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tanınan ve ensık rastlanan formdur.
Bu epileptik türü ile ilgili çal ışmalar yaklaşık 40
önce baylam ış ve zaman içerisinde özellikleri tan ımlan
ıştır (7,8).
Klinik;
- Çocuk epilepsiler aras ında, bu epilepsi türüne rastl
ma oranı % 15-20 gibi oldukça yüksektir (7,8)
-Nöbetlerin baylbama ya şı 3-13'tür. Genel anlam
nöbetler en erken 2 ya şında başlar, 9 yaşında pik yarap
pubertede kaybolur.
- Erkeklerde rastlama oran ı daha fazladır.
-Nöbet sıklığı düşük ve süresi oldukça kısadır. Baz
aynı gün içinde nöbetler defalarca tekrarlayabilir ve so
uzunca bir süre ara verirler (bu epilepsi türü için tipik
özellik).
- Bir diğer özellikde vakaların 9 70-80 'inde nöbetler
sadece uyku s ırasında ortaya çıkmasıdır (gece veya gündi
uykusu). Hemen uykuya olalar dalmaz görülebildi ği gi
daha çok sabah uyanmaya yalan görünürler. Çocuklar ın
15 kadarında nöbetler hem uykuda hem de uyanık ken orta:
küçük bir grupta sadece uyan ıklıkta görülürler (7,8).
-Çocuğun nöbet öncesi özgeçmi şi genellikle normald
Ancak % -10 oran ında bebeklikte geçirilmi ş febril konvt
siyon öyküsü, % 6-10 oranında çeşitli neonetal sorunlar ,
4-5 oranında hafif kafa travmas ı öyküsü söz konusu olat
lir. (7,8).
- Yazarların büyük ççoğunluğu, selim epilepsi tanı
koymak içzin çocukların nörolojik ve mertal olarak norma
olması gerektiği şartını öne sürürken, baz ı yazarlar da ntal
lojik defisidi olan çocuklarda ,mevcut beyin lezyonunda
bağımsız olarak selim epiepsi geli şebild ğini bildirmektedi
ler (7,13).
Nöbetlerin özelliği ;
Tipik bir nöbette çocuk anne ve babas ının yanına geli
şuuru yerindedir, konu şamaz, eliyle ağzını işaret eder ki t
sırada ağız bir tarafa kaym ış, kenarından salya akmakta 1
bir yüz yarısında hafif adele kas ılmalan olmaktadır. Tüm I
olaylar en fazla 1-2 dakika sürer. Çocuk nöbetin tek taraf
dil, dişeti ve yanakta i ğnelenme, uyuşma veya elektrikleı
me ile başladığını söyler. Böyle bir nöbet anamnezi ah]
dığında ilk alda gelecek tan ı, selim sentro-temporal epilep
olmalıdır.
Bu hemipasial nöbet, aynı taraf kol ve seyrek olarak b:
cağada yayılabilir. Uykuda jeneralize olabilir. Uyanıklık
jeneralize major nöbet görülmez.
Uykuda gelen nöbetler üç tip olabilir: 1- Uyan ıklık'
görüldüğü gibi tipik kı sa süreli hemifasial atak. Çocuk sı
matosensorial aura nedeniyle uykusundan uyanabilir. 2- H ı
mifasial kasılmalann sonucunda şuur kaybı gelişebilir
nöbet kusma ile sonuçlan ır. 3- Fokal nöbet sekonder jener
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ÖZET:
Bu yazıda oldukça s ık rastlanan, çocukluk ça ğı eplepsilerinin önemli bir grubunu olu şturan, fokal olmalarına karşın
prognozlannın iyi olması yla dikkati çeken çocukluk çağı
selim fokal epilepsilerinin özellikleri gözden geçirilmi ştir.
SUMMARY:
In this review, the clinical and electrophysyological features of benign childhood focal epilepsies are discussed.
These epilepsie , are an important group among the childdhood epilepsies. In spite of focal origine, they have good
prognosis.
