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GİRİŞ 

Intemational League Against Epilepsy (IIAE) eon yıllarda 

epileptik konvülziyonları ve nedenlerini sınıflamak için yoğun 

çalışmalarda bulunmaktadır. MJdern sınıflama uğraşları Marsilya 'da ve 

Heemstede'de 1961 yılında "epileptik konvülziyonların 

sınıflandırılması" ve 1969 yılında "epileptik konVOlziyonların klinik 

ve elektroansefalograf.ik sınıflandırılması" ile başlamıştır. 

Sınıflamaya olan ilgi, belirli konvülziyon tiplerine etkili olan yeni 

antiepileptik ilaçların geliştirilmesi ile artmıştır. Ayrıca, çeşitli 

araştırmalarda işbirliği yapabilmek, ve bilimsel verileri 

paylaşabilmek için ortak bir terminoloji ve sınıflama gerekmektedir. 

Moleküler genetik alanındaki yeni gelişmeler sayesinde, familya! 

neonatal konvülziyon, jüvenil m.iyoklonik epilepsi gibi bazı 

hastalıkların insan genomunda yeri belirlenmiş, tedavi ve prognoz 

açısından sınıflamanın zorunluluğu vurgulanmıştır (8, 15, 16, 23, 

43). 

Bu çalışma, İstanbul Un.iversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk 

Sağlığı ve Hastalıkları Anabil im Dalı, Gelişim Nörolojisi Bilim Dalı 

polikliniğine konvülziyon nedeni ile başwran hastalarda 1989 IlAE 

sınıflamasının uygulanabilirliğini değerlendirmek, kendi hasta 

grubtllmlza ve olanakları.mıza uygun olarak gereken değişiklikleri 

yaı:rnak, çeşitli IlAE sendrcınl.arının rölatif insidansını belirlemek, 

epileptik sendromların tanı kriterlerini tekrar gözden geçirmek 

amacı ile yapılmıştır. 
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GENEL BİLGİLER 

Konvülziyonların ve epil epsileri.n sınıflamasının tarihsel 

gelişimi.: 

Koovülziyon ve epilepsi ayrımı; yarım yüzyıl öncesine kadar 

epilepsi ve epileptik konvülziyon arasındaki fark epileptolojistler 

için bile belirgin değildir. Temkin' e göre (1971) "epilepsi" ve 

"epileptik" kelimeleri "konvülziyon geçirmek" anlamına gelen 

"epilambanein" kökünden gelmektedir, dolayısı ile epilepsi 

konvülziyon anlamı taşımaktadır, epileptik konvülziyondan bahsetmek 

anlamsızdır. Geçmişte de "epilepsi" kelimesi hem hastalık hem de 

konvUlziyon anlamında kullanılmıştır. Hippocrates zamanından beri 

hekimler konvülziyonların tekrarladığını ve epilepsinin kronik 

hastalıklar arasında sayılması gerektiğini bildirmişlerdir (53). 

1973 'de, Gastaut, tek epileptik konvülziyonun epilepsiden 

ayrılması gerektiğini ve epilepsinin tekrarlayan epileptik 

konvUlziyonlar için kullanılmasının daha uygun olduğllllu belirtmiştir. 

Epilepsi Sözlüğü'nde (Gastaut 1973), epilepsi terimi serebral 

nöronların aşırı deşarjları sonucu tekrarlayan, çeşitli klinik ve 

laboratuvar belirtileri olan, değişik etyolojilere dayanan kronik 

beyin hastalığı olarak tanımlanmaktadır (44, 53). 

1982 'de Parsonage tarafından yapılan konvülziyon ve epilepsi 

arasındaki ayrım daha iyi anlaşılmaktadır: konvülziyon ile klinik 

görünüm, epilepsi ile ise sendromların veya konvülziyonların 

gruplanması, doğal gidişleri ve altta yatan nedenleri 

belirtilmektedir (72, 53}. 
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1920 'lerde insan elektroansefalograınının (EEG) kullanılması 

epilepsilerin anlaşılmasında önemli bir adım olmuştur. EEG'nin 

kullanımının artması ile son 4 dekadda çeşitli sınıflamalar 

önerilmiştir (25, 27). IO.inik ve EEG bulguları ile uyumlu olarak 

Gibbs ve arkadaşları, interiktal EEG özelliklerine göre hastaların 3 

ana grupta toplanmasını önermişlerdir: grand mal, psikcm:,tor 

konvülziyon, peti t mal. Bazı araştırmacılar ise son 2 grubu 

birleştirerek petit nal variantı olarak nitelemişlerdir {Masland 

1974). 1943 'ten itibaren, Gibbs ve arkadaşları epileptik hastalarda 

görülen EGG özelliklerine göre epilepsilerin sıklığı hakkında 

istatistikler sağlamışlardır. Bu sınıflamanın içeriği şöyledir: a) 

Paroksisma.l: petit mal variantı, petit mal, psikcmotor, grand mal, b) 

Suggestif {düşündürücü) : çok yavaş, hafif yavaş, hafif hızlı, çok 

hızlı zemin aktivitesi. Bu terimler klinik konvülziyon şeklini değil, 

interiktal EEG özelliklerini belirtmektedir. Petit-mal variantı Gibbs 

ve Gibbs tarafından absansın bir türii olarak belirtilmiştir. Daha 

sonra bu EEG bulgusunun 2 Hertz (Hz) diken-dalga olarak LGS 'na ait 

olduğu anlaşılmıştır. İnteriktal EEG'nin anlamı Jasper ve Kershman 

(1971, 1949) tarafından tartışılmış, 3 Hz diken dalga deşarjları 

dışında, ritm tozukluğunun lokalizasyonunun, dağılımının, 

norfolojisinin ırruhakkak konvülziYon tipini göstermediği 

bildiri 1mi şti r. Diğer yandan Lennox ( 19 45) ve Lennox ve Lennox ( 19 60} 

elektroklinik benzerliğe ve ilaç tedavisine alınan cevaba göre 3 

triad şekli tanımlamışlardır: 1. Petit nal triadı a) Saf petit mal, 

b) Miyoklonik, c) Atonik; 2. Konvülzif triad: a) Jeneralize, b) 

Fokal, c) Jaksonien; 3. Temporal lob triadı: a) Otcmatik, b) 

Subjektif, c) Tonik fokal ve ayrıca otoncmik (periventriküler). Bu, 

konvülziyon sınıflaması olmasına karşın epilepsi kelimesi ile aynı 

anlamda kullanılmıştır {miyoklonik epilepsi, astatik epilepsi) (53). 
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Epilepsinin Penfield tarafından ortaya atılan cerrahi tedavisi 

ve Jasper 'in EEG çalışmaları, dikkatleri konvülziyonun anatomik 

başlangıç yerine çekmiştir (Pe.nfield ve Jasper 1954). Bu 

araştırmacılar epileptik konvillziyonun hastalığın bir seırıptanu 

olduğunu bildirmişlerdir (53). 

M~ Naughton tarafından 1952 yılında önerilen bir başka 

sınıflamada konvillziyonların özellikleri, EEG bulguları, radyolojik 

ve patolojik bulgular göz önünde bulundurulmuştur. Bütiin fokal 

epilepsilerin yapısal bir lx>zukluğu yansıttığı, bütün santransefalik 

epilepsilerin idiyopatik olduğu ve epilepsinin bir hastalık değil, 

semptcın olduğu belirtilmiştir (53). 

1969 'da Janz, değişik gruplama ve isimlendirmeye dayanan yeni 

bir sınıflama önermiştir. Minör nöbetli epilepsileri yaşla ilişkili 

olan (yeni sınıflamada süt çocukl uğı:ınun semptanatik jeneralize 

epilepsileri ve çocukluk çağının ve adolesanın idiyopatik jeneralize 

epilepsisine uymaktadır) ve yaşla ilişkili ol.mayan (semptaı:ıa.tik 

parsiyel epilepsilere uymaktadır) olarak ikiye ayırmıştır. Majör 

nöbetli epilepsileri ise uyku-uyanıklık durtmıUna göre sınıflamıştır; 

uyanıklık, uyku, uykuya veya uyanıklığa bağlı olma.yan epilepsiler. Bu 

sınıflama.da epilepsi terimi konvülziyonlardan farklı olarak 

kullanılmıştır ( Janz 1969, 1974) ( 53) . 

IIAE uniform ve geçerli bir epileptik konvülziyon sınıflamasını 

1964 yılında önermiştir ancak tam bir terminoloji birliği tüın 

araş tırmac ıla r tarafından kabul edilmemiştir. örneğin, absansın 

klinik spektrumunu belirtirken bazıları petit rnal,petit mal variantı 

terimlerini kullanırken diğerleri tipik, atipik terimlerini tercih 

etmişlerdir ( 53) . 

Gastaut tarafından 1970 yılında önerilen ve Epilepsia 

Dergisinde yayınlanan sınıf lama uluslararası olarak ilk kabul 

1 
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edilendir. Bu sınıflama klinik tanıma önem vermekte, ayrıca iktal 

EID, interiktal EEG, yaş, konvUlziyonun etyolojisi, kaynaklandığı 

anatanik bölge gibi özellikler de göz önünde tutulmaktadır. 1970 

sınıflamasının en önemli katkısı, konvülziyonları fokal ve jeneralize 

olarak ayırmasıdır. Bu fikir yeni değildir ancak 1970 sınıflaması ile 

güncellik kazanmıştır. Diğer önemli nokta ise "epileptik konvUlziyon" 

ve "epileptik sendrom" ar asındaki farkın belirti lınesidir. 1970 

sınıflaması Tablo I 'de görülmektedir (42, 44, 53). 

Tablo I: Epileptik konvülziyonların 1970 sınıf laması 

I. Parsiyel konvülziyonlar 
A- Elemanter bulgu veren parsiyel konvülziyonlar (genellikle 

bilinç kaybı Yoktur) 
1- Motor semptanlu ( jaksonien konvülziycn dahi 1) 
2- özel duysal veya somatosensoryel semptanlu 
3- Otonanik semptanlu 
4- Birleşik formlar (campound form'lar) 

B- Karıpleks b.Jlgu veren parsiyel konvülziyonlar (genellikle 
bilinç bulanıklığı ile) 

1- Sadece bilinç bulanıklığı ile 
2- Kognitif semptanlu 
3- Affekti f semptanlu 
4- Psikosansoryel se:ınptc::ınlu 
5- Psikcm:::,tor semptanl. u 
6- Birleşik formlar 

C- Sekonder jeneralize olan parsiyel konvülziyonlar 
II- Jeneralize konvülziyonlar (bilateral simetrik) 

1- Absans 
2- Bilateral massif epileptik miycklonus 
3- infantil spazm 
4- Klonik konvUlziyonlar 
5- Tonik konvülziycnlar 
6- Tonik-klonik konvülziyonlar 
7- Atonik konvülziyonlar 
8- Akinetik konvülziyonlar 

III- Tek taraflı konvUlziyonlar 
IV- Sınıflandırılamayan epileptik konvUlziyonlar (yetersiz bilgi 

nedeni ile) 
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1970 sınıf laması, konvülziyonların video kayıtlarının 

incelenmesi ile biraz daha değiştirilmiş ve Caımission on 

Classification and Terminology of the International League 

Against Epilepsy tarafından temelde aynı olan 1981 

düzeltmesi önerilmiştir. Bunun 1970 sınıflaması ile olan 

önemli farklılıkları şunlardır: 

1- Konvülziyonların sadece tarifi ve interiktal EEG yeterli 

değildir, konvülziyonun videoda izlenmesi ya da iktal Em 

gerekmektedir. 

2- Parsiyel konvülziyonlar bilincin açık ya da kapalı olmasına 

göre basit ve kompleks olarak ayrılmaktadır. 

3- Epileptik konvülziyonların yayılma olasılığı da göz önüne 

alınmaktadır. 1970 sınıflamasında parsiyel konvülziyonların 

jeneralize olabileceği belirtilmiştir ancak basit parsiyel 

konvülziyonların kompleks parsiyel konvülziycnlara dönüşümü 

1981 yılındaki sınıflamada göz önüne alınmıştır. 

4- Basit ve kompleks parsiyel konvülziycnların ortak 

semptomlarının olabileceği kabul edilmiştir. 

5- Birleşik form olarak nitelenen grup sınıflamadan 

çıkarılmıştır. 

6- "Akinetik konvülziyonlar" ayrı bir grup olmaktan 

çıkarılmıştır. 

7- İnfantil spazmın özel konvülziyon tipi olmadığı kabul 

edilerek "epileptik sendranlar" sınıflamasına sokulmuştur. 

