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1. KISALTMALAR
Ark.: Arkada lar
ALT: Alanin aminotransferaz
AST: Aspartat aminotransferaz
ASYE: Alt solunum yolu enfeksiyonu
BOS: Beyin Omurilik S
CRP: C Reaktif Protein
BT:

Bilgisayarl Tomografi

BBT: Beynin Bilgisayarl Tomografisi
BMR: Beynin Manyetik Rezonans
EEG: Elektroensefalografi
YE:
LP :

drar yolu enfeksiyonu
Lomber Ponksiyon

MRG: Magnetik Rezonans Görüntüleme
MSS: Merkezi Sinir Sistemi
ÜSYE: Üst solunum yolu enfeksiyonu
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3. G
Havale ve sara çocuklarda en s k rastlanan sinir sistemi bozukluklar ndand r. Havale
beyindeki anormal elektrik dalgalar
de

iklik olmas

r. Bu de

n olu mas na ba

olarak ki inin durumunda geçici

iklikler kendisini hareket, duyu, uur, otonom, ruhi belirtiler

olarak gösterebilir. Havale çocukluk ça nda nispeten s k (çocuklar n % 10 kadar nda)
görülür. Bunlar n birço u da yüksek ate , iltihap, ba yaralanmas , hipoksi, zehirlenme gibi
sebeplere ba

r.

Sara en az 24 saat arayla meydana gelen 2 ya da daha fazla uyar ya ba
havale olmas

n

r. Sara hayatta en çok çocukluk döneminde görülür. Her 1000 çocuktan 5-8

inde sara oldu u bilinmektedir. Sara kaynakl havaleler, tüm çocukluk ça
1/3 ünden az

olmaks

havalelerinin

olu turur. Saral hastalar n yakla k yar nda belirli bir sebep bulunamaz.

Belli bir grup hastada ise; beyin geli me bozukluklar , do um s ras ndaki olaylar, menenjit,
ensefalit, beyin urlar , ilerleyici sinir sistemi hastal klar , do

tan özümseme (metabolik)

hastal klar , zehirlenmeler, ba yaralanmalar v. b. saraya yol açabilir. Sara tan

hikâyeyle

konur. Genel fizik ve sinir sistemi muayenesi yap ld ktan sonra ba vurulacak ilk ve en
önemli tetkik elektroensefalografidir (EEG). Baz durumlarda (sinir sistemi muayenesi
anormalli i, geli me gerili i gibi) bilgisayarl beyin tomografisi (BBT) ve manyetik
rezonans görüntüleme (MRG) tetkiklerine ba vurulur.
Baz özümseme bozukluklar (kan ekeri, sodyum, kalsiyum, magnezyum dü üklükleri,
sodyum yüksekli i, amonyak ve üre de
hastal klar ve birçok do

ikliklerinin görüldü ü karaci er böbrek

tan özümseme hastal klar ) havaleye yol açabilir. Uzam

hareketli havalelerde ise vücutta özümseme de

iklikleri (asidoz, kan ekeri dü üklü ü

gibi) ortaya ç kabilir. Bundan dolay birçok hekim havale geçiren hastada altta bir
özümseme bozuklu unun buna yol aç p açmad
bozmad

veya havalenin özümsemeyi bozup

anlamak için, en az ndan elektrolitler, kan ekeri gibi tetkikleri istemektedir.

Bu konuda kaynaklardaki baz bilgiler birbiriyle çeli kiler gösterebilmektedir. Mesela
tan nm

bir çocuk hastal klar kitab nda ilk havalede mutlaka kan ekeri istenmesi

gerekti i belirtilmi tir. Ba ka bir kaynakta ise buna gerek olmad

ifade edilmektedir.

Gereken bir tetkikin yap lmamas , te his ve tedaviyi etkileyerek hastan n sa
zarar verebilir. Gerekmeyen bir tetkikin yap lmas ise hastan n can

na

n yanmas na, zaman

ve para kayb na yol açar. Bundan dolay önceden havale veya sara sebebiyle getirilmi
hastalar n dosyalar

,

bu hastalarda en çok yap lan basit laboratuar incelemelerinin

gereklili i yönünden gözden geçirmek istedik.
iv

4. GENEL B LG LER
Beyin hücreleri aras ndaki uyumlu çal ma, elektrik uyar lar ve arac maddelerle
sa lan r. Havale, beyindeki anormal elektrik dalgalar
durumunda geçici de

iklik olmas

r. Bu de

n olu mas na ba

olarak ki inin

iklikler kendisini hareket, duyu, uur,

otonom ve ruhi alanlarda gösterebilir. Çocukluk ça nda havale yakla k % 10 oran nda
görülür. Havalelerin birço u yüksek ate , iltihap, kafa yaralanmas , oksijensiz kalma,
zehirlenme gibi sebeplere ba

r (1).

lk kez Hipokrat taraf ndan bir beyin hastal
olu mas na yatk nl

olarak öngörülen sara, beynin havale

ve bu durumun bili sel, ruhi ve sosyal sonuçlar

klinik bir tablo olarak tan mlanabilir (2). Epidemiyolojik s

n görülebilece i

flamaya göre ise sara

denilebilmesi için 24 saatten fazla bir sürede 2 veya daha fazla uyar lmam

havalenin

geli mesi gerekmektedir. Sara oldukça s k görülür, çe itli çal malarda toplumda görülme
kl

%0,5-0,8; y ll k s kl

ise 24-60/100000 bulunmu tur (3,4). 0-16 ya aras Türk

çocuklar nda yap lan bir çal mada sara s kl

%0,8 olarak bulunmu tur (5). Amerika’da

her y l yakla k 150000 çocuk herhangi bir havale geçirmektedir. Amerika ve Avrupa’daki
çocuklar n %2-4’ü 5 ya na kadar ate li havale geçirme riski ta r (6). Ate siz havalenin
ll k s kl

61/100000, ya am boyu s kl

%4,1’dir. Bu gibi sebeplerden dolay toplumun

%10’u hayatlar boyunca herhangi bir havale geçirebilir. Bunlar n yakla k 1/3’ünde sara
geli ecektir. Y ll k sara s kl

44/100000, hayat boyu risk 80 ya na do ru %3,4’e

yükselir. Ate li havale veya sebepli havale geçirenlerde, sara geli me olas

di erlerine

göre daha yüksektir (7).
4. 1. ATE

HAVALE

4. 1. 1. Klinik özellikler
Ate li havale, çocukluk ça nda en s k görülen ya a ba ml , selim ve ate le ortaya
kan havaledir. Uluslararas Sara Derne i’ne (ILAE) göre ate li havale; 1 ayl ktan büyük
çocuklarda görülen, merkezi sinir sistemi iltihabi hastal
bozuklu u, zehirlenme gibi tan mlanm

ya da ive en elektrolit

bir sebep ve öncesinde ate siz havale öyküsü

olmadan ate le birlikte ortaya ç kan havale olarak tan mlanmaktad r (8). Ate li havale ilk 1
aydan sonraki herhangi bir ya ta görülür, üst ya s

yoktur. Hastalar n %50’sinde ilk 2

lda ba lamaktad r. En s k 18-22 ay aras nda görülmektedir. Yedi ya üstünde nadiren
ortaya ç kmaktad r. Ate 38,5°C’nin üstündedir. Genellikle ate yükseldikten sonraki 1-2
2

saat içinde, nadiren 1 saatten önce geli ir (9). Ate li havaleli çocuklar n %21’inde havale
ate in yükseldi i 1 saat içinde, %57’sinde 1-24 saatte, %22’sinde ise 24 saatten sonra
ortaya ç kmaktad r. Bazen ate dü erken de görülebilir (10). Ate li havalede ate sebepleri
ÜSYE, orta kulak iltihab , bademcik iltihab , idrar yolu iltihab , v. s. hastal klar olabilir
(11).
Ate li havale 2 ekilde olur.
1. Basit ate li havale: Yayg n, 15 dakikadan k sa süren, 24 saatte 1 kez görülen, sinir
sistemi ve nöbet sonras bulgusu olmayan havalelerdir. Ate li havaleli çocuklar n %8085’inde görülür (12).
2. Kar k ate li havale: K smi ba layan, 15 dakikadan uzun süren, 24 saat içinde
tekrarlayan havalelerdir. Ate li havaleli çocuklar n %15-20’sinde görülür. K smi ba layan
kar k ate li havalede Todd felci görülebilir, birkaç saat ya da 1-2 günde düzelir. Kar k
ate li havale geçirenlerde %4 ihtimalle sara geli ir (13,14).
Ate li havale geçiren çocuklar n %30-40’ nda en az bir kez tekrarlar. E er 1 ya alt nda
ba lam

ise %50, 3 ya üstünde ba lam

ise %10 tekrarlar. %75’inde ilk bir y lda,

%90’ nda ilk 2 y lda tekrarlar. Tekrarlama riskini art ran en önemli 2 etmen; havalenin 18
ay alt nda ba lamas ve 1. dereceden akrabalarda ate li havale olmas

r. Tekrarlama

etmeni art kça tekrarlama ihtimali de artar. Tekrarlama etmeni olmayanlarda %14, etmen
say

1-2 ise %25-30, 3’de fazla etmen varsa %50-60 tekrarlar (15). Bir kere olan basit

ate li havalede sara geli me ihtimali çok dü ük ve genel toplumdan farkl de ildir (%0,5).
Ate li havale sonras sara geli mesinde en önemli etmenler; ailede sara hikâyesi,
geli me gerili i ve kar k ate li havale olmas

r (Tablo 1). Risk etmenleri artt kça sara

geli me oran %2-10’a kadar ç kabilmektedir. Geli me gerili i olanlarda risk %3’tür (16).
Tablo 1. Ate li havale tekrar ve sara geli imini etkileyen risk etmenleri:
Ate li havale tekrar

Sara

1. 18 aydan küçük olma

1. Geli me gerili i

2. Ailede ate li havale hikâyesi

2. Ailede sara hikâyesi

3. Ate in dü ük olmas

3. Kar k ate li havale

4. K sa süren ate

4. K sa süren ate
5. Ate li havale say

4. 1. 2. De erlendirme
lk de erlendirme s ras nda hekimin yapmas gereken ey ate in sebebini bulmak ve
menenjit, ensefalit ve di er ive en sinir sistemi hastal klar

n olup olmad
3

göstermektir. Ayr nt

hikâye, fizik muayene ve sinir sistemi muayenesinden sonra e er

menenjit üphesi varsa lomber ponksiyon (LP) yap p BOS incelenmelidir. Amerikan
Çocuk Hastal klar
yap lmas

a

Akademisi 1996’da yay nlad

rehberde ate li havalede LP

daki durumlarda önermektedir (17).

1. 12 ay n alt ndaki ilk ate li havale varl

nda

2. 12-18 ay aras ndaki ate li havaleli olgularda
3. Menenjit bulgular

n varl

nda

4. Ba vuru öncesinde antibiyotik tedavisi alm olanlar
5. Uzam k smi havale veya ayn hastal k s ras nda çok say da havale geçirme
6. Havale sonras dönem uzam sa veya nörolojik bulgu varl

nda

Yine bu rehber do rultusunda ilk ate li havaleyle ba vuran nörolojik olarak normal olan
çocuklarda EEG, laboratuar incelemesi ve nörolojik görüntüleme rutin olarak
önerilmemektedir. Kan ekeri ölçümü, havale sonras dönem uzam sa dü ünülmelidir.
Ate varl
olmal

nda yap lan tetkikler,

nöbetten ziyade ate kayna

aç klamaya yönelik

r. lk ate li havale sonras EEG’de anormalli in görülmesi, ate li havalenin tekrar

edece ini ve sara geli ece ini göstermez. Kar k ate li havalede de sara geli ime ihtimali
aç ndan EEG’nin faydas gösterilememi tir (17).
Amerikan Pediatri Akademisi’nin 2011 de ilk basit ate li havaleyle ilgili rehberi
güncellemi tir. Bu rehberde doktorlar n de erlendirmelerinin ate inin kayna

bulmaya

yönelik olmas gerekti i belirtilmi tir. Her ate li çocukta menenjitin ay

tan da

dü ünülmesi ve menenjitin bulgu ya da belirtileri olan veya dü kün görünümlü her çocukta
LP yap lmas , 6-12 ay aras nda S. pnömonia ve H. nfluenzaya kar a lanmam ya da a
durumu bilinmeyen ve önceden antibiyotik kullan

olan çocuklarda da LP aç ndan

de erlendirilmesi önerilmektedir. Genellikle EEG, nörolojik görüntüleme ve laboratuar
tetkikleri önerilmemektedir (18).
4. 1. 3. Tedavi
Basit ate li havalenin tedavisi; ate sebebinin ara

lmas , ate dü ürücüler kullanarak

ate in kontrolü ve ebeveynlerin sakinle tirilmesini kapsamaktad r. Çocuk hastaneye
ula

nda hâlâ havale geçiriyorsa ilk tedavi havaleyi durdurmak olmal

r. Diazepam

(damar içi/makattan) ço u ate li havaleyi durdurmada yeterlidir. Havale devam ediyorsa
uzam havaleye yönelik tedavi ba lanmal

r (1).
4

Basit ate li havalede uzun süreli koruma tedavisi gereksizdir. Anne babaya ate li
havalenin özellikleri, tedavisi, havale an nda yap lmas gerekenler, ate kontrolü anlat r
ve kayg

giderilir. Ate dü ürücüler havale s kl

azaltmaz fakat çocu u rahatlatt

için önerilir. Kar k ate li havale ve s k tekrarlayan ate li havalede (6 ayda 3, y lda 4’ten
fazla) aral kl makattan diazepam önerilebilir. E er anne baba uyumlu de ilse ya da ate in
fark na varam yorsa uzun, k smi, s k tekrarlayan havaleleri varsa, uzun süreli tedavi
önerilebilir (fenobarbital 5 mg/kg ya da valproat 20 mg/kg) (19).

4. 2. LK ATE

Z HAVALE

4. 2. 1. Klinik Özellikler
14 ya na kadar çocuklar n yakla k %1’i ate siz havale geçirmektedir. Bu en s k 3 ya
alt nda görülmektedir (20). Tetiklenmi ive en havalelerin en önemli nedenleri be
ya ndan önce iltihabi hastal klar ve özümseme bozukluklar iken; be ya ndan sonra en
önemli sebep ba yaralanmas

r (Tablo I) (21). Tetiklenmemi havalelerde ise uyaran

ive en bir olay yoktur. Tetiklenmemi havaleler genellikle bir saran n habercisi olsa da ilk
nöbetten sonra tekrar riski %30-50, ikinci nöbetten sonra %70-80’dir. Tekrarlar n %6070’i ilk nöbetten sonraki 6 ay içinde olmaktad r (22). Ailede sara öyküsü, sinir sistemi
hastal

, ate li havale öyküsü gibi tekrar s kl

sorgulanmal

r (23).

art ran etmenler ayr nt

lk havalenin uyku esnas nda olmas

olarak

da tekrar ihtimalini

art rmaktad r (24).
Tablo 2. Çocukluk ça

havale nedenleri

Enfeksiyonlar (menenjit, ensefalit, beyin absesi,)
Travma
Kanama (subdural, epidural)
Hipoksi
Zehirlenmeler (kur un, kokain, , amfetamin, aspirin, karbon monoksit )
Özümseme bozukluklar (hipoglisemi, hiponatremi, hipernatremi, hipokalsemi,
hipomagnezemi)
Do

tan özümseme hastal klar

Damarsal olaylar (emboli, infarkt)
Do

tan bozukluklar

Sinir deri hastal klar
Yetersiz ya da fazla ilaç düzeyi
5

sonras
Ate li havale
Ailesel
Sebebi bilinmeyen
4. 2. 2. De erlendirme
Çocuklarda havale s ras nda ya da hemen sonras nda yap lmas gereken havayolu,
solunum ve dola

n de erlendirilmesi, ayn zamanda ate , kan bas nc ve kan ekerinin

ölçülmesidir (25). Havale esnas nda beyin kan ak
Erken sistemik de

, oksijen, glukoz kullan

artar.

iklikler ta ikardi, tansiyon yüksekli i, kan ekeri yüksekli i ve

hipoksidir. Uzam havalelerde ise laktik asidoz, rabdomyoliz, hiperkalemi, hipertermi ve
hipoglisemi görülebilir (26). lk havalenin ive en de erlendirmesinde hikâyede havale
geli mesine sebep olabilecek etkenler, havale ve havale sonras döneme ait ayr nt lar
sorgulanmal

r (27). Ayr nt

havale benzeri olaylar ile ay

hikâye ile olay n en iyi ekilde tan mlanmas sa lanmal ,
tan

yap lmal

r (Tablo 3) (28). Bilinç kayb ve idrar

kaç rma ile birlikte olsa bile her nöbet havale de ildir. Dil

rma, nöbet sonras zihni

bulan kl k havale lehine de erlendirilebilir. Vazovagal ve kalp kökenli bay lmalar, u unma
ve di er birçok benzer olay havale ile kar abilir (22,29). Olaydan sonraki 10-20. dakikada
bak lan prolaktin düzeyi havaleleri, yalanc nöbetlerden ay rmada yard mc

r (30). Nöbet

havale ise türü belirlenmelidir, yayg n m yoksa k smi oldu u ay rt edilmeye çal lmal
Havalenin süresi ve

uur durumu kaydedilmelidir. Havalenin ba lang ç dönem

belirtilerinin (aura) olup olmad

ve havaleden hemen önceki çocu un davran

renilmelidir. Çocuklarda en s k görülen ba lang ç belirtileri midede a
ve korku hissidir. Havalenin olu
olmad

, nöbet sonras

sorgulanmal

r.

ya da rahats zl k

ekli, morarma, ses ç karma ve alt na kaç rma olup

uyku, ba ar , halsizlik, kusma gibi belirtilerin varl

r (26). Hayati bulgular ve kan ekeri de erlendirildikten sonra genel fizik

muayene ve sinir sistemi muayenesi yap lmal
yaralanma bulgusu ya da ant varl
korioretinit, koloboma, maküler de

r. Ba küçüklü ü, dismorfik bulgular,

kaydedilmelidir. Papilla ödemi, retinal kanama,
imler ile retinal fakoma için göz dibine bak lmal

r

(1). Kaba yüz görünümü veya karaci er dalak büyüklü ü gibi fizik muayene bulgular altta
yatan özümseme hastal

n, kahve lekeleri, arap lekesi gibi deri bulgular ise havaleye

sebep olabilecek bir sinir-deri hastal
çocuklarda

tek

tarafl

ba parmakta

n göstergesi olabilir. K smi havale geçiren
t rnak

yoklu u,

el

veya

ayaklarda

6

büyüme durmas gibi bulgular porensefalik kist, atar-toplardamar malformasyonu veya
beynin kar k sm nda kortikal küçülme gibi süre en bozukluklar n göstergesi olabilir (1).
Fizik ve sinir sistemi de erlendirme sonras nda çocu un klini ine göre öncelik s ras
de

mek üzere EEG, biyokimya/özümseme tetkikleri, bilgisayarl beyin tomografisi

(BBT)/manyetik rezonans görüntüleme (MRG) planlanmal

r.

