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‹lk nöbet
sunumu: 24 saat
içinde çok say›da

nöbet nüksü
öngörebilir mi?

Lay Kun Kho, FRACP; Nicholas D. Lawn, FRACP; John W. Dunne, FRACP ve Jennie Linto

Uluslararas› Epilepsi ile Savafl Derne¤i (ILAE) Epidemiyo-
loji ve Prognoz Komisyonu, “24 saatlik bir periyotta ger-
çekleflen ayr› nöbetler tek nöbet kabul edilmelidir” demifl-
tir.1 Ancak bu önerinin özellikle ilk nöbet sunumu aç›s›n-
dan mant›¤› ve sonuçlar› sistematik olarak çal›fl›lm›fl de¤il-
dir. ‹lk 24 saat içinde iki veya daha s›k nöbet geçirerek ge-
len ilk nöbet hastalar›n›n klinik özelliklerini ve prognozu-
nu araflt›rd›k.

Metodlar. Avustralya’da bulunan iki majör e¤itim hastanesinden biri
olan Royal Perth ve Fremantle Hastanesi ‹lk Nöbet Klini¤i’ne ilk nöbetle
Ocak 1999 ve Nisan 2004 tarihleri aras›nda gelen eriflkinler topland›. Sta-
tus epileptikuslu, önceden nöbet geçirmifl ve konvülsif senkop gibi none-
pileptik olay geçiren hastalar çal›flmaya al›nmad›. Hastalar›n büyük k›s-
m› (%92) pratisyenler ve acil servislerden sevk edilmiflti, geri kalan› ya-
tan hastalard›. Her hastada standart bir klinik de¤erlendirme gerçeklefl-
tirildi.

Çal›flma grubu, 24 saat içinde aralarda bilincin aç›ld›¤› (2 veya daha
fazla) çok say›da nöbet geçiren hastalardan oluflmaktayd›. Bu hastalar
tek nöbetle gelenlerle karfl›laflt›r›ld›. Nöbetler provoke olan ve olmayan
olarak s›n›fland›r›ld›. Provoke nöbet, akut nörolojik, sistemik, metabolik
veya toksik hadiseden sonraki 7 gün içinde gerçekleflen nöbet olarak ta-
n›mland›.1 Provoke olmayan nöbet, klinik, EEG ve nörogörüntüleme bul-
gular› ›fl›¤›nda etiyolojik olarak uzak semptomatik veya idiyopatik olarak
s›n›fland›.2 Nöbet tipi, yay›nlanm›fl k›lavuzlara göre kategorize edildi.1

Provoke nöbet geçirmifl ve ayn› zamanda öykü ve nörogörüntüleme bul-
gular› nedeni ile önceki bir nörolojik olay› belirlenen hastalar da provo-
ke olarak tan›mland›.

Hastalar›n % 97’sinde EEG ve % 95’inde nörogörüntüleme (BT, MRG
veya her ikisi) gerçeklefltirildi. Nöbet sonras› çekilen ilk EEG’ler analiz
edildi. Nörogörüntüleme bulgular›, e¤er anormallik nöbetin nedeni ile
muhtemelen ilgili ise epileptojenik lezyonla uyumlu kabul edildi. 

Takip. Tüm hastalar en az 12 ay takip edildiler. Nöbet tekrar›, olas›
provoke edici faktörler ve antiepileptik ilaç (AE‹) kullan›m›na dair veriler
klinik de¤erlendirme, telefon görüflmesi ve t›bbi kay›tlar›n incelenmesi
ile topland›. Klini¤e gelmeden önce ikinci nöbetlerini geçiren hastalar ça-
l›flmaya dahil edildi, ilk nöbet analiz edildi ve ikincisi ise nüks olarak ka-
bul edildi.2

‹statistiksel analiz. Gruplar aras› karfl›laflt›rmalar t testleri, normal da-
¤›l›ml› veriler için varyans analizi ve normal olmayan veriler için de

Mann-Whitney veya Kruskal-Wallis testi kullan›ld›. Kategorik verilerin
analizi için Ki kare ve Fischer tam olas›l›klar testi kullan›ld›. ‹lk y›lda nö-
bet nüksü, çoklu nöbet prezentasyonu ve hastalar›n tedavi edilmesi veya
edilmemesine yönelik kademeli lojistik regresyon yap›ld›. Yafl, cinsiyet,
nöbet etiyolojisi, görüntülemede epileptojenik lezyon ve EEG’de epilep-
tiform anormallik ba¤›ms›z de¤iflkenler olarak belirlendi. Olabilirlik oran
testi ile, d›fllanacak ba¤›ms›z de¤iflkenler belirlendi. Nöbet tekrar› için
geçen süre Kaplan-Meier e¤rileri ve log rank istatistikleriyle analiz edil-
di. Anlaml›l›k düzeyi p < 0.05 olarak belirlendi. Çoklu karfl›laflt›rmalar
için düzeltme yapmak üzere Holmes metodu kullan›ld›. Çok de¤iflkenli
analizler için son modellerden olas›l›k oranlar› (OR) ve %95 GA hesaplan-
d›.