Yı llar boyu epilepsi, tedevi edilemeyen kronik bir hastalık olarak kabul edilmi ştir. Özellikle fokal epilepside iyileşme olas ılığının çok düşük olduğu zannediliyordu. Ancak
son yıllarda "selim epileptik sendromlar" diye oldukça yeni
bir kavram gelişmiş , böylece eski bilgilerimiz k ısmen
değişikliğe uyğramıştır.
Çocukluk çağı epilepsilerinin çok önemli bir grubunuu
oluşturan "selim epilepsi" kavram ını şu şekilde aç ıklayabiliriz:
- Yaşa bağımlı olarak ortaya ç ıkan
- Fokal nöbetlerle seyreden
- Tedaviye iyi cevap veren veya çocu ğun büyümesi ile
spontan iyile şen
-EEG'de fokal epileptik de şarjlann büyümesi ile spontan
iyileşen
- Mental durumun bozulmadığı
-Epilepsiyi açıklayacak organik bir bozuklu ğun saptanamadığı ve daha çok fonksiyonel oldu ğunu düşünülen primer
konvülsif bir bozukluk (2,4,5,8,9,).
Bu sendromlar birçok yönleriyle "Primer Idiopatik Epilepsi" lere benzerlik gösterirler. Hatta bunlar ın prognozu,
primer idiopatik epilepsiler aras ında prognozunun eniyi olduğu kabul petit marden bile daha iyidir (8).
EEG'de epileptik bir fokusla kar şılaştığımızda, ilk akla
gelen şey, kortikal bir lezyonun varl ığıdır. Fokal bir nöbette
bize genellikle, serebral bir lezyona ba ğlı gelişmiş semptomatik epilepsiyi dü şündürür. Bu alışıla gelmiş geleneksel
yaklaşı ma, selim fokal epilepsiler paraadox olu şturmakta&
dar.
Çünkü gerek klinik, gerek EEG bulgusu olarak fokal
özellik gösteren bu nöbetler, kortikal patolojiye ba ğlı gelişmiş sekonder nöbetler de ğildir. Tamamen normal olan çocuklarda görülürler, tedaviyle kolayl ıkla kontrol alt ına alırlar, kural olarak tam iyile şme beklenir. Ayrıca dikkati
çeken bir özellik de genetik geçi ş in söz konusu olmasıdır
(2,8,11). Bu çocuklar ın çoğunun yakın akrabalarında ya epilepsi öard ır ya da klinik olarak nöbet görülmeksizin
EEG'lerinde tipik epileptojenik de şarjlar görülür.
Selim epileptik sendromlar ın değişik formları tanımlanmıştır:
Santral - Medtemporal Fokus ile Şekillenen selim Fokal
Epilepsi:
Çocukluk çağı selim fokal epilepsiler arasında en iyi
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* Bakırköy Ruh ve Sinir Hastal ıkları Hastanesi Nöroloji l<

Tam;

Tedavi;
Çocuğun nöbetleri çok k ısa süreli ve hefifse, nöbetler
çok seyrek terarl ıyor ve sadece uykuda oluyorsa, antieppileptik tedaviye başlanmıyabilir.
Bu çocuklaarm % 10'u sadece bir kez nöbet geçirir, daha
sonra nöbet tekrarlamaz (8).
Tedaviye başlanacaksa, seçilecek ilaç karbamezapindir.
Fenitoin ve barbütüratlarda kullan ılabilir. Valproat ve klonazeparn'ın etkisi sınırlıdır. Polifarmasi ve yüksek doz ilaçtan kaçınmak gerekir.
Çocukların çoğu tedaviye çok iyi cevap verir.
EEG tetkikleriyle çocuk takibe alınır. EEG normale
döndüğünde tedavi sonlandıribr. Son yıllardaki görüş, EEG
henüz normale dönmse bile, 1-2 y ıllık nöbetsiz dönemden
sonra tedavinin sonlandınlabileceği şeklindedir (7,8).
Prognoz:
Prognozu çok iyi olan bir epilepsi tipidir. Bu çocuklar
tedavi edilsin veya edilmesin zamanla hepsinin nöbetlerinin
durduğu ve EEG'lerdeeki sentro-temporal ve oksipital foküslerin silindiği görülmüştür.