6

Tablo 3. Havaleyle kar an olaylar
uur de

ikli i olanlar

o Apne, bay lma
o Kat lma (u unma)
Kalp ritim bozukluklar
Migren
Tekrarlay
o

hareket bozukluklar

ve en distoni

o Selim myoklonus
o Yalanc nöbetler
o Titreme ataklar
o Spasmus mutans
o Tikler
Uyku bozukluklar
o Narkolepsi
o Gece terörü
o Uyurgezerlik
Psikolojik bozukluklar
o Dikkat eksikli i a
o

hareketlilik

zl ve derin nefes al p verme

o Histeri
o Panik atak
Mideden yemek borusuna kaç
Havale ile ba vuran hastada iyi bir hikâye ve fizik muayene gereksiz laboratuar
tetkiklerini ve zaman kayb

önler (31).

EEG sara tan nda en yararl yöntemdir. Ancak hikâye ile birlikte de erlendirilmesi
gerekmektedir. Çünkü sara hastalar

n %40’ nda rutin EEG normal bulunabilir (32). Di er

taraftan normal çocuklar n %1-2’sinde EEG’de saraya görünümler olabilir. Havale ile
havale benzeri tekrarlayan olaylar n ayr

nda EEG’nin önemi artar. EEG’nin ilk

havalenin tekrarlama ihtimalini ortaya koymada yararl bir yöntem oldu u kabul edilir ve
bu özelli i sebebiyle ilk ate siz havaleden sonra çekilmesi önerilir. Normal EEG varl
tekrar riski ilk 2 y lda %28 iken anormal EEG varl

nda

nda %58’dir (20). Ancak tekrarlama
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ihtimalinin en güçlü belirleyicisi altta yatan havale sebebidir. lk ate siz havaleyi takiben
ilk 24 saatte çekilen EEG’nin saraya uyan bozukluklar göstermede daha duyarl oldu u
bilinmektedir (30,33). Uyan kl k EEG’si normal ise uyku EEG’si çekilmelidir. Böylece
uyan kl k EEG’si normal olan %13-31 vakada uyku EEG’si ile anormallik tespit edilebilir.
Biyokimyasal incelemeleri aras nda tam kan say

, kan ekeri, serum elektrolitleri,

kreatinin, kan üre nitrojeni, kalsiyum, magnezyum ve amonyak yer al r. Özümseme
meselesini dü ündüren hikâye ve fizik muayene bulgusu olmayan, klini i h zla düzelen 6
ay

üzerindeki

çocuklarda

ilk

havalede

rutin

biyokimyasal

inceleme

görülmemektedir (33). Bununla birlikte çocuklarda baz özümseme sorunlar

gerekli
n klini e

yans madan görülebilmesi, özellikle ya küçük olanlarda (yenido an ve 6 aydan küçük süt
çocuklar nda)

çok

dikkatli

grubunda fazla suland lm

davran lmas

mamaya ba

gerektirmektedir.

Bu

ya

hiponatremi görülebilmektedir (26).

Tekrarlayan havaleleri ve geli me gerili i olan çocuklarda amonyak, laktat, kan amino
asitleri, idrar organik asitleri, vs. de içeren ayr nt

de erlendirme gerekli olabilir (33).

lk ate siz havalede LP önerilmemektedir. Ancak özellikle 6 aydan küçük çocuklar LP
aç ndan daha dikkatli de erlendirilmelidir. Menenjit bulgular ya da k smi bulgusu, bilinç
de

ikli i olan ve klini i düzelmeyen her ya taki çocukta LP yap lmal

r. K smi bulgusu

olanlarda ve bilinci aç lmayanlarda LP öncesi beyin görüntülemesi yap lmas
önerilmektedir (33). lk ate siz havale ile gelen çocuklar n yakla k %30’unda beyin
görüntülemesinde anormal bulgu saptanmaktad r, ancak bunlar n %14 kadar havaleyle
ili kili bulunmaktad r (26). Çocuklarda görüntüleme gerekçeleri net de ildir (32).
Acil görüntüleme; her ya taki çocuk hastada h zla düzelmeyen nöbet sonras dönemde
beklenen iyile me görülmüyorsa, havaleden saatler sonra çocu un klini i düzelmiyorsa
yap lmal

r. Acil olmayan beyin görüntülemesi ise sebebi bilinmeyen geli me ve zekâ

gerili i, aç klanamayan anormal sinir sistemi bulgusu olanlara, k smi havale geçirenlerle,
EEG de k smi veya yayg n saray destekleyen bulgusu olmayanlara ve 1 ya ndan küçük
tüm çocuklara yap lmas önerilmektedir. Bu durumlarda iyi kaliteli MRG, beyin yap
daha iyi gösterdi inden tercih edilmektedir (33,34).
Tüm laboratuar incelemelerinin seçiminde ya ve klinik yol göstericidir. Genel olarak
süt çocuklar nda, bilinci çabuk aç lmayan veya k smi bulgusu olanlarda ileri de erlendirme
gerekmektedir (32,33).
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4. 2. 3. Tedavi
Hastan n ba vuru s ras nda havale hala devam ediyorsa benzodiazepinler ilk tercihtir.
Etkisi çabuk (2-5 dk) ba lay p yar lanma ömrü uzun (12-14 saat) oldu u için lorezapam ilk
tercihtir. Diazepam n etki ba lang ç süresi ve yar lanma ömrü k sad r (yar m saat).
Diazepam 0,2-0,4 mg/kg damar içi, 0,5 mg/kg makattan verilebilir. Maksimum doz 10 mg
r, 5-15 dk da tekrarlanabilir. Di er bir seçenek ise midazolamd r, damar içi, kas içi,
makattan, burundan, yanaktan verilebilir. Havale hala devam ediyorsa uzam

havale

uygulamas na geçilir.
Uzun dönem tedavide sara ilaçlar ikinci havale s kl

azaltmakla beraber sara

geli me riskini azaltmazlar (35).
Tek havale sonras sara tedavisine havale türüne göre karar verilmelidir. Dalma saras ,
çray

saralar ve infantil spazmda tekrarlama olas

sonra ilaç ba lanmal

fazla oldu undan ilk havaleden

r. Ancak özellikle yayg n atmal dire meli havale iyi bir seyre

sahiptir ve akrabalarda sara hikâyesi yoksa nörolojik muayene ve EEG normal ise %75
tekrarlamaz. Bu tür hastalarda tedaviye gerek yoktur. 6-12 ay içersinde 2 ya da daha fazla
havale olursa ilaç ba lamak gerekir. Ancak ilaç ba lamadan önce kan ekeri ve kalsiyum
bak larak havale sebebi olabilecek kan ekeri ve kalsiyum dü üklü ü d lanmal

r (32).

4. 3. SARA
4. 3. 1. Klinik Özellikler
Aralar nda 24 saatten uzun bir süre olmas art yla en az iki uyar lmam havale olmas
durumuna sara denir. Dikkatli yap lacak bir de erlendirme havalenin sebebini, sara ilac
tedavi ihtiyac

, tedaviye cevab ve gelecekteki seyri hakk nda tahminde bulunabilme

aç ndan önem ta maktad r. Al nan iyi bir öykü havalenin türü hakk nda önemli bilgiler
sa layabilir. Sara geli me e ilimi olan çocuklar ilk havaleyi viral hastal k ya da dü ük
dereceli ate s ras nda ya ayabilirler. Çocukluk ça

saralar nda sabah erken saatlerde veya

çocuk uykulu iken özellikle uyku ba lang ç faz nda havale görülür. Sorgulama
yap ld

nda sara havalesinden birkaç gün önce çocukta huzursuzluk, ruhsal de

, ince becerilerde de
de

im, ba

im oldu u saptanabilir. Baz ebeveynler çocu un mizac ndaki

ikli e göre bir sonraki havalenin ne zaman olaca

aç klamalardan yola ç karak havale türü, s kl

tahmin edebilirler. Yap lan

, hangi gün oldu u ve kolayla

faktörler önemlidir. Genellikle yayg n dire meli atmal havalelerin bildirilmesine ra men
ebeveynler dalma havalelerinin s kl
eden ki ilik de

n fark nda de ildirler. Uzun süreden beri devam

imi veya giderek kötüle me, merkezi sinir sisteminin yozla ma
13

hastal

n bir göstergesi olabilirken kusma, büyüme gerili i gibi bünyesel belirtiler

özümseme hastal

ya da yap sal bir lezyonu i aret ediyor olabilir. Önceki sara tedavisi

ve çocu un bu tedaviye verdi i cevap ile havaleyi tetikleyebilecek klorpromazin veya
metilfenidat gibi ilaçlar n kullan
sara öyküsünün varl

na dair bilginin edinilmesi önem ta maktad r. Ailede

genetik sara sendromlar

akla getirir. Bu grup içinde otozomal

bask n gece frontal lob saras , ailevi selim yenido an havalesi, ailevi selim süt çocu u
havalesi, otozomal bask n ate li havale, k smi sara ile duysal belirtiler, otozomal bask n
frontal lob ilerleyici saras ile birlikte ö renme güçlü ü, dalma saras , geç dönemde k smi
kar k havalenin e lik etti i ate li havaleler yer almaktad r (1).
4. 3. 2. De erlendirme
Fizik, göz ve sinir sistemi muayene ile intrakranial bas nç art , deri-sinir hastal
bulgular , yap sal beyin hastal klar (tümör, yaralanma, bozukluklar) hakk nda bilgi
sa lanabilir (1).
Rutin uygulamada serum elektrolitlerinin ölçümü önerilmemektedir. Ayn do rultuda
serum laktat, piruvat ve idrar organik asit ölçümü gibi özümseme testleri de klinik gerekçe
yoksa önerilmemektedir. Hastan n önceden sara oldu unun bilinmesi tan da kolayl k
sa lar. Ancak sara hastas nda da iltihap, elektrolit dengesizli i vb. gibi yeni ve ive en
meselelerin olabilece i ak ldan ç kar lmamal

r (29).

EEG, beyindeki elektrik i levinin kâ t üzerine veya bilgisayar ortam na aktar lmas ile
yap lan çok eski ve hala sarada etkin olarak kullan lan bir tan arac
havale s ras nda EEG çekiminin zamanlanmas ve s kl
klinik özelliklerine göre de
özgün sara sendromlar

r. Havaleler aras ve

hastada hastaya ve hastan n

mektedir. Havaleler aras EEG, sara tan
tan ma ya da d lamada,

lamada, hareketsiz uzam

a duyarl

havaleyi saptamada, uzam

desteklemede,
saptamada ya da

havaleyi takip etmede,

muhtemel saraya sebep olan lezyonu saptamada kullan lmaktad r. Havale s ras nda EEG,
havaleyi di er nöbetlerden ay rt etmede, nöbetlerin türünü belirlemede, s

flamada

kullan lmaktad r (36). Video EEG kay tlanmas , hastan n havaleler aras ve havale
ras nda EEG kayd

n video görüntüsü ile e zamanl olarak kaydedilmesidir. Birkaç

saatlik ve günlük olabilir. Çok k sa süreli ancak s k geçirilen nöbetlerin hekim taraf ndan
izlenmesine o esnadaki havale s ras nda kay tta saraya uyan bozuklu un olup olmad

,

böylece klinik nöbet ile nöbeti taklit eden olaylar ay rt etmede, nöbetin tipini daha do ru
belirlemede, nöbetin s

fland lmas ve nöbet s kl

hakk nda bilgi edinmede yard mc

olur.
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Saral çocuklarda BBT anormalli inin tan ya genel katk

%30, basit k smi nöbeti

olanlarda %52, kar k k smi nöbeti olanlarda %30, anormal nörolojik muayene bulgusu
olanlarda %64, EEG’de k smi bulgusu olanlarda % 63 olarak bulunmu tur (37).
Saral çocuklarda s k görülen BBT anormallikleri; atrofi, do

tan malformasyonlar, atar-

toplardamar malformasyonlar , porensefalik kistler, ensefalomalaziler, hidrosefali, kafa içi
kanamalar, inmelerdir. Saral çocuklarda BBT gerekçeleri; hastan n 2 ya alt nda olmas ,
smi nörolojik bulgu, k smi nöbet ve zeka gerili idir.
Çocukluk ça

saralar nda görülen MR patolojileri; geli imsel MSS malformasyonlar

(düz beyin, pakigri, polimikrogri, heterotopi, korpus kallosum agenezisi disgenezisi) damar
malformasyonlar , dü ük dereceli tümörler, displastik serebral doku, miyelin patolojileri,
hipokampal sklerozis, prenatal perinatal destruktif lezyonlar, inflamatuar patolojiler,
enfeksiyöz patolojiler, özümseme bozukluklar, dejeneratif bozukluklard r.
Di er görüntüleme yöntemleri; manyetik rezonans spektroskopi (MRS) pozitron
emisyon tomografisi (PET), tek foton emisyon bilgisayarl tomografi (SPECT) dir. Sara
hastalar

n büyük bir k sm nda SPECT ve PET gerekli de ildir.

Tüm sara hastalar nda beyin görüntülemesine ihtiyaç yoktur. Çocukluk ça

dalma

saras gibi kesin olarak belirlenmi sebepsiz yayg n ve iyi gidi atl rolandik sara gibi
sebepsiz k smi saralarda görüntüleme tekniklerine ba vurmaya gerek olmayabilir. Ancak
bu hastalarda bile al lm n d nda seyrin olmas görüntüleme gerektirebilir. Sebepli
yayg n veya k smi nöbetlerde görüntüleme gereklidir. MRG, BBT ye birçok bak mdan
daha üstün oldu u için öncelikle tercih edilmelidir (34).

SARA NÖBETLER

N SINIFLANDIRILMASI

Havale geçiren bir hastay de erlendirirken ilk yap lmas gerekenlerden biri havalenin
türünü ve mümkünse hangi sara sendromuna uydu unu saptamak olmal
nöbetlerinin s

r. Sara

fland lmas nda 1981’de Uluslararas Sara ile Sava Derne i (ILAE)

taraf ndan yap lan s

fland rma kullan lmaktad r (Tablo 4) (8).
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Tablo 4. Sara Nöbetlerinin Uluslararas (ILAE) S
1.

fland lmas :

smi Nöbetler
A. Basit k smi nöbetler
1. Motor (yay m gösteren, göstermeyen, versif, duru ve sesle ilgili)
2. Duyu veya özel duyu semptomlu (görsel, i itsel, ba dönmesi, tat ve
koku ili kili) nöbetler
3. Otonomik belirti ve bulgular olan nöbetler
4. Psi ik belirtili nöbetler (konu ma bozukluklar , haf za bozukluklar ,
bili sel, duygu-durum belirtili, varsan lar, sanr lar)
B. Kar k k smi nöbetler
1. Basit k smi ba lang çl nöbetler
2. Ba lang çta bilinç de

ikli i olan nöbetler

C. Sonradan yayg n olan k smi nöbetler
1. Basit k smi eklinde ba lay p yayg n olan nöbetler
2. Kar k k smi eklinde ba lay p yayg n olan nöbetler
3. Basit k smiden ba lay p kar k k smiye dönü üp yayg n olan
nöbetler

2. Yayg n Nöbetler
A. Dalma nöbetleri
i. Tipik dalma
ii. Atipik dalma
B. Myoklonik (s çray ) nöbetler
C. Klonik (atmal ) nöbetler
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D. Tonik (dire meli) nöbetler
E. Tonik- klonik (dire meli-atmal ) nöbetler
F. Atonik (sal kla ma) nöbetler
3.

fland

lmayan nöbetler

ILAE bünyesinde olu turulan çal ma grubu (Task Force) taraf ndan 2001 y nda sara
nöbet türleri ve tepki saras na yol açan uyaranlar için bir s

fland rma önerilmi ancak

henüz ILAE taraf ndan benimsenmemi tir (38). Nöbetlerin s

fland lmas hem uygun

sara ilac seçimi hem de bilimsel verilerin toplanmas ve kar la

lmas nda önemlidir.

