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Epilepsili Hastalarda ‹laca Direnç ve Antiepileptik ‹laç Tedavisine
Yan›t› Etkileyen Faktörler
Drug-Resistance in Epilepsy and the Factors Influencing Response to Antiepileptic Drugs
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Amaç: Epilepsili hastalarda antiepileptik ilaç (AE‹) tedavisine direnç geliﬂimini etkileyebilecek faktörler araﬂt›r›ld›.
Hastalar ve Yöntemler: Epilepsili 173 hasta (89 kad›n,
84 erkek; ort. yaﬂ 28; da¤›l›m 9-67) tedaviye yan›t› etkileyebilecek klinik, elektroensefalografik (EEG) ve radyolojik
özelliklerin saptanmas› amac›yla geriye dönük olarak de¤erlendirildi. Antiepileptik ilaç tedavisine dirençli epilepsi
(DE), en az iki AE‹’nin uygun süre ve dozda kullan›lmas›na ra¤men son alt› ay içinde, ayda birden fazla nöbet geçirilmesi; iyi kontrollü epilepsi ise en az son bir y›l süreyle
nöbet olmamas› olarak tan›mland›. Dirençli epilepsi grubundaki hastalar›n klinik, EEG ve radyolojik bulgular› DE
olmayan grupla karﬂ›laﬂt›r›ld›.
Bulgular: Doksan hasta (%52) DE olarak de¤erlendirildi. Dirençli epilepsi olmayan grupta 83 hasta (%48) yer
ald›. Bu gruptaki hastalar›n %42.2’si, tüm hastalar›n
%20.2’si iyi kontrollü epilepsi olarak de¤erlendirildi. Dirençli epilepsi grubunda uzak semptomatik epilepsi
(p=0.020) ve nörolojik muayenede zeka gerili¤i
(p=0.000) veya motor kay›p oranlar›n›n (p=0.006) daha
yüksek, nöbet s›kl›¤›n›n daha fazla oldu¤u (p=0.000) ve
nöbetlerin daha erken yaﬂta baﬂlad›¤› (p=0.024) görüldü.
Tek varyantl› analizde ailede epilepsili birey olmas›, uzak
semptomatik epilepsi varl›¤›, hastal›k süresinin 10 y›ldan
uzun olmas› ve EEG’de anormal bulgu olmas› DE geliﬂimine e¤ilim gösterirken, lojistik regresyon analizinde sadece zeka gerili¤i ve yüksek nöbet s›kl›¤› ba¤›ms›z de¤iﬂken olarak bulundu.
Sonuç: Zeka gerili¤i olan ve yüksek s›kl›kta nöbet geçiren hastalarda DE geliﬂme riski de artmaktad›r.

Objectives: We evaluated the factors that are associated
with the development of resistance to antiepileptic drugs.
Patients and Methods: We reviewed 173 consecutive
patients with epilepsy (89 females, 84 males; mean age 28
years; range 9 to 67 years) with regard to the clinical, electroencephalographic (EEG), and radiologic factors associated with the response to antiepileptic drugs. Drug-resistant epilepsy (DRE) was defined as the occurrence of at
least a seizure in a month during the past six months
despite the use of at least two antiepileptic drugs at an
appropriate dose and duration. Well-controlled epilepsy
(WCE) was defined as the lack of seizures during the past
year. Clinical, EEG and radiologic findings were compared.
Results: Ninety patients (52%) had DRE. Eighty-three
patients (48%) developed no resistance to antiepileptic
drugs, of which 42.2% had WCE. The overall WCE rate
was 20.2%. The patients with DRE manifested significantly higher rates of remote symptomatic epilepsy
(p=0.020), mental retardation (p=0.000) and motor
deficits (p=0.006) on neurologic examination, seizure
frequency (p=0.000), and early age of seizure onset
(p=0.024). Univariate analysis showed the presence of
a positive family history for epilepsy, remote symptomatic epilepsy, disease duration longer than 10 years,
and EEG abnormalities as significant risk factors for DE
development. Logistic regression showed the presence
of mental retardation and high seizure frequency as
independent risk variables.
Conclusion: Epileptic patients with mental retardation
and high seizure frequency present higher risks for DRE.