Ayrıca, atipik absans ve miycklonik konvülziyon kavramı gibi 

değişiklikler de vardır. Bu sınıflama. 198l'de Il.AE tarafından kabul 

edilmiştir (15, 16, 31, 42, 44, 51, 53). 1981 sınıflaması Tablo II'de 

görülmektedir. 
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Tablo II: Epileptik konvUlziyonların 1981 sınıflaması 

I- Parsiyel konvülziyonlar ( lokal başlayanlar) 

A- Basit parsiyel konvülziyonlar 

1- Motor semptanlu 

2- Sana tosansoryel veya özel duysal semptanlu 

3- Otonanik semptanlu 

4- Psişik seınptoml.u 

B- Kaııpleks parsiyel konvülziyonlar (bilinç bulanıklığı ile) 

1- Basit parsiyel konvülziyon olarak başlayıp bilinç 

bulanıklığı gelişenler 

a) Başka özelliği olmayanlar 

b) Psişik semptomlu 

c} Otanati7ltlalı 

2- Başlangıçtan beri bilinç bulanıklığı olanlar 

a) Başka özelliği olmayanlar 

b) Psişik semptomları olanlar 

c) Otcınatizmalı olanlar 

C- Sekonder jeneralize olan parsiyel konvUlziyonlar 

II- Jeneralize konvülziyonlar (bilateral simetrik) 

A- 1- Absans konvUlziyonları 

2- Atipik absans konvUlziyonları 

B- Miyoklonik konvUlziyonlar 

C- Klonik konvUlziyonlar 

D- Tonik konviılziyonlar 

E- Tonik-klonik konvUlziyonlar 

F- Atonik konvUlziyonlar 

III- Sınıflanamayan epileptik konvülziyonlar (yetersiz bilgi) 

Epileptik sendromların sımflaması: 

Epileptik konvUlziyonların sınıflaması epileptik hastaların 

tanısında ve tedavisinde çok önemlidir ancak sadece konvUlziyon tipi, 

tek başına prognoz ve uzun süreli tedavi kararı konusunda kısıtlı 
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bilgiler vermektedir. Epileptik hastaları etyolojilerine, anatomik ve 

fizyolojik özellikler ine, konvillziyonun yayılmasına göre gruplamak 

daha yararlıdır. Ayrıca, anamnez, nörolojik bulgular, psikolojik 

çalışmalar, göiilntülerre yöntemleri de gruplamada yardımcıdır. Bu 

şekilde, epilepsilerin ve elektrofizyolojik sendromların sınıflaması 

yapılabilir.Epileptik sendranların sınıflaması konvülziyonlarınkinden 

daha anlamlı, ancak daha zordur, Konvillziyonların videoya kaydı, 

tekrar tekrar izlenmesi, iktal EEG, objektif bulgulara dayanan 

sınıflama için gereklidir. 

Epileptik sendranlar ilk kez 1970 yılında sınıflamnıştır. 

önemli kriterler şunlardır: 

1- Sendranlara yaklaşım, konvülziyon tiplerinin 
değerlendirilmesine ve bulguların toplanmasına bağlıdır. 

2- Sendran sınıflaması, konvülziyon sınıflaması ile uyumlu 
olmalıdır. 

3- Sınıflama tıp doktorları tarafından kullanılabilmelidir ve 
doktorun hastaya karşı yaklaşımını yansıtmalıdır. 

Bu sınıflamasının ana kriterleri şunlardır: 

a- Konvülziyon tipi 

b- Nörolojik ve psikolojik beyin anomalileri 

c- Başlangıç yaşı 

d- Etyoloji 

e- iktal EEG 

f- İnteriktal EEG 

Ayrıca, tedaviye cevabın, genetik fak törler in, olası 

fizyopatolojinin de önemli olduğu düşünülmüştür. Epilepsiler 

konvülziyonlarda olduğu gibi jeneralize ve parsiyel olarak 2 gruba 

ayrılmaktadır. Jeneralize epilepsilerin alt grupları ise primer 

(bilinen bir nedeni ol.mayan), sekonder (bilinen beyin anomalisi olan) 

ve belirlenemeyenler şeklindedir. Bütün parsiyel epilepsilerin 

sekonder olduğu kabul edilmektedir (44, 53). 
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Epilepsilerin 1970 sınıflaması, Tablo III'de görülmektedir. 

Tablo III: Epilepsilerin 1970 uluslararası sınıflaması (kısa olarak) 

I- Jeneralize epilepsiler 

1- Primer jeneralize epilepsiler (petit mal, grand mal dahil) 

2- Sekonder jeneralize epilepsiler 

3- Belirlenemeyen jeneralize epilepsiler 

II- Parsiyel ( fokal, lokal epilepsiler) (Jaksonien, temporal lob, 

psikaootor konvülziyonlar dahil). 

III- Sınıflanamayan epilepsiler 

1970 sınıflaması daha sonra defalarca (1982, 83, 84) 

düzeltilerek epilepsilerin ve epileptik sendromların birlikte ele 

alındığı yeni bir sınıflama 1985 yılında Hamburg'da II.AE tarafından 

kabul edilmiştir (44, 51, 53). 

1985 sınıflamasında ilk kez epileptik sendrom kavramı ortaya 

atılmıştır. Epileptik sendram, her zaman birlikte görülen belirti ve 

bulguların sonucunda doğan epileptik bozukluktur. Bu belirti ve 

bulgular açık olabilir ya da araştırmalar (EEG, er, MRI) ile 

gösterilebilir. Sendromların etyclojilerinin ve prognozlarının aynı 

olması gerekmez. Bazı epileptik sendramların önemli prognostik anlamı 

vardır. 

1985 sınıflamasında primer yerine idiyopatik, sekonder yerine 

semptamatik, parsiyel veya fokal yerine lokalizasyon-related 

(lokalizasyona bağlı) terimleri tercih edilmiştir. Ancak tam anlaşma 

sağlanamadığından hepsi birlikte kullanılmıştır ( 44). 

1970 'ten beri idiyopatik epilepsiler konvülzif veya non 

konvülzif jeneralize özellikleri ve idiyopatik predispozisyonları ile 

lokalize epilepto jenik lezyonun bulunduğunu semptana. tik 

epilepsilerden kesin olarak ayrılmıştır (Gastaut, Zifkin 1985) ( 44, 

53). 
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1985 sınıflamasında ilk kez idiyopatik parsiyel epilepsi 

kavramı doğmuştur. Bu grubun özellikleri: 1) Nörolojik ve men tal 

bozukluğun olmaması, 2) Ailede selim epilepsi hikayesinin bulunması, 

3) Konvillziyonların 18. aydan sonra başlaması, 4) Başlangıçta sık 

olsa bile daha sonra kısa ve seyrek konvillziyonların görülmesi, 5) 

Kişisel farklılıklar göstermekle birlikte aynı kişide hep aynı tipte 

konvülziyonların görülmesi, 6) Uzun postiktal bulgu olmamasıdır. EEG 

özellikleri ise: 1) Normal zemin aktivitesinde, lokalize yer 

değiştiren yüksek ampli tüdlü tekrarlayan dikenler bulunması, hiçbir 

zaman fokal yavaş dalgaların göülmemesi, 2) Bazen kısa süreli 

jeneralize diken-dalga burstlerinin görülebilmesidir. Tekrarlayan 

fokal dikenler ise, m:>rfolojileri değişmeden uykuda artmaktadır. 

Bunun tipik örneği, sentrotemporal dikenli selim çocukluk çağı 

epilepsisidir. 

Ayrıca, epileptik predispozisyonun ve serebral lezyonların bir 

arada bulunabileceği düşünülmüş ve idiyopatik ve/veya semptomatik 

epilepsiler kavramı doğmuştur (West S. LGS). Jeneralize ve 

lokalizasyona bağlı epilepsi kavramlarının, jeneralize ve fokal 

özellikler aynı hastada bulunabileceği için, tüm olgulara 

uygulanamayacağı da vurgulanmış ve "fokal veya jeneralize olduğu 

belirlenemeyenler" adı altında üçüncü grup eklenmiştir. Bu 

epilepsilerin fokal ya da jeneralize olduklarının belirlenememesinin 

iki nedeni olabilir: 1) Bir hastada hem fokal, hem jeneralize 

konvülziyonlar arkaya veya ayrı zamanlarda görülebilirler, 2) Gece 

gelen, aurası olmayan, incelemelerin de ipucu vermediği 

konvülziyonların parsiyel mi, jeneralize mi başladığı saptanamaz. 

(Süt çocuğunun ciddi miyoklonik epilepsisi) (9, 43, 53). 

Epilepsilerin ve epileptik sendromların 1985 sınıflaması Tablo 

IV'te görülmektedir. 
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Tablo IV: Epilepsilerin ve epileptik sendromların 1985 yılı 

uluslararası sınıf laması 

I- l.Dkalizasyona bağlı ( fokal, lokal, parsiyel) epilepsiler ve 
sendrcmlar 
1.1. idiyopatik (yaşa bağlı başlama) 

. Sentrotemporal dikenli selim çocukluk çağı epilepsisi 

. Oksipital paroksismalı çocukluk çağı epilepsisi 
1.2 Semptomatik temporal, frontal, parietal, oksipital lob 

epil eps ileri 
II- Jeneralize epilepsiler ve sendrcmlar 

2.1 idiyopatik (yaşa bağlı başlama, yaş sırasına göre) 
Selim f amilyal yenidoğan konvUlziyonları 
Selim yenidoğan konvUlziyonları 
Süt çocuğuntm selim miyoklonik epilepsisi 
Çocukluk çağı absans eilepsisi (pilmolepsi) 
Juvenil absans epilepsisi 
Juvenil miyoklonik epilepsi (impulsive petit mal) 
Uyanıkken gelen grand nal tonik-klonik konvülziyonlu 
epil eps i ( G'IKK) 

2.2.İdiyopatik ve/veya semptcıııatik (başlama yaşı sırasına göre) 
West sendromu {infantil spazm, Blitz-Nick-Salaam Krampfe) 
Leonox-Gastaut Sendrcınu 
Miyoklonik astatik konvUlziyonlu epilepsi 
Miyoklonik absanslı epilepsi 

2.3.Semptomatik 
2.3.1. Nan spesifik etyoloji 

Erken miyoklonik ansefalopati 
2.3. 2 Spesifik sendrcınlar: Konvülziyonların ilk bulgu veya en 

önemli özellik olduğu durumlardır. 
III- Fokal veya jeneralize olduğu belirlenemeyen epilepsiler ve 

sendrcınlar 
3.1. Jeneralize ve fokal konvülziyonlu 

Yenidoğan konvUlziyonları 
Süt.çocuğunun ciddi miyoklonik epilepsisi 
Yavaş dalgalı uyku sırasında devamlı diken dalgalı epilepsi 
Edinse! epileptik afazi (Landau - Kleffner S) 

3.2. Belirgin jeneralize veya fokal özelliği olmayan 
konvUlziyonlar 

IV- özel sendrcmlar 
4.1 Durmrıa bağlı konvUlziyonlar (Gelegenheitsanfalle) 

Febril konvUlziyonlar 
Stres, h:>rıron, ilaç, uykusuzluk gibi nedenlere bağlı 
konvülziyonla r 

4.2 izole, provoke edilmemiş olan epileptik olaylar 
4.3 Belirli uyaranlarla gelen konvülziyonlar 
4.4 Çocukluk çağının kronik progresif epilepsia parsialis 

kont inua' s ı 
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ILAE, 1989 yılında değişik etkenleri de göz önUne alarak yeni 

bir sınıflama önermiştir. Bunun 1985 sınıflamasından farkları şöyle 

sıralanabilir : 

1- Parsiyel ve jeneralize epilepsiler için kriptojenik 

epilepsi kavramının eklemııesi. 

2- West sendrcınu, Lennox-Gastaut sendromu ve benzerlerini 

içeren idiyopatik ve/veya semptamatik epilepsiler terimi 

yerine kriptojenik veya semptomatik jeneralize epilepsiler 

kavramının kullanılması. 

3- Parsiyel ve jeneralize epilepsiler için "belirli aktivasyon 

yöntemleri ile uyarılan epilepsiler" kavramının eklenmesi. 

4- Temporal ve frontal lob epilepsilerinin konvülziyontm 

semptomatolojisi ve derin EEG bulguları yerine iktal ve 

interiktal EEG özelliklerine göre değerlendirilmesi. 

Kriptojenik terimi, nedeni açık olmayan 1::ozukl ukları 

göstermektedir. Kriptojenik epilepsilerin semptoıııatik oldukları 

düşünülmektedir, ancak henilz etyolojileri bilinmemektedir. 

Kriptojenik epilepsiler yaş ile ilişkilidir, iyi tanımlanan 

elektroklinik özellikleri yoktur (11, 53). 

