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EPILEPSI VE EPILEPTIK NÖBETLER NEDIR?

Epileptik nöbetleri sinir hücrelerinin kısa süreli artan
deşarjlarından kaynaklanan beyin bozukluklarıdır.
Epilepsiler, ne zaman ortaya çıktıkları bilinmeyen,
tekrarlayan epilepsi nöbetleridir.
Epilepsi nöbetlerinin ondan fazla çeşidi vardır ve başka
nöbet biçimleri ile birlikte de ortaya çıkan epilepsi
nöbetleri olduğu için, daha fazla epilepsi biçimleri vardır.
Her nöbeti yaşayan kişi genelde bir ila üç nöbet biçimi
olan epilepsi biçimine sahiptir. Tek tek epilepsi nöbetleri arası saniyeler, yıllar ve hatta onyıllar sürecek kadar
değişkendir.
Epilepsi kelimesi Yunanca’dan gelir ve «dokunulmak,
paketlenmek» veya «bir şey tarafından etkilenmek veya
ele geçirilmek» anlamına gelir. Ortaçağ’a kadar epilepsiler «morbus sacer» veya «kutsal hastalık» olarak biliniyordu ve bu onlara bazen günümüzde de özel bir statü
veriyordu.

Nöbet biçimleri

Birçok insan epileptik nöbeti tanımlamanın çok kolay olduğunu sanır: Birisi aniden çığlık atar, bilincini kaybeder, dilini
ısırır ve düşer. Nefesini tutar ve morarır, kasılır ve seğirir
(«kramplar»), sonra belirli bir süre yorgunluktan derin bir
uykuya dalmış gibi kollarını ve bacaklarını bırakır. Daha sonra yorgunluk, baş ağrısı, baş dönmesi veya kas ağrılarından
şikâyet edebilir. Bazen de istem dışı idrar kaçırabilir.
Bu tanımlama yaygın bir epileptik nöbet biçimi için geçerli
olsa da (önceleri «büyük nöbet» olarak adlandırılan iki
taraflı tonik-klonik nöbet) bu nöbet türü en yaygın
olanlardan yalnızca biridir ve en yaygın olanı değildir.
Epileptik nöbetler çok farklı görünebilir. Çığlık atmadan ve
bilinci kaybetmeden, kaskatı kesilmeden, dili ısırmadan ve
düşmeden, morarmadan ve «kasılma» olmadan geçirebilirsiniz. Öyle zararsızdır ki ne nöbeti yaşayan ne de uzman
olmayanlar bir nöbeti doğrudan gözlemlediklerinde hiçbir
şey fark etmezler. Bir epilepsi nöbetinin tek belirtisi beş ila
altı saniyelik dikkatsizlik veya bir kolun kısa süreli seğirmesi
olabilir.

Genel tanım

Tüm nöbet türleri için geçerli olan epileptik nöbetlerin
genel bir tanımı şöyle olabilir: Epileptik nöbetler nispeten
kısa süreli, ani bilinç değişiklikleri, düşünce, davranış,
hafıza, hissetme veya duyumsama veya beyinde giderek
artan ve elektriksel olarak birbirini boşaltan sinir hücrelerinin geçici işlev bozukluğu nedeniyle kasların gerginliğidir. Bu tanım önemlidir ama akılda tutmak ve günlük
yaşamda uygulamak için çok uzundur. Epilepsi nöbetleri
bu nedenle basitleştirilerek sinir hücrelerinin geçici işlev
bozukluğu olarak tanımlanabilir ama etkileri sinir hücrelerinin normalde hangi görevleri olduğuna bağlıdır.

Epileptik nöbet belirtileri

Beyindeki her sinir hücresi ve kümesi «epileptik» hale
gelebilir ve bu da normal aktivitelerin bozulduğu veya
kesintiye uğradığı anlamına gelir. Kokunun algılanmasından hücreler sorumluysa, koku alma bozukluğu meydana
gelir; normalde görmeden sorumluysa örneğin yıldırım
veya ışık uyaranları algılanabilir. Eğer hafızaya dahil olurlarsa, kendisini öğrenme bozukluğu ve bir hafıza boşluğu
ile birlikte bilincin kesintiye uğraması ile ifade eder.