Bu epilipsi tipi, çocukluk ça ğı diğer selim epilepsiler
arasında da en iyi prognoza sahip olan türdür. Puberteye
kadar çocukların hepsi iyileşir.
Prognozu bu kadar iyi olan bir epilepsi türünü t ınımak
ve aileyi bu konuda ayd ınlatmak, çocuğun ilerindeki psikososyal yaşamı açısından ayrıca çok büyük önem ta şımaktadır.
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ze nöbete dönü şebilir ve sıklıkla bu durum yanlış tanıya
ol açar.
EEG bulgulan;
İnteriktal EEG kay ıtlarında, santral (Rolandik) ve midmporal bölgelerde unifokal veya bifokal spike'lar görülür.
u diken dalgalar difazik, yüksek voltajlı oyup, belli arabada, genellikle diziler halinde ortaya ç ıkar ve bazen bunbir yavaş dalga izler.
Bu fokuslardan bağımsız olarak ayrıca oksipital
pike'lara da rastlamak mümkündür.
Bazı EEG kayıtlarında, fokal deşarjlara ilaveten generalie spike wave deşarjları da görülebilir. (klinik olarak bu
örünüme absans nöbeti e şlik etmez).
Rolandik-midtemporal spike'ların sayısı uykuya dalış ve
ykunun tüm dönemlerinde artar ve bilateral olma özelli ği
österir. Selim sentro-temporal epilepsisi olan çocuklar ın %
O'unda spikelar sadece uykuda ortaya ç ıkrlar. Bu yüzden
yanıklık EEG'si normal olan, klinik olarak selim sentroemporal epilepsi şüphelenilen çocuklarda, muhakkak uyku
EG'si kaydı yapmak gerekir.
Zamanla EEG'deki spike deşarjlan azalır ve EEG 6 ay ile
yıl arasında normale döner. Uyku EEG'sinde normalleşme,
yanıklık EEG'sinden daha sonra olur.
Patofizyoloji;
Yapılan çeşitli çalışmalar bu nöbetlerin nörofizyolojik
ekanizmasına henüs açıklık getirmiş değildir. Ancak epieptojenik fokusun yer de ğiştirmesi, aynı anda oksipital
pike'lara rastlanabilmesi, nöbetlerin belli bir ya şdan sonra
aybolması, çocukta nörolojik defisitin bulunmaması, kor1 bir lezyonda çok, fonksiyonel özellikte fokal epilepsi
arlığım düşündürür.
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Tanı, klinik, nöbet şekli ve tipik EEG bulugusuna
I . yanır. Çocukta selim epilepsi varlığına karar verilmesi ile
ir dizi gereksiz ve pahal ı tanı yöntemlerine başvurma zonluğu da hemen hemen ortadan kalkar. Yazarlar ın çoğğu,
ipik vakalarda, beyin tomografisini bile gereksiz ve lüks
ulmaktadır (7,8,13).
Nöbette visseral aura, şuur bulanıklığı, otomatizm veya
izik değişiklikler olmadığı ve EEG'de de anterior temporal
lgede anormal deşarj görülmediği takdirde, bu epilepsi tünün, temporal lob epilepsisinden kolayl ıkla ayine' tanısı
apılır. Sento-temporal selim epilepsinin semptomatolojisi
lementer ve stereotipiktir.
Brakiofasial nöbet veya unilateral konvulsiyon olarak şeillendiği zaman klinik olarak selim epilipsiyi, Jacksonie
öbete dönüşen selim epilepsi, primer jeneralize tonikoonik nöbet ile karışık yol açar.
Bu durumlarda tipik EEG bulgusu tan ıya yardımcı olur.
Genetik özellikler;
Araştırmacıların çoğu bu sendromda, ailede epilepsi eğimine dikkat çekmektedirler. bu vakalann % 40' ından fazasında ailede (kardeş, anne, baba, yeğen ) febril konvülsiyon öyküsü, fokal veya jeneralize nöbet yada EEG'Ierinde
asemptomatik epileptik de şarj varlığı söz konusundur.
(7,8,11).
