39 >0,05 -0,09 >0,05 

BM : Bakteriyel menenjit VM : Viral Menenjit TM : Tüberküloz menenjit 'ı,' 
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Şekil 6 İntrakranlal lnfeksıyonlu hastalarda 10.gün B.O.S protein ve glukoz 

değerleri arasındaki korelasyon 
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5.TARTIŞMA 

İnsan organizması yaşamın her döneminde çeşitli nedenlerle konvülsif 

reaksiyon gösterebilir. Konvülziyonlar en sık çocukluk çağında görülür ve yaş 

ilerledikçe konvülziyona olan eğilim azalır. 

Çocukluk çağında görülen konvülziyonların genellikle tedavi edilebilir bir 

sebebe bağlı olmaları, erken tanı ve tedavi ile tamamen düzelmeleri ve tedavisi 

geciken vakaların fert ve toplum için kapanması güç yaralar açmaları, üzerinde 

hassasiyetle durulması gereken akut bir olay olduğunu göstermektedir. 

Klinik görünüm, tedavi ve prognoz yönünden diğer konvülziyonlardan 

farklılık arzeden yenidoğan konvülziyonları mortalite ve morbidite yönünden batı 

ülkelerinde giderek azalmaktadır. Bunun nedenleri şöyle sıralanabilir. 

1- Yoğun bakım ünitelerinin gittikçe yaygınlaşması. 

2- Elektroensefalografik - poligrafik - video monitör tekniklerinin 

kullanılması 

3- Konvülziyonu hazırlayan nedenlerin çoğunun ortadan kalkması. 

4- Yenidoğan konvülziyonlarının hemen tedavisinin gerekliliğinin 

anlaşılmış olması. 

Maalesef yurdumuzda batıdaki başarı düzeyine ulaşılamamıştır. Kırsal 

bölgelerdeki halkımız bu olayın bilincine henüz varamamıştır. Konvülziyon 

geçiren yenidoğan bebekler bilhassa kız çocuğu olursa hekime dahi 

götürülmemekte ve polikliniklere getirilen konvülziyonlu bebeklerin önemli bir 

çoğunluğu önce hocaya götürülmektedir{2). 

Konvülziyon etyolojisinde rol oynayan nedenler yaşlara göre nisbi bir sıklık 

gösterir ve bu özellikle yenidoğan döneminde belirgindir (1,2,3). Bu bilgilerle 

uygunluk gösteren çalışmamızın sonuçlan şöyle idi; 

Yaşamın ilk üç günü içinde tesbit ettiğimlz konvülziyon nedenleri, perinatal 

hipoksi-asfiksi (% 16,6), sepsis (% 33,2), hipokolsemi (% 16,6), hipoglisemi (% 

16,6) idi. Yakaların birinde(% 16,6) sebep bulunamadı. Üçüncü günden sonraki 

yenldoğan döneminde ise toplam 12 vakanın 3'ünde (% 25) hipokalsemi, birinde 

(% 8,3) hipomagnezemi ve hipokalsemi, 4'ünde (% 33,3)sepsis, birinde (% 8.3 

lntrakranial kanama tesbit edildi. Yakaların 3'ünde (% 25) sebep tesbit edilemedi. 

Çalışmamızda, yenidoğan dönemi konvülziyonlanna yol açan en sık neden 

infeksiyonlardı. Diğer çalışmalarda ise ilk üç günde görülen konvülziyonlar daha 

çok doğum travmasına ve hipoksiye bağlı olduğu bildirilmiştir. Tüm yenidoğan 
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dönemi için hem bizde hemde batı. literatüründe erken ve üçüncü günden sonra 

görülen konvülziyon nedenleri, infeksiyöz olanlar dışında ·benzerdi (2,5, 15,20,26). 

Çalışmamızda olduğu gibi, ülke çapındaki diğer çalışmalarda infeksiyöz 

nedenlerin fazla görülmesi, steril doğum · şartlarının ve yenidoğan bebek 

bakımının yetersiz olmasına bağlanmaktadır(2,15). 

Çalışmamızda süt çocuğu ve çocukluk dönemine ait konvülziyonların 

büyük bir kısmı (142 % 64.5). 2 yaşın altında idi. 78 (% 35.4) vaka ise 2 yaşın 

üstünde bulundu (Tablo 4.3). Bu dönemde en sık akut konvülziyon nedeni 

intrakraniaJ ve ekstrakranial infeksiyonlardı (% 69). Bunların içinde 

ekstrakranial tnfeksiyonlara bağlı febril konvülziyonlar 113 (% 51,3) vaka ile 

sıklık açısından önde geliyordu. Bu bulgular diğer çalışmalarla ve klasik bilgilerle 

(1,2,3,23) uyumlu idi. 

