Epilepsiyi
anlamak ve tedavi etmek

Hasta Bilgilendirme
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Epilepsi nöbeti

Sınıflandırma

Epilepsi nöbeti esnasında beyin kısa
bir süreliğine düzgün çalışmaz ve
çeşitli beyin fonksiyonları bozulur.
Bunun sonucunda kaslarda kontrolsüz
hareketler meydana gelebilir, duyusal
aşırı yüklenme (görme ve işitme) olabilir,
bilinç kaybolabilir ve ruh etkilenebilir.
Her insan belirli koşullar altında nöbet
geçirebilir. Tek bir nöbet geçirmek,
epilepsi teşhisi manasına gelmez.

• 	Felç
• 	Beyin hasarı veya iltihabı
• Doğum esnasında oluşan hasarlar
• 	Beynin yaralanması sonrası yara
izi oluşumu
• Beyin gelişimindeki bozukluklar
• Alzheimer-Demans

Epilepsi

• 	Flaş ışığı, renkli noktalar görme
veya sesler duyma
• Ciltte duyusal bozukluklar
• Mide bulantısı veya baş dönmesi
• Kaslarda kasılma
• 	Bilinç azalması veya tam bilinç kaybı
• 	Kaza/düşme

Tekrarlanan epilepsi nöbetleri meydana
gelirse epilepsiden bahsedilebilir.
Hastalık beyindeki bir veya daha çok
rahatsızlık nedeniyle oluşur ve kronik
(kalıcı ve iyileştirilemeyen) bir hastalıktır.
Hastalık her yaşta, belirli bir nedeni
olmaksızın veya belirli bir olay tarafından
tetiklenerek ortaya çıkabilir:
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Bir nöbet sırasında örneğin şu
belirtiler ortaya çıkabilir:

Hangi belirtilerin görüleceği, epilepsi
nöbetinden etkilenen beyin bölgesine
bağlıdır. Nöbet beynin iki yarısına
yayılabilir ve “büyük” jeneralize,
tonik-klonik bir nöbete dönüşebilir.

Nöbetler

Fokal

Jeneralize

• 	Basit
• 	Absans
• 	Kompleks
• 	Miyoklonik nöbetler
• 	İkincil jeneralize
• 	Tonik nöbetler
(fokal başlangıçlı jeneralize)

Fokal nöbet
Epileptik uyarılma beynin sınırlı bir
alanında ortaya çıkar ve sonra yayılır. Bu
şekilde beynin her iki yarısını etkileyen
jeneralize bir nöbet meydana gelebilir.

• 	Klonik nöbetler
• 	Tonik-klonik nöbetler
• 	Atonik nöbetler

• 	Basit fokal:
Bilinç bozukluğu yoktur
• 	Kompleks fokal:
Bilinç bozukluğu vardır
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Teşhis
Jeneralize nöbet
Beynin her iki yarısı da etkilenir
ve bilinç bozulur.
• Absans:
Kısa, ani bilinç kaybı yaşanır; hastalar
kısa bir süreliğine ulaşılmaz olur
ve hafif bir kasılma yaşar. Süresi:
Genellikle yaklaşık 5-10 saniye

• Miyoklonik nöbetler:
Kısa, şok benzeri kas seğirmeleri
olur (vücudun bir bölümünün
kasları büzülür). Münferit miyoklonik
nöbetler bir saniyeden bile kısa sürer,
ancak genelde art arda görülür.

• Klonik nöbetler:
Tüm uzuvların bükücü kaslarında
seğirme başlar.
• Tonik-klonik nöbetler
(büyük nöbet):
Nöbet geçiren kişi bilincini kaybeder
ve münferit kas grupları seğirir (tonik
faz), ardından her iki taraftaki bükücü
kaslar eş zamanlı olarak seğirmeye
başlar (klonik faz).
Böyle bir nöbetten sonra hasta
genelde derin bir uykuya dalar.

Epilepsi teşhisi konabilmesi için en
az iki nöbet veya bariz tekrarlama
riski olan bir nöbet ön koşuldur.
Nörolojik muayene dahil bir doktor
muayenesi ve tıbbi geçmiş (anamnez)
analizi gereklidir.

• Atonik nöbetler:
Kas sistemi aniden gevşer ve nöbet
geçiren kişi genellikle yere düşer.
Yaralanma riski yüksektir.