Sara nöbetleri genel olarak k smi ve yayg n olmak üzere ikiye ayr r (8).
1. KISM (Lokal, Parsiyel) HAVALELER
Basit K smi Havaleler
K smi havaleler, beynin bir bölgesindeki sinir hücrelerinin bo al

sonucu ortaya

kan, klinik ve EEG bulgusu bu bölge ile ili kili olan havalelerdir. Havale s ras nda uur
de

ikli i olmas (kar k k smi) veya olmamas na (basit k smi) göre ikiye ayr rlar.
smi bir havale yay lmadan sona erebilir, beynin di er bölgelerine yay labilir veya

elektrik bo almalar yayg nla arak yayg n dire meli atmal havaleye de dönü ebilir. K smi
havaleler, yayg n dire meli atmal havaleye dönü ürse tam bilinç kayb olur (38,39).
Duyu de

ikli i eklindeki havaleler kar vücut yar nda, bo alman n ba lad

alana

uyan bölgelerde (s kl kla el ve yüzde) uyu ma, kar ncalanma, elektriklenme, yanma gibi
duygular alg lan r. Motor havalelerde oldu u gibi bir s ra takip ederek yay labilir, tüm
beden yar

tutabilir. Yayg nla arak kar k k smi havaleye veya yayg n dire meli atmal

havaleye dönü ebilir.
Özel duyu havalelerinden görme ile ilgili olan havalelerde, tutulan beyin bölgesinin
kar görme alan nda parlayan

k, im ek çakmas en s k rastlanan belirtilerdir. Cisimler

oldu undan yak n veya uzakta, büyük veya küçük görülebilir.
genellikle v

lt , t

itme ile ilgili havaleler

rt , ç nlama eklinde basit ses varsan lar ile seyrederler. Nadiren

müzik eklinde varsan lar olabilir. Koku ile ilgili havaleler genellikle ho a gitmeyen kötü
kokular n alg lanmas eklindedir. Tatla ilgili havaleler, ho a giden veya tiksinti verici tat
varsan lar

eklinde olabilir. En çok metalik tat eklinde tarif edilirler.

Ba dönmesi

belirtili havalelerde k sa süreli ba dönmesi ataklar , bo lukta yüzüyormu gibi olma
duygusu eklinde ataklar görülebilir. Ek olarak, atak s ras nda denge bozuklu u, sendeleme
ve dü me de görülebilir. En s k rastlanan otonom belirtiler; bulant , kusma, kar n a

,
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terleme, kalbin h zl ya da yava atmas , göz bebe i de

iklikleri, a lama, salya akmas ,

yüzde k zarma veya solukluktur (40,41).
B. Kar k K smi Havaleler:
Basit k smi havalelerden ay ran en önemli özelli i, havale s ras nda bilinç de
(genellikle

bilinç

bulan kl

eklinde)

olmas

r.

Bilinç

de

ikli i

ikli i

havalenin

ba lang nda olabilir veya havale basit k smi eklinde ba lay p, kar k k smi havaleye
dönü ebilir (39). S kl kla bilinç bulan kl

ile birlikte olan psikomotor otomatizma

görülür. Otomatizma bilincin sislenmesi s ras nda ortaya ç kan istemsiz hareketlerdir.
Otomatizma havale s ras nda veya havaleden sonra görülebilir ve genellikle hasta
otomatizmay hat rlamaz. Vücudun duru u genellikle iyi korunmu tur, nadiren dü me
görülür. Otomatik hareketler s ras nda hasta ayakta durmaya veya yürümeye devam
edebilir. Kar k k smi havalelerin süresi 30 saniye ile birkaç dakika aras nda de

ir

(genellikle bir dakikadan fazlad r) (38). El hareketleriyle birlikte olan otomatizmalar, kural
olarak sara bo almalar ile ayn taraftad r. Ele geçen bir cisim ile oynama, giyinme veya
soyunma, amaçs z ko ma, gülme nisbeten s k rastlanan baz otomatizma tipleridir. Sara
bo almalar

n kar taraf nda ba ve göz hareketleri ile distonik duru s k görülür. Ayr ca

yükselen epigastrik his ile bulant , kar n a

, mide barsak hareketlerinde artma, a lama

ve salya akmas gibi otonomik belirtiler havaleye e lik edebilir. Ek olarak yüzde solukluk
veya k zarma, göz bebe i büyüklü ü, ö ürme gibi otonomik belirtiler de görülebilir (39).
2. YAYGIN HAVALELER:
Yayg n havaleler, klinik ve EEG bulgular havalenin ba lang nda her iki beyin yar m
küresinin de olaya kat ld

havalelerdir. Yayg n havalelerde genellikle uur kayb görülür,

ancak s çrama havalelerinde oldu u gibi baz havalelerde havale o kadar k sad r ki uur
kayb tam olarak de erlendirilemeyebilir (42).
A. Dalma havaleleri:
Esas olarak çocukluk ça

havaleleridir. S kl kla üç ya tan büyük çocuklarda (5-9 ya

aras nda) görülür. Büyük ço unlu unda havaleler ergenlikte sona erer veya s kl

azal r.

Bazen de yayg n dire meli atamal havalelere dönü ebilir. 10-12 ya dolay nda görülen
ergenlik dalma saras nda yayg n dire meli havaleler daha s k görülür. Çok k sa süreli
havalelerdir. Süre birkaç saniye ile bir dakika aras nda de

ir. En s k 5-20 saniye sürelidir.

sa süreli olmas na kar n, bir gün içinde bazen tekrarlayabilir. Ba lang ç anidir. Yapt
aniden durur, hasta bo bak

hareketsiz hale gelir (dona kalma). Gözler yukar do ru

kayabilir. Bu s rada sorulara cevap vermez. Basit dalmalar d nda ba ka klinik belirtilerin
lik etti i kar k dalma havaleleri de vard r. Atmalar n oldu u kar k dalmalar s ras nda,
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göz kapaklar nda, a z kö esinde veya di er kaslarda ritmik kas lmalar vard r. Otomatizma
ile giden kar k dalmalarda yutkunma, yalanma veya giysilerle oynama gibi otomatik el
hareketleri görülebilir. Kas lma (tonik) ve salma (atonik) belirtili kar k dalmalar daha
nadirdir. Dalma saras olan hastalarda h zl solunum yapt ld
elektrik dalgalar

nda EEG’de anormal

n görülme ihtimali yüksektir. Basit dalmalarda EEG'de 3 kere gelen

diken dalgalar görülür. Kar k dalmalarda ise düzensiz diken dalga bo almalar , çoklu
diken-dalga bo almalar görülür. Dalmalarda bo almalar h zl solumaya çok duyarl
sm nda

r. Bir

a duyarl k de görülür (37).

B. S çrama (Miyoklonik) Havaleleri:
S çrama kas gruplar

n, istem d , ani ve h zl kas lmas

r, k smi veya yayg n olabilir.

çrama sara havaleleri özellikle omuz ve ön kollarda ani, çok k sa süreli, bükülme
(fleksiyon) veya aç lma (ekstansiyon) eklinde kas lmalarla kendini gösterir. Ergenli in
çrama saras ve Lennox-Gastaut Sendorumunda görülür. Kas lmalar tek veya tekrarlay
olabilir. Uykuya dalarken ve uyan rken daha s kt r. Uykusuz geçen bir gecenin sabah nda
çrama kas lmalar n artmas oldukça tipiktir. Hastalar n küçük bir k sm nda sadece
çrama, irkilme

eklinde hareketler görülür. Ço unlu unda di er havale türleriyle

beraberdir. Hastalara en s k yayg n dire meli atmal havaleler e lik eder. EEG'de zemin
aktivitesinin normal olmas , k sa süreli yayg n dikenler ile çoklu diken dalgalar

n ortaya

kmas oldukça tipiktir (41).
C. Dire meli (Tonik) Havaleler:
Genellikle k sa süreli (60 saniyeden az) tüm vücut kaslar nda dire menin artmas sonucu
hasta yay gibi kas r, uur kapal

r. Bu s rada genellikle ba arkaya, gözler yukar kayar,

çenede kilitlenme, morarma, göz bebeklerinde büyüme görülebilir. Havale sonras
yorgunluk ve ba a

s k görülür. Özellikle çocukluk ça ndaki saralarda (özellikle

Lennox-Gastaut Sendromunda) ve uykuda ortaya ç karlar. EEG’de çoklu diken dalgalar
ve yayg n yava lama görülür (41,43).
D. Atmal (Klonik) Havaleler:
Yayg n atma tarz nda kas lmalar, dire menin (tonik faz n) olmad
görülebilir. Tekrarlay

yayg n saralarda

atmalarla kendini gösterir. Bazen vücudun bir yar nda, bazen bir

veya iki uzuvda, k smi kalabilir. Boyun, yüz ve kollarda daha s k görülür. Havale
esnas nda uur kapal

r ve havale sonras dönem k sa da olsa görülür. Atmal havaleler

çocuklarda, özellikle süt çocuklar nda daha s k görülür (41,43).
E. Sal kla ma eklinde (Atonik) Havaleler:
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Bu tür havalelerde ani sal kla mayla dizler bükülür, ba ve gövde öne e ilir, ani
dü meler olur.

Bu tür havaleler daha çok Lennox-Gastaut, Doose sendromu olan

çocuklarda görülür. Bu tür havalelerde genellikle bilinç kayb çok k sa sürelidir. Havale
öncesinde, s ras nda ve sonras nda s çramalar olabilir. EEG’de ritmik yava dalgalar
eklinde ba lay p düzensiz h zl dalgalar görülür (41,43).
F. Dire meli atmal (Tonik-Klonik) Havaleler
Yayg n dire meli atmal havaleler, en a r ve en çok bilinen havale eklidir. Bu çe it
havaleler ilk olarak böyle ba layabildi i gibi, basit veya kar k k smi havalelerin
yay lmas yla da olu abilir (37). Yayg n dire meli havalelerden önce bazen huzursuzluk,
sinirlilik, ba a

gibi öncül belirtiler görülebilir. Ayr ca k smi havaleleri izliyorsa

hareket ve duyuyla ilgili veya ruhi belirtiler havalenin hemen öncesinde gelebilir. Havale
ba larken hasta ç

k eklinde ani bir ses ç karabilir. Tüm çizgili kaslar n ani ve dire meli

kas lmas sonucunda hasta yere y

r, kol ve bacaklar gerilir, gözler bir tarafa kayar, ba -

boyun geriye do ru kas labilir veya bir yana do ru dönebilir. Ço u kez di lerini s kar,
dilini veya duda

rabilir. Solunum bask lanaca ndan morarma olu abilir, a zdan

salya veya köpük gelebilir. Dire meli faz ortalama 10-30 saniye sürdükten sonra atma
tarz nda hareketler ve h lt

solunum ba lar. Atmal dönem ortalama 30-60 saniye kadar

sürer. Bu s rada idrar daha seyrek olarak da d

kaç rma olabilir. Atmalar n bitmesinden

sonra hasta derin bir uykuya dalabilir veya zihni bulan kl k ve h rç nl k gösterebilir. Havale
sonras (postiktal)

dönem dakikalar, nadiren saatlerce sürebilir. Havale k smi hareket

eklinde ba lay p yayg nla

sa, bir uzuvda veya vücudun bir yar nda kuvvet azl

olu abilir. Todd paralizi felci denen bu durum dakikalarca nadiren saatlerce sürebilir.
Yayg n dire meli atmal havalelerden sonra hasta yorgunluk, bitkinlik, ba a

ve kas

lar ndan ikâyet eder. EEG'de dire meli fazda yayg n ve e zamanl diken bo almalar
görülür. Atmal fazda ise dikenler yava dalgalarla kesilir. Havale sonras dönemde
EEG'de yayg n yava lama görülür. Yava laman n bir beyin yar m küresinde veya beynin
belirli bir bölgesinde hâkimiyet göstermesi, havalenin k smi ba lang çl oldu unun
göstergesi olabilir (41,43).
4. 3. 3. Tedavi
Sara tedavisine birçok etmen göz önünde bulundurularak ba lanmal
havale türü, tekrar olas

ve di er havaleyi kolayla

r. Hastan n ya ,

etmenlere bak larak karar

verilmelidir. Çocukluk ça nda kullan lacak birçok sara ilac vard r. Tedaviye havale
türüne etkin bir ilaçla ba lamak gerekir, birden fazla seçenek varsa yan etkisi en az olan
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tercih edilmelidir. Tedaviye tek ilaçla ve doz aral
ilac n faydas

n dü ük dozunda ba lanmal

r. Bir

görmek için en az 5 yar lanma ömrü ayn ilaca devam edilmelidir.

Havaleyi kontrol alt na almak için yan etkiler görülünceye dek en üst doza kadar doz
art

yap lmal

r buna ra men havale devam ediyorsa di er bir ilaç eklenmelidir (26).

Tedavi, havalesiz 2 y ldan sonra 3-6 ayda azalt larak kesilmelidir. Ergenlikte ba lang ç,
sebepli sara ve 2 y ldan sonra EEG anormalli i tekrar için risk etmenleridir, bunlar n
varl

nda tedavi 4 y la uzat lmal

r. Dirençli sara üçlü sara ilac na ra men havalelerin

kontrol alt na al namamas

r. Bu tür durumlarda öncelikle tan gözden geçirilmelidir.

Havale olmayan tekrarlay

olaylar sara tedavisinden fayda görmeyecektir. Ya da yanl

tan mlanm sara sendromunda ve yanl sara ilac seçiminde de tedavi ba ar z olacakt r.
Dirençli k smi ya da yayg n saras olan tüm çocuklar cerrahi aç ndan de erlendirilmelidir
(44).
4. 4. ELEKTROL T BOZUKLUKLARI VE HAVALELER
Elektrolit bozukluklar na s kça rastlanmaktad r, genellikle rutin laboratuar incelemeleri
sonucunda görülmekte ve klinik önemi olmamaktad r. Ancak bazen atland

nda ve tedavi

edilmedi inde ciddi yeni meselelere sebep olabilmektedir (45).
Elektrolit bozukluklar beyni de içeren birçok organ ve dokuyu etkileyebilir. Klinikte en
çok sinir sistemindeki etkilenmenin ciddiyetine ba
sinir sistemi belirti ve bulgular

olarak havaleler ya da h zl ilerleyen

görülebilir (46).

ve en ve/veya ciddi elektrolit

bozukluklar s kl kla havaleye sebep olur ve bu havaleler bazen tek bulgu olabilir.
Havaleler özellikle sodyum anormalliklerinde, hipokalsemi ve hipomagnezemide s kt r.
Havalenin engellenmesi için altta yatan elektrolit bozuklu unun h zl tan mlan p tedavi
edilmesi gerekir (46,47). Ancak havale yapacak di er sebepler d land ktan sonra havale
elektrolit bozuklu una ba lanabilir. Bazen hem havale hem elektrolit bozuklu u altta yatan
ayn sebebe ba

olabilir. Örne in, ensefalit hem hiponatremi hem de havaleye sebep

olabilir (48).
Beyin ve Elektrolitler
Beynin i levi için MSS deki elektrolit dengesi önemlidir. Bu denge kan beyin engelini
de içeren kar k yolaklarla sa lanmaktad r. Susuzluk ve böbrek yetmezli i gibi plazma
osmolalite ve elektrolit dengesini etkileyen durumlar beyin i lev ve çal mas
(49). Elektrolit bozukluklar

n MSS klinik bulgular de

bozuklu u yapar. Beyin dokusunda yap sal de
bulgular

da etkiler

kenlik gösterir. Genellikle görev

ikli e sebep olmaz ve sinir sistemi

geri dönü ümlüdür. Sodyum ve osmolalite bozukluklar nda, MSS sinir
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hücrelerinin bask lanmas sonucu ensefalopati görülür. Benzer bulgular hiperkalsemi ve
hipermagnezemide de görülür. Hipokalsemi ve hipomagnezemide ise sinir hürelerinin
kolay uyar labilmesi sonucu havale görülür. Potasyum bozukluklar nda ba ca kas
güçsüzlü ü görülürken,

MSS belirtileri nadirdir. Ensefalopatide zihni bulan kl k ve

alg lama bozukluklar görülür. Bunlara ba a

, kas güçsüzlü ü, uykuya meyil, titreme

lik edebilir. Ba sinir bozukluklar ya da k smi beyin hastal k bulgusu olmaz. Elektrolit
bozukluklar

s kl kla havaleye sebep olur (Tablo 5). Havaleler genellikle sodyum

bozukluklar nda, hipokalsemi ve hipomagnezemide görülür ve ekseri yayg n dire meli
atmal vas ftad r. Ancak k smi havaleler ve di er havaleler de görülebilir. Elektrolit
bozukluklar

n h zla düzeltilmesi yava ça düzeltilmesinden daha çok havaleye sebep olur.

