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Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Epileptik nöbetler ve Epilepsilerin sınıflamaları çok farklı uzmanlık alt dallarının (nöroloji, çocuk nörolojisi, psikiyatri, nöroşirürji, genetik 
ve moleküler biyoloji, histo-patoloji, radyoloji vb.) ilgi alanına girmektedir ve her birinin sınıflama gereksinimleri farklı olduğundan olsa 
gerek, bu alanda sınıflama çalışmaları son 15 yılda bilgi birikimiyle orantısız bir tartışma konusu olmuştur ve gelinen noktadaki muğlaklık 
konunun kavranması, eğitim, bilimsel araştırmalar, prognoz belirleme, ilaç çalışmaları gibi bir çok alanda ortak bir dil oluşumunda ciddi bir 
engel oluşturmaktadır. Farklı sınıflama önerilerinin karşılaştırması, olumlu ve olumsuz eleştiriler bu yazının sınırlarını aşar, o nedenle kısa 
bir özetle güncel bilgi birikimimiz ve bilgi eksiklerimiz ışığında daha çok klinik pratiğimiz ile tıp öğrencileri ve uzmanlık öğrencilerimizin 
eğitimi düzeyinde şimdiki durumumuzu açıklamaya çalışacağım.

Sınıflama önerileri ile ilgili güncel sorunlar şu maddelerle özetlenebilir; 
1. Nöbet-Epilepsi-Sendrom kavramları
2. Fokal-Jeneralize Epilepsi Kavramları

a. İdiyopatik ve Genetik ve Kriptojenik (nedeni bilinmeyen) ve Semptomatik (Yapısal-Metabolik) Kavramları

Epileptik Nöbet/Epilepsi/Sendrom Sınıflaması Arasındaki Temel Farklılıklar
Epileptik nöbet; nöronların anormal, aşırı ve/veya senkron aktivitesine bağlı geçici olarak görülen belirti ve bulgular olarak tanımlanır. 
Klinik belirtiler nöbeti oluşturan anormal ve aşırı deşarjların kaynaklandığı bölgeye ve bu deşarjların yayılım hızına ve yayıldıkları bölge-
lerdeki fonksiyonel alanların etkilenim derecesine bağlıdır. Nöbet geçici bir sürede gözlenebilen bir fenomendir. Klinik pratikte nöbetin 
sınıflaması, doğrudan gözleme, bir görgü tanığını dinlemeye ya da video kaydının izlenmesine dayanır.

Epilepsi ise beyinin sürekli epileptik nöbet oluşturmaya yatkınlığı ile karakterize olan kronik bir durumdur. Bu yatkınlığa neden olan fak-
törler (genetik yatkınlık, tümörler, damarsal hastalıklar, immünolojik süreçler, travmalar enfeksiyonlar, çevresel toksinler, nörodejeneratif 
hastalıklar vb.) çok heterojendir ve prognoz altta yatan etyolojiye bağlıdır. 

Sendrom bir arada görülen, belirti ve bulgular kümesidir, bir hastalığın aksine bilinen tek bir etyolojisi ya da patolojisi yoktur. Bu nedenle, epi-
leptik nöbetlerin aksine, epilepsinin veya bir elektro-klinik sendromun tanısı; doğrudan gözlem ya da video kaydının izlemi ile konulamaz; bunun 
için başlangıç yaşı, etyoloji, aile öyküsü, nöbet sıklığı, görüntüleme yöntemleri, presipitan faktörler ve EEG gibi ek bilgiler gereklidir. 

Sendrom Tanısı Neden Önemlidir?
Sendrom tanısı prognozun belirlenmesine yardımcı olur. Bir nörolog örneğin parezisi olan bir hastayı değerlendirirken tüm dikkatini, be-
lirti ve bulguları etyolojisi belli olan bir hastalık ya da sendromun çerçevesine oturtmaya çalışır. Örneğin sağ hemiparezi, serebral infarkt’a, 
serebral hemorajiye veya serebral tümöre bağlı ortaya çıkabilir, tedavimiz sağ hemipareziye yönelik değil, allta yatan etyolojiye yöneliktir 
(kanama-infarkt ya da tümör’ün tedavisi gibi) ve açıkça birbirlerinden çok farklı yaklaşımlara gerek vardır. Doktorun bulguları (nöbetlerde 
olduğu gibi) bir sendroma (epilepsiler gibi) oturtmaya çalışması bulguların değil sendromların ya da hastalıkların doğal bir seyrinin olması 
nedeniyledir. Böylelikle hastaya; prognoz, genetik geçiş, risk faktörleri, ve en uygun tedavi seçenekleri gibi pratik bilgiler verilebilir.
 
Nöbet Tanısı Neden Önemlidir?