• Tonik nöbetler:
Münferit kas grupları kasılır ve
genellikle nöbet geçiren kişinin yere
düşmesine sebep olur.
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Tedavi seçenekleri

İlaç tedavisi (antiepileptikler)
Antiepileptik ilaçlar beyindeki
nöbetlerin bastırılmasını sağlar. Ancak
ilaçlar epilepsinin gerçek nedenine
karşı etki etmez. Nöbetleri bastırmak
veya azaltmak için ilaçların ömür boyu
alınması gerekir.
Epilepsi tedavisinin temel ilkeleri
Epilepsi tedavisi tek bir ilaçla başlar
(monoterapi). Bu sayede antiepileptik
ilacın etkileri ve yan etkileri doğrudan
ilişkilendirilebilir.
Antiepileptik ilacın dozu nöbetleri
bastıracak, ancak hiç ya da mümkün
olduğunca az yan etki yapacak
şekilde seçilmelidir (etki ve yan
etkiler arasında denge).
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Genelde tek bir antiepileptik ilaç
yeterli olur (monoterapi)
Antiepileptik ilaçların birçoğunda doz,
hedef doza ulaşıncaya kadar yavaş
yavaş artırılmalıdır. Nöbetlerin devam
etmesi durumunda ve ilaç iyi tolere
edilebiliyorsa ilacın dozu nöbetler
ortadan kalkana veya tolere edilemeyen
bir yan etki görülene kadar artırılabilir.
Vakaların yaklaşık üçte ikisinde epilepsi
tek bir ilaçla kontrol altına alınabilir.
Bir antiepileptik ilaçla tedavi başarısız
olursa, öncelikle başka bir antiepileptik
ilaç kullanılmalıdır. Bu şekilde yeterli
nöbet kontrolü mümkün olmazsa,
genellikle kombinasyon tedavisine
(iki veya daha fazla antiepileptik ilacın
eş zamanlı kullanımı) başlanır. Son
yıllarda sadece bu amaçla geliştirilen
yeni ilaçlar mevcuttur.

Doğru ilaç hangisidir?

İlaçsız tedavi seçenekleri

Farklı antiepileptik ilaçların avantajları ve
dezavantajları ya da güçlü ve zayıf yönleri
vardır. Mevcut ilaçların arasından söz
konusu nöbet ve epilepsi türüne en iyi etki
edeni ve en iyi tolere edileni seçilmelidir.

İlaçların yeterince etki etmeme olasılığı
vardır. Bu durumda antiepileptik ilaçlara
ilaveten nörostimülasyon yöntemleri
(örneğin, vagus sinir uyarımı) kullanılıp
kullanılamayacağı düşünülmelidir. Bazı
hastalar için ameliyat bir seçenek olabilir.

Antiepileptik ilaç seçiminde genellikle
daima hastanın yaşı, cinsiyeti ve mevcut
tüm eşlik eden hastalıklar bir rol oynar.
Bu anlamda doğurma çağındaki veya
hamile kadınlara yönelik olarak, bazı etken
maddeler için özel öneriler bulunur.

Yaşam tarzı ve önleyici tedbirler
Epilepsi yaşam tarzı ya da önleyici
tedbirlerle çok az etkilenebilir. Örneğin
bazı nöbet türlerine düzensiz uyku veya
yanıp sönen ışıklar neden olabilir.

Antiepileptik ilaçların sık görülen yan
etkileri arasında yorgunluk ve baş
dönmesi vardır. Güçlü yan etkiler bir
doktorla görüşülmelidir, gerekirse
mevcut ilacın dozu değiştirilebilir
veya yeni bir ilaca geçilebilir.
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Epilepsi sizin
için ne manaya geliyor?
Başarı beklentisi

Epilepsi ve gebelik

Faydalı adresler

Hastaların yaklaşık üçte ikisi ilaç tedavisiyle
nöbetlerden kurtulur. Ameliyatın
başarılı olup olamayacağı beynin hangi
bölgesinin etkilendiğine ve bu bölgenin
alınıp alınamayacağına bağlıdır.

Esas itibarı ile epilepsi rahatsızlığı olan
kadınların çocuk sahibi olmaması için
bir neden yoktur. Epilepsi çoğunlukla
kalıtsal değildir. İdeal olarak gebelik
önceden planlanmalı ve erkenden
bir nörologla konuşulmalıdır, epilepsi
rahatsızlığı olan kadınlarda gebelik
genellikle komplikasyonsuz geçer.
Ancak ilaçların ayarlanması ve risklerin
konuşulması gerekebilir.