Bunun sonucu olarak, havalelerin görüldü ü elektrolit seviyesinin alt ve üst s

kesin

olarak belirlemek mümkün de ildir.
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Tablo 5. Elektrolit bozuklu u ve havale görülme s kl
Elektrolit bozuklu u

Havale s kl

S kl k

Hiponatremi

+++

++

Hipernatremi

++

++/+

Hipokalsemi

+

++/+

Hiperkalsemi

++

+

Hipomagnezemi

+++

++/+

Hipokalemi

+++

-

Hiperkalemi

++

-

+++, s k; ++, bazen; +, nadir; -, yok

Amerikan Nöroloji Derne i, çocuklarda rutin laboratuar incelemesi önermemektedir,
hastan n durumuna göre tetkik planlanmal
Elektrolit bozuklu una ba
düzeltmeye yönelik olmal

r (33).

görülen havalelerde tedavi altta yatan bozuklu u

r. Bu yüzden altta yatan sebebin bilinmesi önemlidir. Tablo

6’da elektrolit bozukluk sebepleri görülmektedir. Sara ilac vermek gerekmez hatta
elektrolit bozuklu u sürdükçe tek ba na faydal olmaz. Kan elektrolit de

iklikleri beyin

lev bozuklu una, ensefalopati ve EEG anormalliklerine sebep olur (45).
Tablo 6. Elektrolit Bozukluk Sebepleri
Hiponatremi
fazlal

na ba

-Böbre in idrar yap

hiponatremi
nda yetersizlik

drar söktürücü ilaç
-Böbrek üstü bezi yetmezli i
-Hipotiroidizm
shal
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-Konjestif kalp yetmezli i
-Siroz
-Böbrek yetmezli i
-Uygunsuz ADH sal
Fazla su al
-Su zehirlenmesi
-Fazla suland lm mamalar
Di er ( Kan ekeri yüksekli i)
Hipernatremi
Su kayb na ba
-Yetersiz s

al

shal
-Görünmeyen kay plar n yerine konulmamas
-Üriner sistemden su kayb (diabet insipitus, idrar söktürücü ilaç)
Hipertonik sodyum al
-T bbi uygulamalar (Hipertonik s

infüzyonu, vs)

Hipokalsemi
Vitamin D eksikli i
-Süre en böbrek yetmezli i
-Karaci er yetmezli i
-Sara ilaçlar
-Kalsiyumdan fakir diyet
-Barsak emilim bozukluklar
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Parathormon eksili i
-Hipoparatiroidizm (Di George sendromu, ameliyat sonras )
-Hipomagnezemi
laçlar
-Bifosfanatlar
-Kalsitonin
-Di er (ive en pankreatit)
Hiperkalsemi
PTH fazlal
-Primer hiperparatiroidizm
-Tersiyer hiperparatiroidizm
-Ektopik PTH salg lanmas
Kanserler
laçlar (tiazidler, D vitaminin fazla al

)

Di er (tirotoksikoz, addison, böbrek yetmezli i, vs)
Hipomagnezemi
Diyetle yetersiz al m
Ba rsaklardan emilimin bozulmas
shal
-Laksatif eksikli i
-Emilim bozukluklar
-K sa ba rsak sendromu
Böbreklerden kay p
26

laçlar (kulp ve tiazid idrar sökücüler, aminoglikozitler, siklosporin, , vs.)
-Tübüler nekroz
-Renal tübüler asidoz
Di er (siroz, aç kemik sendromu)
Hiponatremi
Hiponatremi serum sodyum düzeyinin 136 mEq/l den dü ük olmas olarak tan mlan r
(50). 6 aydan küçük, di er havale sebebi gösterilemeyen bebeklerin %70’inde havale
sebebi hiponatremidir (51).
MSS patofizyoloji
ve en hiponatremide beyin hücreleri
belirtileri hiponatermi 120 mM e yakla
beynin uyum yan

er ve f kla ma olur. A r sinir sistemi
nda görülür (46). Osmolaliteyi de

tirmek için

bu yan etkileri aç klar. Serum sodyum seviyesi dü tü ünde ba lang çta

hücreler aras alandan BOS’a su geçi i olur ve beyin ödemi geli ir. Bu h zl uyum a amas
yakla k 3 saatte olur.

kinci uyum a amas 48 saatte meydana gelir. Serum Na

seviyesindeki dü me yava olursa uyum a amalar ndan dolay belirtiler az görülürken, Na
seviyesindeki h zl dü me sonucu geli en ive en hiponatremide ise sinir sistemi belirtileri
ve beyin ödemi görülebilir (48). Eskiden hiponatremide beyin hasar sadece dü ük Na
seviyesi ve Na seviyesindeki h zl dü

ile ili kilendirilirken son zamanlarda ya ve

cinsiyetin de etkisi üzerinde durulmaktad r (çocuklar ve menstruasyondaki kad nlarda)
(52,53).
Hiponatremi ve sara ilaçlar
Hiponatremi karbamazepin, okskarbazepin gibi birçok sara ilac

n yan etkisidir. Nadir

olarak valproat ve lamotrijinin yan etkisi olarak da geli ebilir. Karbamazepin ve
okskarbazepine ba

hiponatremi s k görülür ve ço unlukla bulgu vermez ve tedavinin ilk

3 ay nda görülür. Okskarbazepinde karbamazepine göre daha s k hiponatremi
görülmektedir. Hiponatremi olas
ameliyat, böbrek hastal

art ranlar, ileri ya , çoklu ilaç kullan

, kad n cinsiyet, ruh hastal

, adet,

r. Belirti ve bulgu olmad kça rutin

Na takibi önerilmemektedir. Tedavi s ras nda hiponatremi varl

nda, hiponatremiye yol

açan bir etken varsa bu ortadan kald lmal , su k tlamal ya da ilaç dozu azalt lmal

r.

Tedavinin kesilmesi Na 120-125 m Eq/L oldu unda dü ünülmelidir (45).
Klinik Bulgular
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MSS bulgular Na seviyesi ve dü
yar

h yla alakal

r. Süre en hiponatremili hastalar n

Na<125 mEq/L oldu unda bile belirti ve bulgu vermez. Belirtiler 120

mEq/L nin

üzerinde nadir görülürken, ço unlukla 110 mEq/L nin alt nda görülmektedir. Na
seviyesindeki h zl ve ciddi dü

ler havalelere (yayg n dire meli atmal ) sebep olmaktad r.

Havaleler genellikle plazma Na seviyesinin h zl olarak 115 mEq/L nin alt na dü tü ü
durumlarda görülmektedir. Bu durum ölüm oran

n yüksek oldu una i aret eder (45).

Tedavi
Serum Na seviyesinin %5 kadar art

beyin ödemini azaltabilir. Serum Na

seviyesindeki 3-7 mEq/L art ise havaleyi durdurabilir. Hiponatremiye ba
bozukluklar

sinir sistemi

n düzelmesi, kan Na seviyesinin düzelmesinden günler sonra olabilir.

Tedavide hipertonik tuz çözeltisi kulan lmakta ve hedef Na seviyesini 120-125 mEq/L nin
üstüne ç karmaktad r. Na seviyesinin h zla düzeltilmesi tehlikeli olabilir, beyin büzü ebilir,
ozmotik demiyelizasyon, dörtlü felç, yalanc bulber felç, havale, koma hatta ölüm
görülebilir (46). Serum Na seviyesindeki art 0,5 mEq/L/saat olmal

r. Na seviyesinde 1-

2 mEq/L/saat h ndaki art lar genç kad nlarda a r sinir sistemi bozukluklar na sebep
olurken çocuklar bu h zl yükseli e daha dayan kl

r (45).

Hipernatremi
Serum Na seviyeinin > 145 mEq/L olmas hipernatremi olarak tan mlanmaktad r.
Hiponatremi gibi hipernatremi de yayg n dire meli atmal tarzda havalelere sebep olabilir
(54).
Klinik bulgular
Hipernatremide de hiponatremide oldu u gibi belirtiler Na seviyeindeki art

h yla

ili kilidir. Yava yükseli lerde 170 mEq/L bile belirti görülmezken birkaç saat içinde olan
zl yükselmelerde ise 160 mEq/L’nin üzerinde belirtiler görülmektedir. 180 mEq/L’nin
üzerinde ölüm oran yüksektir. Na seviyesindeki ani yüksekliklerde havale görülmesine
ra men daha fazla s kl kta Na seviyesindeki h zl düzeltmelerde görülmektedir. H zl ve
hipotonik çözeltilerle tedavi edilen hastalar n %40’ nda havale görülür (45).

Tedavi
Süre en hipernatremide Na düzeltme h

0,5-0,7 mEq/L yi geçmemelidir. ve en

hipernetremide ise daha h zl düzeltilebilir, düzeltme h

için 1 mEq/L/saat uygundur (45).

Hipokalsemi
Plazma kalsiyum seviyesinin <8,5 mg/dl, iyonize kalsiyum seviyesinin <4 mg/dl olmas
hipokalsemi olarak tan mlanmaktad r (45).
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Klinik bulgular
Hipokalsemi belirtileri, hipokalseminin derecesi ve serum iyonize kalsiyum seviyesinin
dü

h

yla alakal

r. Hipokalsemi öncelikle sinir-kas uyar labilirli inde art a ve

tetaniye sebep olur. vegen hipokalsemi havale ve uur de

ikliklerine yol açmaktad r.

Hipokalsemide yayg n dire meli atmal , k smi hareketle ilgili ve daha az s kl kta atipik
dalma

ve

akinetik

(hareketsizlik)

ekillerde

havale

görülebilir.

Havale

bazen

hipokalseminin tek belirtisi de olabilir (46). Hipokalsemiye ba

nonkonvulzif uzam

havale bildirilmi tir (55). Hipokalsemili hastalarda tetani olmaks

n havale görülebilir.

vegen hipokalsemili hastalar n % 20-25’inde havale görülür. Bunlar n % 30-70’i
hipoparatiroidizme ba

r.

Tedavi
Belirti varsa, yüksek ölüm ihtimali oldu undan ive en hipokalseminin tedavisi acildir.
Hipokalsemik havalelerin tedavisi kalsiyum verilmesidir. Sara ilaçlar na genellikle ihtiyaç
yoktur ancak uzun dönem tetani için faydal olabilir bazen hipokalsemik havaleler kal
olabilir. Hipokalsemi, tedavisi altta yatan sebepe yönelik olmal

r (56,57).

Hiperkalsemi
Hiperkalsemi serum kalsiyum seviyesinin >10,5 mg/dl olarak tan mlanmaktad r.
Hiperkalsemi hipokalsemiden daha s k görülmektedir. Ancak hipokalseminin aksine
havale daha nadir görülmektedir (45).
Klinik bulgular
Hiperkalsemin en s k belirtileri, MSS ve mide barsak sistem i lev bozukluklar na
ba

r. Hiperkalsemi belirtileri altta yatan sebebe, serum kalsiyum seviyesinin yükselme
na ve hastan n sa

art

k durumuna ba

r. Orta hiperkalsemiye (12-13,9 mg/dl) ive en

söz konusu ise sinir sistemi bulgular

görülür. Süre en vakalarda ise a r

hiperkalsemide (> 14 mg/dl) bile çok az sinir sistemi belirtileri görülür. Hiperkalseminin
MSS bulgular , uur de
Hiperkalsemiye ba

iklikleri (uykuya meyil, uur bulan kl

) ve nadiren havaledir.

hipertansif ensefalopati ve vazokostruksiyon havale riskini

art rmaktad r (58).
Tedavi
Hiperkalsemide kan kalsiyum seviyesinden ziyade altta yatan sebep tedavi edilir. A r
hiperkalsemi hemen tedavi edilmelidir. Tedavide s

yüklemesi ve bifosfanat ve kalsitonin

gibi kalsiyum dü ürücü ilaçlar yer al r. vegen ya da bulgu veren hiperkalsemide tedavide
yüklemesi, damar içi furosemid ve bifosfanatlar kulan r.

Süre en ya da bulgu
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vermeyen hiperkalsemide ise tedavi kalsiyumdan fakir perhizle beraber altta yatan sebebe
yönelik olmal

r (45).

Hipomagnezemi
Hipomagnezemi kan Mg seviyesinin < 1,6 Meq/L (<1,9 mg/dl) olarak tan mlan r (45).
Klinik bulgular
Magnezyum <1,2 mg/ dl’nin alt na dü ünceye dek belirtiler görülmez. S k rastlanan
bulgular MSS a

uyar labilirli i ve kalp ritim bozukluklar

r. Yenido an ve eri kinlerde

havaleler ekseri yayg n dire meli atmal vas fta ve Mg<1 mEq/L’nin alt ndayken görülür
(46,48)
Tedavi
Hafif ve bulgu vermeyen hipomagnezemili hastalara oral magnezyum verilebilir. A r
ve bulgu veren (<1,2 mg/dl, <1 mEq/L) hipomagnezemide ise damar içi tedavi verilmelidir
(46).
Di er elektrolit bozukluklar
Di er elektrolitlerin aksine potasyum nadiren MSS belirtilerine sebep olur ve havaleye
sebep olmaz (46).
Havaleler elektrolit bozukluklar

n önemli klinik bir bulgusu olabilir. Havaleler

genelikle Na bozukluklar nda, hipokalsemi ve hipomagnezemide görülmektedir. Altta
yatan elektrolit bozuklu unun tan mlanmas yla havaleler ba ar

bir ekilde kontrol alt na

al nabilir. Yoksa sara ilaçlar havaleleri kontrol alt na almada tek ba na yetersiz kalacakt r
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5. GEREÇ – YÖNTEM
01.01.2000-31.12.2010 tarihleri aras nda Selçuk Üniversitesi Meram T p Fakültesi
Çocuk Sinir Hastal klar Poliklini i’ne havale

ikâyeti ile ba vuran 1 aydan büyük

hastalar n dosyalar geriye dönük olarak incelendi. Hastalar; ate li havale, ate siz havale
ve sara olmak üzere ana gruplara ayr ld . Ate li havale; ilk basit ate li havale, ilk kar k
ate li havale, tekrarlayan ate li havale, ate siz havale; ilk ate siz k smi havale, ilk ate siz
yayg n havale, sara ise k smi sara ve yayg n sara olmak üzere alt gruplara ayr ld . Hastalar
ya , cinsiyet, havale türü, geli im, akrabalarda havale hikâyesi, e lik eden hastal klar,
belirti ve bulgular, kulland

ilaç, fizik muayene,

yap lan laboratuar incelemeleri

aç ndan incelendi.
Anlat lan havale k smi ise ve/veya EEG’sinde k smi bozukluk varsa k smi havale olarak
kabul edildi. Yayg n havale ise havale tarifine göre yayg n ve/veya EEG’sinde yayg n
bozukluk olanlar olarak kabul edildi. E er tarif ile EEG aras nda çeli ki varsa EEG esas
al nd .
Yap lan tetkikler basit laboratuar incelemeleri (tam kan, sedimantasyon, C reaktif
protein (CRP), üre, kreatinin, ürik asit, albumin, elektorolitler, karaci er enzimleri,
amonyak, laktat, kan gaz , tam idrar tetkiki, BOS), EEG ve görüntüleme yöntemlerinden
(BMR, BBT) olu makta idi. Tetkikler havale esnas nda (havaleden sonra ilk 24 saat içinde
yap lan) yap lanlar, daha sonra yap lanlar ve tetkik zaman bilinmeyenler olmak üzere
grupland ld . Kaç kez tetkik yap ld

belirtildi. Sara tan yla takip edilen hastalarda ilaç

yan etkisi dü ünülerek istenen tetkikler çal maya dâhil edilmedi.
Havaleye sebep olabilecek elektrolit bozukluklar için s

r de erler a

daki gibi

belirlendi (45) :
Normal Na: 135-145 mEq/L
Dü ük Na <135 mEq/L, havaleye sebep olabilecek dü ük Na< mEq/L
Yüksek Na> mEq/L, havaleye sebep olabilecek yüksek Na> 160 mEq/L
Normal Ca: 8,5-10,5 mg/dl
Dü ük Ca< 8,5 mg/dl (iyonize Ca< 4 mg/dl), havaleye sebep olabilecek dü ük Ca<7 mg/dl
Yüksek kalsiyum Ca>10,5 mg/dl, havaleye sebep olabilecek yüksek Ca > 12 mg/dl
Normal Mg: 1,8-2,5 mg/dl
Dü ük Mg < 1,8 mg/dl, havaleye sebep olabilecek dü ük Mg < 1,2 mg/dl
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Yüksek Mg > 2,5 mg/dl
Dü ük kan ekeri < 50 mg/dl
Di er

tetkikler

için

normal s

rlar,

hastane

referans aral klar

kabul edildi.
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STAT ST KSEL ANAL Z
Veriler

SPSS

16,0

bilgisayar

program na

kaydedildi.