Bu sendromdaki genetik özelli ğin, primer epilepsilerde
olduğu gibi, yaşta bağlı penetrons ile tek bir otozomal domenatgenin kontrolünde olduğ sanılmaktadır (7,8,11),

Selim Oksipital Epilepsi:

Bir diğer selim çocukluk ça ğı epilepsisi olan oksipital
epilepsi, elektro klinik antite olarak1982'de Gastaut taraf ından tanımlanmıştır (6,8).
Klinik ;

1,5,-17 yaş arasında ortaya ç ıkar, 6 yaş civarında pik
yapar . Kız ve erkek çoculdarda e şit olarak görülür.
Nöbetler daha çok demtler halinde ortaya ç ıkar ve bunu
uzunca bir nöbetsiz dönem izler.
Sıkhkla uykuda, hemen uykuya dalar dalmaz nöbet ortaya çıkar, bazen uyan ıklıkta da görülebilir.
Nöbet sırasında geçici vizyon kayb ı, skotom, kompleks
vizüel hallüsinasykonlar, makropsi veya mikropsi tarz ında
vizüel illüzyonlar olur. Vakalann ço ğunda vizüel aurayı parsiel veya jeneralize motor nöbet izler. Bu durum daha çok
uykuda gelen nöbetler için söz konusudur.
Çocukların % 30'unda nöbetler pür sensoriel özellik
taşır. Nöbet sırasında veya sonrasında bulantı-kusma ile birlikte baş ağrısı olabilir.
EEG bulgulan;

Temel aktivite normaldir. Oksipital bölgede unilateral
veeya bilateral, senkron veya asenkron, yüksek voltajl ı
spike'lar, spike wave'ler veya sharp wave'ler
Fokus zamanla yer de ğiştirir veya santral-midtemporal
bölgeye atlar. De şarjlar uykuda aktive olurlar. Maksimal aktivasyon NREM'de olur.
Etyoloji:

Ailede selim epilepsinin diğer türlerine rastlanma s ıklığı
% 30-35 dir. Ayrıca ailde migren öyküsüde oldukça s ıktır
(% 15) . Çocu ğun öz geçmişinde % 10 gibi yüksek oranda
febril konvülsiyon öyküsü bulunabilir (6,8).
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Selim fokal epilepsilerin diğer formları:
Selim psikomotor epilepsi:

Psikomotor epilepsi, prognozu kötü, tedaviye direnç
ve genellikle serebral patolojiyle bağlantılı bir epilepsi •
olarak kabul edilir.
1980 yılında Dalla Bernadina ve arkadaşları, nöbetlerin
affektif semptomların ağırhkta olmasına karşın, prognoz
iyi olduğu bir grup hasta tan ımlamışlar (3,8).
Bunlarda nöbetler 2-9 yaşları arasında başlıyor. Çocu
nöbet esnasında korkuyla etrafına baknup bağırıyor. So
terleme, solukluk, midriasis oluyor ve a ğız çevresinde be
li çekilmeler ortaya ç ıkıyor. Nöbetler uykuda veya uyan
ıkta olabiliyor. Tedaviye çok iyi yan ıt almıyor. kural ol ,
rakda nöbetler puberte döneminde kayboluyor. Çocuk! .
kendined febril konvülsiyon, ailede epilepsi öyküsü oldukç
yüsektir.
EEG'de spesifik bir patern söz konusu de ğildir. Özelli
uykuyl.a akttive olan fokal,. multifokal spike'lar ve jenera
lize spike-wave de şarjlan görülebiliyor.
Bu özellikler nedeniyle, bu epilepsi türünün daha ço
genetik kaynaklı olduğuve selim özellikte oldu ğu kabı
edilmiştir.
Landau- Kleffner sendromu :

Sendrom 1957'de Landau ve Kleffner tarafından tanı
mlanmıştır. (1,8,10)
Bu sendrom 3-10 yaşları arasında görülür. Önce verim
agnozi oluşur, zamanla konu şma tamamen yitirilir. Fok ı
epilepsi nöbetleri afaziden önce veya affaziyi takiben ortay
çıkar.