Sonuçlar. Uygun 497 ilk nöbet hastas›ndan 72’si (% 14) ilk 24
saat içinde s›k nöbet geçirmiflti. K›rksekiz hastada iki nöbet, on-
dokuz kiflide üç nöbet ve 5 kiflide de dört veya daha fazla nöbet
öyküsü vard›. Tek nöbet grubundan toplam 408 hasta (%96) ve
s›k nöbet grubundan da 69 hasta (%89) jeneralize tonik klonik
nöbet geçirdi. ‹ki grubun klinik, EEG, nörogörüntüleme bulgu-
lar› ve nöbet tekrarlama oranlar› tablo 2’de verilmifltir. Kademeli
lojistik regresyonda çoklu nöbet sunumunu ön görebilen ba¤›m-
s›z de¤iflkenler ileri yafl (OR 1.02, GA: 1.01–1.03; p = 0.005) ve
provoke etiyolojiydi (OR 1.86, GA: 1.08–3.22; p = 0.02). 
‹lk y›lda genel nöbet tekrar h›z› %38’di (497’nin 191’i) ve etiyolo-
jik tan›ya göre de¤ifliyordu (p = 0.004). Nüks oran›, provoke nö-
betler için %28 (137’nin 39’u), idiyopatik için %38 (259’un 98’i) ve
uzak semptomatik için %53’dü (101’in 54’ü). Tek de¤iflkenli reg-
resyonda nöbet nüks risk faktörleri provoke olmayan (OR 1.79,
GA: 1.18–2.72; p = 0.006) ve uzak semptomatik (OR 2.17, GA:
1.39–3.38; p = 0.0006) etiyoloji ve nörogörüntülemede epileptoje-
nik lezyon varl›¤›yd› (OR 1.87, GA: 1.24–2.83; p = 0.003). Kade-
meli lojistik regresyonda, ilk y›lda nöbet nüksünü ba¤›ms›z ön
görebilen tek de¤iflken uzak semptomatik etiyolojiydi (OR 2.2,
GA: 1.4–3.4; p = 0.0006). Çoklu ve tekli nöbet grubu aras›nda, eti-
yolojik tan› veya tedaviden ba¤›ms›z 12 ayl›k nüks oran› birbirin-
den farkl› de¤ildi (tablo 2). Her iki grup aras›nda nüks süresi de
benzer düzeydeydi (flekil; log-rank Mantel-Cox, p = 0.97). 

Çoklu nöbetlerle gelen hastalar›n ilk prezentasyonda tedavi
edilme flans› tek nöbetle gelenlere göre daha yüksekti. Tek de-
¤iflkenli regresyonda tedavinin öngördürücülerinin uzak semp-
tomatik etiyoloji (OR 6.78, GA: 4.22–10.89; p < 0.0001), çoklu nö-
bet prezentasyonu (OR 4.22, GA: 2.51–7.09; p < 0.0001), epilepti-
form EEG (OR 2.52, GA: 1.57–4.05; p = 0.0001), ileri yafl (OR
1.03, GA: 1.02–1.04; p < 0.0004) ve nörogörüntülemede epilepto-

Özet—‹lk 24 saat içinde s›k nöbet geçiren 72 ilk nöbet hastas› ile tek nöbet geçirmifl
425 hastan›n klinik bulgular› ve prognozunu karfl›laflt›rd›k. Çok say›da nöbetle ge-
lenlerde, tedaviye ya da etiyolojisine bakmaks›z›n nöbet nüksü riski di¤er gruba gö-
re daha yüksek de¤ildi. Bu nedenle, ilk 24 saat içinde geçirilen s›k nöbetler, Ulus-
lararas› Epilepsi ile Savafl Derne¤i’nin talimatlar› do¤rultusunda tek nöbet gibi kabul
edilmelidir.
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jenik lezyon (OR 4.71, GA: 3.02–7.35; p < 0.0001) oldu¤u görüldü.
Kademeli lojistik regresyonda tedavinin ba¤›ms›z öngördürücü-
leri ise uzak semptomatik etiyoloji (OR 6.12, GA: 3.61–10.37; p <
0.0001), çoklu nöbet prezentasyonu (OR 5.05, GA: 2.76–9.23; p <
0.0001), epileptiform EEG (OR 2.73, GA: 1.57–4.73; p = 0.0003) ve
ileri yaflt› (OR 1.02, GA: 1.01–1.03; p = 0.005). Tedavi edilen has-
talarda, tek veya s›k nöbet grubundan olsun, nöbet nüks oranla-
r› yüksekti (tablo 2). Bu oran uzak semptomatik etiyolojide teda-
vi karar› ile güçlü bir korelasyon içindeydi.