Febril konvülziyon vakalannın yaş ortalaması 2.1 ± 1,63 (yıl) olup olguların 

70'1 (% 61,9), iki yaşın altında idi. Vakalann % 90.2'si (102 vaka), 5 ay-5 yaş 

arasında olması ve erkek-kız oranının 1,4/1 olması diğer çalışmalar ve klasik 

bilgilerle (2,3,4,34) uygunluk gösteriyordu. Febril konvülziyonda % 25-30 

oranında aile hikayesinin müsbet olduğunu bildiren yayınlara (2,3) göre genetik 

eğilimin varlığı kabul edilmesine rağmen, biz vakalarımızın sadece % 7 (8 vaka) 

sinde pozitif aile hikayesi tesbit ettik. 

Febril konvülziyon için kabul edilen en düşük ateş 38°C olarak kabul 

edilmektedir. (3,4,34) Vakalanmızda ise ateş 38,5°C'ın üstünde idi. Çalışmamızda 

febril konvülziyonun en sık nedeni 54 (% 47,7) vaka ile ÜSYE olup çeşitli 

kaynaklarda bu rakam % 70-80 olarak bildirilmektedir. Çalışmamızda ise tesbit 

edilen febril konvülziyon nedenleri Tablo 4.5'te verilmiş ve bu durum klasik 

bilgilerle uygunluk gösteımlştir.(1,2,3,4,34) 

Metabolik nedenlere bağlı olan 37 konvülztyon olgumuzun 34'ünde (% 

91,8) hipokalsemt, ikisinde(% 5,4) hipokalsemi ve hipomagnezemi ve birinde(% 

2, 7) hipomagnezemi tesbıt ettik. Hipokalsemi vakalannda serum Ca seviyesi 7 

mg/dl'nin, htpomagnezemide ise serum Mg seviyesi 1,5 mEq/1 'nin altında idi. 

Vakaların tümü 2 yaşın altında olup yaş ortalaması 7 ± 3,3 (ay) idi. Elde ettiğimiz 

bu veriler klasik bilgilerle uygunluk gösteriyordu.(1,2,3) 

Çalışmamızda 1 yıl içinde başvuran hipokalsemiye bağlı 34 konvülziyon 

vakasının 25 (% 73,5)'inde klinik ve laboratuar olarak rikets tanısı konulmuştur. 

Rakamın bu kadar yüksek olması, koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin 

yeterli olduğu toplumlarda çok azalmış olan raşitizm probleminin ülkemizde ve 

özellikle yöremizde halen bir sağlık problemi olarak devam ettiğini göstermektedir 
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(2.43). 

1941 yılında Herlitz, : çocuklardaki rtkelsin febril konvülziyona eğilimi 

artıracağını ileri sürmüş, 1973 yılında ise Lennox-Buchthal birkaç seri çalışma 

sonucunda bunun, predispozan bir faktör olamayacağını belirtmiştir(43). Bizim 

çalışmamızda ise 25 rikets olgusunun 11 (% 44)'inde, ateş ortalama 38,8°C idi. 

Bu bulgulara göre rikets ve hipokalseminin, konvülziyon eşiğini düşürebileceği 

kanaatindeyiz. 

Çalışmamızdaki bakteriyel menenjitli olguların . 5'inde (% 22, 7) 

mikrobiyolojik olarak etken tesblt edilmiş olup bu oran kliniğimizde daha önce 

yapılmış çalışmalarda, % 24-48,3 arasında bulunmuştu(76) . İnfeksiyon etkeni 

olarak Neisseria Meningitidis tesbit edilen üç hasta ile Pnömokok üretilen bir 

vaka, 1 yaşın üstünde idi. Pseudomonas aeroginosa'nın etken olduğu bakteriyel 

menenjit vakası ise 1 aylık bir erkek çocuktu. Yaş gruplarına göre tesblt edilen 

etkenler klasik bilgilerle uygunluk gösteriyordu (77,78). 

Ponksiyon lomber yapılan febril konvülziyonlu 41 • hasta ile .intrakranial 

infeksiyonu olan 39 hastanın beyin omurilik sıvısında protein, glu~oz, P 2 

mikroglobulin ve Adenosine Deaminase (ADA) değerleri incelendi (Tablo 4.4 ve 

4.7). 

Febril konvülziyon grubu ile MSS infeksiyon gruplarını ayrı ayrı ve tam grup 

olarak kıyasladığımızda (Tablo 4.9), febril konvülziyonla menenjit gruplanıun 

herbiri arasında protein yönünden önemli bir fark olduğunu gördük (p < 0,001). 