EEG'de temporal bölgede belirli bilateral veya multifo
kal spike'lar görülür. Gerek EEG'deki spike'lar, gerekse
nöbetler uykuyla aktive olurlar.
Bu sendrom, serebrel bir lezyonun varl ığı gösterilmediğ
sürece, tartışmalı olmakla birlikte bazı yazarlarca çocuklu
çağı selim epilepsileri kapsam ına alınmaktadır. (1,8)
Çünkü vakaların hepsinde epilepsi nöbetleri 12 ya şında
önce tamamen kaybolur. , 15 yaşından önce de tüm çocukla'
da EEG normale döner . Afazi vakalann yar ısında tamame
geçer, yarısında ise kısmi düzelme görülür.
Bunun yanısıra literatürde, serebral patolojiye sekonde
gelişmiş landau-Kleffner sendrom vakalar ı bildirilmişti
(10)
Rolandik epilepsinin klinik ve elektroensefalografi
özelliklerini taşıyan bir çocukta ayrıca belli aralıklarla tek
rarlıkla tekrarlayan ve uzunca süre devam edensiyalore v
oromotor disprakisnin varlığı gözlemniş. Landau- Kleffne
sendromunda olduğu gibi bu çocuk da nörolojik defisitin
rağmen selim epilipsiler kapsamında kabul edilmiştir (12).
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Hastalığın seyri:
Çocukların % 60'ı tedaviye çok iyi cevap verir. Seçilecek ilaç Fenitoin, karbamazepin, volproat, enobarbital olabilir.
Nöbetler puberte döneminde sona erer. Nöbetlerin ortadan kalkması ile genellikle EEG'de normale döner.
Ayrıca tanı;
Oksipital epilepsi, baş ağrısı ile ortaya ç ıktığında ayırıcaqı tanısı güçleşebilir. Çünkü vizüel aura ile ba şlıyan
migren atakları olabilmektedir.
Migrene, görme bozuklu ğu, skotomlar gibi daha çok negatif vizüel fenomenler e şlik eder, oksipital epilepside ise
kompleks halusinasyonlar ve illüzyonlar gibi pozitif vizüel
fenomenler öne plandad ır.
Kesin ayıncı un, vizüel hallüsinasyon ve ba ş ağrısı epizodalannın EEG kayıtları ile mümkündür.
Oksipital spikelann patofizyolojisi;
Çocukluk çağında oksipital bölgede fonksiyonel epiliptik foküsün doğuşundan;
- Herediter yatkınlık
-Matürasyonel faktörler
- Yaşamın erken döneminde geli şmiş vizyon defekti nedeniyle, vizüel korteksin yerersiz uylar ılması gibi faktörlerin rol oynadığı düşünülmektedir (6,8).
Prognoz;
Yazarların çoğu prognozun iyi olduğ unu söylerken,.
bazıları tersini savunmaktadır. Bu farklılık muhtemelen
yaka seçmek kriterlerinden kaynaklanmaktadır.
Çocuklarda, oksipital spike'lanla şekillenen nöbetlerin
hepsi selim de ğildir. Kondul bir lezyon sonucu geli şmiş
epilepsilerde de oksipital spike'lar görülmektedir.
EEG'sinde oksipital spike' ı olan ve epilipsi nöbeti geçiren bir çocuğun prognoz açısından değerlendirilmesinde serebral bir lezyonun söz konusu olup olmad ığı dikkate alınmalıdır.
Oysa Rolandik epilepsi, serebral lezyonun varl ığıında
bile daima selim özelliktedir.
Frontal Fokus ile Şekillenen Selim Fokal Epilepsi:
Epilepsinin bu foırmu 1983 yılında Beamaneir ve Nahory
tarafından tanımlanmıştır (8).
Nöbetler 5-8 yaşlarında başlar, puberteye doğıru kaybolur. Az sayıda hastada yıllar sonra jeneralize veya fokal
nöbete gelişebilmektedir.