Anahtar Sözcükler: Antikonvulsan/terapötik kullan›m/yan etki;
ilaç direnci; elektroensefalografi; epilepsi/ilaç tedavisi; prognoz; regresyon analizi; tedavi baﬂar›s›zl›¤›.
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Epilepsili hastalar›n yaklaﬂ›k üçte birinde
antiepileptik ilaçlar (AE‹) ile yeterli nöbet kontrolü sa¤lanamamaktad›r.[1-3] Antiepileptik ilaç
tedavisine dirençli epilepsi (DE) hastalar›nda
s›kl›kla kullan›lan AE‹ say› ve dozunun yüksek
olmas› ve tekrarlayan nöbetler nedeniyle ilaç
toksisitesi artmakta; beyinde fonksiyonel
ve/veya yap›sal hasar olabilmekte; kognitif ve
psikososyal disfonksiyon geliﬂebilmektedir.[4-8]
Dirençli epilepsi hastalar›nda cerrahi, ketojenik
diyet ve vagal sinir stimülasyonu gibi tedavi
seçenekleri de uygulanmaktad›r.[7,9] Bu tedavilerin erken evrede uygulanmas› ile hem epileptik
nöbetlerin hem de AE‹’lerin uzun süreli komplikasyonlar› önlenebilecektir. Bütün bu faktörler DE hastalar›n›n baﬂlang›çta belirlenmesinin
önemini art›rmaktad›r.
Bu çal›ﬂmada epilepsili hastalarda DE geliﬂimini etkileyebilecek faktörler araﬂt›r›ld›.

GEREÇ VE YÖNTEM
Hastalar›n klinik, elektroensefalografik,
radyolojik özellikleri
Bu çal›ﬂmada SSK Tepecik E¤itim Hastanesi Nöroloji Klini¤i’nde epilepsi tan›s›yla izlenen hastalarda DE geliﬂimini etkileyebilecek
faktörler araﬂt›r›ld›. Bu amaçla, iki y›ldan
uzun süredir izlenen 173 hastan›n (89 kad›n,
84 erkek; ort. yaﬂ 28±10; da¤›l›m 9-67) dosyas› geriye dönük olarak incelendi. ‹ki veya daha çok AE‹’nin tek veya birlikte uygun kullan›m›na ra¤men, son alt› ay içerisinde ayda
birden çok nöbet olmas› DE olarak kabul edildi. ‹laçlar›n uygun kullan›m›, nöbet kontrolü
sa¤lanana kadar veya laboratuvar ve/veya
klinik toksisite bulgusu oluﬂuncaya kadar dozun art›r›lm›ﬂ olmas› olarak belirlendi. Hastalar DE olanlar (grup 1, n=90) ve DE olmayanlar (grup 2, n=83) olarak grupland›r›ld›. ‹yi
kontrollü epilepsi ise, en az son bir y›l boyunca nöbet olmamas› olarak tan›mland›. Hastalar›n özgeçmiﬂ ve soygeçmiﬂ özellikleri, nöbet
tipi ve s›kl›¤›, nörolojik muayenesi, elektroensefalografik (EEG) ve radyolojik bulgular› de¤erlendirildi; bu faktörlerin DE geliﬂimi ile
iliﬂkisi araﬂt›r›ld›.
Hastalar›n öyküsünde ﬂu noktalar araﬂt›r›ld›: Nöbetler baﬂlamadan önce febril konvulsiyon (FK) geçirilmesi, tedavi öncesi veya hastal›k süresi boyunca status epileptikus (SE) geçirilmesi, nöbetlerin nedeni olabilecek faktörler