Tan mlay

ortalama±standart sapma ve yüzdelerle verildi. Kategorik verilerin kar la

bulgular
lmas nda ki-

kare analizi uyguland . P<0,05 anlaml k seviyesi kabul edildi. Sonuçlar tablo ve grafikler
yard

yla gösterildi.
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6. BULGULAR
Hikâye ve Muayenede Bulunan Özellikler
nceleme döneminde dosyas gözden geçirilen hasta say

1586 idi. Bunlar n 388’i

(%24,5) ate li havale, 237’si (%15) ilk ate siz havale, 961’i (%60,5) ise sara idi ( ekil. 1).

ekil 1. Hastalar n ana gruplara göre da
Ate li havaleyle ba vuran hastalar n %22,2’si (s:86) ilk basit ate li havale, %4,6’s
(s:18) ilk kar k ate li havale, %73,2’si (s:284) ise tekrarlayan ate li havale idi.
lk ate siz havale ile ba vuran hastalar n %24’ü (s:57) k smi, %76’s (s:180) yayg n idi.
Sara ile ba vuran hastalar n %40,2’si (s:386) k smi, %59,8’i (s:575) ise yayg n idi.
Bütün hastalar n alt gruplara göre da

Tablo 7’de görülmektedir. En çok hasta

grubunu yayg n sara olu turmakta idi.
Tablo 7. Hastalar n havale türüne göre da
Havale

Hasta say

Yüzde (%)

lk basit ate li havale

86

5,4

lk kar k ate li havale

18

1,2

Tekrarlayan ate li havale

284

17,9

lk ate siz k smi havale

57

3,6

lk ate siz yayg n havale

180

11,3

smi sara

386

24,3

Yayg n sara

575

36,3

Toplam

1586

100,0

Hastalar n ya ortalamas 65±52,68 ay (en küçük 1, en büyük 214 ay), ortanca de eri
50 ay idi. Hastalar n ya gruplar na göre da

Tablo 8’de görülmektedir. Tüm hasta

gruplar nda en çok hasta 6 ay-6 ya aras nda idi.
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Tablo 8. Hastalar n ya gruplar na göre da
Ya

Hasta say

Yüzde (%)

1-6 ay

98

6,2

6 ay-6ya

878

55,3

6 ya -12 ya

437

27,6

12 ya -18 ya

173

10,9

Toplam

1586

100

Hasta gruplar na göre ya da
da

na bak ld

tablo 9’da görülmektedir. Hasta gruplar aras nda ya

nda istatistikî olarak anlaml k farkl k mevcuttu (p<0,05). Ate li

havale 6-12 ya aras nda nadir görülürken ilk ate siz havale ve sarada giderek artan bir
kl k söz konusudur.
Tablo 9. Ya a göre hasta gruplar
Havale

n da

1-6ay

6ay-6ya

6-12 ya

12-18 ya

Toplam

Say (%)

Say (%)

Say (%)

Say (%)

Say (%)

Ate li havale

2(0,5)

317(81,7)*

64(16,5)

5(1,3)

388(100)

Ate siz havale

37(15,6)

114(48,1)

62(26,2)

24(10,1)

237(100)

Sara

59(6,1)

447(46,5)

311(32,4)

144(15)

961(100)

Toplam

98(6,2)

878(55,4)

437(27,5)

173(10,9)

1586(100)

*p<0,05
Hastalar n 893’ü (%56,3) erkek, 693’ü (%43,7) k z idi. Erkek / k z: 1,28 idi. Gruplar
aras nda cinsiyet da

aç ndan istatistikî olarak anlaml farkl k yoktu ( p>0,05)

(Tablo 10).
Tablo 10. Hastalar n cinsiyete göre da
Hasta grubu

Erkek

z

Toplam

Say (%)

Say (%)

Say (%)

lk basit ate li havale

46(53,5)

40(46,5)

86(100)

lk kar k ate li havale

8(44,4)

10(55,6)

18(100)

Tekrarlayan ate li havale

178(62,7)

106(37,3)

284(100)

lk ate siz k smi havale

30(52,6)

27(47,4)

57(100)

lk ate siz yayg n havale

94(52,2)

86(47,8)

180(100)

215(55,7)

171(44,3)

386(100)

Yayg n sara

322(56)

253(44)

575(100)

Toplam

893(56,3)

693(43,7)

1586(100)

smi sara

Hastalar n %84,1’inde (s:1334) fizik muayene bulgular normal idi.
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Hastalar n %84,5’inde (s:1340) e lik eden süre en bir hastal k yoktu. E lik eden
hastal klar;

%8,4 (s:134)

beyin felci, %1,1 (s:17) hastada tuberoskleroz ve

nörofibromatozis gibi deri-sinir hastal klar , %0,5 (s:7) ilerleyen sinir sistemi hastal

ve

di erleri eklinde idi. E lik eden hastal klar ile gruplar aras nda istatistikî olarak anlaml
fark vard (p<0,05). Beyin felci en çok yayg n saral hastalara e lik ediyordu.
Hastalar n %60,8’i (s:965) sara ilac kullanmakta idi. Hasta gruplar na göre sara ilac
kullan m oranlar Tablo11’de görülmektedir.
Tablo 11. Hasta gruplar na göre sara ilac kullan m oranlar
Hasta gruplar

Sara ilac kullanan

Sara ilac kullanmayan

Toplam

Say (%)

Say (%)

Say (%)

lk basit ate li havale

16(18,6)

70(81,4)

86(100)

lk kar k ate li havale

4(22,2)

14(77,8)

18(100)

121(42,6)

163(57,4)

284(100)

lk ate siz k smi havale

7(12,3)

50(87,7)

57(100)

lk ate siz yayg n havale

17(9,4)

163(90,6)

180(100)

smi sara

324(83,9)

64(16,1)

386(100)

Yayg n sara

476(82,8)

99(17,2)

575(100)

Toplam

965(60,8)

621(39,2)

1586(100)

Tekrarlayan ate li havale

Hastalar n %80,2’sinde (s:1272) geli im normal %19,8’inde geli im geri idi. Geli me
gerili i en fazla yayg n sara grubunda idi (p<0,05) (Tablo 12)
Tablo 12. Hasta gruplar na göre geli im durumlar
Hasta grubu

Geli im normal

Geli im geri

Toplam

s (%)

s (%)

s (%)

lk basit ate li havale

80 (93)

6 (7)

86 (100)

lk kar k ate li havale

15 (83,3)

3 (16,7)

18 (100)

Tekrarlayan ate li havale

261 (91,9)

23 (8,1)

284 (100)

lk ate siz k smi havale

53 (93)

4 (7)

57 (100)

lk ate siz yayg n havale

170 (94,4)

10 (5,6)

180 (100)

smi sara

299 (77,5)

87 (22,5)

386 (100)

Yayg n sara

394(68,5)

181 (31,5)

575 (100)

Toplam

1272 (80,2)

314 (19,8)

1586(100)

Hastalar n %72’sinde (s:1142) akrabalarda havale ya da sara hikâyesi yoktu. % 28’inde
(s:444) ise akrabalarda havale ya da sara hikâyesi vard . Bunlar n %41’i (s:182) sara,
%40’ (s:176) ate li havale, %19’u (s:86) ate siz havale eklinde idi (Tablo 13-14).
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Tablo 13. Akrabalarda havale-sara hikâyesi
Akrabalarda havale-sara hikâyesi
Özellik yok

Sara

Ate li havale

Ate siz havale

Toplam

Hastal k grubu

Say (%)

Say (%)

Say (%)

Say (%)

Say (%)

Ate li havale

232 (59,8)

26 (6,7)

116 (30)

14 (3,5)

388 (100)

180 (75,9)

27 (11,4)

14 (5,9)

16 (6,8)

237 (100)

Sara

730 (76)

129 (13,4)

46 (4,8)

56 (5,8)

961 (100)

Toplam

1142 (72)

182 (11,5)

176 (11,1)

86 (5,4)

1586 (100)

lk ate siz havale

Tablo14. Alt hasta gruplar na göre akrabalarda havale-sara hikâyesi
Akrabalarda havale-sara hikâyesi olan hasta say
Hasta grubu

(%)

Özellik yok

Sara

Ate li havale

Ate siz havale

Toplam

lk basit ate li havale

58 (67,4)

8 (9,3)

19(22,1)

1(1,2)

86(100)

lk kar k ate li havale

14 (77,8)

1 (5,6)

3 (16,6)

0 (0)

18(100)

Tekrarlayan ate li havale

160(56,3)

17(6)

94(33,1)

13(4,6)

284(100)

lk ate siz k smi havale

44(77,2)

6(10,5)

4(7)

3(5,3)

57(100)

lk ate siz yayg n havale

136(75,6)

21(11,6)

10(5,6)

13(7,2)

180(100)

smi sara

298(77,3)

53(13,7)

14(3,6)

21(5,4)

386(100)

Yayg n sara

432(75,1)

76(13,2)

32(5,6)

35(6,1)

575(100)

Toplam

1142(72)

182(11,5)

176(11,1)

86(5,4)

1586(100)

Hasta gruplar na bak ld

nda akrabalarda havale varl

n en yüksek tekrarlayan ate li

havale grubunda oldu unu görmekteyiz.
Hastalar n % 73,3’ünde (s:1162) havale esnas nda havaleye e lik eden e lik eden belirti
ya da ive en hastal k yok idi.
Ate li havaleyle ba vuran hastalar n %60,3 ünde (s:234) sadece ate e lik ediyor ya da
ate oda

belirtilmemi ti. Di erlerinin %30,9’una (s:120) üst solunum yolu enfeksiyonu

(ÜSYE), % 1,8’ine (s:7) ishal, %1,3’üne (s:5) alt solunum yolu enfeksiyonu (ASYE), %
1,3’üne (s:5) idrar yolu enfeksiyonu ( YE) e lik etmekte idi.
lk ate siz havaleyle ba vuran hastalarda %86,5’inde (s:205) e lik eden ive en hastal k
ya da belirti yoktu. Kalanlar ise %4,6 (s:11) kafa yaralanmas , % 2,5 (s:6) ishal, % 2,6
(n:6) ÜSYE, %1,3 (s:3) ASYE olu turuyordu.
EEG Sonuçlar
Hastalar n % 65,6’s ndan (s:1040) EEG istenmi olup bunlar n %55,9’u (s:581) normal,
%17,2’sinde (s:179) yayg n saraya uyan bozukluk, %22,8’inde (s:237) k smi saraya uyan
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bozukluk ve %4,1’inde (s:43) ise di er bozukluklar izlenmi tir. Hasta gruplar aras nda
istatistikî olarak anlaml farkl k söz konusu idi.
Tablo 15. EEG istenen hastalar n gruplara göre da
Hasta grubu

EEG istenen hasta say /gruptaki hasta say

lk basit ate li havale

33/86 (38,4)

lk kar k ate li havale

7/18 (38,9)

Tekrarlayan ate li havale

124/284(43,7)

lk ate siz k smi havale

34/57 (59,6)

lk ate siz yayg n havale

109/180 (60,6)

smi sara

307/386 (79,5)

Yayg n sara

426/575 (74,1)

Toplam

1040/1586 (65,6)

EEG istenen ilk basit ate li havale hastalar
hastalar

n %66,7’sinde, ilk kar k ate li havale

n % 71,4’ünde, tekrarlayan ate li havale hastalar

smi havale hastalar
smi sara hastalar

(%)

n % 59,7’sinde, ilk ate siz

n % 73,5’inde, ilk ate siz yayg n havale hastalar
n %41,4’ünde, yayg n sara hastalar

n %79,8’inde,

n %56,6’s nda EEG normal

olarak bulundu.
Görüntüleme sonuçlar
Havaleyle ba vuran hastalar n %37,3’ünde (s:592) BMR istenmi tir (Tablo16).
Tablo16. BMR istenen hastalar n gruplara göre da
Hasta grubu

BMR istenen hasta say /gruptaki hasta say

lk basit ate li havale

15/86 (17,4)

lk kar k ate li havale

3/18(16,7)

Tekrarlayan ate li havale

47/284(16,5)

lk ate siz k smi havale

10/57(17,5)

lk ate siz yayg n havale

38/180(21,1)

smi sara

210/386(54,4)

Yayg n sara

269/575(46,8)

Toplam

592/1586(37,3)

(%)

Hastalar n %73,7’sinde (s:386) BMR normal olarak de erlendirilmi tir. K smi, sara ve
ilk ate siz k smi havalede anormal bulgu oran daha yüksektir (p<0,05) (Tablo 17).
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Tablo 17. Hasta gruplar na göre BMR sonuçlar
NORMAL

ANORMAL

TOPLAM

Say (%)

Say (%)

Say (%)

lk basit ate li havale

9(60)

6(40)

15(100)

lk kar k ate li havale

2(66,7)

1(33,3)

3(100)

Tekrarlayan ate li havale

33(70,2)

14(29,8)

47(100)

lk ate siz k smi havale

5(50)

5(50)

10(100)

lk ate siz yayg n havale

31(81,6)

7(18,4)

38(100)

smi sara

135(64,3)

75(35,7)

210(100)

Yayg n sara

190(70,6)

79(29,4)

269(100)

Toplam

405(68,4)

187(31,6)

592(100)

Hastalar n %15,8’inde (s:250) BBT istenmi tir (Tablo18).
Tablo 18. BBT istenen hastalar n gruplara göre da
Hasta grubu

BBT istenen hasta say /gruptaki hasta say

lk basit ate li havale

8/86(9,3)

lk kar k ate li havale

2/18(11,1)

Tekrarlayan ate li havale

30/284 (10,6)

lk ate siz k smi havale

11/57 (19,3)

lk ate siz yayg n havale

30/180 (16,7)

smi sara

73/386 (18,9)

Yayg n sara

96/575 (16,7)

Toplam

250/1586 (15,8)

(%)

BBT istenenlerin %67,2’sinde (s:168) normal olarak de erlendirilmi tir. Hasta gruplar
aras nda istatistikî olarak anlaml fark izlenmemi tir (p>0,05) (Tablo 19).
Tablo 19. Hasta gruplar na göre BBT sonuçlar
Normal

Anormal

Toplam

Say (%)

Say (%)

Say (%)

lk basit ate li havale

4(50)

4(50)

8(100)

lk kar k ate li havale

2(100)

0

2(100)

Tekrarlayan ate li havale

16(53,3)

14(46,7)

30(100)

lk ate siz k smi havale

9(81,8)

2(18,2)

11(100)

lk ate siz yayg n havale

22(73,3)

8(26,7)

30(100)

smi sara

51(69,9)

22(30,1)

73(100)

Yayg n sara

64(66,7)

32(33,3)

96(100)

Toplam

168(67,2)

82(32,8)

250(100)
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Laboratuar Testleri
Hastalar n % 33,1’inden (s:525) 1 kez, % 4,4’ünden (s:70) birden fazla olmak üzere
toplam %37,5’inden (s:595) tetkik istenmi tir ( ekil 2).

ekil 2. Hastalar n tetkik yap lma durumuna göre da
Tetkik istenme oran

n en yüksek oldu u grup ilk ate siz yayg n havale idi. Sara

grubunda bir kereden fazla tetkik istenme oran en yüksek idi (p<0,05) (Tablo 20).
Tablo 20. Hasta gruplar na göre tetkik isteme oranlar
Tetkik yap lm hasta say /toplam hasta say

(%)

1 kez

1 kereden fazla

Toplam

lk basit ate li havale

24/86 (27,9)

1/86(1,1)

25/86(29)

lk kar k ate li havale

7/18 (38,8)

0/18(0)

7/18(38,8)

61/284 (21,5)

5/284(1,8)

66/284(23,3)

lk ate siz k smi havale

26/57(45,6)

4/57(7)

30/57(52,6)

lk ate siz yayg n havale

90/180(50)

5/180(2,8)

95/180(52,8)

127/386(32,9)

27/386(7)

154/386(39,9)

Yayg n sara

190/575(33)

28/575(4,9)

218/575(37,9)

Toplam

525/1586(33,1)

70/1586(4,4)

595/1586(37,5)

Tekrarlayan ate li havale

smi sara

Tetkik istenen hastalar n % 81,4’ünde (s:484) havale an nda, %17,6’s nda (n:105)
ive en dönemden sonra tetkik istenmi tir, %1’inde (s:6) ise tetkik zaman bilinmiyordu.
Hasta gruplar aras nda tetkik zaman aç ndan istatistikî olarak anlaml farkl k söz
konusu idi. ve en dönemden sonra tetkik istenme oran en yüksek yayg n sara grubunda
idi (Tablo 21).
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Tablo 21. Hasta gruplar na göre tetkik zaman da
Havale an nda

ve en

dönemden

Bilinmiyor

Toplam

sonra
Say (%)

Say (%)

Say (%)

Say (%)

lk basit ate li havale

21(84)

4(16)

0

25(100)

lk kar k ate li havale

6(85,7)

1(14,3)

0

7(100)

Tekrarlayan ate li havale

53(80,3)

12(18,2)

1(1,5)

66(100)

lk ate siz k smi havale

29(96,6)

0

1(3,4)

100)

lk ate siz yayg n havale

81(85,3)

13(13,7)

1(1)

95(100)

smi sara

129(83,8)

25(16,2)

0

154(100)

Yayg n sara

165(75,7)

50(22,9)

3(1,4)

218(100)

Toplam

484(81,4)

105(17,6)

6(1)

595(100)

Tablo 22. Laboratuar tetkiklerinin bütün hastalarda (s:1586) yap lma oran
Tetkik

Tetkik yap lan

Tetkik yap lmayan

Toplam

Say

Yüzde

Say

Yüzde

Say

Yüzde

Na

432

27,2

1154

72,8

1586

100

Ca

443

27,9

1143

72,1

1586

100

Mg

236

14,9

1350

85,1

1586

100

Glu

417

26,3

1169

73,7

1586

100

TK

516

32,5

1070

67,5

1586

100

Çökme h

65

4,1

1521

95,9

1586

100

CRP

87

5,5

1499

94,5

1586

100

K

406

25,6

1180

74,4

1586

100

Cl

182

11,5

1404

88,5

1586

100

P

228

14,4

1358

85,6

1586

100

Alb

98

6,2

1488

93,8

1586

100

Üre

386

24,3

1200

75,7

1586

100

Kre

376

23,7

1210

76,3

1586

100

Üa

45

2,8

1541

97,2

1586

100

AST

418

26,4

1168

73,6

1586

100

ALT

409

25,8

1177

74,2

1586

100

Amonyak

40

2,5

1546

97,5

1586

100

Laktat

23

1,5

1563

98,5

1586

100

Kan gaz

25

1,6

1561

98,4

1586

100

PT APTT

19

1,2

1567

98,8

1586

100

77

4,9

1509

95,1

1586

100

38

2,4

1548

97,6

1586

100

T
BOS
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Tablo 23a. Hasta gruplar nda yap lan tetkiklerin oranlar
Tetkik yap lan hasta say
Toplam hasta say