Tipik fokal nöbet adversif tiptedir. Bazen sadece ba ş, bazende baş ve gövde birlikte doğru döner. Ayrıca kompleks
absanslar, unilateral klonik konvülsiyon görülebilir. Nöbete
bazen terleme, lakrimasyon, yüzde laziama gibi otonomik
bulgularda eşlik edebilir. Hafif bir şuur bulanıklığı olabilir
ve postiktal baş ağrısı görülebilir. Uykuda nöbetler sekonder
jeneralize tonik-klonik nöbete dönü şme eğilimi gösterirler.
EEG bulgusu, unilaterel veya bilateral frontalveya posterior frontal foküstür. Vakalann yar ısında ayrıca saniyede 3
frekanslı spike and wave paroksimleri de görülebilir. Epileptik deşarjlar uyku ile aktive olurlar. Puberteye do ğru EEG
tüm hastahrda normale döner.
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1983 yılından bu yana alkol ve madde bağımlılarına tedavi hizmeti veren Bakırköy Ruh ve Sinir Hast. Hastnesi '
AMATEM birimi hastalarına uyguladığı değik anketlerle
başvuranların sosyodemografik özelliklerini ortaya koymakta ve her yıl muhffizam llir şekilde, ulusal ve uluslararası
kongrelerde bunları sunarak, aynı zamanda etkin bir araştırma merkezi olma özelli ğini sürdürmektedir.
Bu çalışırnamızda AMATEM alkol servisine son bir
yılda başvuran, yüksek öğrenimde okumakta olan, terkeden
veya bitiren alkol bağımlısı hastahnn sosyodemografik
özelliklerini ortaya koyarak yüksek ö ğrnimin alkol kullammındaki rolünü, hastaların üniversite öğretim dönemiyle
ilgili psikososyal özellikleri tetkik edilerek ve bu döneme
ait çeşitli faktörlerle alkol bağımlılığı ilişkisi literatür ışığında dağerlendirmeye alınmıştır.
Alkole başlama yaşının bütün dünyada oldu ğu gibi ülkemizde de giderek düşmesi, alkol üretim ve tüketiminin
nüfus artışına oranla daha fazla oluşu alkolle ilgili problemlerimiz olduğunun açık bir göstergesidir. Bunun yan ında
içki içme şekillerinin değişmesi ve artmas ı ('Ayaküstü bira
alınması, mezesiz içki içilmesi, kadınların alkol kullanması
gibi) alkolle ilgili problemleri gün geçtikçe daha vahim bir
hale getirmektedir. (Kazalar ın artışı, iş gücü kaybı bedensel
hastalıkların artışı gibi) Bütün bunların yanında sorunlarla
dolu üniversiteli gençlik, içinde bulundu ğu yokluklan alkolle doldunnak çabasına girebilecek, geçici rahatlamalarla
sorunlarına çözüm arayabilecektir.
Üniversiteli gençli ğin içine girmiş bulnduğu sosyal
çevre ve kent ortam ı, birçok yeni problemler do ğunnaktadır.
Yeni arkadaşlar edinme ve kabul görme, dolay ısıyla beraberinde gelebilecek olan yetersizlik duygular ı, kaygılar, çekingenlik, yüksek düzeydeki anksiete, engellenme duygusu ve
başarı performansının düşmesi, bilhassa kişilik'özellikleri
de daha yatkın olan kişilerde alkole yönelmede risk oluşturmaktadır.
Alkol kullanım etyolojisinde önemli faktörlerden olan
çevresel faktörlere göz att ığımızda alkolün kabul edilebilir-
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Alkol Bağımlıhğı ve Yüksek Ö ğretimde Esikososyal
aktörler Alcohol and Psychosocial Factors in College Education

ÖZET:
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Alkol ve
ı e Bağımlıhğ,ı araştdırma ve tedavi merkezinde yatarak
vi gören üniversite mezunu hastalar ara ştırmaya alanmış
lup bu konuda ülkemizde yap ılacak saha çalışmalarıyla ilili amaç ve kriterler belirlenmeye çalışılmıştır.
Hastaların üniversite öğretim dönemi ile ilgili psikosoyal özellikleri tespit edilmi ş ve bu döneme ait çe şitli
aktörlerle alkol bağımlılığı ilişkisi literatür ışığında değerendirmeye alınmıştır.
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