Epilepsilerin ve epileptik sendromların 1989 uluslararası 

sınıflaması Tablo V'de görülmektedir (7, 11, 14, 15, 16, 51, 53). 
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Tablo V: Epilepsilerin, epileptik sendromların ve bunlara bağlı konvülziyonla
rın 1989 uluslararası sınıflaması 

I. Lokalizasyona bağlı (fokal, lokal, parsiyel) 
1. 1. İdiyopatik 

. Sentrotemporal dikenli selim çocukluk çağı epilepsisi 

. Oksipital paroksismalı çocukluk çağı epilepsisi 

. Primer okuma epilepsisi 
1.2. Semptomatik 

Temporal lob epilepsisi 
. Frontal lob epilepsisi 

Parietal lob epilepsisi 
Oksipital lob epilepsisi 
Çocukluk çağının kronik progressif epilepsia parsialis kontinua'sı 

. Belirli aktivasyon yöntemleri ile uyarılan epilepsiler 
1.3. Kriptojenik 

n. J eneralize 
2. 1. İdiyopatik 

. Selim familya! yenidoğan konvülziyonları 
Selim yenidoğan konvülziyonları 
Süt çocukluğunun selim miyoklonik epilepsisi 

. Çocukluk çağı absans epilepsisi (piknolepsi) 
Juvenil absans epilepsisi 
Juvenil miyoklonik epilepsi (impulsive petit mal) 
Uyanıkken gelen grand mal tonik-klonik konvülziyonlu epilepsi 
Diğer jeneralize idiyopatik epilepsiler 

. Belirli aktivasyon yöntemleri ile uyarılan epilepsiler 
2.2. Kriptojenik veya semptomatik 

. West sendromu 

. Lennox-Gastaut sendromu 

. Miyoklonik astatik konvülziyonlu epilepsi 

. Miyoklonik absanslı epilepsi 
2.3. Semptomatik 

2.3. 1.Non spesifik etyoloji 
. Erken miyoklonik ansefalopati 
. Supresyon burstlu erken infantil epileptik ansefalopati 
. Diğer semptomatik jeneralize epilepsiler 

2.3.2.Spesifik sendromlar 
Epileptik konvülziyonlar birçok hastalığın komplikasyonu ola
bilir 

III. Belirlenemeyen epilepsiler 
3. 1. J ener alize ve fokal konvülziyonlu epilepsiler: 

Yenidoğan konvülziyonları 
. Süt çocuğunun ciddi miyoklonik epilepsisi 
. Yavaş dalgalı uyku sırasında devamlı diken dalgalı epilepsi 
. Edinse! epileptik afazi (Landau - Kleffner S) 
. Diğer belirlenemeyen epilepsiler 

3.2. Jeneralize veya fokal konvülziyon özelliği olmayanlar 
IV. Özel sendromlar 

4. 1. Duruma bağlı konvülziyonlar (Gelegenheitsanfülle) 
Febril konvülziyonlar 

. İzole konvülziyon veya izole status epileptikus 

. Akut semptomatik konvülziyonlar (ilaç, alkol, eklampsi, vs.) 
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Epilepsilerin. ve epileptik sendromların ta1ll111ları, başlıca 

özellikleri: 

Sentrotemporal dikenli selim çocukluk çağı epilepsisi 

saınatosensoriyel semptaıı.ları olan, dili, dudakları kapsayan tek 

taraflı parestezilerle başlayan kısa, basit, parsiyel hemifasiyal, 

bazen de GTKK'a ilerleyen m:>tor konvülziyonlarla beliren bir 

sendrandur. Konvülziyonlar 3-13 yaşlar arasında (en çok 9-10 

yaşlarda) genellikle uykuda görülür, 15-16 yaşlarda düzelir. 

Erkeklerde daha sıktır, genetik predispozisyon vardır. Em' de yer 

değiştiren, uykuyla artan yüksek amplitüdlü sentrotemporal dikenler 

görülür. Migren benzeri ya da abdaninal şikayetler de olabilir (1, 3, 

6, 13, 14, 15, 19, 21, 30, 37, 43, 55, 56). 

Oksipital paroksismalı çocukluk çağı epilepsisinde 

konvülziyonlar ama.roz, fosfen gibi vizuel semptomlarla başlar, 

hemiklonik olarak veya otanatizmalarla devam eder. Olguların l/4'inde 

migrene benzer baş ağrıları da olur. EEG'de oksipital ve arka 

temporal bölgelerde yüksek amplitüdlü diken ve keskin dalgalar sadece 

gözler kapalıyken görülür. Konvülziyon sırasında oksipital deşarjlar 

santral veya temporal bölgeye yayılabilir. Görülme yaşı 

sentrotemporal dikenli epilepsi ile aynıdır ancak prognozu hakkında 

kesin bir şey söylemek miimkün değildir ( 3, 13, 14, 15, 19, 55). 

Kriptojenik epilepsilerin semptcmatik oldukları düşünülmektedir 

ancak etyolojileri bilinmemektedir. Yaş ile ilişkilidir, belirli 

elektroklinik özellikleri yoktur (11, 13, 14, 55). 

Semptomatik epilepsiler grubuna giren 

parietal, oksipi tal lob sendromları basit 

parsiyel, sekonder jeneralize ve bunların 

görülebilir (10, 11, 55). 

temporal, 

parsiyel, 

karışımı 

frontal, 

kompleks 

şeklinde 
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Temporal lob sendranlarında genellikle ateşli konvülziyon 

hikayesi ve ailede konvülziyon anamnezi vardır. Hafıza bozuklukları 

olabilir. Metabolik incelemede (PET) hipometabolizma sık görülür. 

EEG' de tek veya iki taraflı temporal lob dikenleri sıktır. Çocuklukta 

ya da erken erişkin yaşta başlayan konvülziyonlar düzensiz aralarla 

devam eder (10, 11, 13, 14, 15, 23, 37, 55, 56). 

Frontal lob epilepsilerinde konvülziyonlar genellikle günde 

birkaç kez ve genellikle uykuda gelir, kısa silrer, temporal lob 

epilepsilerinden daha hızlı jeneralize olur, status epileptikus 

görillebilir. Kompleks parsiyel konviilziyonlarda postiktal konfiizyon 

kısadır ya da hiç yoktur (10, 11, 13, 14, ıs, 23, 37, 55). 

Parietal lob epilepsisinde konvillziyonlar genellikle duysaldır, 

çınlama, elektriklenme, bulantı, dizesteziler, ağrı verici, rahatsız 

edici duyular, görsel fenomenler (cisimlerin yakınlaşıp uzaklaşması, 

vs), uyuşma, vilcudun bir kısmı yokmuş gibi hisler, rotatuvar ve 

postilral motor fencınenler olabilir, Jaksonien tipte yayılabilir (10, 

11, 13, 14, 15, 23, 37, 55). 

Oksipital lob epilesilerinde sıklıkla gör sel 1:olgular 

(hemianopsi, amaroz va) vardır, migrene benzer baş ağrısı sık görülür 

(10, 11, 14, 15, 23, 37, 55). 

Çocukluk çağı epilepsia parsialis kontinua tip 1 (Kozhevnikov 

S) de iyi lokalize edilen parsiyel motor konvillziyonlar söz 

konusudur. EEG' de zemin aktivi tesi normaldir, fokal :paroksismal 

bozukluklar vardır. Her yaşta görülebilir. Sıklıkla tilır[)r, vasküler 

lezyonlar gibi gösterilebilen nedenlere bağlıdır. Prognozu etyoloji 

belirler. Tip 2 (Rasmussen S) 2-10 yaşlar arasında görülür, 

genellikle parsiyel ırotor konvillziyonlar vardır, ilerleyici motor ve 

mental bozulma olur. EEG'de anormal zemin aktivitesi, asimetrik yavaş 

dalgalar ve iktal değişiklikler görülür. Anatomik lezyon olduğunda 



16 

yaygın ve ilerleyicidir. Vira! etyolojisi olduğu dOşünOlmektedir. 

(13, 14, 16). 

Çocukluk çağının selim miyoklonik epilepsisi ı. veya 2. yaşta 

başlar, aile hikayesi vardır, JmG'de zemin aktivitesi normaldir, 

ancak uykunun erken dönemlerinde jeneralize diken, multipl 

diken-dalga deşarjları görülür. Uygun tedavi ile kolayca kontrol 

altına alınabilir (3, 6, 14, 15, 18, 43, 55). 

Çocukluk çağı absans epilepsisi (piknolepsi) non-konvUlzif 

jeneralize epilepsilerdendir. Ckul çağındaki çocuklarda (en sık 6-7 

yaş) görülür, genetik eğilim vardır, kızlarda daha sıktır. Günde 

birçok kez nöbet gelir. EEG de zemin aktivitesi normaldir, bilateral, 

senkron, simetrik 3 Hz diken - dalga paroksismaları görülür. 

Adolesanlarda Gl'KK gelişebilir. Absans nöbetleri genellikle tedaviyle 

düzelir, bazen de aynı şekilde devam eder. Hipervantilasyonla veya 

hipoglisemi ile ahsa.na nöbetleri uyarılabilir, bazen fotik duyarlık 

da vardır. Nöbet, o anki hareketin ve çevre ile ilişkinin kesilmesi, 

gözlerin yukarı dönmesi, bazen vUcut tonusunda değişiklik olması, 

klonik kcınponent ve sıklıkla otanatizmaların eklenmesi şeklindedir 

(1, 3, 6, 14, 15, 16, 19, 21, 33, 34, 41, 55). 

Juvenil absans epilepsisinde nöbetler piknolepsi ile aynıdır 

ancak daha nadirdir ve retropulsif hareketler azdır. Nöbetler daha 

çok sabahları gelir, GrKK'lar daha sıktır, miyoklonik konviilziyonlar 

da olabilir. Puberte yıllarında başlar, kız/erkek oranı eşittir. 

EEG'de diken dalga frekansı 3 Hz'den fazladır. Tedaviye yanıt çok 

iyidir (1, 6, 14, 15, 16, 19, 55). 

Juvenil miyoklonik epilepsi (impulsive petit nal, bilateral 

masif miyokloni, Herpin-Janz-Christian hastalığı) puberte yıllarında 

başlar. özellikle Ust ekstremi tel erde bilateral bir veya birçok kez 

miyoklonik jerkler ile karakterizedir, bilinç bulanıklığı yoktur. 
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Kız/ erkek oranı eşit tir . N::Sbet ler GTKK, bazen de abaans şeklinde 

olabilir, uyandıktan kısa süre sonra gelir, uykusuzluk ve stres 

uyarıcıdır. interiktal ve iktal EEG' de hızlı, jeneralize, sıklıkla 

düzensiz diken-dalgalar, mul tipl diken-dalgalar görülür. EEG ile 

jerkler arasında ilişki yoktur. Sıklıkla ışığa duyarlık vardır. 

Tedaviye cevap iyidir ancak tedavi kesilince rölaps sıktır. Kalıtsal 

olduğu ve geninin 6. krcmozo:ırda bulunduğu gösterilmiştir (3, 6, 12, 

14, 15, 16, 18, 19, 23, 55). 

Uyanıkken görülen GI'KK'lu epilepsi genellikle 2. dekadda 

başlayan bir sendrondu r. Gl'RK, günün saatine bağlı olmaksızın, 

uyandıktan kısa süre sonra ve ikinci sıklıkla da akşamları gevşeme 

esnasında görülür. Konvülziyonlar uykusuzlukla ve başka dış 

etkenlerle uyarılabilir. Genetik eğilim vardır. EEG' de idiyopatik 

jeneralize epilepsi özellikleri bulunur, fotosensibilite sıktır (1, 

6, 14, 19, 35, 43, 55). 

West sendromu (infantil spazm, Blitz-Nick-Salaam Krampfe) 

infantil spazm, psikoootor gelişimin duraklaması, EEG' de hipsari tmi 

triadı ile karakterizedir. Spa:zınlar fleksör, ekstansör, sıçrama 

şeklinde, mikst olabilir. En sık 4-7 aylar arasında, her zaman 1 

yaşından önce başlar. Erkeklerde daha sıktır. Prognozu, altta yatan 

nedene bağlıdır. Kriptojenik olanlarda etyoloji belli değildir. ACT'H 

veya prednizon ile tedaviye iyi yanıt alınabilir. Semptanatik grupta 

ise psikamotor gerilik, nörolojik ve nöroradyolojik bulgular vardır, 

konvülziyonlar daha erken yaşta başlar. Prognozu altta yatan nedene 

bağlı olarak kötüdür, l.GS gelişebilir ya da temporalize olabilir. 

Prenatal, metabolik, anoksik nedenler, malformasyonlar, tuberoz 

skleroz en sık rastlanan etyolojilerdir (1, 3, 6, 14, 15, 16, 19, 28, 

37, 43, 55). 

Lennox-Gastaut sendromu 1-8 yaş arası çocuklarda başlar. Tipik 

aksiyal tonik ataklar, atipik absans, sık atonik ve düşme atakları 
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görülür. Jeneralize tonik-klonik, miyoklonik, parsiyel konvülziyonlar 

da olabilir. Konvülziyonlar ve status epileptikus sıktır. Em'de 

genellikle anormal zemin aktivi tesi, 3 Hz' den yavaş diken-dalga 

grupları, ön bölgelerde daha belirgin multifokal anormallikler 

vardır. Uyku sırasında burst'ler, hızlı ritm gelişir. Konvülziyonları 

kontrol altına almak zordur, prognoz kötüdür. Olguların çoğunda altta 

yatan bir ansefalopati ve ırental gerilik vardır, bazıları. West 

sendranunu izleyerek gelişir, bazıları da doğrudan LGS olarak 

başlayabilir (1, 3, 6, 14, 15, 16, 19, 29, 37, 55). 

Miyoklonik astatik konvülziyonlu epilepsiler 4ay - 6yaş, en sık 

2-5 yaşlar arasında başlar. İlk yılda başlayanlar dışında, erkek/kız 

oranı 2/1' dir. Sıklıkla genetik eğilim vardır ve mental-motor gelişim 

normaldir. Konvülziyonlar miyoklonik, asta tik, miyoklonik-as tat ik, 

tonik ve klonik komponentli absans şeklinde ya da tonik-klonik 

olabilir. Status epileptikus sıktır. EEG de düzensiz, hızlı diken, 

multipl-diken dalgalar görülebilir. Prognoz değişkendir (1, 3, 6, 14, 

18, 19, 37, 52, 55). 