Nöbetler ve epilepsi

«Epilepsi ve Nöbetler» ifadesi arkasında çok farklı hastalıklar yatan genel bir kavramdır. Birçok insan günümüzde
mevcut olan yöntemlerle bile nöbetlerinin somut nedenini bulamaz. Bir veya birden fazla nöbet geçiren herkeste
bir epilepsi yoktur. Epileptik nöbetler örneğin beyninde
süpürasyon gelişen (beyin apsesi denilen), şiddetli kafa
travması geçiren, beynine yeterli oksijen gitmeyen veya
bazı ilaçları aşırı dozda alan hemen herkeste görülür.
Nöbetlerin devam etmesi veya tekrarlamasına rağmen
bu kişilerde epilepsi yoktur.
Epilepsiden ilk en az 24 saat arayla nöbet olduğunda
nedeni açıklanamayan yani kendiliğinden oluşan iki epileptik nöbetten sonra söz edilir. Bununla birlikte nöbetlerin nedeni doğumda veya geçmişte başka bir biçimde
beyinde yaralanma olması da olabilir. Epilepsi tanısında
nöbetler arasında epilepsinin nedeninin devam ettiği
varsayılır.

Schweizerische Epilepsie-Liga
Ligue Suisse contre l’Epilepsie
Lega Svizzera contro l'Epilessia
Swiss League Against Epilepsy

Epilepsi nedir?

Epileptik nöbet nedir ve epilepsi ne değildir?

Bir hastalık durumunda hastalıkların aksine sadece bu
var olan biçim için geçerli olan kesin neden bilinir. Bu
açıdan hemen hemen tüm epilepsiler hastalık değil, daha
çok epileptik nöbetlerin tekrarlanması ortak özelliğine
sahip bir grup hastalık veya farklı nedenleri olan bozukluktur. Bununla birlikte, yakın gelecekte daha fazla
epilepsi biçimlerinin tam nedenlerinin açıklığa kavuşması
beklenmektedir.
Her durumda iyi doktorlar var olan nöbet ve epilepsi biçimlerini tespit etmeyi ve buna dayanarak tedavi etmeyi
başarırlar.

Ön yargıların uzun bir hikayesi var

Ünlü Yunanlı Doktor Hipokrat (MÖ 460-375) epilepsilerin
beyindeki bir bozukluğa dayandığını tespit etmiş ama
bunun doktor tedavilerinde kabul görmesi ve genel olarak artarak bilincine varılması, çok gecikmeli olarak 19.
yüzyıla kadar sürmüştür.
O zamanki kötü tedavi beklentileri 19. yüzyılın ikinci yarısında birçok Avrupa ülkesinde «yoksulların en yoksulu»
olarak epilepsi hastaları için özel kurumların kurulmasına
yol açtı. Bu epilepsili insanları benzer bir kaderi yaşayan
akıl hastalarına yaklaştırdı. 20. yüzyılın başlarından
itibaren etkililiği artan ilaç ve cerrahi tedavi seçenekleri
geliştirildikten sonra, bu «epilepsi kurumları» kapatılmış
ya da modern uzman nöroloji klinikleri veya epilepsi
merkezlerine dönüştürülmüştür.

Epilepsi ile bilgiler son yıllarda önemli ölçüde artmasına
rağmen, halen toplumda çok sayıda yanlış düşüncelerin
ve ön yargıların olduğu sağlık sorunlarından biridir. Dolayısı ile daha çok aydınlatma ve halkla ilişkiler çalışmasının yapılması gereklidir.

EPILEPSI NÖBETLERI VE EPILEPSI ÜZERINE YANLIŞ VE DOĞRU BILINENLER
Yanlış

Doğru

Epileptik nöbet epilepsi ile aynı anlamdadır.