Febril konvülziyondaki protein değeri bakteriyel, viral ve tüberküloz menenjit 
I 

gruplarındaki değer ile menenjit gruplarının ortalama değerinden önemli 

derecede düşük bulundu. Glukoz seviyesi ise febril konvülziyonda, bakteriyel ve 

tuberküloz menenjit gruplarına ve tüm menenjit gruplarına göre yüksek bulundu 

(p < O.Ol). Febril konvülziyonla. viral menenjit arasında ise glukoz yönünden 

önemli bir farklılık yoktu (P > 0,05). Bu bulgular klasik bilgilerle uyumlu idi (100, 

101). 

Yaptığımız literatür taramalarında B.O.S'da ortalama p 2 mikroglobülin 

değeri 1100 ± 500 µg/1 olarak bulunmuştur (7,78). Yine aynı araştırmalarda P 2 

mikroglobülin değerinin febril konvülziyonda hafif. viral menenjitlerde orta ve 

bakteriyel menenjitlerde ise 4 kat arttığı tesbit edilmiştir (7, 8, 78). 

Çalışmamızda da literatüre uygun olarak bakteriyel menenjit grubundaki 

f32 mikroglobülin değerlerinin, febril konvülziyonlara göre önemli ölçüde yüksek 

olduğunu gördük (p < 0,01). Fakat febril konvülziyon ile viral ve tüberküloz 

menenjitliler arasında lstaUstiki yönden önemli bir fark bulamadık. Tüberküloz 
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menenjitdeki P 2 mikroglobülinin ortalama değeri febril konvülziyonlardan 

yüksek olmasına rağmen, tüberküloz menenjitli· hasta sayı~ı az olduğu için 

görülen farklılık istatıstıki yönden öne.mli değildi (Tablo 4.8 ve 4.9). Son 10 yıllık 

literatür taramasında tüberküloz menenjitte likörde p 2 mikroglobülin değerine 

ait çalışmaya rastlanmadı. 

Bakteriyel menenjitte B.O.S · p 2 mikroglobülin değerini, viral menenjitlilere 

göre daha yüksek bulduk (P < 0,05). Bu bulgu literatürle uyumlu idi (7). 

Bakteriyel ve tüberküloz menenjit arasındaki fark önemli değildi. Viral ve 

tüberküloz menenjit grupları arasında ise ortalama değerler arasında farklılık 

görülmesine rağmen, istatistıki yönden önemsiz bulundu (p > 0,05) (Tablo 4.8 ve 

4.11). 
' 

Bakteriyel menenjitler! febril konvülziyonlardan ve viral menenjitlerden 
' ' ' 

ayırmak için B.O.S' da p 2 mikroglobülin değerinin kullanılabileceği kanaatine 

varıldı. 

MSS infeksiyonlan arasında klasik bilgilerle uyumlu olarak (101) önemli 

farklar tesbit ettik (Tablo 4.8 ve 4.11). Bakteriyel ve tüberküloz menenjitte, viral 

menenjite göre protein çok yüksek ve glukoz çok düşük bulundu (p < 0,001). 

Tüberküloz menenjitte ise bakteriyel menenjite göre protein az yüksek (p < 0,05) 

ve glukoz düşüktü (p < 0,001). 

Normal kişilerde B.O.S ADA değerleri hakkında çalışmalar sınırlıdır. Blake 

ve Berman (53). 25 normal kontrol olguda yaptıkları ölçümlerde 0,6 ± 1,2 U/1, 

Malan ve arkadaşları (54) normal çocuklardaki çalışmalarında: 3 ayın altındaki 

çocuklarda 1, 1 U /1 ve 3 ay -12 yaş arasındakilerde ise ortalama 0,6 U /1 değerleri 

bulmuşlardır. 

Konvülziyon geçiren çocuklarda likör ADA değeri, Malan ve arkadaşları (54) 

tarafından 1 7 vakalık bir çalışmada ortalama 1.0 U /1 olarak bulunmuştur. Blake 

ve Serman (53). 8 epilepsi olgusunda ortalama B.O.S ADA değerini 1,7 ± 1,6 U/1 

olarak tesbit etmişlerdir. Çalışmamızdaki ponksiyon lomber yapılan 41 

konvülziyon vakasında ortalama B.O.S ADA değerini 1,89 ± 1,83 U/1 olarak 

bulduk ve bu değer diğer sonuçlara ben7.erdi. 