Miyoklonik absanslı epilepside klinik olarak absans, bilateral 

ritmik, klonik jerkler, sıklıkla tonik konvülziyonlar görülür. Klinik 

bulgulara her zaman, bilateral senkron, simetrik, ritmik 3 Hz 

diken-dalga deşarjları şeklindeki EEG hılguları da katılır. 

Konvülziyonlar günde birkaç kez tekrarlar, bilinç açıktır. Diğer 

konvülziyon tipleri nadirdir. 7 yaş civarında başlar. Erkeklerde daha 

sıktır. Prognozu piknolepsiden daha kötüdür, tedaviye direnç, men.tal 

gerileme, Lennox,Gastaut Sendromu'na geçiş olabilir (2, 3, 11, 14, 

18, 55) . 

Erken miyoklonik ansefalopati 3. aydan önce başlar. Başlangıçta 

sadece tek tek miyokloniler vardır, sonra parsiyel konvülziyonlar, 

yaygın miyokloniler, tonik spazmlar eklenir. EEG'de hipsaritmiye 

ilerleyebilen burst-süpresyon aktivi tesi görülür. Psikc:ınotor gelişim 
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durur. Prognoz kötüdür. ı. yılda hastaların çoğu kaybedilir. Familyal 

olgular sıktır. Bir veya birkaç doğumsal metablik bozukluk söz konusu 

olabilir. Belirli genetik özelliği yoktur (2, 11, 14, 18, 19, 55, 

57). 

Burst-süpresyonlu erken infantil epileptik ansefalopati: 

Ohtahara ve arkadaşları tarafından tanımlanan bu sendranda b.ılgular 

ilk birkaç ay içinde başlar, sık tonik spazmlar, uyku ve uyanıklık 

EEG'sinde burst-süpresyon aktivitesi görülür. Parsiyel konvülziyonlar 

da olabilir. Miyoklonik konvülziyonlar nadirdir. Etyoloji ve altta 

yatan neden bilinmemektedir. Psikoıootor gelişim geridir, 

konvülziyonlar tedaviye dirençlidir, prognoz kötüdür. Sıklıkla 4-6. 

aylarda West sendromuna dönüşür (2, 10, 11, 14, 19, 43, 55). 

Spesifik etyolojilere bağlı seııq;>tarıatik jeneralize epilepsiler, 

epileptik konvUlziyonların ilk bulgu ya da en önemli özellik olduğu 

durumlardır. Bu hastalıklardaki konvUlziyonların klinik görünümi.i, 

aynı yaşta görülen, spesifik etyoloj iye dayanmayan semptarıa tik 

jeneralize epilepsilere benzer (9, 10, 11, 15, 22, 47). Bazı spesifik 

sendranlar şunlardır: 

Mal formasyonlar: Aicardi sendromu, lisansefali-pakigiri, 

fakomatozlar, hipotalamik hamartanlar (10, 11, 47). 

- Kanıtlanmış ya da şüphelenilen metabolizma bozuklukları: Nonketotik 

hiperglisinemi ve D-gliserik asidemi yenidoğan devresinde bulgu 

verir. Süt çocuğu devresinde bulgu verenler ise, fenilketonüri, 

biopterin eksikliği, Tay-Sachs ve Sandhoff hastalıkları, erken 

infantil seroid lipofuksinöz, piridoksin bağmlılığıdır. Piridoksin 

bağımlılığının belirli konvülziyon tipi yoktur, ancak tedavisi mümkün 

olduğundan her zaman düşünülmelidir. Geç infantil seroid 

lipofÜksinöz, Huntington hastalığının infantil tipi, çocukluk çağında 

kendini belli eder. Gaucher hastalığının jüvenil formu, seroid 
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lipofÜksinozların jüvenil formu, Lafora cisimciği hastalığı, 

dejeneratif progressif miyoklonik epilepsi (Lundborg tipi), 

dissinerjia serebellaris miyoklonia, izole nöraminidaz eksikliğine 

bağlı sialidozlar, bazı mitokondriyal mi.yopatilerde görülen 

miyoklonik konvülziyonlar çocukluk ya da adolesans çağında ortaya 

çıkabilir. Kuf's hastalığı {erişkin seroid lipofiiksinozu) erişkin 

yaşta görülür (9, 10, 11, 18, 22, 55). 

Süt çocuğunun ciddi miyoklonik epilepsisi yeni tanımlanmış bir 

sendrandur. Ailede epilepsi veya febril konvülziyan hikayesi vardır. 

Konvülziyonlar başlamadan önce çocuğun gelişimi normaldir. 

Konvülziyonlar yaşamın ilk yılında jeneralize veya unilateral febril, 

klonik olarak başlar, daha sonra miyoklonik jerkler, parsiyel 

konvülziyonlar gelişir. EEG'de jeneralize diken-dalgalar, multipl 

diken dalgalar, erken fotosansibilite, fokal anormallikler görülür. 2. 

yıldan itibaren psikc::ıııotor gelişim duraklar, ataksi, piramidal 

bulgular, interiktal miyokloniler gelişir. Tedaviye çok dirençlidir 

( 3, 6, 11, 14, 18, 43, 55). 

Y~ş~~ı~bfil~~a~~ıIDen&~lı~ili~ 

(epilepsy with continuous spike wave during slow wave sleep). Çeşitli 

konvülziyonların birleşimidir. Uyku sırasında parsiyel veya 

jeneralize konvülziyonlar, uyanıkken atipik absans, Em' de yavaş 

dalgalı uyku sırasında dev~ı diken dalgalar görülür. Birkaç ay ya 

da yıl sürebilir. Genellikle selim gidişli olmasına karşın 

nöropsikolojik bozukluklar gelişebilir ( 10, 11, 43). 

Edinse! epileptik afazide (Landau - Kleffner sendrcmu), edinse! 

afazi, EEG' de mul tifokal dikenler, diken-dalga deşarjları görülür. 

Hastaların 2/3'ünde jeneralize veya parsiyel noter şeklinde epileptik 

konvülziyonlar, psikcmotor ve &vranış bozuklukları gelişir. Ver bal 

duyma agnozisi ve spontan konuşma bozukluğu tipiktir. Genellikle 15. 

yaşından önce EEG bulguları ve kanvülziyonlar düzelir ( 3, 10, 11 117 ,43). 
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Febril konvillziyonlar yaş ile ilişkili ve genellikle selim 

karakterlidir. 6ay - 5yaş arasındaki çocukların %3'Unde göriUUr. 

Konvülziyonlar jeneralizedir, akut --ateşli hastalık sırasında: olur, 

kısadır, genellikle komplike değildir, %20 olasılıkla tekrarlar. 

Gelişimi :oormal olan çocukların %2-3 'On.de ·afebril konvülziyonlar da 

görülebilir. Ailesinde ateşsiz konvülziyon hikayesi, anormal 

nörolojik gelişimi,.· ·atipik febril konvtılziyonu olan çocuklarda 

epilepsi gelişme olasılığı daha yüksektir. Normal çocukların çoğunda 

konvülziyon tekrarlamaz, bu kısa konvülziyonlar geç MSS 

oozukluklarına neden olmaz, genellikle tedavi gerekmez (1, 3, 5, 6, 

19, 20, 26, 30, 39, 55). 

İzole konvillziyon ya da izole status epileptikus, bir uyaran 

olmadan görülen ve ilaç ile profilaksi yapılmadığı halde en az iki 

yıl boyunca tekrarlamayan tek jeneralize konvillziyon ya da status 

epileptikustur (6, 10, 11, 19, 50). 

Akut semptomatik konvillziyon sadece ilaç, nan ketotik 

hiperglisinemi, elektrolit dengesizliği, alkol, eklampsi gibi iyi 

belirlenen akut metabolik ya da toksik bir bozukluğun varlığında 

görülen jeneralize konvillziyondur (6, 10, 11, 40). 

Bazı epilepsiler spesifik yöntemlerle uyarılabilirler (refleks 

epilepsiler). Bu durum:la konvülziyon _spesifik uyarana cevap olarak 

gelişir. Bu gruba giren primer okuma epilepsisinde konvülziyonlar 

hemen her zaman okuma ile uyarılırlar, basit parsiyel motor, görsel 

olabilirler. Uyarı kesilmezse GTKK gelişebilir. Okunan yazının 

içeriğinin uyarıda önemi yoktur. Kalıtsal eğilim bulunabilir. 

Genellikle pÜbertenin sonuna d::>ğru başlar, selim gidişlidir. Fizik 

muayene ve görüntüleme yöntemleri normaldir. EEG'de dominan parieto

temporal bölgede, bazen de jeneralize olan yavaş dikenler, diken 

dalgalar görülür (6, 11, 19, 55). 
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Ses, koku, müzik, hareket, parlayan ışık, :imırersiyon, miksiyon 

epilepsiyi uyarıcı etkenler olabilir (6, 11, 19). Aralıklı parlayan 

ışığın uyardığı fotosansibl epilepsi oldukça sık görülmektedir. 

Televizyon, bilgisayar oyunları, gUneş ışığı uyarıcı nedenler 

arasındadır. Televizyonun uyardığı fotosansibl epilepsi 6-12 

yaşlarında başlar, genetik · eğilimin olduğu düşünülmektedir. Vücudun 

üst kısmında jerklerle başlayan tonik-klonik jeneralize 

konvülziyonlar ve EEG'de fotik stimülasyonda yavaş dalgalarla karışık 

jeneralize diken-dalga deşarjları görülür. Sadece aralıklı parlayan 

ışık ile konvülziyon geçiren hastalarla, ışık ile kolaylaştırılan 

. .spontan konvülziyonu olanları iyi ayırmak gerekir. Tedavide, 

uyarandan uzak durmak esas prensiptir. Prognozu iyidir (1, 3, 19). 

İmmersiyon epilepsisinde, vücudun alt bSlgeleri, bazen de 

sadece baş soğuk ya da sıcak suyla yıkandığında jeneralize 

konvülziyonlar görülür. Tedaviye iyi yanıt verir (3, 32). 



23 

MATERYAL VE METOD 

Epilepsilerin ve epileptik sendromların sınıflamasına yönelik 

bu çalışma, İstanbul Universitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk 

Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim. Dalı, Gelişim Nörolojisi Bilim Dalı 

Polikliniğine 1.1.1988-31.12.1991 tarihleri arasında konvülziyon 

nedeni ile başvuran, 1 ay - 15 yaş arası hastaların poliklinik izleme 

kartları incelenerek retrospektif olarak yapılmıştır. 

Yenidoğan konvülziyonları (0-30 gün) ayrı bir grup olarak kabul 

edildiğinden bu çalışmaya alınmamıştır. 

Her hasta, 

değerlendirilmiş, 

başl amnışt ır. 

ilk gelişte fizik nörolojik muayene ile 

tanıya yönelik incelemeler istenmiş ve tedavi 

Hastaların kontrole gelme aralıkları tanı ve tedavilerine uygun 

olarak 2 hafta - 6 ay arasında değişiklik göstermiştir. 

Hastaların EEG' leri Gelişim Nörolojisi BD'da bulunan 3 ayrı, 8 

kanallı EEG aletinden (Hellige Neuroscript EE 208, Schwarzer-Picker E 

12000, Nihon-Kohden electroencephalograph 7209) biri ile ilk 

başvuruda ve daha sonra en az altı ay arayla çekilmiştir. Tüm 

hastalara fotik stimülasyon, koopere olanlara hipervantilasyon ile 

uyarı yapılmıştır. EEG'ler, bilim dalı öğretim üyeleri tarafından 

değerlendirilmiştir (25, 27). 
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Semptamatik ve/veya fokal konvülziyonu olduğu düşünülen 

hastalarda ve gerekli görülen diğer bazı olgularda görüntüleme 

yöntemlerine başvurulmuştur. Kraniyal ultrasonografiler (US), Çocuk 

Sağlığı ve Hastalıkları ABD'da bulunan ulgrasonografi aleti (Hitachi 

EUB-40) ile bilim dalı öğretim üyeleri tar af ından yapılmıştır. 

Bilgisayarlı beyin tomografisi (BBT) ya da Magnetic Resonance Imaging 

(MRI) gibi incelemeler ise değişik laboratuvarlarda yapılmış, ancak 

filmler gelişim nörolojisi polikliniğinde de görülerek 

değerlendirilmiştir (4, 24, 27). 

Epilepsiler ve epileptik sendromlar ILAE 1989 sınıflamasına 

göre sınıf lanmıştır. Sınıf lamada, ailenin verdiği anama.ez, 

konvülziyomm tarifi, başlama yaşı, fizik muayene, iktal ve/veya 

interiktal EEG, görüntüleme yöntemleri (US ve/veya BBT, ve/veya MRI), 

etyoloji, tedaviye yanıt göz önünde tutulan kriterlerdir (4, 25, 46, 

48). 

Olgular, cinslerine, nemleketlerine, konvülziyonun başlama 

yaşına, izleme süresine ve tanılarına göre gruplandırılmıştır. 

Konvülziyonun 

öğrenilmiş tir . 

başlama yaşı, aileden alınan anamnezden 

I. tanı, ilk bir ay içinde konan tanı, II. tanı ise bir yıldan 

sonraki tanıdır. 

Gelişim nörolojisi polikliniğine 1. 1.1988-31.12 .1991 tarihleri 

arasında toplam 2419 olgu konvülziyon nedeniyle başvurmuştur. Bu 

olguların '.;42 ,41 'i kız, %57 ,59 'u erkektir. 1076 hasta (%44.48) bir 

yıldan uzun süre izlenmiş ve 2. sınıflama çalışma sına alınmıştır. 