(%)

TK

Çökme

CRP

PT-APTT

lk basit ate li havale(86)

20 (23,3)

6 (7)

3 (3,5)

0

lk kar k ate li havale(18)

6 (33,3)

1 (5,6)

3 (16,7)

0

59 (20,8)

7 (2,5)

12 (4,2)

2 (0,7)

lk ate siz k smi havale(57)

24 (42,1)

3 (5,3)

3 (5,3)

1 (1,8)

lk ate siz yayg n havale(180)

88 (48,9)

8 (4,4)

12 (6,7)

8 (4,4)

smi sara(386)

123 (31,9)

16 (4,1)

16 (4,1)

3 (0,8)

Yayg n sara(575)

196 (34,1)

24 (4,2)

38 (6,6)

5 (0,9)

Toplam (1586)

516 (32,5)

65 (4,1)

87 (5,5)

19 (1,2)

Na

Ca

Mg

Tekrarlayan ate li havale(284)

TK: Tam kan, çökme: çökme h

Tablo 23b. Hasta gruplar nda yap lan tetkiklerin oranlar
Tetkik yap lan hasta say
Toplam hasta say

(%)

lk basit ate li havale(86)

16/86 (18,6)

17/86 (19,8)

17/86 (19,8)

11/86 (12,8)

lk kar k ate li havale(18)

6/18 (33,3)

6 (33,3)

5 (27,8)

1 (5,6)

34 (12)

38 (13,4)

32 (11,3)

16 (5,6)

lk ate siz k smi havale(57)

23 (40,4)

21 (36,8)

22 (38,6)

11 (19,3)

lk ate siz yayg n havale(180)

70 (38,9)

74 (41,1)

79 (43,9)

45 (25)

108 (28)

114 (29,5)

119 (30,8)

68 (17,6)

Yayg n sara(575)

160 (27,8)

162 (28,2)

169 (29,4)

84 (14,6)

Toplam (1586)

417 (26,3)

432 (27,2)

443 (27,9)

236 (14,9)

Tekrarlayan ate li havale(284)

smi sara(386)

: Kan ekeri

Tablo 23c. Hasta gruplar nda yap lan tetkiklerin oranlar
Tetkik yap lan hasta say
Toplam hasta say

(%)

K

Cl

P

Alb

lk basit ate li havale(86)

15 (17,4)

7 (81,7)

12(14)

0

lk kar k ate li havale(18)

6 (33,3)

2 (11,1)

0

1 (5,6)

35 (12,3)

8 (2,8)

18(6,3)

7 (2,5)

lk ate siz k smi havale(57)

23 (40,4)

13 (22,8)

15 (26,3)

9 (15,8)

lk ate siz yayg n havale(180)

72 (40)

31 (17,2)

38 (21,1)

11 (6,1)

smi sara(386)

101 (26,2)

48 (12,4)

53 (16,3)

29 (7,5)

Yayg n sara(575)

154 (26,8)

73 (12,7)

82 (14,3)

41(7,1)

Toplam (1586)

406 (25,6)

182 (11,5)

228 (14,4)

98(6,2)

Tekrarlayan ate li havale(284)

Alb: albumin
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Tablo 23d. Hasta gruplar nda yap lan tetkiklerin oranlar
Tetkik yap lan hasta say
Toplam hasta say

(%)

ÜRE

KRE

ÜA

AST

ALT

lk basit ate li havale(86)

17(19,8)

15(17,4)

0

16(18,6)

16(18,6)

lk kar k ate li havale(18)

4(22,2)

4(22,2)

2(11,1)

4(22,2)

3(16,7)

35(12,3)

36(12,7)

2(0,7)

38(13,4)

37(13)

lk ate siz k smi havale(57)

21(36,8)

22(38,6)

4(7)

23(40,4)

23(40,4)

lk ate siz yayg n havale(180)

68(37,8)

67(37,2)

5(2,8)

70(38,9)

67(37,2)

smi sara(386)

95(24,6)

90(23,3)

13(3,4)

102(26,4)

99(25,6)

Yayg n sara(575)

146(25,4)

142(24,7)

19(3,3)

165(28,7)

164(28,5)

Toplam (1586)

386(24,3)

376(23,7)

45(2,8)

418(26,4)

409(25,8)

Tekrarlayan ate li havale(284)

Kre: kreatinin ÜA: Ürik asit

Tablo 23e. Hasta gruplar nda yap lan tetkiklerin oranlar
Tetkik yap lan hasta say
Toplam hasta say

Amonyak

Laktat

Kan gaz

lk basit ate li havale(86)

0

0

lk kar k ate li havale(18)

2(11,1)

(%)
T

BOS

0

3(3,5)

5(5,8)

1(5,6)

0

0

3(16,7)

3(1,1)

1(0,4)

1(0,4)

13(4,6)

3(1,1)

lk ate siz k smi havale(57)

1(1,8)

1(1,8)

1(1,8)

5(8,8)

3(5,3)

lk ate siz yayg n havale(180)

6(3,3)

2(1,1)

4(2,2)

16(8,9)

5(2,8)

smi sara(386)

12(3,1)

7(1,8)

8(2,1)

18(4,7)

8(2,1)

Yayg n sara(575)

16(2,8)

11(1,9)

11(1,9)

21(3,8)

11(1,9)

Toplam (1586)

40(2,5)

23(1,5)

25(1,6)

77(4,9)

38(2,4)

Tekrarlayan ate li havale(284)

T: Tam idrar tetkiki

Na istenen hastalar n %81’inde (s:351) Na normal s

rlar(135-145) içerisinde idi.

%15,7’sinde hiponatremi (<135) vard . Fakat bütün hastalar n %0,7’sinde havale yapacak
seviyede hiponatremi (<125) mevcuttu. % 3,2’sinde hipernatremi mevcuttu ancak havale
yapacak seviyede hipernatremi(>160) mevcut de ildi.

Havale yapacak seviyede

hiponatremi biri ilk ate siz k smi havale di er ikisi k smi saral olmak üzere toplam 3
hastada rastland . Hasta gruplar aras nda Na seviyeleri aç ndan istatistikî olarak anlaml
farkl k yoktu (p>0,05) (Tablo 24).
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Tablo 24. Na seviyelerinin hasta gruplar na göre da
Na seviyesi (mEq/L)
Hasta grubu

<125

125-134

135-145

146-159

Toplam

s(%)

s(%)

s(%)

s(%)

s(%)

lk basit ate li havale

0

5(29,4)

12(0,6)

0

17(100)

lk kar k ate li havale

0

1(16,7)

5(83,3)

0

6(100)

Tekrarlayan ate li havale

0

8(21,1)

29(76,3)

1(2,6)

38(100)

lk ate siz k smi havale

1(4,8)

1(4,8)

18(85,7)

1(4,8)

21(100)

lk ate siz yayg n havale

0

11(15,1)

59(79,7)

3(4,1)

74(100)

2(1,8)

13(12,3)

94(82,5)

5(4,4)

114(100)

Yayg n sara

0

25(16,2)

133(82,1)

4(2,5)

162(100)

Toplam

3 (0,7)

65(15)

350(81)

14(3,2)

432(100)

smi sara

Ca istenen hastalar n %80,8’inde (n:358) Ca normal s

rlar içerisinde (8,5-10,5) idi.

%7’sinde hipokalsemik seviyede (<8,5) idi. Fakat bütün hastalar n

% 0,7’sinde (s:3)

havale yapacak seviyede (<7) idi. % 12,2’sinde hiperkalsemik seviyede (>10,5), %
1,1’inde (s:5) havale yapacak seviyede (>12) idi. Havale yapacak seviyede hipokalsemi
ikisi k smi saral biri yayg n saral olmak üzere toplam 3 hastada rastland . Hasta gruplar
aras nda Ca seviyeleri aç ndan istatistikî olarak anlaml farkl k yoktu (p>0,05) (Tablo
25).
Tablo 25. Ca seviyelerinin hasta gruplar na göre da
Ca seviyesi (mg/dl)
<7

7-8,5

8,5-10,5

10,5-12

>12

Toplam

s(%)

s(%)

s(%)

s(%)

s(%)

s(%)

lk basit ate li havale

0

1(5,9)

15(88,2)

1(5,9)

0

17(100)

lk kar k ate li havale

0

0

5(100)

0

0

5(100)

Tekrarlayan ate li havale

0

3(9,4)

26(81,3)

2(6,3)

1(3,1)

32(100)

lk ate siz k smi havale

0

3(13,6)

16(72,7)

3(13,6)

0

22(100)

lk ate siz yayg n havale

0

5(6,3)

65(82,3)

8(10,1)

1(1,3)

79(100)

smi sara

2(1,7)

7(5,9)

98(82,4)

12(10,1)

0

119(100)

Yayg n sara

1(0,6)

9(5,3)

133(78,7)

23(13,6)

3(1,8)

169(100)

Toplam

3(0,7)

28(6,3)

358(80,8)

49(11,1)

5(1,1)

443(100)

Hasta grubu

Mg istenen hastalar n % 73,3’ünde (s:173) Mg normal s

rlar içersinde (1,8-2,5) idi.

%7,2’si hipomagnezemik seviyede (< 1,8) idi. Fakat bütün hastalar n %0,8’inde havaleye
sebep olacak seviyede (< 1,2) idi. % 19,5’inde ise hipermagnezemik seviyede (>2,5) idi.
Havaleye sebep olabilecek hipomagnezemiye biri ilk ate siz yayg n havaleli di eri ise
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yayg n saral olmak üzere 2 hastada rastland . Hasta gruplar aras nda Mg seviyeleri
aç ndan istatistikî olarak anlaml farkl k yoktu (p>0,05) (Tablo 26).
Tablo 26. Mg seviyelerinin hasta gruplar na göre da
Mg seviyesi (mg/dl)
Hasta grubu

Mg <1,2

1,2-1,79

1,8-2,5

>2,5

Toplam

s(%)

s(%)

s(%)

s(%)

s(%)

lk basit ate li havale

0

1(9,1)

8(72,7)

2(18,2)

11(100)

lk kar k ate li havale

0

1(100)

0

0

1(100)

Tekrarlayan ate li havale

0

1(6,2)

13(81,3)

2(12,5)

16(100)

lk ate siz k smi havale

0

0

7(63,6)

4(36,4)

11(100)

lk ate siz yayg n havale

1(2,2)

0

37(82,2)

7(15,6)

45(100)

0

5(7,4)

49(72,1)

14(20,6)

68(100)

Yayg n sara

1(1,2)

7(8,3)

59(70,3)

17(20,2)

84(100)

Toplam

2(0,8)

15(6,4)

173(73,3)

46(19,5)

236(100)

smi sara

Glukoz istenen hastalar n % 1,9’unda (s:8) hipoglisemi mevcuttu. Hastalar n 2’si ilk
ate siz k smi havale, 2’si ilk ate siz yayg n havale, 2’si k smi sara, 2’si yayg n sara idi.
Hasta gruplar aras nda glukoz seviyeleri aç ndan istatistikî olarak anlaml farkl k yoktu
(p>0,05) (Tablo 27).
Tablo 27. Glukoz seviyelerinin hasta gruplar na göre da
Glukoz seviyesi (mg/dl)
Hasta grubu

<50

50

Total

lk basit ate li havale

0

16 (100)

16 (100)

lk kar k ate li havale

0

6 (100)

6 (100)

Tekrarlayan ate li havale

0

34 (100)

34 (100)

lk ate siz k smi havale

2 (8,7)

21 (91,3)

23 (100)

lk ate siz yayg n havale

2 (2,9)

68 (97,1)

70(100)

smi sara

2 (1,9)

106 (98,1)

108 (100)

Yayg n sara

2 (1,3)

158 (98,7)

160 (100)

Toplam

8 (1,9)

409 (98,1)

417 (100)

46

Tablo 28. Yap lan tetkiklerin sonuçlar
Normal

Anormal

Toplam

BK

286 (55,4)

230 (44,6)

516 (100)

Hgb

236 (45,7)

280 (54,3)

516 (100)

ht

366 (70,9)

150(29,1)

516 (100)

Sed

33 (50,8)

32 (49,2)

65 (100)

CRP

56 (64,4)

31 (35,6)

87 (100)

PT-PTT

14 (73,7)

5 (26,3)

19 (100)

Glu

409 (98,1)

8 (1,9)

417 (100)

Na

350 (81)

82 (19)

432 (100)

K

359 (88,4)

47 (11,6)

406 (100)

Cl

136 (74,7)

46 (25,3)

182 (100)

Ca

358 (80,8)

85 (19,2)

443 (100)

Mg

173 (73,3)

63 (26,7)

236 (100)

P

80 (35,1)

148 (64,9)

228 (100)

Alb

89 (90,8)

9 (9,2)

98 (100)

Üre

370 (95,6)

16 (4,4)

386 (100)

Kre

373 (99,2)

3 (0,8)

376 (100)

Üa

18 (40)

27 (60)

45 (100)

AST

307 (73,4)

111 (26,6)

418 (100)

ALT

260 (63,6)

149 (36,4)

409(100)

Kan gaz

19(76)

6 (24)

25 (100)

Amonyak

24 (60)

16 (40)

40 (100)

Laktat

10 (43,5)

13 (56,5)

23 (100)

BOS

23 (60,5)

15 (39,5)

38 (100)

72 (91,1)

7 (8,9)

79 (100)

4421(73,7)

1579(26,3)

6000(100)

T
Toplam

595 hastadan toplam 6000 tetkik istenmi olup bunlar n 1579’u (%26,3) anormal
bulunmu tur ancak 595 hastan n 16’s nda (%2,7) ç kan sonuç havale ile ili kilendirilmi tir.
Bu bütün tetkiklerin %0,2’sine denk gelmektedir.
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Tablo 29. Havaleye sebep olabilecek elektrolit anormalli i saptanan hastalar
Hasta no

Ya (ay)

Anormallik

Havale türü

lik eden hastal k ya da
durum

1

1

Na:117

smi sara

2

30

Na: 124

3

118

Na:124

smi sara

4

13

Ca: 6,5

Yayg n sara

5

9

Ca: 6,6

smi sara

6

172

Ca: 5,3

smi sara

7

2

: 23

8

84

: 25

Yayg n sara

9

44

: 29

Yayg n sara

10

23

: 45

11

132

: 36

12

3

: 14

13

34

: 19

smi sara

14

61

: 37

Yayg n sara

15

127

Mg: 0,8

16

61

Mg: 0,8

lk ate siz k smi havale

Sepsis
Sepsis
Kore

Di George Sendromu

lk ate siz k smi havale

Uzam havale

lk ate siz yayg n havale
smi sara
lk ate siz yayg n havale

Adrenal yetmezlik

Uzam havale

lk ate siz yayg n havale
Yayg n sara

48

7.TARTI MA
Havale ve sara çocuklar n en s k rastlanan sinir sistemi ile ilgili meselelerindendir.
Çocuklar n %10’unda havale görülmektedir. Sara ise çocuklardaki havalelerin 1/3'nin daha
az ndan sorumludur, ya am boyu s kl
çocuklarda sara s kl

%3'tür (1). Ülkemizde yap lan bir çal mada ise

%0,8 olarak bulunmu tur (5). Bir ba ka çal mada ise 0-5 ya aras

tüm havalelerin nokta s kl k h

%7,2 olarak bulunmu tur (59).