Viral menenjitte B.O.S ADA değerleri, Blake ve Berman (53) tarafından 

yapılan 27 vakalık bir çalışmada 1.2 ± 1.8 U/1 olarak, Malan ve arkadaşları (54) 

tarafından yapılan 24 vakalık çalışmada ise ortalama 2,1 U/1 olarak 

saptanmıştır. Çalışmamızda 11 vakalık viral menenjitli hastada 1,41 ± 1,57 U/1 

olarak tesbit ettiğimiz değer, diğer çalışma sonuçlarında elde edilen değere çok 

yakındı. 
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Bakteriyel menenjitli hastalarda yapılan B.0.S ADA çalışmalarında, Blake 

ve Bennan (53), 28 vakalık çalışmalarında 2,6 ± 3,9 U/1 '. llk bir değer bulınuşlardı. 

Malan ve arkadaştan (57), 1987 .yılında çalıştıkları 42 vakalık ilk seride B.O.S 

ADA değerini ortalama 12,5 U/1 ve 50 vakalık ikinci serilerind~ de 15,4 U/1 olarak 

tesbit etmişlerdir. Bizim, 22 bakteriyel menenjitli vakada elde ettiğimiz 4,50 ± 3,18 

U/l'lik değer Blake ve Berman'ın (53) sonuçlarına benzerdi. 

Tüberküloz menenjitli 6 hastada tesbıt ettiğimiz 8, l ± 19~2 U/l'lik B.0.S 

ADA değeri, Blake ve Berman (53)'ın 1984 yılında 24 vakalık çalışmasında 

bulduğu 8.0 ± 3,7 U/l'lik değerle hemen hemen aynı idi. Fakat bizim ortalama 

değerimizdeki standart sapma çok genişti. Malan ve arkadaşları (54), 1984 

yılındaki 8 va kalık çalışmalarında ortalama 13,. 7 U /l'lik bir. değer bulurken, aynı 

araştırıcılar 1987 yılında (57), çocuk ve erişkinde ayrı ayrı çalışmışlar ve 

birbirleriyle kıyaslamışlardır. İlk serilerinde 27 tüberküloz menenjitli çocukta 14,5 

U/l'lik ortalama B.O.S ADA değerine karşılık, 3 erişkinde ortalama değeri 26,2 

U /1 olarak bulmuşlardır. İkinci • serilerinde tüberküloz menenjitli 41 çocukta 

10,4 U/l'lik B.O.S ADA değerine karşılık 6 erişkin hastada 20,8 U/1 olarak 

bulmuşlardı. Bu çalışmalar tüberküloz menenjitin erken ve ayırıcı tanısında 

B.O.S ADA değerinin erişkinlerde çocuklara kıyasla daha sensitif olduğunu 

göstermektedir. 

Ribera ve arkadaşları (11), toplam 205 vakalık çalışmalarında tüberküloz 

menenjitli hastalardaki B.0.S ADA değerinin (15,7 ± 4,3 U/1), diğer menenjitlerde 

buldukları ortalama değerden (1,4 ± 1,5 U/1), önemli ölçüde yüksek olduğunu 

tesbit etmişlerdir. Mann ve arkadaşları (58) ise 4-6 u/ı den yüksek değerlerin 

kuvvetle tuberküloz menenjiti gösterdiğini rapor etmişlerdir. 

Çalışmamızda, tüm MSS infeksiyon grubunda RO.S ADA değerleri febril 

konvülziyondaki değerden yüksek bulundu (p < 0,05). Febril konvülziyona kıyasla 

bakteriyel menenjitlerde B.O.S ADA seviyesi çok yüksekti (p < 0,001). Febril 

konvülziyondaki değerlerle viral menenjitliler arasında ise fark bulunamadı. Bu 

bulgular, literatür sonuçlan (53, 54) ile uyumlu idi. Aynı literatür sonuçlarına 

göre febril konvülziyondaki B.O.S ADA değerleri tuberküloz menenjitteki 

değerlerden çok farklı olmalarına rağmen, çalışmamızda bu gruplar arasındaki 

mevcut olan farklılık, hasta sayısının az olması ve standart sapmanın büyük 

olması sebebiyle istatistiki yönden önemsiz bulunmuştur (Tablo 4.8 ve 4.9). 

