
Çiğdem Özkara
İstanbul Üniversitesi

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı

Beyindeki bir grup nöronun aşırı deşarjı
sonunda ortaya çıkan ve klinikte gelip 
geçici, motor, duysal, duygusal, bilişsel, 
otonom; sıklıkla pozitif bazen de negatif 
belirtilerle ortaya çıkan durumdur.
Nöbet sadece bir semptomdur !



I. Parsiyel (fokal):
◦ A. Basit (bilinç tutulumu yok)
◦ B. Kompleks (bilinç tutulumu var)
◦ C. Sekonder jeneralizasyon gösteren p.n.
II. Jeneralize:
◦ A. Absans
◦ B. Myoklonik
◦ C. Klonik
◦ D. Tonik
◦ E. Tonik-klonik
◦ F. Atonik
III. Sınıflandırılamayan

Genetik yatkınlık (TS, NF, metabolik h...)
Konjenital anomaliler (Sturge-Weber, Kortikal 
Displazi)
Ante , perinatal injury (Enf, kanama, anoksi..)
Travma
Enfeksiyonlar (HSV, abse, menenjit, parasitik 
enf-sistiserkozis)
Vaskuler nedenler (CVA, AVM, venoz tromboz..)
Serebral tumorler
Toksik (alkol, ilaç, ağır metal..)
Metabolik (Ca, Mg, Na, glukoz..)



Serebral nöronların aşırı deşarjlarına bağlı
nöbetlerle karakterize, değişik etyolojiler 
nedeniyle olabilen kronik beyin hastalığıdır. 
Nöbetlerin tekrarlama eğiliminin bulunduğu 
kronik durumdur.

I. Parsiyel (Lokalizasyonla ilişkili)
II. Jeneralize
III. Fokal yada jeneralize olduğu anlaşılmayan 

(Yeni doğan nöbetleri, ESES, Landau-Kleffner )
IV. Özel send.

(Febril nöbet, izole nöbetler, akut metabolik veya toksik 
durumlarda olan nöbetler: alkol, eklampsi,vb.. )



Parsiyel (fokal,lokal) 
Epilepsiler Jeneralize Epilepsiler

◦ İdiyopatik
Santro temporal 
dikenli iyi huylu 
(Rolandik)
Oksipital Paroksizmli 
Çocukluk çağı

◦ Semptomatik
Temporal Lob 
Epilepsisi
FLE
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OLE

◦ Kriptojenik

İdiyopatik
◦ İyi huylu neonatal familyal 

konvulzyon
◦ İyi huylu neonatal 

konvulsiyon
◦ İyi huylu myoklonik epilepsi
◦ Çocukluk çağı absans epilepsi
◦ Juvenil myoklonik epilepsi
◦ Juvenil Absans epilepsi
◦ Uyanma sonrası JTKN
Kriptojenik veya 
semptomatik
◦ West send
◦ Lennox-Gastaut
◦ Myoklonik astatik epilepsi
◦ Myoklonik absans epilepsi
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Epilepsiler

Dirençli 
nöbetler

Kolay kontrol edilenler 

Kontrolü zor olanlar

En az bir yıl nöbetsiz
%45

Antiepileptik ilaçlara cevap
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Role of the lesionsRole of the lesions
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Lezyonların rolü

Parsiyel epilepsiler: AEİ lara cevap

Uygun antiepileptik ilaçların, yeterli sürede ve 
yeterli dozda verilmesine karşın hastanın nöbet 
geçirmeye devam etmesi 
Yaşam kalitesi nöbetler, AEİ’lar ve epilepsinin 
sosyal sonuçları nedeniyle bozulur
Tanım üzerinde konsensus yok



İlaca direncin grade sistemi ile tanımı:
Öneri:
Grade I : maksimal tolere edilebilecek dozda 1 
primer ilaca karşın cevapsızlık
Grade II: 2 primer ilaca karşın cevapsız 
◦ ard arda (IIA) veya kombinasyon (IIB) 
Grade III: 3 veya daha fazla ilaca karşın 
cevapsız
◦ ard arda (IIIA) veya kombinasyon (IIIB) 

Nöbetlerin sadece baskılanması
değil önlenmesi
Şu anki ajanların etkisiz kalması
Toksisite ve intolerans



Etki mekanizmasının açıklanmış olması
Etkinliğinin kanıtlanmış olması
Geniş spektrum
Yan etkilerinin az olması
Farmakokinetik  özelliklerinin basitliği 
Kolay doz ayarlanması
Ucuz olması

İdeal AEİ’dan beklentiler: 
To fit the FIT , To fit the patient

Ilo E. Leppik

•İlk ilaç monoterapi seçmede en önemli etkenler: 
tolerabilite ve uzun süreli güvenlik 
•Eğer ilk AEİ düşük dozda tolere edilemez veya yeterli 
dozda nöbetleri kontrol edemezse alternatif bir ilaçla 
yer değiştirilir
•Eğer iyi tolere edilen AEİ kısmen düzelme sağlamaya 
karşın nöbetler tamamen ortadan kaldıramazsa 
kombinasyon tedavisi denenebilir
•Eğer mutlaka gerekiyorsa iki veya en fazla üç ilaç
yararlı olabilir
• İki iyi tolere edilen ilaca cevap vermeyen 
epilepsilerde epilepsi cerrahisi gündeme gelmelidir



PARSİYEL JENERALIZE

Mesial temporal lobe 
epilepsi –Hipokampal 
skleroz
Kortikal gelişimsel 
malformasyon (Kortikal 
Diplaziler, Sturge Weber Send., 
Tuberoz Skleroz…)
Tumor
SSS infeksiyonu
Travma
Kronik alkolizm
Serebro Vaskuler Olay

Yenidoğan: Erken infantil  
epileptik : Ohtahara ve erken 
myoklonik ensefalopatiler
Süt çocuğu: West S, Dravet S
Çocuk: Lennox-Gastout S
Ergen: Progresif Myoklonik 
Epilepsi
(Lafora’s, Unverrich Lundborg 
hastalığı, MERRF..)