International Bureau for epilepsy:
www.ibe-epilepsy.org

Meslek

Publications about Epilepsy:
http://www.ilae.org/Visitors/
Publications/Index.cfm

Epilepsi ile yaşamak
Bir epilepsi nöbetinin kendisi tehlikeli
değildir. Tek istina status epileptikustur, bu
durumda ilaçla tedavi mutlaka gereklidir.
Nöbet esnasında düşme ve bilinç
bozuklukları sıklıkla meydana gelebilir, bu
da özellikle yüzme veya araba kullanma
gibi etkinliklerde tehlikeli olabilir.
Epilepsi ve ehliyet
Epilepsi hastaları genellikle araba
kullanamaz. Belirli bir nöbetsiz
dönemden ve nörolojik muayeneden
sonra belirli koşullar altında tekrar araba
kullanma izni alınabilir. Bu mutlaka
doktorla görüşülmelidir.
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Bir mesleğin epilepsi nedeniyle
artık yapılamaması söz konusu
olabilir. Nörologlar ve epilepsi
danışma merkezleri bu konuda sizi
bilgilendirebilir. İşverenle görüşmek
de faydalı olabilir.

Epilepsi Enstitüsü:
http://www.epilepsieundarbeit.at/
Epilepsi iyi bir şekilde tedavi edilebilir:
http://www.epilepsie-gut-behandeln.de/

Epilepsy Information:
http://www.ibe-epilepsy.org/
publications/epilepsy-information/

International League Against Epilepsy:
http://www.ilae.org/

Epilepsy Information (çeşitli dillerde):
http://www.ilae.org/Visitors/Centre/
CaregiverResources.cfm

Epilepsy research:
https://www.epilepsysociety.org.uk/
why-we-carry-out-research#.V-uRak3VyUk
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Epilepsi ile ilgili gerçekler - Düzeltilmiş
Yanlış

Doğru

Epilepsi nöbeti, epilepsi ile aynıdır.

Belirgin bir açıklaması olmaksızın meydana gelen en az iki spontan nöbetin
ardından epilepsiden bahsedilebilir.

Epilepsi nöbeti hep dramatiktir.

Neredeyse hiç belli olmayan ve zararsız gözüken epilepsi nöbetleri de vardır.

Epilepsinin tekdüze bir hastalık tablosu vardır.

Epilepsinin tek bir değil, 30'dan fazla türü vardır.

Epilepsilerin tedavisi zordur.

Tüm epilepsilerin yaklaşık % 60-70'i tek bir ilaçla tedavi edilebilmektedir. Bu sayede iyi
tolere edilebilen ilaç tedavisi ile nöbetler tamamen sona erer veya çok az nöbet olur.

Epilepsi bir akıl hastalığıdır.

Tıpkı diğer nörolojik hastalıklar gibi epilepsi de bir akıl hastalığı değildir.

Epilepsi kalıtsal bir hastalıktır.

Tüm epilepsilerin % 90'ından fazlası kalıtsal değildir.

Epilepsisi olan tüm insanlar aynıdır.

Tipik ve tekdüze epilepsi hastası yoktur, aynı yüksek tansiyonu veya diyabeti olan
insanlar gibi epilepsi hastası olan insanların da farklı ihtiyaçları vardır.
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Epilepsi kontrol listesi
Ne?

Ne zaman / Niçin?

Nerede?

Kısa açıklama

Teşhis

Size epilepsi teşhisi konuldu. Bir nörolog tarafından düzenli olarak
görülmeniz sizin için artık önemlidir.

Bölgenizde muayenehanesi
olan nörologlar.

Epilepsi teşhisi siz ve aileniz için başlangıçta şok etkisi yapacaktır.
Yine de: "Günlük aktivitelerin çoğu hâlâ yapılabilir!" İyi bir tedaviyle
epilepsi hastası insanların % 70'i nöbetlerden kurtulabilir.

Tedavi

Vakaların birçoğunda epilepsi tedavisi tek bir ilaçla başlar (monoterapi).
Böylece etkiler ve yan etkiler çok iyi fark edilebilir.

Nöroloğunuz tarafından.

İlacın dozu nöbetleri bastıracak, ancak hiç ya da mümkün
olduğunca az yan etki yapacak şekilde ayarlanmalıdır
(etki ve yan etkiler arasında denge).

Yan etkiler

Tedaviye başlanmasıyla beraber yan etkiler görülebilir. Bazı yan etkiler bir süre
sonra kaybolabilir, bazıları kalıcı olabilir. Doktorunuzla bu konuda konuşun.

Bir sonraki doktor randevunuzda
konuşmak istediğiniz tüm konularla
ilgili bir liste hazırlayın. Böylece
soracaklarınızı unutmazsınız.
Ayrıca bir nöbet günlüğü tutmak
da faydalı olabilir.

İlaç, nöbetleri bastıracak şekilde ayarlanmalı, ancak hiç yan etki
tetiklememeli ya da mümkün olduğunca az yan etki tetiklemelidir
(etkilerle yan etkiler arasındaki denge).

Meslek

Yaptığınız mesleğe bağlı olarak epilepsinin bu faaliyetler üzerinde
etkisi olup olmayacağını ve ne gibi bir etkisi olabileceğini zamanında
açıklığa kavuşturmalısınız.