Bakteriyel menenjit ile viral ve tuberküloz menenjit arasında likör ADA 

seviyesinde önemli farklılıklar vardı. Bakteriyel menenjitte viral menenjitlere göre, 

tuberküloz menenjitte ise bakteriyele oranla yüksek B.0.S ADA değerleri bulduk 

(sırasıyla p < 0,001 ve p < 0,05). Diğer çalışmalarda ise total olarak bakteriyel ve 



50 

tuberküloz menenjit gruplarının viral menenjit grubuna kıyasla yüksek B.O.S 
' ·, t ' • 

ADA değerine sahip olduğu bulunmuş ve, bakteriyel menenjitle diğer menenjit 
' . ·,, ' 

grupları arasında ise ayırt edici bir farklılık bulunamamıştır (11, 54). 
1. <, 

Viral ve tüberküloz menenjit grupları arasında ortalama B.O.S ADA 

değerlerinde farklılık olmasına rağmen, standart sapma değerinin büyük olması 

sebebiyle bu farklılığı önemsiz olarak tesbit ettik (Tablo 4. 10 ve 4.11). Piras ve 

Gakis (79) viral ve tüberküloz menenjit grupları arasında B.O.S ADA değerinde 

önemli bir farklılık tesbit etmişler. Fakat diğer çalışmalarda (53, 54, 58) önemli bir 

farklılık bulunamamıştır. 

Bazı çalışmalarda tüberküloz menenjitte B.O.S ADA değerleri çocuklarda 

erişkinlere göre daha düşük bulunduğu, bu yüzden test sonuçlarını 

değerlendirirken hastaların yaşlan dikkate alınması gerektiği vurgulanmıştır (12, 

58. 79) . Bizim çalıştığımız 6 vakalık grupta en ~üşük değerler iki hastadan 
' . 

birinde 2,2 U/1. diğerinde 9,3 U/1 idi, diğerleri daha yüksekti. 

Sonuç olarak: Jebril konv~lziyonların MSS infeksiyonlarından. viral 

menenjitlerin bakteriyel ve tüberküloz gibi septik menenjitlerden ve erişkinlerdeki 

kadar hassas olmamakla beraber çocuklarda tüberküloz menenjitlerin diğer 

menenjitlerden ayırımında B.O.S ADA tayin! kolay ve ucuz _bir meto_d olarak 

kullanılabilir. 

Çalışmamızda, MSS infeksiyonlu hastalardan 10.gün bakılan B.O.S 

parametreleri arasındaki ilişki incelendiğinde: 

Bakteriyel ve viral menenjitle arasında 1.gün B.O.S'da protein ve glukoz 

yönünden mevcut olan farklılığın 10.gün değerlerinde olmadığını gördük (Tablo 

4. 12). Bunun sebebi bakteriyel menenjitli hastala~n tedavi sonrası protein ve 

glukoz değerlerinin normale dönmesi idi. Tüberküloz menenjit ile bakteriyel ve 

vira! menenjitler arasında protein ve glukoz yönünden 1.gün B.O.S değerlerinde 

bulunan farklılık, 10.gün değerlerinde de önemliliğini koruyordu. Bunun sebebi 

lse 10 günlük tedaviden sonra tüberküloz menenjitte B.O.S bulgularının 

tamamen normale dönmemesi idi. 

Diğer çalışmalarla (7.8) uygun olarak bakteriyel ve viral menenjitler 

arasında bulunan 1.gün B.O.S p 2 mikroglobulin değerlerindeki önemli farklılık, 

10.gün değerlerinde önemsizdi. Bu yüzden bakteriyel ve viral menenjit gruplarının 

erken ayırıcı tanısında B.O.S p 2 mikroglobulinin kullanılabileceği kanaatine 

varıldı. 

Menenjit grupları arasında l.gün ADA değerlerinde bulduğumuz önemli 

farkların (Tablo 4.11). 10. gün değerlerinde de devam ettiğini saptadık (Tablo 
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4.12). Tuberküloz menenjitte l.gün B.O.S ADA'ın ortalama değerindeki standart 

sapmanın yüksek oluşundan dolayı viral menenjitle aralarında tesbit edilen 

önemsiz farklılık (p > 0,05), 10.gün B.O.S değerlerine göre çok önemli bulundu. (p 

< 0,001). 

Menenjit grupları arasında B.O.S ADA değerleri yönünden görülen 

farklılıgın tedavinin 10.gününde de devam etmesi, bu parametrenin çok komplike 

vakalarda dahi tedaviye başladıktan sonra ayırıcı tanıya yardımcı olabileceğini 

göstermektedir. 

MSS infeksiyonu olan hastalarda 1. ve 10. gün B.O.S'da çalışılan 

parametre değerleri ve karşılaştınlması Tablo 4. 10 ve 4.13'de verildi. 