Ate li havale çocukluk ça nda en s k rastlanan havale türüdür. ABD’de çocuklar n %25’inde (1), Bat Avrupa ülkelerinde %3 oran nda görülürken, Japonya’da % 8-10 gibi daha
yüksek oranda görülmektedir (60). Ülkemizdeki s kl

tam olarak bilinmemektedir,

yap lan çal malarda %4,2-8,9 gibi oranlar bildirilmektedir (59,61).
Ate li havale klinik özelliklerine göre basit ve kar k ate li havale olmak üzere ikiye
ayr r(62). Ülkemizde de ate li havaleyle ilgili yap lan çal malarda %60,9-89,2
oranlar nda basit ate li havale daha s k bulunmu tur (63-66). Yurt d ndaki benzer
çal malarda da %78,6 , %79 oranlar nda basit ate li havale daha s k olarak bulunmu tur
(67,68). Bizim çal mam zda da ilk ate li havaleyle ba vuran hastalar n % 82,7’si basit,
%17,3’ü kar k ate li havale idi.
Winkler ve arkada lar

n (69) yapm oldu u çal mada ilk ate siz havale olgular

%81,7 sinde yayg n, %18,3’ünde k smi havale, Sennaro lu ve arkada lar
aras nda havale sebebiyle servise yat lan hastalarda yapm
havale hastalar

n

n (70) 0-24 ay

oldu u çal mada ate siz

n %10,8 k smi, % 89,2 yayg n havale olarak de erlendirilmi tir. Bizim

çal mam zda ise ilk ate siz havale ile ba vuran 234 hastan n %23,9’u k smi, %76,1 yayg n
idi. Sara ile ba vuran 894 hastan n %39,9 k smi, %60,1 ise yayg n idi.
Tüm çocukluk ça

havaleleri dalma saras

hariç erkeklerde biraz daha fazla

görülmektedir (1). Ülkemizde yap lan ate li havalelerle ilgili çal malarda E/K: 1,08-1,56
eklinde bulunmu tur (63,64,71-74). Bizim çal mam zda da erkek hasta daha fazla idi,
erkek/k z oran 1. 32 idi.
Havale ve sarada tetkikler konusu; hangi tetkiklerin gerekli oldu u ve maliyet
bak

ndan önemlidir. Gereksiz tetkik zaman, para, emek kayb na yol hastan n can

n

yanmas na sebep olacakt r.
Genellikle ate li havalede EEG, nörolojik görüntüleme ve laboratuar tetkikleri
önerilmemektedir (18).
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en ve arkada lar

n (63) 265 ate li havale olgusunda yapt

çal mada EEG çekilen

95 hastan n 29’unda (%30,5) anormal EEG bulgular tespit edilmi ve bu olgular n 27’sine
sara tedavisi ba lanm

r. Sennaro lu ve arkada lar

n (70) çal mas nda 73 ate li

hastadan üçüne (%4,1) EEG çekilmi olup hepsi normal olarak de erlendirilmi tir. Bizim
çal mam zda ise ate li havaleyle ba vuran hastalar n %42,3’ünden EEG çekilmi olup
bunlar n %61,6’s normal olarak de erlendirilmi tir.
Ate li havaleli hastalarda %39,4’ünde EEG’nin bozuk olmas uzun süreli tedavi için
yol gösterici midir? lk basit ate li havale ile ba vuran olgularda EEG çekilmesinin havale
tekrar ve sara geli imini belirlemede önemli olmad

belirtilmi tir (18). Hatta havale

geli mese bile viral hastal k seyri s ras nda EEG’de anormal bulgulara rastlanabildi i
bildirilmi tir (17). Ate li havalede uzun süreli tedavide EEG bozuklu una göre de il
ebeveyn uyumu, havale öncesi ate fark ndal

, tekrar say

gibi durumlara göre karar

verilmelidir (19). EEG havale türünü, sara sendromunu ve tekrar olas
önemlidir. Amerikan Nöroloji Derne i yay nlad

belirlemede

rehberde ilk ate siz havaleden sonra

EEG çekilmesi önerilmektedir. Baz rehberlerde ise basit ate siz havaleden sonra EEG
çekilmesi önerilmemektedir (25). EEG’nin çekilmesi için en uygun zaman net de ildir.
Her ne kadar ilk 24 saat içinde çekilen EEG’de anormallik saptama oran yüksek olsa da
hekim havale sonras dönemde görülen de
yazarlar

24-48

saat

içinde

çekilen

ikliklere kar
EEG’de

uyan k olmal

vakalar n

%70’inde

r (33). Baz
anormallik

saptanabilece ini bildirmektedirler (30). Hindistan’dan yay nlanan bir rehberde ise en
uygun zaman n havaleden sonraki 48-72 saat oldu u belirtilmektedir (44).
Winkler ve arkada lar

n (69) çal mas nda ilk ate siz havaleyle ba vuran hastalar n

%45,9’unda EEG normal olarak bulunmu tur. Bizim çal mam zda ise ilk ate siz havaleyle
ba vuran hastalar n %78,4’ünde EEG normal olarak bulunmu tur. lk ate siz havaleden
sonra EEG’nin normal olmas

tekrar ihtimalinin dü ük oldu unu hemen tedavi

gerekmeyece ini dü ündürür.
Acil görüntüleme; havale geçiren çocukta ya ne olursa olsun h zla düzelmeyen havale
sonras bulgu varsa, havaleden saatler sonra çocu un durumu düzelmiyorsa, yap sal
bozukluk üphesi var ise ve havale sebebi belirlenemiyorsa yap lmal

r. Acil olmayan

görüntüleme ise sebebi bilinmeyen geli me ve zekâ gerili i olanlara, aç klanamayan sinir
sistemi bulgusu olanlara, k smi havale geçirenlere, EEG de k smi veya yayg n saray
destekleyen bulgusu olmayanlara ve 1 ya ndan küçük tüm çocuklara önerilmektedir. Bu
durumlarda iyi kaliteli MRG, beyin yap

daha iyi gösterdi inden tercih edilmektedir
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(32). lk havale ile ba vuran hastada ba yaralanmas yoksa sinir sistemi ve fizik muayene
normalse, ate ten ba ka ive en sebep yoksa önerilmemektedir (75). Amerikan

Pediatri

Akademisi ilk basit ate li havalede beyin görüntülemesi önermemektedir (18).
Chen ve arkada lar

n (75) yapt

çal mada kar k ate li havaleli 11 hastadan BBT

istenmi olup anormalli e rastlanmam

r. Sennaro lu ve arkada lar

oldu u çal mada ate li havaleli hastalar n 11’inden BBT istenmi

n (70) yapm
normal olarak

de erlendirilmi tir. Bizim çal mam zda ise ilk kar k ate li havaleli %11,1 hastadan, ilk
basit ate li havaleli %4,6’s ndan BBT istenmi , hepsi normal olarak de erlendirilmi tir.
Johnson ve arkada lar

n (76) anket arac

yla hayali senaryolarla yapt

çal mada

beyin görüntülemesi ilk ate siz yayg n havaleden sonra hiç istenmezken, ikinci yayg n
havaleden sonra % 11, ilk ate siz k smi havaleden sonra ise % 48 oran nda istenmi tir.
Bizim çal mam zda ise ilk ate siz k smi havaleyle ba vuran hastalar n %17,8’inde, ilk
ate siz yayg n havaleyle ba vuranlar n %19,1’inde, k smi sarayla ba vuran hastalar n
%54,1’inde, yayg n sarayla ba vuran hastalar n %44,1 inde BMR istenmi tir. Chen ve
arkada lar

n (75) ate li ve ate siz havaleyle ba vuran hastalarda yapt

çal mada %19

hastadan BBT ya da BMR istenmi olup bunlar n %22,2’sine anormal sonuç elde
edilmi tir. Anormal sonuç ç kan hastalar n hepsi 1 ya alt ya da okul öncesi ça daki
hastalar olarak bulunmu tur. Bizim çal mam zda da benzer ekilde havaleyle ba vuran
hastalar n

%37,3’ünde

de erlendirilmi tir.

BMR

istenmi tir,

%73,7’sinde

%15,8’inde BBT istenmi tir,

BMR

normal

olarak

%67,2’sinde normal olarak

bulunmu tur.
Datta ve Wirrell’in (77) 1-12 ay aras nda ilk ate siz havaleyle ba vuran 40 olguyla
yapt

çal mada beyin görüntülemesi %42,5’inde normal, % 45’inde anormal olarak

de erlendirilmi , %12,5’inde görüntüleme yap lmam

r. Sharma ve arkada lar

acil servise ilk ate siz havaleyle ba vuran hastalarda yapm

n (78)

oldu u çal mada hastalar n

%95’inde görüntüleme (%91 BBT, %4 BMR) yap lm olup bunlar n %83’ü normal, %9’u
klinik olarak anlams z, %8’i klinik olarak anlaml anormallik eklinde tespit edilmi tir.
Bizim çal mam zda ise ilk ate siz havaleyle ba vuran hastalar n %20,3’ünden BMR
istenmi olup bunlar n %75’i normal , %17,3’ünden BBT istenmi olup bunlar n %75,6’s
normal olarak de erlendirilmi tir.
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Arts ve arkada lar

n (79) saral hastalarda yapm

oldu u çal mada %54,1’inde

normal, %14,8’inde anormal beyin görüntülemesi saptanm , %31,1’inde görüntüleme
yap lmam

r. Bizim çal mam zda ise saral hastalar n %17,6’s ndan BBT istenmi olup

bunlar n %68 normal olarak, %49,8’inden BMR istenmi olup bunlar n %67,8’i normal
olarak de erlendirilmi tir.
Havale ile ba vuran hastada tan için öykü ve fizik muayene bilinçli bir ekilde
yararlan rsa gereksiz laboratuar tetkiklerinden ve zaman kayb ndan kaç

lm olur. Rutin

uygulamada serum elektrolitlerinin ölçümü önerilmemektedir. Ayn do rultuda serum
laktat ve piruvat, idrar organik asit ölçümü gibi özümseme tetkiklerinin de gerekçe yoksa,
rutin olarak bak lmas önerilmemektedir (34). Özümseme sorununa i aret eden öykü ve
fizik muayene bulgusu olmayan, klini i h zla düzelen 6 ay üzerindeki çocuklarda ilk
havalede rutin biyokimyasal inceleme gerekli görülmemektedir. Bununla birlikte
çocuklarda baz özümseme sorunlar

n klini e yans madan görülebilmesi özellikle ya

küçük olanlarda çok dikkatli davran lmas gerektirmektedir. Baz yazarlar ise saral her süt
çocu unda kan ekeri, elektrolitler, kan gaz , üre, kreatinin, ürik asit, kolesterol, karaci er
enzimleri, kreatinin kinaz ve tam kan bak lmas
karnitin ve alanin de bak lmas

hatta birço unda kan laktat, piruvat,

önermektedir (80).

Acil servise havale ile ba vuran çocuklarda da rutin laboratuar testlerinin yararl
dair çok çal ma yap lm

na

r. Ancak bunlar n birço unu ate li havale olu turdu u için

klinik olarak gerekli ise elektrolitler ve ilk ate li havale ise LP önerilmi tir. Amerikan acil
hekimler toplulu u (ACEP) ilk havaleye yakla mda 6 ya ndan büyük çocuklarda fizik
muayene ve bilinç normal ise rutin laboratuar incelemesi önermemektedir. Valencia ve
arkada lar ise 2 ya ndan büyük çocuklarda rutin laboratuar incelemesi önermemektedir
(81). Baz

yazarlar ise gerekli oldu unda biyokimya testlerinin yararl

görü ündedirler. Gerekçeler ise çoklu havale, uzam

oldu u

havale, mide barsak hastal

ve

ya n küçük olmas olarak belirtilmi tir. Yine daha önceki çal malarda havale öncesinde
kusma ve ishalin olmas biyokimyasal anormallikle ili kili bulunmu tur (82).
Amerikan Pediatri Akademisi glukoz, kalsiyum, üre, kreatinin ve elektrolitlerin, ate li
havaleyi de erlendirmede anlaml sonuç vermedi ini ve rutin tetkiklerin gerekli olmad
belirtmi tir. Ancak tam kan say
kl

n özellikle de 2 ya alt çocuklarda bakteriyemi

belirleme aç ndan önemli olabilece i vurgulanm

r (17). Daha önceki
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çal malarda da basit ate li havaleyle ba vuran hastalarda Na, Ca, glukoz anormalliklerine
çok dü ük oranda rastlanm

r (82,83).

Stuijvenberg ve arkada lar

n (82) ate li havaleyle ba vuran 203 hastayla yapt

çal mada; 115 (%57) hastada Na bak lm , % 68’inde normal, %32’sinde ise hiponatremi
tespit edilmi olup ancak 3 vakada Na seviyeleri 126 ile 129 mEq/L aras nda bulunmu tur.
173 (%85,2) hastada kan ekeri bak lm , hepsinde normal bulunmu . 169 (%83,2) hastada
Ca bak lm , 149 (%89) hastada normal, 18(%11) hastada hipokalsemi bulunmu ama ne
kadar

n

arkada lar
rastlanmam

havale

yapabilecek

seviyede

oldu u

n (83) ate li havaleli hastalarda yapt

belirtilmemi tir.

Donaldson

ve

çal mada Na, K ve Ca dü üklü üne

r. Bizim çal mam zda ise ate li havaleyle ba vuran hastalar n %15, 9’unda

(s:61/384) Na istenmi olup bunlar n %15,4’ünde hafif-orta hiponatremi (Na:125-135
mEq/L) tespit edilmi olup havale yapacak seviyede (Na<125 mEq/L) Na dü üklü üne
rastlanmam

r. Ayr ca havaleye sebep olabilecek kan ekeri, kalsiyum ve magnezyum

anormallikleri de görülmemi tir. Bundan dolay ate li havaleli hastalarda K ve elektrolit
bakman n gerekli olmad
Valencia ve arkada lar

dü ünüyoruz.
n (81) yapt

ileriye dönük çal mada ise acil servise ate siz

havale ile ba vuran 107 hastan n 54’ünden tetkik istenmi , toplam 7 çocukta 8 özümseme
anormalli i tespit edilmi (%13) ancak sadece 3 tanesi havaleyle ili kili bulunmu tur. 1
vakada Na dü üklü ü (Na: 119 mEq/L), 1 vakada ise hem Na (Na: 116mEq/L) hem kan
ekeri (K :22 mg/dl) dü üklü ü tespit edilmi , hipokalsemiye rastlanmam

r. Her 2

hastada da ishal ve kusma tespit edilmi olup özümseme bozukluklar için risk faktörleri
ya n küçük olmas , e lik eden ishal kusma ve bilinç de
Sara ilac

ikli i eklinde belirtilmi tir.

kullanan hastalarda önemli elektrolit bozuklu una rastlanmam

Sennaro lu ve arkada lar

n

(70) süt çocuklar nda yapm

r (81).

oldu u çal mada ate siz

havaleli 83 hastadan 3’ünde (%3,6) hiponatremi tespit edilmi , hastalar n Na ortalamas
120,6 mmol/L olarak bulunmu tur. 40 (%48,2) hastada hipokalsemiye rastlanm

ve

kalsiyum ortalamas 5,6 mg/dl olarak bildirilmi tir. 2 hastada (%2,4) hipoglisemi (K :1838 mg/dl) tespit edilmi tir. Bu çal mada bildirilen hipokalsemili hasta oran hiçbir
ara rmada görmedi imiz kadar yüksektir. Bu bak mdan buradaki sonuçlar ihtiyatla
kar lamak gerekti ini dü ünüyoruz.
Nypaver ve arkada lar

n (84) acil servise havaleyle ba vuran 308 hastada yapt

çal mada hastalar n %35 ate li havale %65 ate siz havale olup hastalar n %40’ ndan
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tetkik istenmi
rastlanmam

olup havaleye sebep olabilecek, tedavi gerektiren hiç anormalli e

r. En çok anormal sonuç tetiklenmemi havaleli hasta grubunda ve Na, kan

ekeri ve K anormallikleri eklinde bulunmu tur. Bu ara

lar, çubukla kan ekeri

ölçümü hariç 3 aydan büyük basit havale geçiren hastalarda öykü ve fizik muayenede
üpheli klinik durum yoksa rutin laboratuar incelemesi önermemektedirler (84). Kenney ve
arkada lar (85) ate li ve ate siz havaleli 241 hastada yapt klar çal mada hiç anormal
sonuca rastlamam lard r ve klinik olarak gerekli ise tetkik yap lmas

önermektedirler.

Scarfone ve arkada lar (86) ise acil servise havaleyle ba vuran 214 (80 ate li, 134 ate siz)
süt çocu u ile yapt
istenmi

çal mada ate li havaleyle ba vuranlar n %23,7’sinden tetkik

olup hiç anormal sonuca rastlanmam

%50’sinden tetkik istenmi

r. Ate siz havaleyle ba vuranlar n

olup bunlar n %13’ünde anormal sonuca rastlanm

r.

Anormal sonucu olan hastalar göz önüne al narak; acil servise ba vuru an nda hala nöbet
geçiren, vücut

dü ük olan ve 1 ay alt nda olan hastalara tetkik yap lmas önerilmi tir.

Karbasi ve arkada lar

n (87) yapt

çal mada ate li ve ate siz havaleli 302 hastadan 938

tetkik istenmi olup % 10’u anormal olarak de erlendirilmi tir. Anormal sonuçlar n ise
%11’i havaleye sebep olacak seviyede bulunmu tur. Toplam tetkiklerin % 1,3’ünde
(12/938)

havaleye sebep olabilecek anormallik tespit edilmi olup bunlar n 8’inde

sodyum, 4’ünde kalsiyum dü ük saptanm
eksikli ine ba
arkada lar

r. Bunlar n iki tanesinde D vitamini

rikets oldu u belirtilmi tir, di erleri belirtilmemi tir. An l ve

n (72) yapt

çal mada çocuk acil servisine havale (ate li, ate siz) yak nmas

ile getirilen 403 çocuk hasta geriye dönük olarak de erlendirilmi , hepsinden tam kan
biyokimya tetkiki istenmi , bunlar n 257 (%63,7)'sinde tam kan say
(%30,7)'ünde

ise

biyokimyasal

hipokalsemiye rastlanm

tetkiklerde

anormallik

görülmü tür.

nda, 124
13

olguda

ancak hiçbiri havaleye sebep olacak seviyede bulunmam

r.