(do¤um hipoksisi, nöbetler baﬂlamadan önce
geçirilmiﬂ kafa travmas›-merkezi sinir sistemi
enfeksiyonu veya beyin ameliyat›), nöbetlerin
baﬂlang›ç yaﬂ›, tan›dan sonra tedavinin baﬂlanmas›na kadar geçen süre, hastal›k süresi,
ailede epilepsili birey varl›¤› ve anne-baba
aras›nda akrabal›k olmas›. Hastalar›n öyküsünde nöbetlerin nedeni olabilecek faktör varl›¤› “uzak (remote) semptomatik epilepsi”
(USE); epilepsi tipi ile uyumlu merkezi sinir
sistemi disfonksiyonunu gösteren nöroradyolojik bulgu varl›¤› “semptomatik epilepsi”
(SEP) olarak tan›mland›.[3] Hastalar›n tümü
nöbetlerinin dirençli oldu¤u düﬂünülerek poliklini¤imize gönderilmiﬂti ve hiçbiri idyopatik epileptik sendrom olarak tan›mlanmad›.
Nöbet tipi, International League Against Epilepsy-1981 s›n›flamas›na göre jeneralize (tonik-klonik, tonik, klonik, miyoklonik, atonik,
absans nöbet) ve parsiyel (basit parsiyel,
kompleks parsiyel, sekonder jeneralize nöbet)
olarak belirlendi. Her iki tip nöbeti olan hastalar mikst tip olarak tan›mland›. Nöbet s›kl›¤›,
hastalar›n poliklini¤imize ilk geliﬂlerinde tan›mlanan nöbet say›s›na göre ≥1/gün, 16/hafta, ≤3/ay olarak grupland›r›ld›. Nörolojik muayenede zeka gerili¤i veya motor kay›p
olmas› kaydedildi. Hastalar›n ilk baﬂvuruda
çekilmiﬂ olan EEG’leri de¤erlendirildi. Elektroensefalografilerin tümü hastanemiz EEG laboratuvar›nda Nihon-Kohden Neuropack 12
kanall› EEG cihaz› ile, 10-20 sistemine göre
yerleﬂtirilen yüzeyel gümüﬂ disk elektrotlar
kullan›larak çekilmiﬂti. Elektroensefalografilerde zemin aktivitesi bozuklu¤u (bir veya iki
hemisferde difüz veya bir hemisferde fokal
yavaﬂlama olmas›), epileptik aktivite varl›¤›
(fokal, multifokal, jeneralize) veya bu iki bulgunun birlikte olmas› ölçüt olarak al›nd›. Hastalar›n tümüne bilgisayarl› beyin tomografisi
(BBT) ve/veya manyetik rezonans görüntüleme (MRG) incelemesi yap›lm›ﬂt›. Radyolojik
bulgular spesifik (kortikal geliﬂim anomalisi,
meziyal temporal skleroz, primer merkezi sinir sistemi tümörü, vasküler malformasyon,
nörokutanöz hastal›k, kronik ensefalit) ve
nonspesifik (atrofi, gliozis, ventriküler dilatasyon) olarak grupland›r›ld›. Sadece BBT incelemesi yap›lan hastalar tüm grubun %6.3’ünü
oluﬂturmaktayd› ve bu hastalar›n tümünde
nörolojik bulgular› oluﬂturan lezyon BBT’de
görülmüﬂtü.
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TABLO 1
Hastalar›n klinik özellikleri, elektroensefalografik ve radyolojik bulgular›

Yaﬂ (ortalama±SD)
Cinsiyet (kad›n/erkek)
Hastal›k süresi (y›l) (ortalama±SD)
Status epileptikus (var/yok)
Febril konvulsiyon (var/yok)
Anne-baba akrabal›¤› (var/yok)
Ailede epilepsili birey (var/yok)
Uzak semptomatik epilepsi (var/yok)
Zeka gerili¤i (var/yok)
Motor kay›p (var/yok)
Nöbet baﬂlang›ç yaﬂ› (y›l) (ortalama±SD)
Nöbet tipi (jeneralize/parsiyel/mikst)
Nöbet s›kl›¤› (≥1/gün; 1-6/hafta; ≤3/ay)
Tedaviye baﬂlamada gecikme (var/yok)
Elektroensefalografi bulgusu (var/yok)
Radyolojik bulgu (normal/spesifik/nonspesifik)

Grup 1
(n=90)

Grup 2
(n=83)

p

27±11
42/48
19±9
3/87
11/79
15/75
16/74
45/45
44/46
29/61
8±9
45/36/9
41/37/12
25/65
75/15
37/19/34

29±10
47/36
17±8
4/79
15/68
9/74
14/69
27/56
13/70
12/71
11±10
31/41/11
12/24/47
14/69
54/29
37/23/23

0.462
0.190
0.093
0.620
0.282
0.268
0.784
0.020
0.000
0.006
0.024
0.244
0.000
0.094
0.056
0.329

Grup 1: Dirençli epilepsi grubu; Grup 2: Dirençli epilepsi olmayan grup.