Bakteriyel ve tüberküloz menenjitli hastalarda l.gün B.O.S değerlerine 

karşılık 10.günde protein değerlerinde düşme (p < 0,001, p > 0,05 sırasıyla) ve 

glukoz değerlerinde ise yükselme tesbit edildi. (p > 0,05). Viral menenjitli 

hastalarda 1. ve 10. gün B.O.S protein ve glukoz değerlerinde farklılık yoktu. Bu 

bulgular klasik bilgilerle uyumlu idi. (77, 78) 

~2 mikroglobulin'in 10.gün B.O.S değerleri 1. güne oranla menenjit 

gruplarının hepsinde yükselmiş olarak bulundu (Tablo 4. 10 ve 4.13). (Şekil 3). 

Bakteriyel menenjltte görülen bu yükselme az önemli (p < 0,05), diğer viral ve 

tüberküloz menenjitte istatistiki yönden önemsizdi (p > 0,05). Menenjitli 

hastalarda ilk günden sonra B.O.S ~ 2 mikroglobulln değerlerine ait çalışmalara 

rastlanmadı. 

B.O.S ADA değerleri menenjitli hastaların hepsinde l.gün değerlerine 

oranla 10.günde nisbi bir yükseklik gösterdi. (Tablo 4.10). (Şekil 4). Bu farklılıklar 

ıstatistiki yönden önemli değildi. (p > 0,05). (Tablo 4.13). Ribera ve arkadaşları 

(11) ile Piras ve Gakis (79) tuberküloz menenjitli hastalarda tedaviden sonraki 

10-15 günlük dönemde B.O.S ADA değerlerinde bir artış olduğunu ve genellikle 

üçüncü haftadan sonra düşmeye başladığını rapor etmişlerdir. Tedaviye 

başladıktan sonra B.O.S ADA seviyesinde görülen bu yükselmenin, kan ve B.O.S 

arasındaki baıyerin geçirgenliğinin artmasına yada infeksiyon etkenine ait 

antijenlerin T lenfositlerini stimüle etmesine bağlı olabileceği öne sürülmektedir 

(12, 57). 

Menenjit gruplarında, B.O.S'da çalışılan parametreler arasındaki 

korelasyonlar incelendi (Tablo 4.10) ve sonuçlan Tablo 4.14'de verildi. 

Protein ile glukoz arasında, bakteriyel menenjitli hastaların 1. ve 10. gün 

B.O.S değerleri yönünden önemli negatif korelasyon vardı (p< 0,001). Viral ve 

tuberküloz menenjit gruplarında ise bu parametreler arasında korelasyon 
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önemsizdi (p > 0,05). Bulgular klasik bilgilerle uyumlu idi (77, 78) (Şekil 5 ve 6). 

Protein ve P 2 mikroglobulin arasında, menenjit gruplarının hiçbirinde 

önemli bir korelasyon saptanmadı (p > 0,05). Bu, hem l.gün hemde 10. gün 

B.O.S değerlerinde aynı idi. (Tablo 4.14). 

Protein ve ADA arasında ise bakteriyel menenjitli hastalarda korelasyon 

olduğunu tesbit ettik. Bulduğumuz bu korelasyon 1.gün B.O.S değerleri için az 

önemli (p < 0,05), 10. gün B.O.S değerleri için ise çok önemli idi (p < 0,001). Viral 

menenjit grubunda bu parametreler arasında önemli bir korelasyon yoktu. 

Ancak tüberküloz menenjit grubunda protein -ADA arasında tesbit ettiğimiz 

korelasyon istatistiki yönden az önemli idi (Şekil 7 ve 8) . Bu konuda Malan ve 

arkadaşları (54, 57), tüberküloz menenjitli hastalarda yaptıkları çalışmalarda 

B.O.S protein ve ADA arasında korelasyon olduğunu bulmuşlardır. Bizim 

çalışmada bakteriyel menenjitli hastalarda bulduğumuz protein -ADA 

korelasyonunu tüberküloz menenjitli hastalarda az önemli olarak tesbit etmemiz 

muhtemelen tüberküloz menenjitli hasta sayısının azlığına bağlıdır. Bu yüzden 

aynı korelasyonun daha fazla hasta üzerinde araştırılması gerekmektedir. 

Glukoz ile p 2 mikroglobülin değerleri arasında, menenjit gruplarının 

hiçbirinde önemli bir korelasyon bulamadık. 

Glukoz ile ADA arasında ise bakteriyel menenjitli hastalarda negatif 

korelasyon saptadık. Bu korelasyon, l.gün B.O.S değerleri yönünden az önemli (p 

< 0,05), 10.gün B.O.S değerleri yönünden ise çok önemli bulundu (p < 0,001). 

Tuberküloz menenjitli hastalarda ise 1.gün B.O.S glukoz-ADA değerleri 

arasındaki korelasyon önemsiz, 10.gün B.O.S değerleri arasında ise az önemli idi. 

(P < 0,05). (Şekil 9 ve 10). 