1. İlaç Seçimi
Epilepsi klinik pratiğinden bir örnek vererek açıklayacak olursak; juvenil myoklonik epilepsi ( JME) veya juvenil absans epilepsi ( JAE) veya 
mesial temporal lob epilepsili (MTLE) üç ayrı hastayı ele alalım, her üç hasta da doktora jeneralize tonik-klonik ( JTK) tipte veya sadece 
bilinç kaybı ile karakterize “dalma” nöbetleri nedeniyle başvurabilir, ancak her üçünde de eşlik eden diğer nöbet tipleri, prognozları, 
seçilecek tedaviler, tedavinin sonlandırılması, genetik geçişleri ya da cerrahi tedavi seçeneği gibi çok farklı yaklaşımlara gereksinimleri 
vardır. Şöyle ki; ister JME, ister JAE, ister MTLE olsun eğer sendromik tanı yapılamaz ve tedavide örneğin karbamazepin verilecek olursa, 
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JME’li veya JAE’li hastalardaki dalma nöbetleri ilaçla hiç kontrol edilemeye-
cek hatta hasta “dalma nöbeti status” una girebilecektir ya da etosüksimid 
verilecek olursa MTLE’li hastada nöbet kontrolü sağlanamayacaktır (Tablo 
1’de İlaç seçimini ile ilgili özet bilgi verilmiştir). Bu üç farklı epilepsi sendro-
munun tanısı ve ayırıcı tanısı ayrıntılı öykü alımı, interiktal ve/veya iktal EEG 
ve epilepsi protokolüne uygun bir MRG olmak üzere farklı araştırmalar 
ile yapılabilecektir. Ancak, önemli bir kısıtlama olarak, sendromik sınıflama 
yapmak günlük pratikte her zaman mümkün olmayabilmektedir.

2. Cerrahi Öncesi Değerlendirme 
Cerrahi öncesi değerlendirmenin önemli basamaklarından biri de video-E-
EG aracılığıyla nöbetlerin lokalize ve/veya lateralize edici semiyolojik özel-
liklerinin, elektro-klinik olarak kaydedilmesi ve “semptomatojenik alan”ın 
belirlenmesidir. Semptomatojenik alan; epileptik deşarj ile aktivasyonuyla 
iktal semptomları oluşturan anatomik bölge olarak tanımlanır ve bu alan 
video-EEG’deki nöbetlerin semiyolojik özelliklerine göre ortaya konabilir. 
Daha sonra nöro-görüntülemelerdeki bulgularla birlikte tüm veriler eşli-
ğinde “elektro-anatamo-klinik” korelasyon yapılmaya çalışılır.

Fokal ve Jeneralize Epilepsi Kavramları

İdiyopatik ve Genetik ve Kriptojenik ve Semptomatik 
(Yapısal-Metabolik) Kavramları

Elektro-Klinik Tanıdaki Tuzaklar
Zaman içinde artan bilgiler elektro-klinik sendromlar ve bunlarla ilişkili epi-
lepsi sendromları arasında her zaman bire bir örtüşme olmadığını göster-
miştir. Örneğin; infantil spazm ve hipsaritmi klasik olarak jeneralize epilepsi 
sendromu olarak bilinirdi, oysaki günümüzde görüntüleme yöntemlerin-
deki gelişmeler bize bu durumun fokal kortikal displaziye bağlı olarak da 
ortaya çıkabileceğini, video-EEG çalışmaları interiktal jeneralize deşarjlara 
rağmen iktal nöbet aktivitesinin anatomik lezyonla uyumlu olarak fokal 
başlayabileceğini ve cerrahi tedavideki gelişmeler (mikro-cerrahideki geliş-
meler gibi) ile başarılı fokal rezeksiyonlar ile cerrahi tedavi sonrasında klinik 
dirençli nöbetlerin kontrolünün sağlanmasıyla birlikte inter-iktal jeneralize 
epileptiform aktivitenin de kaybolduğunu göstermiştir. 

Benzer şekilde günlük klinik pratikte fokal epilepsilerde sekonder jeneralize nö-
betler ve jeneralize epilepsilerde de fokal nöbetler görülebilmektedir (JME’de 
otomatizmalar veya bilateral asimetrik tonik nöbetlerin görülebilmesi gibi).

Özetle, epilepsiler için fokal ve jeneralize terimlerinin kaldırılması önerisine 
karşı çıkan yazarlar bu tip bir radikal değişiklik için yeterince elimizde bilim-
sel kanıt olmadığını öne sürüyorlar. 