Tart›flma. Çocuklarda 24 saat içinde birden fazla nöbetle
ilk nöbet prezentasyonu üzerine çal›fl›lm›fl ve çeliflkili so-
nuçlar elde edilmifltir. Bir çal›flmada, ayn› gün içinde iki
veya daha s›k provoke olmayan nöbetle gelen bir çocukta-
ki nüks oran›, nöbetleri aras›ndaki sürenin daha uzun ol-
du¤u bir çocukla benzer düzeydeydi ve yazarlar epilepsi
tan›s›n›n bu flartlarda konulmas›n› önermifltir.4 Çocuklarla

yap›lan di¤er bir genifl ölçekli ve k›smen farkl› tasar›ml› ilk
nöbet çal›flmas›nda, ilk 24 saat içinde s›k tekrarlanan nö-
betin prognozu etkilemedi¤i belirlenmifltir.5,6 Çoklu nöbet-
le gelen eriflkin hastalarda tedavi kararlar›na k›lavuzluk
edebilecek yeterli veri yoktur. Önceki çal›flmalarda bu
hastalar d›fllanm›flt›, tek nöbet olarak kabul edilmifllerdi ve
bu tür hastalar›n nas›l kategorize edilece¤ine karar verile-
memiflti.2,7-9 Biz ise, 24 saat içinde s›k nöbetle gelen ilk nö-
bet prezentasyonu hastalarda nöbet nüks riskinin farkl› ol-
mad›¤›n› gördük. S›k nöbet geçiren hastalar genelde biraz
daha yafll›yd› ve provoke nöbet geçirme olas›l›klar› daha
yüksekti, EEG’lerinde fokal epileptiform anomali mevcut-
tu, buna karfl›n nörogörüntüleme bulgular› benzerdi. 

Bu çal›flma tedaviye bafllama karar›n›n kiflisellefltirildi¤i
ve klinik karara ba¤l› oldu¤u pratik bir hastane temelli kli-
nik çal›flmad›r. S›k nöbet prezentasyonu, AE‹ ile tedavi ka-
rar›n› ba¤›ms›z ve güçlü bir flekilde desteklemektedir. Bu
durum, ikinci veya üçüncü nöbet sonras› acilen nöbetleri
kontrol alt›na alma düflüncesi göz önüne al›nd›¤›nda sür-
priz olmamal›d›r. Genelde, tedavi edilen hastalar tek veya
s›k nöbet grubundan olsun nöbet nüksü aç›s›ndan yüksek
risklidirler. Bu durum, tedaviye bafllama karar›n› etkile-
yen faktörlerle, nüksü ön görebilen uzak semptomatik eti-
yoloji gibi faktörler aras›ndaki güçlü korelasyonla da
uyumludur.
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Tablo 1 Klinik, EEG ve nörogörüntüleme bulguları

Tek

Erkek, sayı (%)

Yaş, yıl
Aralık

Ortalama

Provoke

İdiyopatik

Epileptiform EEG, sayı, † (%)

Görüntülemede epileptojenik lezyon, ‡ sayı (%)
İlk nöbet sonrası tedavi edilen, sayı (%)
Bir yılın sonunda nöbet nüksü, sayı (%)

Uzak semptomatik

Fokal, sayı (%)
Jeneralize, sayı (%) 

Provoke olmayan

Etiyoloji, sayı (%)

nöbet,
n 425

Sık
nöbet,
n 72 p

Cinsiyet

9.0)46(64)56(672

58–6119–41

10.03483

50.0)63(62)62(111

83 (19) 18 (25)

)93(82)55(132

77 (19) 17 (25) 0.2

*700.0)91(31)8(33

82.0)6(4)11(44

102 (26) 25 (35) 0.1

89 (21) 38 (53) 0.001*

162 (38) 29 (40) 0.8

Tablo 2 Tek ve sık nöbet gruplarında etiyoloji ve tedaviye göre
1 yılda nöbet nüks oranları

Tek
nöbet*

Sık
nöbet† p

Tedavi

Etiyoloji, sayı (%)

İlk nöbet sonrası tedavi alanlar, sayı (%)

İlk nöbet sonrası tedavi almayanlar, sayı (%)

49/89 (55) 17/38 (45) 0.3

130/314 (41) 22/46 (48) 0.4

113/336 (34) 12/34 (35) 0.8

0.1)72(62/7)92(111/23

44/83 (53) 10/18 (56) 1.0

86/231 (37) 12/28 (43) 0.7

Provoke, sayı (%)

Provoke olmayan, sayı (%)

İdiyopatik, sayı (%)

Uzak semptomatik, sayı (%)

* p de¤erleri çoklu karfl›laflt›rma için düzeltme sonras› anlaml› kalmaktad›r.
† Tek nöbet grubu 413 ve s›k nöbet grubu 68 hasta içermektedir.  
‡ Tek nöbet grubundan 400 ve s›k nöbet grubundan 71 hastaya BT veya/ve

MRG çekilmifltir.

GTCS = jeneralize tonik klonik nöbet.

fiekil. Tek ve s›k nöbet gruplar›nda kümülatif nüks olas›l›¤›.
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Kümülatif nöbet nüks olas›l›¤›

Tek nöbet prezentasyonu
S›k nöbet prezentasyonu

* Total, n = 425; nüks, n = 162.
† Toplam, n = 72; nüks, n = 29.
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