Diğerleri, çeşitli nedenlere bağlı olarak daha kısa süre izlenmiştir. 
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Tilin olguların özellikleri tablo VI. 'da görülmektedir. 

Tablo VI: 1988-1991 yılları arasında Gelişim Nörolojisi polikliniğine 

konvülziyon nedeni ile başvuran olguların özellikleri 

ÖZELLİK n=2419 % 

CiNSiYRI' Kız 1026 42.41 

Erkek 1393 57.59 

Marmara 1017 42.04 

Karadeniz 657 27.16 

D:ığu Anadolu 350 14. 47 
MEMLEKRI' 

(BöLGELERE GöRE) İç Anadolu 146 6.04 

Güneydoğu Anadolu 124 5.12 

Akdeniz 27 1.12 

F.ge 21 0.87 

Yurtdışı n 3.18 

1 - 12 ay 1010 41. 75 

1 - 5 yıl 893 36. 92 
YAŞ 

6 - 12 yıl 482 19.92 

13 - 15 yıl 34 1.41 

1 - 2 307 12.69 

2 - 3 351 14. 51 
İZLEME SURESİ 

10. 54 3 - 4 255 
(YIL) 

4 - 5 129 5.33 

5 - 6 34 1.41 

l - 6 1076 44. 48 
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BULGULAR 

Gelişim H::>rolojisi Polikliniği'ne konvülziyon nedeni ile 

başvuran 2419 olgu Epilepsilerin ve Epileptik sendraııl.arın D..AE 1989 

sınıflaması esas alınarak gruplandırılmıştır. Başvuruyu izleyen ı. ay 

içindeki sınıflama (1. tanı} ve 1 yıl sonraki sınıf lama (2. tanı) 

Tablo VII'de karşılaştırmalı olarak görülmektedir. 

Tablo VII: Epilepsilerin ve Epileptik sendrcınların sınıflaması 

Epilepsi/sendrcm 1. Tanı 2. Tanı 

n=2419 ı n=l076 ı 

1 Lokalinısyona bağlı epiJql,iler 595 24.59 316 29. 36 

1.1 İdiyopatik 55 2.27 34 3.15 

Sentrotempora1 dıhııli selim çocukluk çaAı q,ilepsisi 45 L 86 29 2.69 

Oksipital paroksismalı ~ çağı epı1cpsisi 10 0.41 5 0.46 

Primec okuma epilepsisi o o o o 
1.2 Semptomatik 340 14.05 183 17 

Çco.ık1uk çağı kronik program epilepsia parsia1is koı:ıtinuaııı 1 0.04 1 0.90 

Belirli uyaranlarla gelen konvülıiyonJarla ~ sendromlar o o o o 
Temporal, frontat, parietal. o1csipital lob epı1epsı1eri 339 14.01 182 16.91 

1.3 Kriptojcnik 200 8.27 99 9.20 
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Epilepsi/sendrom ı. Tanı 2. Tanı 

n % n ' 
2 krıeralize q>ilepııler ve sendromlar 1025 42. 37 496 46.10 

2.1 tdiyopatı'k 456 18.85 219 20 .35 

Süt çıocı•ğımun edim miyoklonik epı1epıisi 4 0.16 o o 
Çoaılduk çalı absans epipetpsisi (piknolepsı) 66 2.73 50 4.64 

Juvenil absaııs epilepsİfİ o o o o 
Juwnil miyok1onik epilepsi (ımp.ılsiw pdİt mal) 2 0.08 1 0.09 

Uyanıkkoı jenerali7.etonik klonik konvüfziyonlu cpı1epıi o o o o 
Belirti uyatanlada gelen konvülıjyon1arla karakterize epilepsiler 24 0.99 9 0.83 

DiAer' idiyopatilc jenenıli7.e qıılepiler 360 14.88 159 14. 77 

2.2 ~ '1C}'a seınptomaıılc 328 13.55 158 14 .68 

West saıdromu (mfiıntil ~) 250 10. 33 94 8. 73 

Lemıox-Gasıaut sendromu 47 1.94 48 4.46 

Miyoklonik asıatik konwmyonlu q,i1epıi 31 1.28 16 1.48 

Miyok1om'k amanslı epilqıi o o o o 
2.3 Semptomatik 206 8.51 119 11.05 

2.3.1 Non spaıifik etyoloji o o o o 

Fıkaı miyoldonilc ansd3ıJopati o o o o 
Supnsyon oorsılıi eıhn infimti1 epileptik ansc6ılopati o o o o 

Diğtı-sanptomatikjtnaalizeepı1epsila" 129 5.33 81 7.52 

2.3.2 Spesifik sendromlar 77 3.18 38 3.53 
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Epilepsi/sendrom 1. Tanı 2. Tanı 

n % n % 

3 Foka! veya jenerali7.e olduğu be1iı1eııemeyoo epilepıil« 255 10.54 102 9.48 

3.1 Foka! w jemım.e konvülzfyonlu 168 6.94 84 7.80 

Süt çocuAunun addi miyoklonilc. epilqısisi 8 o. 33 4 0.37 

Yavaı dalgah uyku sırasında deYamb diken dalgaJı epilepi o o o o 
F.din.,d q>tleptı1c a6ızj (Landau-Kleflha-S) 2 0.08 o o 

J>iAt'r betideıumeym epi1epıikr 158 6.53 80 7.43 

3.2 Fokal veyajentnlize özd1iği olmayanlar 87 3.59 18 1.68 

4 Oza ııendromlar 

4.1 Duruma~ epılepsiler (Gaegımıatsan&Be) 544 22.49 162 15.05 

Febril kon\'01ziyonlar 428 17.69 138 12.83 

İme konvülıiyon veya status epileptı1ws 56 2.31 11 1. 02 

Akuttobik. wyameeaboliknedene bağlı komwiyonlar 60 2.48 13 1.20 

TOPLAM 2419 100 1076 100 

F..pı'lepı1erin w epileptik. sendrom1ann 1989 ll.AE sınıflaınamıda ayn oJanık sınıflanan, 1. aydan önce başlayan 

konvümyooJaı:fa karaktaiz.e olan selim yeoidoğan korıvümyonlan (kategori 2.1), seJim familyal yandoAaıı konvümyonlan 

(katesori 2.1), yeııidoAan konvülziyonlan (ka1esori 3.1) hı çalışmanın dşmda bırakılmıştır. 

ı yıldan uzun süre izlenen ve ikinci kez sınıflama çalışmsına 

alınan olguların bir kısmı, izleme süresindeki klinik, Em, BBT/MRI 

ve diğer laboratuvar bulguları nedeni ile ikinci sınıflamada değişik 

kategorilerde yer almışlardır. İkinci sınıf lamanın sonuçları şekil 

1-5 ve Tablo VIII-IX'da ayrıntılı olarak görülmektedir. 

1-6 yıl süre ile izlenen 1076 olgunun dağılımı Şek.il l 'de 

görülmektedir. 
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1 2 3 4 

Şekil 1 : Epilepsiletin ve epileptik sendromların dagılımı (n= 1076) 

1. Lokalb:ıısyona bağlı epilepsi/er / sendromlar 
1.1 idiyopıtik 
1.2 semptomatik 
1.3 kriptojenılc 

2. Jeneralize epi/epsi/er I sendromlar 
2. l idiyoptik 
2.2 Kriptojem1c veya semptomatik 
2.3 semptomatik 

3. Foka/ veyajenera/ize olduğu belirlenemeyen epi/epsilerlsendrom/ar 
3. l Fobi ve jeneraliz.e konvülziyonJu 
3.2 Fokal veya jeneraliz.e özelliği olmayanlar 

4. Dwuıııa bağlı konvülziyonlar (Gelegenheitsarfdlle) 
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Lokalizasyona bağlı epilepsiler ve epileptik sendrcmlar 

(Kategori 1.1, 1.2, 1. 3). 

1-6 yıl arası izlenen lokalizasyona bağlı (parsiyel, fokal) 

epilepsilerin ve epileptik sendromların dağılımı Şekil 2. 'de 

görülmektedir. Yüzde oranları tilin popülasyona göre değil, fokal 

epilepsilerin sayısına göre hesaplanmıştır. 

60 % 

50 

40 

30 

20 

10 

Oksipital 
,/ paroksismalı 

~====ı · Sentro temporal ......... dikenli 

ldiyopatik 

•··············'············•····• Temporal, 
frontal, 

····•····•·•·•··•···••·I parietal, 

Semptom atik 

oksipital 
lobep. 

Şekil 2: I...okw.asyona bağlı epilepsiler/sendromlar (n=3 l 6) 

· Kriptojenik 

Parsiyel epilepsilerin %10,75'i idiyopatiktir. Sentrotemporal 

dikenli selim çocukluk çağı epilepsisi (Rolandik epilepsi) %9, 17' lik 

grubu oluşturmaktadır. Bunlardan 1 olgu, daha önce "diğer primer 

general ize epilepsiler" arasında sınıflanmıştır, izleme sırasında bu 

gruba alınnuştır. 

Oksipital paroksismalı çocukluk çağı epilepsisi parsiyel 

epilepsilerin %1,58'ini oluşturmaktadır. 1 olgu, daha önce "diğer 

belirlenemeyen jeneralize ve foka! konvülziyonlu epilepsiler" 

arasında yer almış ancak daha sonra bu gruba alınmıştır. 

Primer okuma epilepsisine, olgular arasında rastlanmamıştır. 
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Semptcmatik parsiyel epilepsiler, tUın parsiyel epilepsilerin 

%57, 91' ini oluşturmaktadır. Bu kategori, klinik görünilinüne göre, 

basit, kcmpleks, sekonder jeneralize olarak gruplandırılmıştır. Tablo 

VIII'de aemptamatik parsiyel epilepsilerin dağılımı görülmektedir. 

Tablo VIII: Semptcmatik parsiyel epilepsiler 

Alt grup n=l83 %57.91 

Basit par siy el 58 16.77 

Kompleks parsiyel 68 21.51 

Sekonder jeneralize 61 19.30 

Epilepsia parsialis kontinua 1 0.31 

ikinci sınıf lamada basit parsiyel epilepsi olarak 

değerlendirilen sekiz olgu, ilk sınıflamada farklı gruplarda yer 

almıştır; birer olgu kompleks parsiyel epilepsi, sekonder jeneralize 

epilepsi, diğer idiyopatik jeneralize epilepsi, LGS, dört olgu ise 

West sendraınu olarak tanımlanmıştır. 

İkinci sınıf lamada kompleks parsiyel epilepsiler arasında yer 

alan olgulardan bazıları ilk sınıflamada değişik kategorilerde 

bulunmaktadır. Birer olgu basit parasiyel epilepsi, sekonder 

jeneralize epilepsi, West sendromu, piknolepsi, diğer jeneralize 

epilepsiler, miyoklonik astatik konvülziyonlu epilepsi, 2 olgu febril 

konvülziyon, 3 olgu kriptojenik fokal epilepsi grubundan kompleks 

fokal epilepsi grubuna alınmışlardır. 

Sekonder jeneralize olan parsiyel epilepsiler arasında da, ilk 

sınıflamada kompleks parsiyel epilepsi, kriptojenik parsiyel 

epilepsi, West sendromu, süt çocuğunun ciddi miyoklonik epilepsisi 
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olarak değerlendirilen birer olgu ve basit fokal epilepsi olarak 

değerlendirilen dört olgu bulunmaktadır. 

Çocukluk çağı epilepsia parsialis kontinuası sadece bir olguda 

tanımlamnıştır (%0.31). 

Belirli uyarılarla gelen fokal epilepsiye rastlanmamıştır. 

Kriptojenik fokal . epilepsilerin oranı %31. 33 'dir. Bunlar 

arasında birer olgu, ilk sınıf lamada diğer jeneralize epilepsiler, 

jeneralize ve fokal konvülziyonlu epilepsiler, üç olgu ise febril 

konvUlziyon olarak değerlendirilmiştir. 

1-6 yıl arası izlenen jeneralize epilepsilerin ve sendromların 

(kategori 2.1, 2.2, 2.3) dağılımı Şekil 3'te görülmektedir. Yüzde 

oranları, jeneralize epilepsilerin toplam 

hesaplanmıştır. 

50 % 

40 

30 

20 

10 

Juvenil myoklonik. ep 
ıC 

Refleksep 

Piknolepsi Myoldonik astatik 
....... , ,,, konviilziyonlu ep 

LGS 

WestS 

ldiyopatik Kriptojenik 
veya semptomatik 

Şekil 3: Jenerali7.e epilepsiler / sendromlar (n=496) 

sayısına göre 

Spesifik 
sendromlar 

Semptom atik 

İdiyopatik jeneralize epilepsilerin oranı, tüm jeneralize 

epilepsiler arasında %44.15'tir. 
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Çocukluk çağı absans epilepsisi %10.88 oranında grülmilştür. Bir 

olgu kriptojenik parsiyel, ikişer olgu ise diğer jeneralize 

idiyopa tik epilepsiler ve febril konvülziyon grubundan geçmiştir. 

Juvenil miyoklonik epilepsiye %0.20 oranında rastlanmıştır. 