ICEES (1989)
Lokalizasyonla ilişkili 
epilepsiler
Temporal Lob Epilepsisi

1. Amygdalo-hippocampal 
(mediobasal limbik 
veya rhinensefalik ) 
nöbetler – Mesial 
Temporal Lob 
Epilepsisi (MTLE)

2. Lateral temporal 
nöbetler 

Yeni öneri ILAE (J. Engel 
2001)
Semptomatik veya 
muhtemelen semptomatik 
epilepsiler
1. Limbik epilepsiler

MTLE-Hipokampal 
Skleroz (HS)
diğer

2. Neokortikal epilepsiler



Minimum kriterler:
CA1 ve endfolium nöron kaybı ve glioz
transizyonel korteksin görece korunması (antero-
posterior aksda gövde ortasında ölçüm).
Döngülerde reorganizasyon yani mossy liflerde 
filizlenme

Ek bulgular:
1) Dentat dispersiyon (50%); 
2) DG dışında reorganizasyon (CA1)
3) Ekstrahipokampal patoloji (temporal ak madde)

ILAE Commission Report. Mesial temporal lobe epilepsy with hippocampal sclerosis.
Epilepsia. 2004 Jun;45(6):695-714. 

GFAP immun boyama

HipHipokokampal Sampal Skklerolerozz

DG

CA 1



Latent periodLatent period
EpileptogenezEpileptogenez

Genetik?

Önceden varolan anomali?

Uzamış febril 
nöbet

Hipoksi- anoksi
Infeksiyon
Travma

Başlangıç tetikleyici 
hasar Hipokampal

Skleroz

Temporal
Lob epilepsi

EEG: ön temporal 
keskin/yavaş dalga

Nöropsikoloji: material 
spesifik bellek 
bozukluğu
MRI: Hipokampal atrofi 
ve skleroz
Patoloji: HS (özgün 
nöron kaybı)

Öykü: kompleks febril 
nöbet

Başlangıç: 1. dekad 
sonu

Prognoz: remisyon,
dirençli
Nöbet: Aura, kompleks 

parsiyel
SJTKN seyrek
NM: normal



Sık izole auralar: epigastrik yükselen his, olfactor,gustator 
and psişik fenomenlerle birlikte , kendisini algılamada 
değişiklikler..
Kompleks parsiyel nöbetler: Dik bakma, oro-alimentar 
otomatizm, unilateral distonik postur (kontralateral fokus), 
ipsilateral (el) otomatizm, ipsilateral baş deviyasyonu...
Postiktal dönem: olaya amnezik, konfuzyonel dönem
Nöbetler mensturasyon, enfeksiyon, uykusuzluk, stress artar
Jeneralize tonik klonik nöbetler sık değil

Nöbet semiyolojisi



Hemimegalensefali
Şizensefali
Lizensefali
Nöronal heterotopi:

-Mono veya bilateral periventriküler heterotopi       
Polimikrogyri: - bilateral perisilvian

- parieto-occipital
- unilateral       

Kortikal GeliKortikal Gelişşimsel Malformasyonlar (MCD)imsel Malformasyonlar (MCD)



 

Kortikal Laminar BozulmaKortikal Laminar Bozulma Dev NDev Nööronlar         ronlar         

Dismorfik NDismorfik NööronlarronlarBalon HBalon Hüücreler creler 

PatolojiPatoloji

Tip ITip I: Dismorfik nöron ya da balon hücre yoktur

Tip IA: İzole yapısal anormallikler (dislaminasyon, 
Hafif MCD’nin diğer anormallikleriyle beraber 
ya da değil)
Tip IB: Yapısal anormallikler + dev ya da immatür 

olan ancak  dismorfik olmayan nöronlar 

Tip II:Tip II: Taylor tipi FKD ( dismorfik nöronlar ± balon  hücreleri)

Tip IIA: Dismorfik nöronları olan, 
balon hücreleri olmayan yapısal anormallikler

Tip IIB: Dismorfik nöronlar ve 

balon hücreleri olan yapısal anormallikler

. 



Havva  13y
Dual patoloji

Febril nöbet : 1y
Nöbet başlama yaşı: 9y
Aura: korku
Boş bakış, oroalimentar 
otomatizm, sol kol tonik hareket

HT



HT

Focal cortical dysplasia 
Type 2a (Balon hücresiz 
Taylor )

Artmış nöronal eksitabilite
- Displastik ve dev nöronlarda artmış NR2A/B   

reseptörleri
- Displastik ve dev nöronlarda artmış GluR2/3   
reseptörleri

Azalmış nöronal inhibisyon
- Displastik nöronlarda azalmış GABAA β1-, β2-
α1-, α2 reseptörleri  



• AEİ’lerin yüksek doz ve çok sayıda kullanılması yan 
etkiler ve tedavi maliyetinde artış

• Mortalite  genel nüfusa göre  iki kat fazla
• Psikososyal yaşam olumsuzlukları:

• Yaşam kalitesinde düşme :iş, eğitim, çalışma, spor, eğlence ve 
motorlu araç sürücülüğü gibi konularda sınırlamalar 

• Depresyon oranında artma ve kognitif sorunlar

Jeneralize :
AEİ yeniden düzenlenmesi
Palyatif cerrahi (korpus kallozotomi, VNS)
Ketojenik diet

Parsiyel :
Rezektif cerrahi

Multifokal veya odak bulunamayan :
Vagal sinir uyarımı
İlaç çalışmaları