Epilepsiden en az 24 saat arayla nöbet olduğunda nedeni açıklanamayan yani kendiliğinden oluşan iki epileptik nöbetten sonra
söz edilir veya başka nedenlerle daha fazla nöbet geçirme olasılığı
varsa (örneğin bir epilepsi sendromu).

Epilepsi nöbetleri hep trajiktir ve fark etmemek
mümkün değildir.

Çok zor fark edilen veya zararsız görünen epileptik nöbetler vardır.

Epilepsi bir hastalıktır.

Çoğu epilepsi hastalık değil tam tersi farklı nedenleri olan
genellikle tek tip sendromlardır; kesin olarak tek tip nedeni olan
(moleküler genetik) epilepsi hastalıkları çok nadirdir.

Epilepsi tek tip bir hastalıktır.

Yalnızca bir tane değil 30’dan fazla epilepsi türü vardır.

Epilepsi zor tedavi edilir.

Tüm epilepsilerin %60-70’i ilaçla tedavi edilebilir (tolere edilebilir
ilaçlarla tümüyle nöbetler olmadan veya çok az nöbetlerle).

Epilepsi bir ruh hastalığıdır.

Epilepsi diğer nörolojik hastalıklarda olduğu gibi bir ruh hastalığı
değildir.

Epilepsi ruhsal engellilik içerir.

Epilepsisi olan çoğu insanın ruhsal engeli yoktur.

Epilepsi kalıtsal bir hastalıktır.

Epilepsilerin %90’ı kalıtsal değildir ve bu nedenle epilepsisi olan
bir ebeveynde çocukluktan gelen bir epilepsi söz konusu değildir.

Tüm «epilepsisi olanlar» aşağı yukarı aynıdır.

Tipik ve tek tip «epileptik» yoktur. Epilepsisi olan insanlar yüksek
tansiyonu ve şekeri olan insanlar gibi farklıdırlar.

Epilepsi-Birliği
araştırıyor – yardım ediyor – bilgilendiriyor

Herkes epilepsili olabilir

İnsanların yüzde beş ila onunun yaşamları süresince bir epilepsi nöbeti var. Nüfusun yüzde birinde yaşamları süresince
epilepsi ortaya çıkıyor. İsviçre’de aşağı yukarı 80‘000 kişide
var, bunların ortalama 15‘000‘ini çocuklar oluşturuyor.

Epilepsi-Birliği – çok yönlü aktif
İsviçre Epilepsi-Birliği 1931 yılından beri araştırıyor, yardım
ediyor ve bilgilendiriyor. Amacı, epilepsisi olan insanların
günlük yaşamlarını ve toplumdaki durumlarını kalıcı olarak
daha iyi hale getirmek.

Araştırma
Epilepsinin bütün alanlarında bilginin daha da artmasını
destekler.

Yardım
Almanca, İngilizce ve Fransızca bilgilendirme ve danışmanlık:
• epilepsisi olanlar ve yakınları için
• farklı alanlardaki uzmanlar için

Yazan:
Dr. med. Günter Krämer
Präsident der Epilepsie-Liga 2001–2016

Türkçe broşür için
www.epi.ch/tr

Diğer bilgiler
Almanca, Fransızca,
İngilizce ve kısmen İtalyanca
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Bilgilendirme
Epilepsi – Birliği bilgilendirir ve toplumda farkındalık yaratır
ve epilepsisi olan insanların entegrasyonunu destekler.

Bilgi güncellemesi: 8/2021
Ana sponsor olarak Neuraxpharm Switzerland AG’nin değerli destekleri ile
gerçekleşmiştir.

Epilepsi-Birliği’nin diğer sponsorları
Arvelle Therapeutics (Angelini Pharma Group), Bial S.A.,
Desitin Pharma GmbH, Eisai Pharma AG, Sandoz Pharmaceuticals AG,
UCB-Pharma AG.
Sponsorların içeriğe herhangi bir etkileri yoktur.
Kapak resmi: ImagePoint/Markus Schneeberger