Refleks epilepsiler \1. 81 oranında görülınUştür. Daha ence diğer 
primer jeneralize epilepsiler grubunda yer alan bir olgu, bu gruba 

alınmıştır. Televizyon en sık epilepsi nöbetini uyarıcı nedendir. 

Diğer idiyopa tik jeneralize. epilepsiler %32. 05' lik grubu 

oluşturmaktadır. Bunlardan biri daha önce oksipital paroksismalı 

çocukluk çağı epilepsisi, dördü febril konvülziyon olarak 

değerlendirilmiştir. 

Olgular arasında jüvenil absans epilepsisi ve uyanıkken gelen 

tonik klonik konvülziyonlu epilepsi görülmemiştir. 

Kriptojenik veya semptomatik jeneralize epilepsilerin oranı 

%31. 85' tir . . 

West sendromu %18. 95 oranında görülmüştür. İkinci sınıf lamada 

West sendromu olarak değerlendirilen olgulardan 10 tanesi ilk 

sınıflamada farklı gruplarda yer almışlardır. Birer olgu basit 

parsiyel epilepsi, sekonder jeneralize olan fokal epilepsi, diğer 

idiyopatik jeneralize epilepsiler, silt çocuğunun ciddi miyoklonik 

epilepsisi, diğer jeneralize ve fokal kcıııponentli epilepsiler, 2 olgu 

akut metabolik konvülziyon, 3 olgu ise diğer semptanatik jeneralize 

epilepsiler grubundan West sendromu grubuna geçmiştir. 

Lennox-Gastaut sendromu %9 .67 oranında görülmüştür. Birer olgu 

sekonder jeneralize olan fokal epilepsi, jeneralize ve fokal ÖZelliği 

olmayan epilepsi, ikişer olgu miyoklonik astatik konvülziyonlu 

epilepsi, diğer jeneralize ve fokal konvülziyonlu epilepsi, üçer olgu 

basit parsiyel epilepsi, diğer semptamatik· jeneralize epilepsi, 
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onaltı olgu West sendromu kategorisinden Lennox-Gastaut sendramı 

kategorisine geçmiştir. 

Miyoklonik astatik konvülziyonlu epilepsilerin oranı %3.22'dir. 

İlk sınıflamada sekonder jeneralize fokal epilepsi, kriptojenik fokal 

epilepsi, diğer belirlenemeyen jeneralize ve foka! komp:,nentli 

epilepsi, akut metabolik konvülziyon olarak değerlendirilen birer 

hasta ve idiyopatik jeneralize epilepsi olarak tanımlanan iki basta 

miyoklonik astatik konvülziyonlu epilepsi grubuna geçmiştir. 

Miyoklonik absanslı epilepsiye r~tlanmamı.ştır. 

Semptanatik jeneralize epilepsiler %23.99 oranında görülmüştür. 

Bunların %16.33'unu diğer semptanatik jeneralize epilepsiler 

oluşturmaktadır. ikinci sınıflamda bu kategoriye alınan olgulardan 

bazıları ilk sınıflamada başka gruplarda yer almıştır. Birer olgu 

sekonder jeneralize olan fokal epilepsi, diğer belirlenemeyen 

jeneralize ve fokal konvülziyonlu epilepsi, akut metabolik 

konvülziyon, ikişer olgu basit fokal epilepsi, diğer idiyopa tik 

jeneralize epilepsi, erken miyoklonik ansefal opa ti, febril 

konvülziyon, üç olgu West sendromu grubundan diğer semptaııatik 

jeneralize epilepsiler grubuna geçmiştir. 

Spesifik nörolojik .. bozukluklara bağlı epi lep sil ere %7 .66 

oranında rastlanmıştır. 1-6 yıl arası izlenen spesifik sendromların 

dağılımı tablo IX'da görülmektedir. 
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Tablo IX: Spesifik sendromlar 

Sendrom n=38 \7 .66 

Malf ormasyonl ar 20 4.03 

. Lisansefali 1 

. TUberoz skleroz 11 

. Nörofibramatozis 3 

. Sturge-Weber Sendromu 4 

. Hipomelanozis Ito 1 

Metabolik bozukluklar 18 3.63 

. Fenilketanuri 8 

. B6 bağımlılığı 1 

. Tay-Sachs hastalığı 1 

. Hcm::>sistinüri 1 

. Propionik asidemi 1 

. Hiperornitininemi 1 

. Nörona! seroid lipofuksinoz 2 

. Nörodejeneratif hastalık? 2 

. Leigh sendrcınu ? 1 

Tüberoz skleroz en sık görülen nörokütan displazidir. Parsiyel 

kriptojenik epilepsi tanısı ile izlenen bir ve LGS tanısı ile izlenen 

1 olgunun Tüberoz skleroz olduğu saptanmıştır. 

Fokal ve jenralize koınponentli diğer belirlenemeyen epilepsiler 

grubundaki bir olgunun hiperornitininemi olduğu anlaşılmıştır. 

Bir seroid lipofuksinoz olgusu LGS, bir diğeri de kompleks 

parsiyel epilepsi grubunda izlenirken cilt biyopsileri ile kesin 

tanıları konmuştur. 

Metaoolik oozuklukların kesin tanıları Beslenme ve Metabolizma. 

BD tarafından bildirilmiştir. 
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Nörodejeneratif hastalık olduğu düşünülen iki olgunun ve Leigh 

sendranu olduğu düşünülen bir olgunun tanıları kanıtlanamamiştır. 

1-6 yıl arası izlenen, fokal veya jeneralize olduğu 

belirlenemeyen epilepsilerin (kategori 3. 1, 3 .2) dağılımı Şekil 4'te 

görülmektedir. Yilzde oranları fokal ve jeneralize özelliği oldugu 

belirlenemeyen olguların toplam sayısına göre hesaplanmıştır. 

90 
80 
70 

60 

so 
40 

30 

20 

10 

% 
Süt çocuğunun ciddi 
myoktonik epilepsisi 

Fokal ve jeneralize Fokal veya jeneralize 
öulliAi olmayan 

Şekil 4: Fokal veya jeneralize olduğu belilenemeyen epilepsiler/sendromJar (1F102) 

Foka! ve jeneralize kanvülziyanlu epilepsiler bu grubun 

%82. S'unu oluşturmaktadır. Birer olgu miyoklanik astatik 

kanvülziyonlu epilepsi, izole konvülziyon, iki olgu sekander 

jeneralize olan foka! epilepsi, üçer olgu basit parsiyel epilepsi, 

febril konvülziyon, beş olgu ise West sendranu gubundan bu kategoriye 

geçmişlerdir. 

Süt çocuğunun ciddi miyoklonik epil epsiei %3. 9 2 oranında · 

görülmUştür. 

Olgular arasında yavaş dalgalı uyku sırasında devamlı diken 

dalgalı epilepsiye ve edinse! epileptik afaziye rastlanmamıştır. 
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Jeneralize veya fokal özelliği olmayan epilepsiler l::Aı grubun 

%17.64'Unü oluşturmaktadır. Olgulardan biri sekonder jeneralize olan 

epilepsi, ikisi diğer idiyopatik jeneralize epilepsiler, üçü West 

send ranu g ruhundan geçmiş tir . 

1-6 yıl arası izlenen özel sendranların (kategori 4.1) dağılımı 

şekil S'te görülmektedir. Yüzde oranları özel sendranların toplam 

sayısına göre hesaplanmıştır . 
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Febril konvülziyonlar 

Şekil 5: Özel sendromiar (n= I 62) 

İzole konvülziyon 
veya status epileptikus 

Febril 

oluşturmaktadır . 

konvül ziyonl ar özel 

Akut toksik 
veya metabolik 

k:on\lOl.ziyonlar 

sendranların \85,15'ini 

izole konvülziyonlar ve izole status epileptikus %6.79 oranında 

görülmüştür. 

Akut metabolik konvül ziyonl ara olguların %8.03'ünde 

rastlanmıştır. Bir olgu heıoodiyaliz, diğerleri akut gastroenterit 

sırasında konvülziyon geçirmiştir. 
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TARTIŞMA 

İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, 

Gelişim Nörolojisi BD'na daha çok İstanbul ve çevresinden olmak üzere 

TUrkiye 'nin her yanından hasta gelmektedir. Polikliniğe başwran 

hasta ailelerinin çoğunun sosyokül türel-ekonanik düzeyleri oldukça 

düşüktür. Bu ailelerden doğru anamnez almak oldukça mrdur. Ayrıca 

hasta sayısı çok, her hastaya ayrılan zaman az olduğu için hastaları 

uzun süre izlemek de mümkün değildir. Hasta sayısının çokluğu EEG 

çekimlerine de yansımaktadır. Her hastaya ilk başwruda ve sonra 

klinik gidişine göre değişik aralarla EEG çekilmektedir ancak 

EEG'lerin süreleri kısadır c~ıo dakika). Bu kadar kısa sürede çekilen 

EEG' lerde bulgular yakalanmayabilir. Bu nedenle bir Em'de olmayan 

bulgu diğerinde çıkabilmektedir. Ayrıca, uykuda gelen 

konvülziyonlarla karakterize bazı durumlarda uyku EEG'si 

istenmektedir. Uyku EEG' si için uygun bir oda olmadığından özellikle 

büyük çocukların uyumaması, dolayısı ile EEG'de bulguların yakalanması 

sorun olmaktadır. 

Semptamatik olduğu düşünülen ya da nedeni belirlenemeyen 

konvülziyonu olan her hastaya BBT çektirilmiştir. BBT'de b.ılgu 

çılanayan, MRI gereken olguların az bir kısmına (genellikle sosyal 

güvencesi olanlara) MRI yaptırılabilıniş, sınıf lamaya yardımcı olacak 

yeni bulgular elde edilmiştir. 1989 ILAE sınıflamasında, semptamatik 

lokalizasyona bağlı konvülziyonların sınıflamasında PET'in yeri 

vardır ancak hastaların hiçbirine PEI' yaptırılamamıştır (11}. 
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Toplınnun düşUk sosyokültürel düzey gruplarında erkek çocuğa 

daha fazla aıem verilmekte, sorunları ile daha fazla 

ilgilenilmektedir. Bu durum hastalarımıza da yansımaktadır. 

Hastalarımız arasında kız/erkek oranı 1/1. 36 olarak erkekler 

lehinedir. Kızlar olguların %42.41'ini, erkekler %57.59'unu 

oluşturmaktadır. iki oran arasında \15 gibi oldukça bUyük fark 

olduğundan cinsiyet ile değişik konvülziyon tipleri arasındaki 

ilişkiyi doğru olarak belirlemek mtimkUn değildir. 

İstanbul 'un nüfusu oldukça karı şıktır, Türkiye'nin her yanında 

buraya gelip yerleşen ve yaşamlarını sürdüren insanların sayısı 

fazladır. Bunun etkisi olguların memleketlerinin dağılımına da 

yansımaktadır. 

Çalışmada belirtilen yaş, ailenin anamnezde söylediği, ilk 

konvülziyonun görülme yaşıdır. Hastalar gelişim nörolojisi 

polikliğine ilk konvülziyondan sonra geçen değişen sürelerde 

gelmekte, b.ı arada birçoğuna değişik tedaviler uygulanmaktadır. O 

zamanki konvülziyonun tipi ve/veya nedeni Gelişim Nörolojisi 

polikliniğine geldiği zamanki ile aynı olmayabilir. Gelişim 

Nörolojisi ı:olikliniğimle konan tanı hastanın başvurusundaki belirti 

ve bulgularına uygundur. Çoğu kez konvülziyonlar ilk başladığımla 

hastayı görüp değerlendirmediğimizden tanı ile yaş arasında ilişki 

kurmamız mtimkün değildir. 

Epilepsiler ve epileptik sendromlar başvuruyu izleyen birinci 

ay içinde ve en az bir yıl sonra, iki kez sınıf lanmıştır. Birinci ve 

ikinci tanılar bazı olgularda farklıdır. Bunun iki nedeni vardır. 

Birinci neden, ilk sınıflamanın zaman azlığı, anamnez almada 

zorlanma, konvülziyonun tarifinin iyi yapılamaması, bilgi/veri 

yetersizliği nedeni ile yanlış olması, izleme sırasında klinik, EEX,, 

görüntüleme yöntemlerindeki ve laboratuvar incelemelerimleki 

bulgulara dayanarak doğru tanının konmasıdır (örneğin fokal 
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kriptojenik epilepsinin tüberoz skleroza, kcınpleks parsiyel 

epilepsinin nörona! seroid lipofüksinoza bağlı olduğunun 

anlaşılması). İkinci neden ise epilepsilerin ve epileptik 

sendranların karakter değiştirmesi, bir sınıflama kategorisinden 

diğerine geçebilmesidir (örneğin West sendrcmunun LGS 'ye ya da basit 

parsiyel epilepsiye dönüşümü). Bu nedenle, hastaların 1-6 yıl 

süresince izlendiği grup ve 2. tanılar daha d::>ğru kabul edilerek 

epilepsilerin ve epileptik sendranların ayrıntılı incelemesi bu grup 

ile yapılmıştır. 

Epilepsilerin ve epileptik sendraııların ILAE 1989 sınıflaması 

en son ve ayrıntılı sınıflama olduğunda çalışmada kullanılmıştır. 