‹statistiksel de¤erlendirme
‹statistiksel de¤erlendirme ki-kare ve Student
t-testi ile yap›ld› ve anlaml›l›k düzeyi p<0.05 olarak kabul edildi. Olas› risk faktörleri olarak belirlenen durumlar için Wald geriye do¤ru eliminasyon yöntemiyle lojistik regresyon analizi yap›ld›.
Bunlar ﬂu faktörleri içeriyordu: Erkek cinsiyet,
nöbetlerin bir yaﬂ ve üzerinde baﬂlamas›, nöbetler baﬂlamadan önce FK geçirilmesi, hastal›k süresi boyunca SE geçirilmesi, hastal›k süresinin on
y›ldan uzun olmas›, USE, ailede epilepsili birey
varl›¤›, anne-baba aras›nda akrabal›k olmas›, tedaviye baﬂlanmas›nda gecikme, nöbetlerin jeneralize tipte olmas›, haftada birden çok nöbet geçirilmesi, zeka gerili¤i ve motor kay›p varl›¤›, radyolojik bulgu olmas›, radyolojik spesifik bulgu
varl›¤›, EEG’de epileptik aktivite ve zemin aktivitesi bozuklu¤u olmas›. Bu parametrelere göre
ham ve uyarlanm›ﬂ (adjusted) odds ratio ve %95
güven aral›¤› (confidence interval) de¤erleri hesapland›. ‹statistiksel de¤erlendirmelerde SPSS
8.0.2 bilgisayar paket program› kullan›ld›.

BULGULAR
Hastalar›n klinik özellikleri
Doksan hasta (%52) DE olarak de¤erlendirildi. Dirençli epilepsi olmayan grupta 83 hasta

(%48) yer ald›. Bu gruptaki hastalar›n %42.2’si
(tüm hastalar›n %20.2’si) iyi kontrollü epilepsi
olarak de¤erlendirildi. Hastalar›n klinik özellikleri, EEG ve radyolojik bulgular› ile istatistiksel sonuçlar› Tablo 1’de verildi. Yaﬂ, cinsiyet,
hastal›k süresi, hastal›k süresi boyunca SE geliﬂmesi, nöbetler baﬂlamadan önce FK geçirilmesi, ailede epilepsili birey varl›¤› ve anne-baba aras›nda akrabal›k olmas› gruplar aras›nda
farkl› bulunmad› (p>0.05).
Tüm hastalar›n %41.6’s›nda USE (grup 1’de
%50; grup 2’de %32.5), %24.3’ünde SEP (grup
1’de %21.1; grup 2’de %27.7) saptand›. Uzak
semptomatik epilepsi grup 1’de anlaml› derecede fazla görüldü (p<0.05). Tüm hastalar›n
%32.9’unda zeka gerili¤i (grup 1’de %48.9; grup
2’de %15.7), %23.7’sinde motor kay›p (grup 1’de
%32.2; grup 2’de %14.5) saptand›. Zeka gerili¤i
veya motor kay›p varl›¤› grup 1’de daha fazlayd› (p<0.05). Nöbet baﬂlang›ç yaﬂ› grup 1’de daha
küçük iken (p<0.05), nöbetlerin 1 yaﬂ›nda veya
daha geç baﬂlamas› gruplar aras›nda farkl› bulunmad› (p>0.05). Hastalar›n %43.9’unda jeneralize (grup 1’de %50; grup 2’de %37.3), %44.5’inde parsiyel (grup 1’de %40; grup 2’de %49.4),
%11.6’s›nda mikst tipte (grup 1’de %10; grup
2’de %13.3) nöbetler görüldü. Nöbet tipi gruplar
aras›nda farkl›l›k göstermedi (p>0.05). Nöbet
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TABLO 2
Gruplar›n tek varyantl› ve çokvaryantl› analizi
Tek varyantl›
Odds ratio Güven aral›¤›
Erkek cinsiyet
Anne-baba akrabal›¤› olmas›
Ailede epilepsi öyküsü olmas›
Status epileptikus geçirilmesi
Febril konvulsiyon geçirilmesi
Nöbetlerin ≥ 1 yaﬂta baﬂlamas›
Tedaviye baﬂlamada gecikme
Motor kay›p olmas›
Zeka gerili¤i varl›¤›
Uzak semptomatik epilepsi
Nöbetlerin jeneralize tipte olmas›
Hastal›k süresinin 10 y›ldan uzun olmas›
Haftada birden s›k nöbet geçirilmesi
EEG’de epileptiform anomali olmas›
EEG’de zemin aktivitesi bozuklu¤u olmas›
Radyolojik bulgu olmas›
Spesifik radyolojik bulgu olmas›