Elektro-Anatomo-Klinik Tanıdaki Tuzaklar
Epileptik deşarjların yayılım hızına, paternlerine ve yayıldıkları bölgelere göre 
klinikteki nöbet belirtileri (semiyoloji) değişebilir ve dolayısıyla korteksin çe-
şitli bölgelerinden benzer özellik gösteren nöbetler ortaya çıkabilir ya da aynı 
epileptik odaktan yayılım hızı ve lokalizasyonuna göre değişen, farklı tipte epi-

leptik nöbetler ortaya çıkabilir. Örneğin; Frontal Lob epilepsili bir hastada, bu 
tablo ister bir kortikal gelişim anormalliğine ister bir enfarkta bağlı olsun sade-
ce jeneralize motor nöbetler olabileceği gibi nöbet aktivitesinin yayılım pater-
nine göre otomotor nöbet, fokal klonik nöbet ya da bilateral asimetrik tonik 
nöbetler ayrı ayrı ya da birlikte var olabilmektedir. Frontal bölge EEG’ de hem 
iktal hem de interiktal epileptik deşarjların kaydında yeterli bilgi vermeyebilen 
bir lokalizasyondur ve bazı tip kortikal displaziler MRG’ de saptanmayabilirler. 
Tüm bu bilgiler bize elektro-anatomo-klinik yaklaşımın çok önemli olmasına 
rağmen sınırlılıklarını da göstermektedir.
 
Genotip-Fenotip Heterojenite Tuzakları
Genotip ve fenotipler arasındaki geçişler ve genetik mutasyon zemininde 
görülen kortikal displazilerde olduğu gibi hem genetik geçişli hem de yapı-
sal lezyonlu epilepsilerin sınıflamasında konfüzyon yaratmaktadır. Örneğin 
ARX geninin fenotipik heterojenite olarak hem West sendromunda hem 
de lisensefalide görülmesi bu soruna tipik bir örnektir. 

Ayrıca genetik geçişi olduğunu tahmin ettiğimiz klasik elektro-klinik send-
romların (JAE, JME vb.) hiç birinde kesin kanıtlanmış tek bir gen mutasyo-
nuna sahip değiliz. 

Bu nedenlerle, 2010 ILAE sınıflamasında önerilen, kavramsal olarak idiyo-
patik epilepsi teriminin kaldırılması ve yerine genetik teriminin getirilmesi 
bu günkü bilgi düzeyimizdeki boşlukları kapatmamaktadır. 

SONUÇ
Epileptik nöbetler temel bir epileptojenik yatkınlık (genetik) zeminde, te-
tikleyici faktörler ve bazı durumlarda bunlara ek olarak yapısal kezyonlara 
bağlı ortaya çıkarlar ve bizler bu faktörleri belirleyebildiğimiz ölçüde has-
talarımıza yardımcı olabilmekteyiz. Ne yazık ki bugün için bilgi düzeyimiz 
epilepsi olarak nitelendirdiğimiz çeşitli hastalıklar topluluğunun patogenetik 
mekanizmalarını tam olarak anlamada çok az netleşmiştir. 

Önerilen sınıflamaların kullanımında ortaya çıkan sorunlar sınıflamaların 
farklı amaçlar için kullanılması ve bu amaçların tümüne yönelik bir sınıfla-
ma sistemini geliştirmenin güçlüğünden daha gerçekçi olarak da imkansız-
lığından kaynaklanmaktadır. Bu durum, hem pratiğini yapan klinisyenler ile 
laboratuvarında çalışan bilim insanları arasında tıpkı “botanikçi-bahçıvan” 
örneğinde olduğu gibi konunun doğasından kaynaklanan gereksinim farklı-
lıklarının hem de farklı ekollerin konuya yaklaşım farklılıklarının sonucudur. 
İlgilenen okuyucular sınıflamalar konusundaki tartışmalara literatürlerden 
ulaşabilirler (1,2). Bizler bu tartışmaların epilepsi ile uğraşan farklı disiplin-
lerdeki tüm bilim insanlarını, bilgi birikimi aşamalarına aktif tanıklık etmekte 
yararlı ve motive edici olduğunu düşünüyoruz. 
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Tablo 1. Nöbet/sendrom/ilaç seçimi

Nöbet agravasyonu yapan ilaçlar Nöbetlere özgü İlaçlar

1. Absans epilepsideki “dalma” nöbetler→ CBZ, OXC, PTH, VGB, GBP, PGB 1. Epileptik spasm → VGB, ACTH

2. Jeneralize epilepsilerdeki “myoklonik” nöbetler→CBZ, PTH 2. Absans epilepsisindeki “dalma” nöbetleri →ESM, VPA, LTG,

3. Lennox-Gastaut Sendromu; 3. Jeneralize epilepsilerdeki “myoklonik” nöbetleri→VPA, LEV, BZD, ZNS

“Tonik nöbetler” → BZD, PB, 4. Lennox-Gastaut sendromu/“atonik” nöbetler → vagal sinir uyarımı-RFN

“Atipik absans” → CBZ, GBP, PB 

CBZ: Karbamazepin; OXC: Okskarbazepin; PTH: Fenitoin; VGB: Vigabatrin; GBP: Gabapentin; PGB: Pregabalin; BZD: Benzodiazepin; PB: Fenobarbital; ESM: Etosüksimide; ZNS: Zonisamide; LEV: 
Levetirasetam; RFN: Rufinamide
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