Epilepsi Enstitüsü ile işbirliği içinde bir
epilepsi danışma merkezi tarafından
danışmanlık. Ardından gerekirse
işverenle görüşme (müdür, insan
kaynakları departmanı, şirket doktoru).

Epilepsi Enstitüsü, epilepsi hastalarının yaşamlarını etkileyen
tüm sorular ve konularda hastaları, yakınlarını ve bakıcıları
destekler ve önerilerde bulunur.
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Epilepsi kontrol listesi
Ne?

Ne zaman / Niçin?

Nerede?

Kısa açıklama

Araba kullanma/
ehliyet

İlk epilepsi teşhisi konulduğunda ve nöbet geçirdiğiniz müddetçe, araba
kullanmamanız gerekir. Ne zaman tekrar araba kullanabileceğiniz nöbetlerin
türüne ve nöbet olmadan geçen süreye bağlıdır.

Tedavinizi yürüten nöroloğunuz
tarafından karar verilir.

Direksiyonda nöbet geçirmek ciddi kazalara yol açabilir ve
bu nedenle trafikteki herkes için tehlike oluşturabilir. Epilepsi
hastası kişiler nöbetlerin önlendiğinden kesinlikle emin
olmadıkça araba kullanmamalıdır. Epilepsi hastası bir insanın
araba kullanıp kullanamayacağı sorusunu tedaviyi yürüten
nörolog yanıtlar.

Yüzme/banyo

Banyo, yüzme ve diğer su sporları epilepsi hastaları için özellikle yüksek risk teşkil
eder. Burada dikkatli bir refakatçiye ihtiyacınız vardır. Banyo yerine ör. duş yapılabilir.

Evde, yüzme havuzunda, suda. Bu
etkinlikleri tek başına yapmamaya
dikkat edin.

Bir nöbetin ortaya çıkması durumunda sağlık için büyük
tehlike oluşturmayan tüm spor türleri, ör. neredeyse tüm top
sporları yapılabilir. Buna karşılık bir nöbet esnasında önemli
sağlık riskleri içeren kaya tırmanışı, dağcılık, motor sporları veya
dalış gibi sporlar yapılmamalıdır. Başa darbe gelebilecek boks
gibi spor türlerinden kaçınmak gerekir.

Aile planlaması

Esas itibarı ile epilepsi rahatsızlığı olan bir kadının çocuk sahibi olmaması
için bir neden yoktur. Epilepsi hastası kadınlarda gebelik çoğunlukla
komplikasyonsuz geçer. Ayrıca epilepsi çoğunlukla kalıtsal değildir.
Hem kadınlarda hem de erkeklerde hastalığın ve ilaçların cinsel duyu ve üreme
yetisi üzerindeki olası etkileri dikkate alınmalıdır. Doktorunuz bu konularda tecrübe
sahibidir ve sizi cinsellik, partnerlik ve aile gibi konularda bilgilendirebilir.

Lütfen çocuk isteğinizi
nöroloğunuzla konuşun.
Nöroloğunuz tedavinizi
gözden geçirecek ve
muhtemelen adapte edecektir.

Epilepsi hastası çoğu insan çocuk sahibi olmak ister,
ancak hastalığın kendisi veya çocuğu için özel riskleri olup
olmadığından emin olamaz. Kadınlar epilepsinin gebelik
esnasında kötüleşeceğinden, çocuğun ilaçlar veya nöbetler
nedeniyle zarar göreceğinden, normal bir doğumun mümkün
olmadığından, emziremeyeceğinden veya epilepsinin kalıtsal
olabileceğinden korkar. Çoğu durumda bu endişeler yersizdir.

Çocuklarda:
Psikolojik destek

Çocuklarınız nöbet geçirmenize tanık olduysa veya gelecekte
karşılaşabilecekse, bu endişeye ve korkuya yol açabilir. Psikolojik danışmanlık
çocuğunuz için yararlı olabilir.

Bu olasılığı tedavinizi yürüten
nöroloğunuzla görüşün.

Maalesef günümüzde henüz epilepsi uzmanı terapistlerin
olduğu resmi bir ağ bulunmamaktadır. Belki internette arama
yaparak bölgenizde bir terapist veya koç bulabilirsiniz.

14

UCB-AT_EPILEPSIE Türkische Broschüre Nov2017_FINAL.indd 14-15

15

30.11.2017 12:33:37

UCB Pharma GmbH
Business Park Vienna
Wienerbergstraße 11/12a
1100 Viyana
Başka sorularınız varsa,
lütfen tedavinizi yürüten doktorunuza danışın.

Fotoğraf bilgisi: Bu broşürün iç sayfalarında

AT/NU/1705/0024

kullanılan kişiler modeldir.
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