s›kl›¤› %30.6’s›nda ≥ 1/gün (grup 1’de %45.6;
grup 2’de %14.5), %35.3’ünde 1-6/hafta (grup 1
’de %41.1; grup 2’de %28.9), %34.1’inde ≤ 3/ay
(grup 1’de %13.3; grup 2’de %56.6) idi. Nöbet
s›kl›¤› grup 1’de anlaml› derecede yüksek bulundu (p<0.05). Hastalar›n %22.5’inde (grup
1’de %27.8; grup 2’de %16.9) epilepsi tan›s› ile
tedaviye baﬂlanmas› aras›nda alt› aydan uzun
süre vard›. Tedaviye baﬂlamada gecikme grup
1’de daha fazla olmakla birlikte bu farkl›l›k anlaml› bulunmad› (p>0.05).
Elektroensefalografik ve
radyolojik bulgular
Hastalar›n %21.4’ünde jeneralize epileptik
aktivite (grup 1’de %25.5; grup 2’de %16.9),
%32.4’ünde fokal/multifokal epileptik aktivite
(grup 1’de %32.2; grup 2’de %32.5), %12.7’sinde zemin aktivitesi bozuklu¤u (grup 1’de
%15.6; grup 2’de %9.7), %8.1’inde mikst tip
EEG anomalisi saptan›rken (grup 1’de %10;
grup 2’de %6), %25.4’ünün EEG’si normal olarak de¤erlendirildi (grup 1’de %16.7; grup 2’de
%34.9). Grup 1’de EEG bulgusu varl›¤› daha
fazla görülmekle birlikte bu fark anlaml› bulunmad› (p>0.05).
Hastalar›n %57.2’sinde nöroradyolojik bulgu saptand› (grup 1’de %58.9; grup 2’de %55.4).

1.40
1.67
2.25
0.15
0.59
0.77
1.56
0.65
4.91
1.83
0.76
1.49
8.39
1.24
1.89
1.11
1.51

(0.64-3.07)
(0.53-5.29)
(0.74-6.89)
(0.02-1.24)
(0.21-1.69)
(0.28-2.12)
(0.64-3.83)
(0.18-2.33)
(1.69-14.34)
(0.81-4.17)
(0.42-1.39)
(0.58-3.82)
(3.41-20.60)
(0.53-2.91)
(0.64-5.54)
(0.39-3.93)
(0.49-4.68)

Çokvaryantl›

4.32 (1.96-9.50)

7.37 (3.38-16.09)

Nöroradyolojik bulgu varl›¤› ve bu bulgular›n
spesifik veya nonspesifik özellikte olmas› gruplar aras›nda farkl›l›k göstermedi (p>0.05).
Risk faktörü analizi
Tek varyantl› analizde ailede epilepsili birey
olmas›, USE, hastal›k süresinin 10 y›ldan uzun
olmas› ve EEG’de anormal bulgu saptanmas›
DE geliﬂimine e¤ilimi gösterirken, bu parametreler çokvaryantl› analizde DE geliﬂimi için ba¤›ms›z risk faktörü olarak görülmedi. Lojistik
regresyon analizi sadece zeka gerili¤i ve yüksek nöbet s›kl›¤›n›n ba¤›ms›z risk faktörü oldu¤unu gösterdi (Tablo 2).