Literatürde görülen sınıflama ile ilgili çalışmalardan bir 

tanesi Manford ve ark. 'a aittir. 275 hekim, bir aylıktan bUyük 814 

olguyu ILAE 1989 sınıflamasına göre sınıflamıştır. Bunlardan kaç 

tanesinin çocuk yaş grubunda olduğu belli değildir ( 38). 

Bir başka çalışma.da Shah ve ark. gelişmekte olan bir ülkede, 1 

ay - 14 yaş arası 470 epilepsili ve epileptik sendromlu olguyu 1989 

ILAE sınıflamasına göre sınıflamıştır (49). 

Diğer bir çalışmada l.Diseau ve ark. mıayenehane ve hastane 

grubu olmak üzere iki ayrı grupta yaşları 0-70 arasında değişen 

toplam 986 olguyu 1989 ILAE sınıflamasına göre sınıflamıştır. 

Muayenehane grubunun %69.78'i, üniversite hastanesi erişkin ncSroloji 

kliniği grubunun %32.85'i çocuk yaş grubundadır (36). 

Eslava-Cobos ve Narino, gelişmekte olan bir ülkede, çocuk yaş 

grubundaki 182 olguyu, Viani ve ark. ise çocuk yaş grubundaki 645 

olguyu 1985 ILAE sınıf lamasına göre sınıflamışlardır (49). 

Lokalizasyona bağlı epilepsiler bizim çalışmamızda 1076 olgunun 

316' sında, %29.36 oranında görülmüştür. Bu oran Manford ve ark. 'da 

%31, Sbach ve ark. 'da %54, Loi sea u ve ark. 'nın muayenehane grubunda 
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%42. 37, hastane grubunda %44.19, Eslava-Cotos ve Narino'da %70 .4, 

Viani ve ark. 'da %45'dir (36, 38, 49). 

Loka lizasyona bağlı epilepsi oranı bizim çalışmamızda 

diğerlerinden daha düşüktür. Bu, Minford ve ark., l.Diseau ve ark. 

çalışmalarının erişkin yaş grubunu da içermesi, erişkinlerde 

özellikle semptomatik parsiyel konvülziyonların çocuklardan daha sık 

görülmesi ile açıklanabilir. · Shah. ve ark., F.slava-Cobos ve Narino, 

gelişmekte olan ülkelerde çocuk yaş grubunda bu çalışmaları 

yapnışlardır. Bu Ulkelerde özellikle semptcınatik parsiyel 

konvülziyonlara neden olan perinatal travmalar, M5S infeksiyonları 

(Tüberküloz-bakteriyel menenjit, meningoansefalit) İstanbul ve 

çevresinden daha sık görülebilir, parsiyel epilepsi oranının 

yüksekliği bunun yansıması olabilir. 

Lokalizasyona bağlı idiyopatik epilepsi oranı bizim 

çalışmamızda %3.15, bunun alt grupları olan sentrotemporal dik.enli 

selim çocukluk çağı epilepsisi %2 .69, oksipital paroksismalı çocukluk 

çağı epilepsisi %0 .46 olarak bulunmuştur. Primer okuma epilepsisine 

rastlanmamıştır. Manford ve ark'da bu oran %1.2' dir ve sadece 

Rolandik epilepsiye aittir. Diğer kategorilere rastlanmamıştır. Shah. 

ve ark. 'da lokalizasyona bağlı idiyopatik epilepsi %2. 3 oranında 

görülmUştür, bunların hepsi Rolandik epilepsidir. Loiseau ve ark. 

idiyopatik fokal epilepsileri beş bölfuııe ayırmışlardır: 

sentrotemporal dikenli selim.çocukluk çağı epilepsisi, beyin hasarlı 

çocuklarda selim sentrotemporal dikenli epilepsi, oksipital 

paroksismalı çocukluk çağı epilepsisi, çocukluk çağı selim frontal 

epilepsisi, çocukluk çağı selim psikcmotor epilepsisi. ±diyopatik 

parsiyel epilepsiler muayenehane hastalarında daha çok görülmektedir 

(%10. 75). Muayenehanedeki 138 olgunun 69 'unu sentroteııqx>ral dikenli, 

48'ini oksipital paroksismalı çocukluk çağı epilepsisi 

oluşturmaktadır (36, 38, 49). 
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Semptanatik parsiyel epilepsiler bizim çalışmamızda %17 

oranında görülmüştür. Bu oranın %0.9'u çocukluk çağı epilepsia 

parsialis kontinuasına, %16.91'i temporal - frontal - parietal -

oksipital lob epilepsilerine aittir. Fokal refleks epilepsisine 

,rastlanmamıştır. 

Temporal - frontal - parietal - oksipital lob epilepsileri ayrı 

ayrı belirlenememiştir. Poliklinikte olgular, b.:ınlar arasında ayrım 

yapabilecek kadar ayrıntılı sorgulanmamıştır. EEG'ler, rastgele 

olarak üç ayrı EEG aleti ile kısa sürede çekildiğinden ve her hastaya 

MRI, PET gibi incelemeler yapılamadığından odağın yerini tam olarak 

belirlemek ınümkün olmamıştır, daha genel ayrım yapılmıştır. 

Prospektif bir çalışmada hastanın anamnezi, nörolojik muayene 

bulguları, EEG trasesi, nöroradyolojik bulguları eş zamanlı olarak 

değerlendirilirse odağın yeri daha kesin olarak saptanabilir. Ancak, 

bu kadar ayrıntılı yer belirlemesi sadece bazı tedaviye dirençli 

epilepsi olgularının mikrocerrahisi öncesinde gereklidir. 

Poliklinikten izlenen hastaların tedavileri açısından önemi yoktur. 

Semptaınatik fokal konvülziyonlar gelişim nörolojisi p:,likliniğinde 

basit, kompleks, sekonder jeneralize olarak izlenmektedir, b.:ı 

çalışmada da ayrım a:ynı şekilde yapılmıştır (7, 45, 55). 

Manf ord ve ark. 'nın çalışmasında semptomatik parsiyel epilepsi 

oranı %11.8 olarak bulunmuştur. Olguların odağın bulunduğu loblara 

göre ayrılmasına çalışılmıştır. Ancak kesin ayrım milmkün olmamıştır. 

Bu araştırmacılar da semptomatik parsiyel epilepsilerin IlAE 1989 

sınıflama şemasının geniş kitlelere uygulanamayacağını ve 

fizyopatoloji, tedavi açısından fazla öneminin olmadığını 

belirtmişlerdir (38). 

Shah ve ark. 'nın çalışmasında lokalizasyona bağlı semptanatik 

epilepsiler %24.25 oranında görülmüş, ayrıntılı lokalizasyon 

bildirilmemiştir (49). 
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Loiseau ve ark. 'nın çalışmasında fokal semptomatik epilepsiler 

muayenehane grubunda %13 . 71 , has tane grubunda %27. 03 oranında 

görülmUştür. Semptomatik olgular hastaneye daha fazla başwrmaktadır, 

ayrıca beyin tüni:>rleri ve serebrovaskUler olaylar erişkinlerde daha 

fazladır ( 36) . 

Manford ve ark. 'nın çalışması tüm yaş gruplarını kapsadığı 

halde muayenehane grubunu içerdiği için semptcmatik parsiyel epilepsi 

oranı düşüktür. 5hah ve ark. 'nın çalışmasında, oranın yüksek olması 

perinatal travmalar, hipoksik iskemik ansefalopati, MSS 

infeksiyonlarının sık görülmesi ile açıklanmaktadır (49). Loiseau ve 

ark. 'nın hastane grubunda yatan erişkin hastaların daha çok olması 

nedeni ile oran yüksek bulunmuştur (36). 

Lokalizasyona bağlı kriptojenik epilepsiler bizim çalışmamızda 

%9.20 oranında, Manford ve ark.'da %17.9, Shcın ve ark. 'da %27.44, 

Loiseau ve ark. nruayenehane grubunda %17. 91, hastane grubunda %16 .57 

oranında görülmüştür. lokalizasyona bağlı kriptojenik epilepsi terimi 

ilk kez 1989 sınıf lamasında kullanıldığından Eslava-Cooos ve 

Narino'nun, Viani ve ark. 'nın çalışmalarında l:x.ı kategori yer 

almamıştır (36, 38, 49). 

Jeneralize epilepsiler ve epileptik sendranlar bizim 

çalışmamızda %46.10 oranında görülmüştür. Bunun %20.35'i 

idiyopa tik tir . Piknolepsi %4. 64 oranında görül ürken jilvenil absans 

epilepsisine rastlanmamıştır. Bu iki durum birbirine çok yakın 

olduğım.dan tüın hastalar çocukluk çağı absans epilesisi olarak 

değerlendirilmiş olabilir. %0 .83 oranında göriilen refleks 

epilepsisinde konvülziyonlar en sık televizyon, sıcak banyo ile 

uyarılmaktadır. Diğer idiyopatik jeneralize epilepsiler %14. 77, 

jüvenil miyoklonik epilepsi %0. 9 oranında görülmilş, uyanınca gelen 

tonik klonik jeneralize konvülziyonlu epilepsiye rastlanmamıştır. 
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Manford ve ark. 'nın çalışmasında tOm jeneralize epilepsiler 

%8.1, idiyopatik olanlar ise %6.8 oranında görülmüştür. Çocukluk çağı 

absans epilepsisi ve jüvenil absans epilepsisi birlikte 

değerlendirilerek %1. 6, jüvenil miyoklonik epilepsi tı. 1, diğer 

idiyopatik jeneralize epilepsiler %4.1 oranında bulunmuştur (38). 

Shah ve ark. 'nın çalışmasında jeneralize epilepsiler %26 .4, 

idiyopatik olanlar %15. 32 oranında bildirilmektedir. Bunun %5. 31' ini 

refleks epilepsi ler , %8 . 08 'ini diğer idiyopat ik jene ral ize 

epilepsiler oluşturmaktadır. Pilmolepsi %0.42, jüvenil absans 

epilepsisi %0.21, jüvenil miyoklonik epilepsi %0.21, süt çocuğunun 

selim miyoklonik epilepsisi %0.84 olguda görülmüştür. Eıı sık refleks 

epilepsi nedeni burada da televizyon olarak belirtilmektedir. Ayrıca, 

altı yaşından büyük çocuklarda ateşle uyarılan konvülziyonlar da hı 

gruba sokulmuştur ( 49) . 

Loiseau ve ark. 'nın çalışmasının ııııayenehane grubunda 

idiyopatik jeneralize epilepsiler %35.82 olguda görülmüştür. Bunların 

dağıl:ımı şöyledir: çocukluk çağı absans epilepsisi %9. 34, jüvenil 

absans epilepsisi %2. 65, jüvenil miyoklonik epilepsi %54. 83, 

uyanırken gelen grand-mal epilepsi %1.86, diğer jeneralize 

epilepsiler %12. 46. Hastane grubunda idiyopatik jeneralize epilepsi 

oranı %16.20'dir (36). 

Kriptojenik veya semptoma.tik jeneralize epilepailer bizim 

çalışmamızda %14.68 oranında görülmüştür. West sendroımı %8. 73, LGS 

%4.46, miyoklonik astatik konvülziyonlu epilepsi %1.48'lik bölümleri 

oluşturmaktadır. 

Manford ve ark. 'nın çalışmasında kriptojenik veya semptanatik 

jeneralize epilepsiler grubunda hiç olgu yoktur (38). 
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Shah ve ark. 'nın çalışmasında West sendranu %1.27, LGS %0.85, 

ıniyoklonik astatik konvülziyonlu epilepsi \1.27, ıniyoklonik absanslı 

epilepsi %0.42 oranında bulunmuştur(toplam %3.28). 

Loiseau ve ark. 'nın muayenehane grubunda kriptojenik veya 

semptamatik epilepsiler %3.74, West sendrcmu %2.64, LGS %0.78 

oranında görülmüştür. Hastane grubunda erişkinler çok olduğundan tu 

oranlar daha düşüktür (36). 

Bizim çalişmamızda, West sendranu ve LGS oranı diğer 

çalışmalardan daha yüksek bulunmuştur. Bu, iyi tedavi edilmeyip West 

sendranuna dönüşen yenidoğan konvülziyonlarının çokluğu, gelişim 

nörolojisinin merkez olması ve tedaviye zor yanıt veren bu tip 

hastaların çevre hastaneler den hemen sevk edilmeleri ile 

açıklanabilir. LGS oranı diğer çalışmalardan daha yüksek olmasına 

karşın beklendiği kadar çok değildir, ÇUnkü West aendranlarının bir 

kısmı tedavi sırasında infeksiyon gibi nedenlerle daha LGS gelişmeden 

kaybedilmektedir . 

Semptamatik jeneralize epilepsiler bizim çalışmamızda olguların 

\11.5'ioi oluşturmaktadır. Bunların %7.52'si non spesifik etyolojiye, 

%3.53'ü spesifik sendromlara bağlıdır. Spesifik sendranlardan iki 

nörodejeneratif hastalık, 1 Leigh sendrcmu olduğu düşünülen olgunun 

tanısı laboratuvar yön temler inin yetersizliği nedeni ile 

kanıtlanamamıştır. 

Manford ve ark. 'nın çalışmasında nonspesifik etyolojiye bağlı 

epilepsiler ıı.ı, spesifik sendranlar %0.2 oranında bulunmuştur (38). 