Klinik önemi olan laboratuar anormalli i sadece 7 (%1,7) olguda (4 olguda hipoglisemi, 2
olguda a r anemi ve 1 olguda hiponatremi) saptanm

r. Chen ve arkada lar

servise ilk havaleyle (ate li-ate siz) ba vuran 319 hastayla yapt

n (75) acil

çal mada % 89’unda

(n:283) Na istenmi olup %38’sinde anormal bulunmu , ancak 2 hastada havaleye sebep
olabilecek düzeyde tespit edilmi olup 2 süt çocu undan birinde su zehirlenmesine ba
Na: 112 mmol/L di erinde ise ciddi ishale ba
olguda hipokalsemiye rastlanm
bulunmam

Na:124 mmol/L olarak bulunmu tur. 14

ancak hiçbiri havaleye sebep olacak seviyede

r. Bizim çal mam zda ise hastalar n

% 33,1’inden 1 kez, % 4,4’ünden

birden fazla olmak üzere toplam %37,5’inden tetkik istenmi tir. Hastalardan toplam 6000
tetkik istenmi olup bunlar n 1579’u (%26,3) anormal bulunmu ancak 16’s (%0,2) havale
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ile ili kilendirildi. Havaleye sebep olabilecek elektrolit bozukluklar

ise 8 hastada

hipoglisemi, 3 hastada hipokalsemi, 3 hastada hiponatremi ve 2 hastada hipomagnezemi
eklinde idi. Hipokalsemi tespit edilen hastalar n biri Di George sendromu idi. Hipoglisemi
tespit edilen hastalar n birinde adrenal yetmezlik,

ikisinde uzam

havale vard .

Hiponatremi tespit edilen hastalar n ise ikisinde sepsis mevcuttu. Biz havaleyle ba vuran
her hastada laboratuar tetki i yap lmas

n gereksiz oldu unu dü ünüyoruz. Uzam

havale, ya da elektrolit bozuklu una sebep olabilecek durum ya da hastal k varl
tetkik yap lmas

nda

öneriyoruz.

Valencia ve arkada lar acil servise ate siz havaleyle ba vuran hastalarda laboratuar
incelemeleriyle alakal çal malar

birle tirildi inde anormal elektrolit oran % 8,5

(115/1361) bunlar n %3,8’inin Na, Ca ve kan ekeri anormalli i oldu unu bildirmi lerdir.
Havale sebebiyle acil servise ba vuran eri kin ve çocuk hastalardaki laboratuar
testleriyle ilgili çal malar Tablo 30, Tablo 31’de özetlenmi tir.
Tablo 30. Acil servise havale sebebiyle ba vuran çocuk hastalarda yap lan çal malar
Yazar

Anormal

tetkik Anormal

tetkik Yorum ve öneriler

(y l)

sonucu/

tetkik sonucu/

tetkik

istenen

ate li istenen

havale say

tetiklenmemi
havale say

Rutter ve ark.

K 1/269

(1977)

Ca 8/232

Klinik olarak gerekliyse,
lk ate li havalede LP

Na 14/163
Gerber ve ark.
(1981)

0/87

Klinik olarak gerekliyse

Ca 0/71

(ilk basit ate li
havale
çal mas )
Jaffe ve ark.

Na 3/562

(1981)

K 1/562

Klinik olarak gerekliyse,
lk ate li havalede LP

Ca 5/562
2/562
Kenney ve ark.

(119 hasta tetiklenmemi nöbet, 74 Klinik olarak gerekliyse
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(1992)

hasta ate li havale)
Na 0/149
0/148
Ca 0/86
Mg 0/61

Landfish ve ark.

Na 2/56

Klinik olarak gerekliyse

(1992)
(ilk

havale

çal mas )
Nypaver ve ark.

Na 1/29

Na 2/82

3

K 2/29

K 14/82

havaleli hastalarda rutin

0/36

3/66

Na 5/66

9/67 sonuç klinik 1

(1992)

K 20/66

olarak önemli

çocu u

çal mas )

büyük

basit

de il

Scarfone ve ark.

(süt

aydan

aydan

küçük

çocuklarda, dü ük vücut
nda

2/61

ve

ba vuru

Ca 4/50

esnas nda havale devam

Mg 2/43

ediyorsa

P 12/40
Valencia ve ark.

Na 3/54

Klinik olarak gerekliyse

(2003)

Cl 1/54

(ishal,
de

2/54
K 1/54

kusma,

bilinç

ikli i varsa) küçük

hastalarda

P 1/54
Chen ve ark.

Na: 2/283

Klinik olarak gerekliyse

: 1/180
Akhavan

Na: 8/262

1 ya ndan büyüklerde

Karbasi ve ark.

Ca:4/279

klinik olarak gerekli ise

(2009)
Sennaro lu

ve

Na:3/83

ark.

Ca:40/83

(2 ya alt )
An l ve ark.
(2011)

:2/83
Na:1
:4

Yenido an

dönemi

ve

status epileptikus d nda
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önermemektedir
Bizim
çal mam z
(2011)

Na 2/415

Klinik olarak gerekliyse

8/398
Ca 3/425
Mg 2/227

Tablo 31. Acil servise havaleyle ba vuran eri kin hastalarda yap lan çal malar
Powers ve ark.

Na:12/111

(1985)

K: 25/111

Klinik olarak gerekliyse

Cl:31/111
Mg:32/111
Ca:7/111
:25/111
Eisner ve ark.

Na:8/163

(1986)

K:13/163

Nadiren tedaviyi etkiler

Cl:6/163
Mg:7/163
Ca:7/163
:8/163
McKee ve ark.

3/317

(1990)
Turnbull ve ark.

:4/136

(1990)

:4/136

Rutin K bak lmas .
leri testler gerekliyse.

Ca:2/136
Mg:1/136
Sempere ve ark.
(1992)
Henneman ve ark.
(1994)

Na:1/98

Biyokimyasal testlerin getirisi azd r.

:2/98
Na:7/333

lk

nöbette

(yeni

ba lang çl

nöbetlerde) tüm hastalarda elektrolit
bak lmas

önermektedir.
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Tardy ve ark.

Na:4/247

(1995)

Na:1/247
:5/247

lk

nöbette

(yeni

ba lang çl

nöbetlerde) tüm hastalarda elektrolit
bak lmas

önermektedir.

Ca:1/247
Ca:1/247
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Birçok biyokimyasal ve özümseme bozuklu u havaleyle ili kili olsa da saral çocuk ve
ergenlerin büyük bir k sm nda özümseme anormalli i görülmez. Sarada biyokimyasal
incelemeler hususunda seçici davranmak gerekir. Ne zaman altta yatan özümseme
bozuklu undan üphelenilece i, nas l tan

p, nas l tedavi edilece i hususunda hekimin

bilgili olmas gerekir. Özümseme bozukluktan üphelenilen her çocukta kan ekeri, Ca ve
Mg bak lmal

r (88).

Ayr ca bizim çal mam zda di er çal malardan farkl olarak sara oldu u bilinen baz
hastalardan nöbet tekrarlad

nda yeniden tetkik istendi i tespit edilmi tir. Baz yazarlara

göre sara ilac kullananlarda havale sebebi genellikle yetersiz ilaç seviyesi iken sara ilac
kullanmayanlarda havale sebebi özümseme bozukluklard r. Bu yüzden sara ilac kullanan
hastalar havaleyle ba vurdu unda en önemli tetkik ilaç seviyesidir ve di er özümseme
tetkiklerine gerek olmad

görü ündedirler (81). Baz lar na göre ise hastan n önceden sara

oldu unun bilinmesi tan da kolayl k sa lar ancak sara hastas nda da iltihap, elektrolit
dengesizli i vb. gibi yeni ve ive en problemlerin olabilece i ak ldan ç kar lmamal

r

(31). Baz yazarlar ise sara hastalar nda ba lang çta kan ekeri ve elektrolitlere bak lsa da
nöbetlerin

kontrol

alt na

al namad

dönemlerde

bile

nadiren

tekrarland

görü ündedirler ve dirençli sara tan yla takip edilirken hipokalsemi tespit edilen vakalar
bildirilmi tir (89). Bizim hastalar

zdan biri de dirençli sara nedeniyle çoklu sara ilac

kullan rken havaleyle ba vurdu u esnada hipokalsemi tespit edilip Di George tan
alm

r. Bu sebeple havaleler uygun ilaç seçimine ra men kontrol alt na al nam yorsa

altta yatan elektrolit bozuklu u aç ndan tekrar de erlendirilmeli, özellikle hipokalsemi
aç ndan gözden geçirilmelidir.
Laboratuar testi yap laca nda kar-zarar oran göz önünde bulundurularak karar
verilmesi gerekir. Çocu un can

n yanmas ndan dolay duyaca

korku, zaman kayb ,

para harcamalar , dü ük de olsa kemik iltihab , risk grubunu olu turmaktad r. Anormal
sonuç varl

nda ise test yapmak çocuk için faydal olacakt r. Test yap lmazsa Na, Ca ve

kan ekeri dü üklü ü atlanabilir. Ciddi biyokimyasal bozukluklar uzam

havale ya da

beyin hasar na sebep olabilir.
Valencia ve arkada lar

n (81) yapt

ileriye dönük çal mada her hastan n maliyeti

596 $ olup toplam maliyet 32184 $ olarak bildirilmi , 7 hastada anormal sonuç tespit
edildi i ele al nd

nda maliyet/ yarar %13, sadece 3 hastada havaleye sebep olacak

anormal sonuç varl

göz önünde bulunduruldu unda maliyet/yarar % 5,5 olarak

belirtilmi tir. E er tetkik istenen hastalar klinik duruma göre belirlenecek olsayd maliyetin
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% 46, 3 oran nda azalaca

vurgulam lard r. Tetkik isteme gerekçeleri ise; ilk

tetiklenmemi havale, kusma ve ishalin olmas , 2 ya ndan küçük çocuklar, bilinç durum
de

ikli i olarak belirlenmi tir. An l ve arkada lar

n (72) yapt

hastalarda acil muayene ve rutin laboratuar ara rmalar
olarak hesaplanm

çal mada tüm havaleli

n toplam maliyeti 10413,52 TL

r. Bu miktar n 4094,64 TL'lik k sm

(%39,3)'ü klinik önemi

olmayan laboratuar tetkikleri olu turmaktad r. Bizim çal mam zda ise tüm tetkiklerin
maliyeti 9244,54 TL olup bunun 6487,61 TL sini normal tetkikler olu turmaktad r.
Sonuç olarak biz de di er ara rmac lar gibi havaleyle ba vuran hastalarda maliyetyarar oran göz önünde bulundurularak tetkik istenmesi gerekti ini dü ünmekteyiz.
Hastan n klinik durumu de erlendirilerek, elektrolit bozuklu una sebep olabilecek hastal k
ya da durum varl

nda (uzam havale, sepsis, adrenal yetmezlik, Di George Sendromu)

tetkik istenmelidir. Gerek tetkik gerekçesi gerek istenilecek tetkik hususunda (örne in
sadece havaleye sebep olabilecek elektrolitler) biraz daha seçici davran ld
maliyetin en az % 50 oran nda azalaca

nda bile

görülmektedir.
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8. ÖZET
Amaç: Bu çal man n amac , havaleyle ba vuran çocuklarda tan ve tedavide laboratuar
incelemelerinin yerini de erlendirmektir.
Olgular ve yöntem: 01.01.2000-31.12.2010 tarihleri aras nda Selçuk Üniversitesi
Meram T p Fakültesi Çocuk Nöroloji Poliklini i’ne havale sebebiyle ba vuran 1586
hastan n dosyas geriye dönük olarak incelendi. Yeni do anlar çal maya dâhil edilmedi.
Hastalar hikâye ve laboratuar bulgular na göre grupland ld . Özellikle havaleye yol
açabilecek kan ekeri ve elektrolit anormallikleri ara

ld .

Bulgular: Çal mam zda hastalar n 893’ü (%56,3) erkek, 693’ü (%43,7) k z idi. Erkek /
z: 1,28 idi. Hastalar n ya ortalamas 65±52,68 ay idi (en küçük 1, en büyük 214 ay).
Ortanca de eri 50 ay idi. Hastalar n 388’i (%24,5) ate li havale, 237’si (%15) ilk ate siz
havale, 961’i (%60,5) ise sara idi. 1040 hastadan (% 65,6) EEG istenmi olup bunlar n
%44,1’inde anormal bulgu izlenmi tir. 592 hastadan (%37,3) BMR istenmi olup bunlar n
%26,3’ünde anormal bulgu izlenmi tir. 250 hastadan (%15,8) BBT istenmi olup bunlar n
36,8’inde anormal bulgu izlenmi tir. 525 hastadan (% 33,1) 1 kez, 70 hastadan (% 4,4)
birden fazla olmak üzere toplamda 595 hastadan (%37,5) tetkik istenmi tir. Toplam 6000
tetkik istenmi olup bunlar n %26,3’ü hastane referans de erlerine göre anormal tespit
edildi. Ancak klinik olarak anlaml ve havale tetikleyici olarak dü ünülen anormallik
sadece 16 hastada (tetkik istenenlerin %2,3’ünde, bütün tetkiklerin %0,2’sinde) (8
hipoglisemi, 3 hiponatremi, 3 hipokalsemi, 2 hipomagnezemi) tespit edildi. Kan ekeri
bak lan 417 hastan n 8’inde havale yapacak seviyede kan ekeri dü üklü ü tespit edildi.
Bunlar n 3 tanesi ilk ate siz havale, 5 tanesi sara hastas idi. Bunlar nda ikisinde uzam
havale birinde adrenal yetmezlik mevcuttu. Kalsiyum bak lan 443 hastan n 31’inde
kalsiyum dü ük bulundu ancak bunlar n 3 tanesinde havale yapabilecek seviyedeydi. Bu
hastalar n hepsi sara grubunda yer al rken birinde Di George Sendromu mevcuttu. Na
bak lan 432 hastan n 68’inde hiponatremi vard bunlar n ancak 3 tanesinde (ikisi sara, biri
ilk ate siz havale grubunda) havale yapabilecek seviyedeydi. Bunlar n ikisinde sepsis
vard . Mg bak lan 236 hastan n 17’sinde hipomagnezemi mevcuttu ancak bunlar n 2 tanesi
(biri ilk ate siz di eri sara grubunda) havale yapacak düzeydeydi. Ate li havale grubunda
havale yapabilecek kan ekeri ve elektrolit anormalli ine rastlanmad .
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Sonuç:

Havaleyle ba vuran hastalarda rutin olarak laboratuar incelenmesi

istenmemelidir, klinik olarak gerekliyse istenmelidir. Bu takdirde maliyet biraz
azalt labilir.
Anahtar kelimeler: havale, çocuk, laboratuar testleri

9. ABSTRACT
Objective:

The aim of this study was to evaluate the role of laboratory tests in

diagnosis and treatment of children with seizures.
Cases and Methods: We have retrospectively examined the files of 1586 patient with
seizures who applied to the pediatric neurology department of Selçuk University Meram
medical school between 01.01.2000-31.12.2010. The newborns were excluded. Diagnosis
and the subgroups were identified depending on the history and the laboratory findings.
We specifically determined whether abnormal serum chemistries were a seizure trigger
factor.
Results: In our study 893 (%56,3) patients were male and 693 (%43,7) patients
were female, male/ female: 1,28/1. Mean age was 65±52,68 (range between 1 and 214
months). Median age was 50 months. 388 (%24,5) patients were diagnosed as febrile
seizure, 237 (%15) were diagnosed as afebrile seizure,

961 (%560,5) patients were

diagnosed as epilepsy. EEG was performed in 1040 (% 65,6) patients and abnormal
electroencephalography findings were detected in %44,1 of these patients. BMR was
performed in 592 (%37,3) patients and abnormal BMR findings were detected in %26,3 of
these patients. BBT was performed in 250 (%15,8) patients and abnormal BBT findings
were detected in % 36,8 of these patients. Laboratory tests were performed in 525 (% 33,1)
patients for once and were performed in 70 (% 4,4) for twice, so that laboratory test were
performed in 595 (%37,5) patients. The total number of tests were 6000 and % 26,3 of
these were abnormal according to hospital reference values but clinical significant
laboratory abnormalities such as a seizure trigger were determined in only sixteen (%2,3)
patients (8 cases with hypoglycemia, 3 cases with hypocalcemia, 3 cases with
hyponatremia and 2 cases with hypomagnesimia). Blood sugar was performed in 417
patients but hypoglycemia as a seizure trigger was detected in only 8 patients. 3 of them
were diagnosed as afebrile seizure and 5 of them were diagnosed as epilepsy, 2 of them
were diagnosed as status epilepticus and a patient had adrenal insufficiency. Serum
calcium was performed in 443 patients, and hypocalcemia was detected in 31 patients but
62

it was as a seizure trigger in only 3 patients. All of them were diagnosed as epilepsy and
one of them was also diagnosed as Di George Syndrome. Serum sodium was performed in
432 patients and hiponatremia was detected in 68 patients but it was as a seizure trigger in
only 3 patients (2 of them diagnosed as epilepsy, one of them diagnosed as afebrile
seziure). 2 of them had sepsis. Serum magnesium was performed in 236 patients and
hypomagnesimia was detected in 17 patients but it was as a seizure trigger in only 2
patients ( one of them diagnosed as epilepsy and the other one diagnosed as afebrile
seizure. Blood sugar and electrolytes abnormalities weren’t detected in any patient with
febrile seziure.
Conclusion: The laboratory tests shouldn’t be performed routinely, it should be
performed if clinically indicated. So that it leads to decrease cost.
Keywords: Seizures; child; laboratory tests
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10. TE EKKÜR
itimim süresince bilgi ve tecrübelerinden yaraland m tüm de erli hocalar ma ve
uzmanlar ma, yo un çal ma temposuna ra men pediatriyi katlan r k lan asistan ve hem ire
arkada lar ma, yard mc personelimize te ekkürlerimi sunuyorum.
Maddi ve manevi deste ini her zaman yan mda hissetti im can m ailem, sevgili e im ve
biricik k ma sonsuz te ekkürler…
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