P2 mikroglobülin ile ADA arasında da intrakranial infeksiyonlu hastalarda 

önemli bir korelasyon bulunamadı. (Tablo 4.14) 

Bütün bu bulgularımız intrakranial infeksiyonlarda daha fazla hasta sayısı 

ile yapılacak olan çalışmalarla p 2 mikroglobülin ve ADA'ın erken tanı ve takipteki 

önemini vurgulayabileceği kanaatindeyiz. 
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6.SONUÇLAR 

1- Çalışmamızda yenidogan konvülziyonlannın etyolojisinde inf eksiyöz nedenler 

başta gelmekteydi. Ülkemizdeki diğer çalışmalarda da yüksek oranda görülen 

bu sebebin batı literatüründe daha az oranda rastlanması ülkemizdeki steril 

doğum şartlarının ve yenidoğan bebek bakımının yetersiz olduğunu 

göstermektedir. 

2- Süt çocuğu ve çocukluk dönemi konvülziyonlannın en sık nedenini febril 

konvülziyonlar (% 51.3) oluşturdu, bunu MSS infeksiyonlan (% 17. 7), 

metabolik nedenler(% 16,8), epilepsi (% 4, 1) ve diğer nedenler takip etti. 

3- Febril konvülziyonların en sık nedeni farenjit, tonsilit ve otlt gibi ÜSYE'lan (% 

47,7) idi. Bunları gastroenterit (% 11,5), bronkopnömoni (% 6,19) ve diğerleri 

izledi. 

4- Süt çocuğu dönemindeki hipokalsemik konvülziyonların % 73, 5'inde rikets 

tesbit edildi. Bu da koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin yeterli olduğu 

toplumlarda çok azalmış olan raşitizmin yöremizde halen bir sağlık problemi 

olarak devam ettiğtn.ı göstermekteydi. 

5- Hipokalsemik konvülziyon vakalannın % 44'ünde ateş tesbit edilmesi ve bu 

vakalarda konvülziyonun daha düşük derecelerde bir ateşle meydana gelmiş 

olması, hipokalseminin konvülziyon eşiğini düşürdüğü görüşünü 

desteklemektedir. 

6- Bakteriyel menenjitte B.O.S ~ 2 mikroglobülin değeri febril konvülziyon ve 

viral menenjitli hastalara oranla daha yüksek bulundu (sırasıyla p < 0,01, p < 

0,05). Diğer çalışmalarla uygunluk gösteren bu verilere göre febril 

konvülziyonu ve viral menenjiti bakteriyel menenjitten ayırmada, B.O.S ~ 2 

mikroglobülin kullanılabilecek bir parametredir. 

7- MSS infeksiyonuna sahip hastalarda B.O.S ADA değeri febril konvülziyonlu 

hastalara oranla yüksek bulundu (p < 0,005). 

8- Bakteriyel menenjitli hastalarda viral menenjitlilere göre ve tuberküloz 

menenjitlilerde bakteriyel menenjitlilere göre B.O.S ADA değeri yüksek idi 

(sırasıyla p < 0,001, p< 0,05). 

9- Tüberküloz menenjit ile viral menenjit grupları arasında l.gün B.O.S ADA 

değerleri arasındaki farklılık önemsiz iken (p > 0,05), 10.gün değerleri 

arasındaki farklılık oldukça önemli idi (p < 0,001). 

Bu verilere göre, febril konvülziyonları intrakranial nedenli konvülzi

yonlardan, viral menenjitleri bakteriyel ve tüberküloz gibi septik 
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menenjitlerden ve erişkii.ı.lerdeki kadar sensiUf olmamakla beraber çocuklarda, 

tüberküloz menenjiti diğer menenjit türlerinden ayırmak için B.O.S ADA 

tayini kolay ve ucuz bir metod olarak kullanılabilir. 

lO- Menenjit grupları arasında tedavinin 10.gününde dahi B.O.S ADA değerleri 
arasında önemli farklar tesbit edilmiş olup, bu parametrenin çok komplike 

vakalarda tedaviye başlandıktan sonra bile ayırıcı tanıda önemini 

kaybetmediği görülmüştür. 
11- Bakteriyel ve tüberküloz menenjitli hastalarda B.O.S protein ve glukoz 

değerleri ile J3 2 mikroglobülin arasında herhangi bir korelasyon tesbit 

edilemedi. Aynca I.güne göre 10. gün BOS ~ 2 mikroglobülin değerindeki 

yükselme bakteriyel menenjitlllerde az önemli, diğer tip rnenenjitlerde önemsiz 

idi. Bu verilere göre menenjitli hastaların takibinde B.O.S ~ 2 rnikroglobülinin 

kullanılamayacağı görüşüne varıldı. 

l2- Bakteriyel ve tuberküloz menenjitli hastalarda B.O.S ADA değerleri ile glukoz 

değeri arasında negatif korelasyon, protein değeri ile pozitif korelasyon tesbit 

edildi. Bu ilişkinin 10. gün B.O.S değerlerinde daha önemli olarak devam ettiği 
görüldü. 