Shah ve ark. 'nın çalışmasında erken infantil epileptik 

ansefalopati %0.64, spesifik sendranlar %6.59 oranında görülmüştür. 

Loiseau ve ark.'nın çalışmasının muayenehane grubunda non 

spesifik etyoloji %0.93, spesifik sendraml.ar %1.55, hastane grubunda 
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ise oon spesifik etyoloji \1. 45, spesifik sendromlar %0. 87 oranında 

bulunmuştur { 36). 

Bizim çalışmamızda non spesifik etyolojiye J::ıağlı semptanatik 

jeneralize konvülziyon oranı diğer çalışmalardan daha yUksek 

bulunmuştur. Bu, jeneralize konvülziyonlu hastalarda daha fazla 

görüntüleme yöntemlerine l:eşwrulması ve minimal de olsa intrakranial 

patoloji saptanması ile açıklanabilir. 

Tüın jeneralize epilepsilerin ve epileptik sendromların oranı 

Eslava-Cobos ve Narino'nun çalışmasında %22, Viani ve ark. 'nın 

çalışmasında %47.2 olarak belirtilmiştir. 

Fokal veya jeneralize olduğu belirlenemeyen epilepsilerin oranı 

bizim çalışmamızda %9.48 olarak bulunmuştur. Bunların %0.37'sini süt 

çocuğunun ciddi miyoklonik epilepsisi, %7.43'ünü fokal ve jeneralize 

kamponentli diğer belirlenemeyen epilepsiler, %1. 68' ini fokal veya 

jeneralize özelliği olmayan epilepsiler oluşturmaktadır. 

Manford ve ark. 'nın çalışmasında sadece jeneralize veya fokal 

özelliği olmayan olgular vardır ve oranı %23.3 'dür ( 38). 

Shah ve ark. 'nın çalışmasında %15.5 oranında bulunan 

belirlenemeyen epilepsilerin %0.21 'ini süt çocuğunun ciddi miyoklonik 

epilepsisi, %5.32'sini foka! ve jeneralize konvülziyonlu epilepsiler, 

%10'unu foka! veya jeneralize özelliği olmayan epilepsiler 

oluşturmaktadır (49). 

Loiseau ve ark.' nın muayenehane grubunda belirlenemeyen 

epilepsiler %6.85 oranında görülmektedir. Bunların %2.SO'i fokal ve 

jeneralize konvülziyonlu, %4 .04 'il foka! veya jeneralize özelliği 

olmayan epilepsilerdir. Hastane grubunda ise oran %8.14'dür ve hepsi 

fokal veya jeneralize özelliği olmayan epilepsilerdir ( 36). 
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Esla va-Cobos ve Narino'nun çalışmasında belir leneıreyen 

epilepsiler %1. 7, Viani ve ark. 'nın çalışmasında ise %7 .8 oranında 

görülmüştür ( 49). 

özel sendranlar (duruma bağlı epilepsiler) bizim çalışmamız.da 

%15. 05 oranında bulunmuştur. Bunun %12.83'ünü febril konvülziyonlar, 

%1.02'sini izole konvülziyon veya izole status . epileptikus, 

%1.20'sini akut ınetabolik konvülziyonlar oluşturmaktadır. 

Manford ve ark. 'nın çalışmasında · duruma bağlı epilepsiler %37 .6 

oranında görülmüştür. Bunmı %27'sini febril konvülziyonlar, %7.2'sini 

izole konvülziyon/statuş , epileptikus, %3. 3' ünü akut ınetabolik 

konvülziyonlar oluşturmaktadır (38). 

Shah ve ark. 'nın çalışmasında özel sendromlar %4 oranındadır ve 

bunların hepsi izole konvülziyonlardır. Febril konvülziyonlar, 

elektrolit bozuklukları, travma, kanamaya bağlı konvülziyonlar 

çalışmaya alınmamıştır (49). 

Loiseau ve ark. 'nın muayenehane grubunda izole konvülziyonlar 

%5.29, alkolik epilepsi %0 .3, hastane grubunda izole konvülziyonlar 

%16.28, alkolik epilepsi %9.01 oranında bulunmuştur (36). 

Eslava-Cobos ve Narino'nun çalışmasında özel sendromlar %5.9 

olarak görülürken, Viani ve ark. 'nın çalışmasında bu grupta basta 

yoktur ( 49 ) . 

Shah ve ark., Loiseau ve ark. E.slava-Cobos ve Narino, Viani ve 

ark. 'nın çalışmalarında, sırası ile %2. 7, %3.11-%2.32, %5.5, %1.9 

oranlarında sınıflanamayan olgular vardır ( 36, 38, 49). 

Epilepsileri ve epileptik sendromları ILAE 1989 sınıflamasına 

göre gruplayan bizim çalışmamız ile yine 1989 sınıflamasını kullanan 

3 çalışma tablo X'da karşılaştırmalı olarak görülmektedir (36, · 38, 

49). 
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Tablo X: Epilepsileri ve epileptik sendrcınları ILAE 1989 

sınıflamasına göre gruplama çalışmaları 

Epilepsiler/Sendramlar 

Çabşı:ı:ın 
~ bıiıh .Jeııera1İ2e ~ 

dguaayı.,ı Sı:u4"1_,, Fı:ial+ Fdaıt/ Fcı1ıil 

~ Seı14•ııaik ~ ~ wya ~ ~ jeımı1iaı 

~ dıtil 

Bimn 29 .3 46 .1 9.4 
çalışuıanrı. 

Dıwunıı bıiıh 

Jaıle Aba 

8fllpO-

ırıımk 

15 .o 

JF1076 3.1 17 9.2 20.3 14.6 11 7.80 ı. 6 12.8 ı.o 1.2 

Mıııbdw 31 8.1 23.3 37.6 
ıık. 

ıı=:814 ı. 3 11.8 17.9 6.8 o ı. 4 o 23.3 27 7.2 3.3 
~ 

Shıhwıık. 54 26 .4 15.6 4 
n=470 

2.3 24.2 27.4 15.3 3.8 15.5 5.5 10 - 4 -
laıııaıw 42 .3 42 6.8 5.6 

ak 
JP642 10.7 13.7 17.9 35.8 3.7 2.4 2.8 4 - 5.3 -

* tablodaki rakamlar % oranlarını göstermektedir. 

Bizim çalışmamızda fokal epilepsilerin oranının diğer 

çalışmalardan düşük olması, fokal konvülziyonların belirgin olmayan 

şekillerinin iyi tanınıp gelişim nörolojisine gönderilmemesi ve 

idiyopatik ve kriptojenik foka! epilepsilerin gelişim nörolojisi 

merkezi dışında kolay izlenebilmesi, tedavi edilebilmesi ile 

açıklanabilir. 

Jeneralize epilepsilerin birçoğu yaşa bağlı olduğundan çocuk 

yaş grubunu kapsayan bizim çalışmamızda jeneralize epilepsi oranı 

yüksek bulunmuştur. Ayrıca bizde daha sık görülen genetik kökenli 

jeneralize epilepsiler ile bu grubun içinde yer alan tedavisi zor 

epilepsi tipleri de {West S, LGS) bu oranı daha da artırmıştır. 
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Semptc:ınatik ve/veya tedavisi zor epilepsi tipleri (kategori 

1.2, 2.2, 2.3) hastane olgularını içeren bizim çalışmamı·zda ve Shah 

ve ark. 'nın çalışmasında daha yüksek oranda görülmektedir. Bu 

farklılık olasılıkla yukarıda belirtilen açıklama ile ilgilidir. 

Febril, izole, akut ıretabolik konvülziyonlu olgular 

devrede hastaneye başvursalar da genellikle takiplerinin 

akut 

çocuk 

nörolojisi merkezinden yapılması gerekmemektedir. Bu nedenle, gelişim 

nörolojisi polikliniğinden izlenen duruma bağlı konvülziyonların 

oranı rölatif olarak düşüktür. 

Epilepsilerin ve epileptik sendromların 1989 ILAE 

sınıflamasında gelişimsel serebral ananalili ya da fakcmatozlu 

olguların hepsi "spesifik etyolojiye bağlı semptomatik jeneralize 

epilepsiler" grubuna sokulmuştur. Bu olgularda West sendrcmu, LGS 

oldukça sıktır ayrıca bazılarında sadece semptomatik fokal 

epilepsiler de görülmektedir. Bu olguların etyolojileri, laboratuvar 

ve nöroradyolojik bulguları, tedavileri, prognozları da 

birbirlerinden farklıdır. Bunların tek bir grup olarak alınması 

yerine diğer olgular gibi konvülziyon tipine, EEG, nöroradyolojik 

bulgulara göre sınıflanması belki de daha anlamlı olacaktır. Eh 

azından "spesifik etyolojiye bağlı semptoma.tik fokal epilepsiler" 

kategorisinin sınıflamaya eklenmesi gereklidir. 

1989 sınıflamasında non spesifik kategorilerin bulunması tilin 

olguların sınıflanmasını sağlamaktadır. Oysa bu sınıflamadaki 1.3, 

3.1 (diğer belirlenemeyen jeneralize epilepsiler), 3. 2, 4.1 (izole 

konvülziyonlar) kategorileri aslında belirsiz.dir. Bu gruplara 

yerleştirilen olgulara tanı konmuş gibi yanlış bir düşünce 

doğmaktadır. Bizim çalışmamızda 197 hasta ki bu da olguların 
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%18.30'unu oluşturmaktadır bu kategorilerden birine sokulmuştur. 

Manford ve ark. 'nın çalışmasında bu oran %41.2, Shah ve ark. 'nın 

çalı~sında %38 .29, Loiseau ve ark. 'nın muayenehane grubunda %24. 76, 

hastane grubunda %24.71'dir. Tanı yöntemleri ilerledikçe bı 

konvülziyonların etyolojilerinin daha iyi anlaşılması ve spesifik 

gruplara sokulmaları mümkün olacaktır. 
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ÖZET 

Bu çalışma, İstanbul Universitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk 

Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Geliş.im Nörolojisi BD. polikliniğine 

konvülziyon nedeni ile başvuran hastalarda 1989 11.AE epilepsi ve 

epileptik sendrom sınıflamasının uygulanabilirliğini değerlendirmek, 

kendi hasta grubumuza ve olanaklarımıza uygun olarak polikliniğimiz.de 

kullanılabilmesi için gereken değişiklikleri yaprak, çeşitli ILAE 

sendranlarının rölatif insidansını belirlemek, epilepsilerin ve 

epileptik sendromların tanı kriterlerini tekrar gözden geçirmek amacı 

ile yapılınışt ır. 

Gelişim N::Srolojisi ı:olikliniğine 1. 1.1988-31.12 .1991 tarihleri 

arasında konvülziyon nedeni ile başvuran 1 ay - 15 yaş arası 2419 

hastanın ıx>liklinik kartları incelenerek sınıf lanmıştır. Hastaların 

%42.4l'i kız, %57.59'u erkektir. Bu olgulardan 1076'sı (%44.48) 1-6 

yıl arası izlenmiş ve 2. kez sınıflama çalışmasına alınmıştır. 

Sınıflamada ailenin verdiği anamnez, konvülziyonun tarifi veya 

gözlenmesi, başlama yaşı, etyolojisi, fizik-nörolojik muayene, iktal 

ve/veya interiktal EEG, US/BBT/MRI bulguları, tedaviye yanıt göz 

önünde tutulan kriterlerdir. 

konvülziyonun başlama yaşına, 

gruplandırılmıştır. 

Olgular cinslerine, memleketlerine, 

izleme süresine ve tanılarına göre 
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1-6 yıl arası izlenen olgular ile Epilepsilerin ve epileptik 

sendranların 1989 ILAE sınıflaması esas alınarak yapılan hı 

çalışmanın sonuçları şöyledir: 

1- Lokalizasyona bağlı epilepsiler %29.36 oranında görülmüştür. 

Bunların \3.15'i idiyopatik, %17'si semptomatik, %9.20'si 

kriptojeniktir. 

2- Jeneralize epilepsiler %46.10 oranında bulunmuştur. Bunların 

%20.35'i idiyopatik, %14.68 kriptojenik veya semptoma.tik., 

%11.5' i semptamatiktir. 

3- Fokal veya jeneralize olduğu belirlenemeyen epilepsiler 

%9.48 oranında görülmüştür. Bunların %7 .B'i fokal ve 

jeneralize konvülziyonlu, %1.68'i fokal veya jeneralize 

özelliği olmayan konvülziyonlu epilepsilerdir. 

4- Duruma bağlı epilepsiler US.5 oranında bulunmuştur. Bunun 

%12.83'ünü febril konvülziyonlar, %1.02'sini izole 

konvülziyonlar ve izole status epileptikus, %1.2'sini akut 

semptoma.tik konvülziyonlar oluşturmaktadır. 

Epilepsilerin ve epileptik sendromların II.AE 1989 

sınıflamasında, sınıf lanmış gibi görülen aslında belirsiz kalan 

olgular vardır. Epilepsilerin etyolojisi ve fizyopatolojisi 

aydınlatılmaya devam edildikçe bu belirsiz olgular daha spesifik. 

kategorilere sokulacaktır. 

Sınıflamanın klinik ve araştırma değerinin olabilmesi için yeni 

gelişmelerin ışığında sık sık gözden geçirilmesi gerektiği sonucuna 

varı 1mı ştı r. 
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