13- Menenjitli hastalarda B.O.S ADA ile ~ 2 mikroglobülin değerleri arasında 

korelasyon görülmedi. 
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7.ÖZET 

Aralık 1989-1990 tarihleri arasında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim dalına, 0-12 yaşlar 

arasında konvülziyon şikayeti ile müracaat eden 238 hasta çalışma kapsamına 

alındı. Konvülziyona sebep olan etyolojik faktörlerin yaşlara göre dağılımı 

incelendi. Aynca intrakranial sebepli konvülziyonlu hastalarda, B.O.S ADA ve ~ 2 
mikroglobülin'in klinik önemi araştırıldı. 

Yenidoğan konvülziyonlannın etyolojisinde infeksiyöz nedenler başka 

gelmekteydi. Süt çocuğu ve çocukluk dönemi konvülziyonlann en sık nedenini 

ise febril konvülziyonlar oluşturdu. Bunu, intrakranial infeksiyonlar, metabollk 

bozukluklar, epilepsi ve diğer nedenler takip etti. 

Hipokalsernik konvülziyonlann çoğu rikets ile birlikte idi ve hipokalseminin 

febril konvülziyon eşiğini düşürdüğü görüldü. 

B.O.S J3 2 rnikroglobülin değeri bakteriyel menenjitte, febril konvülziyon ve 

viral menenjitlere oranla daha yüksek bulundu (sırasıyla p < 0,01 ve p < 0,05). 

Dolayısıyla bu hastalıkların ayırıcı tanısında değerli olduğu görüldü. 

B.O.S ADA değeri intrakranial infeksiyonlu hastalarda, febril konvülziyonlu 

hastalara oranla yüksek bulundu (p < 0,05). Aynca, viral menenjite oranla 

bakteriyel menenjitte ve bakteriyel menenjite oranla tüberküloz menenjitte daha 

yüksek değerler tesbit edildi (sırasıyla p < 0,001, p < 0,05). 

Bakteriyel ve tuberküloz menenjitli hastalarda BOS ADA değerleri ile 

glukoz ve protein değerleri arasında korelasyonlar olduğu görüldü. 

Bu verilere, göre B.O.S ADA değerinin intrakranial infeksiyonlann ayırıcı 

tanı ve takibinde kullanılabilen kolay ve ucuz bir metod olabileceği sonucuna 

varıldı. 
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HASTA FORMU 

Adı, Soyadı : ·Anne yaşı ve hastalığı : 

Yaş. Cins, Kilo: Baba yaşı ve hastalığı : 
Adres Annenin gebelik sayısı : 

Ailenin kaçıncı çocuğu : Annenin doğum sayısı : 
Ailene konvülziyon hikayesi : Annenin düşük sayısı ve aylan : 

Ailede diğer hastalıklar : Aralarında akrabalık : 

Hastamıza hamile iken annenin geçirdiği hastalık, ameliyat, travma, ilaç 
kullanımı. filın çekilme durumu var mı ? 

Hastamızın gestasyonel yaşı : 

Doğumu nerede ve nasıl oldu (doğum şekli) : 
Doğum sonu siyanoz ve süresi : 
Do[tum travması : 
A~nlan: 

Dnha önce geçirdiği hastalıklar : 
Daha önce geçirdiği kaza, ameliyat : 

Daha önce geçirdiği konvülziyanlor (sayısı ve özellikleri ) : 
Alışkanlık ve Alleıji hikayesi : 

Geliş şikayetleri : 
Havalenin tarifi : 

Göz dibi: 

Ateş: 

Hb: 
ss: 
BÇ: 
Boy: 
Ön Fontanel : 

BOS Görünüş: 

Basınç: 

Protein: 
Şeker: 

Clor: 
Pandy: 
Hücre: 

BOS B2M: 

ADA: 

Hb: 
BK: 
Htc: 
mCV: 
mCHb: 
mCHbC: 

Glukoz 
Na: 
K: 
Ca: 
P: 
Mg: 

Boğaz Kültürü : 
İdrar Kültürü : 
Kan Kültürü : 
BOS Gram ve Kültürü : 
TELE: 
EEG: 
BBr: 

BUN: 
Kreatinin: 
Alb / Glo. 
PY: 