TARTIﬁMA
Dirençli epilepsi, hastan›n nöbet tipine uygun ilaçlar› yeterli süre ve dozda kullanmas›na
ra¤men nöbetlerin sürmesi olarak tan›mlan›r.
Bu tan›m için kullan›lmas› gereken AE‹ say›s›,
nöbet s›kl›¤› ve hastal›k süresi üzerine görüﬂ
birli¤i sa¤lanamam›ﬂt›r.[1,7-12]
Çal›ﬂmam›zda en az iki farkl› AE‹’nin tek veya birlikte kullan›m›na ra¤men[12] son alt› ay içinde, ayda birden çok nöbet olmas› DE’nin;[11,12] en
az son bir y›l içinde nöbet olmamas› iyi kontrollü epilepsinin tan› ölçütü[11,13] olarak kabul edildi.
Hastalar›m›z›n tümünde hastal›k süresi iki y›l-
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dan uzun idi; %52’si DE, %20.2’si iyi kontrollü
epilepsi grubunda yer ald›.
‹lk AE‹’ye yan›t vermeyen hastalar›n sadece
%11’inde daha sonraki tedavilerle nöbetsizlik
sa¤lanabilmesi[3] ve AE‹’lere direnç geliﬂiminde
genetik faktörlerin rolünün gösterilmesi[13] epilepsinin baﬂlang›c›ndan itibaren dirençli oldu¤unu düﬂündürmektedir. S›k nöbetlerin ilerleyici nöronal disfonksiyon veya kay›p nedeni
olabilece¤inin gösterilmesi[6,14] ise alternatif tedavilerden yararlanacak hastalar›n erken evrede belirlenmesini gerektirmektedir.
Epilepsili hastalarda DE geliﬂimi ile iliﬂkili
olabilecek faktörler birçok çal›ﬂmada araﬂt›r›lm›ﬂt›r. Bu çal›ﬂmalarda erkek cinsiyet,[12] nöbetlerin erken yaﬂta baﬂlamas›,[2,15-18] nöbet baﬂlang›c›n›n bir yaﬂ›ndan önce olmas›,[11,12,19,20] hastal›k süresinin uzun olmas›,[2] tedavi öncesi veya hastal›k süresince nöbet say› veya s›kl›¤›n›n yüksek
olmas›,[3,11,12,15,19,21-24] nöbet tipi (parsiyel,[2,15] jeneralize[12,23] veya mikst[22,24] tip), tedavi öncesi veya hastal›k süresi boyunca SE geçirilmesi,[11,15,17,20,24]
USE,[12,17,19,24] SEP,[15,16,18] zeka gerili¤i ve motor kay›p olmas›,[12,15,16,18,24] EEG’de zemin aktivitesi bozuklu¤u veya fokal/jeneralize epileptik aktivite
varl›¤›[11,15,20,23,25] ve nöroradyolojik bulgu olmas›[2,15,26] çokvaryantl› ve/veya tek varyantl› analizlerde DE geliﬂimi ile iliﬂkili bulunmuﬂtur. Febril
konvulsiyon geçirilmesi[12,17] ve ailede epilepsili
birey olmas›[15] ise DE geliﬂimi ile iliﬂkili bulunmam›ﬂt›r. Ancak, seçilen hasta grubunun klinik
özellikleri (yaﬂ, yeni tan›/tedavide hastalar, nöbet tipi, v.b), çal›ﬂman›n yap›ld›¤› merkezin özelli¤i (genel hastane/epilepsi merkezi, v.b), çal›ﬂman›n metodolojisi (epidemiyolojik/hastane
kaynakl›, v.b) ve DE tan›s› için kullan›lan ölçütlerin ve uygulanan analitik yöntemlerin standart
olmamas› bu sonuçlar›n karﬂ›laﬂt›r›lmas›n› zorlaﬂt›rmaktad›r.[8,11,22]
Çal›ﬂmam›zda DE grubunda USE ve nörolojik muayenede zeka gerili¤i veya motor kay›p
olmas› daha s›k, nöbet s›kl›¤› daha fazla, nöbetlerin baﬂlama yaﬂ› daha düﬂük bulunmuﬂtur.
Tek varyantl› analizde ailede epilepsili birey olmas›, USE, hastal›k süresinin 10 y›ldan uzun olmas› ve EEG’de anormal bulgu olmas› DE geliﬂimine e¤ilim gösterirken, bu parametreler çokvaryantl› analizde ba¤›ms›z de¤iﬂken olarak görülmemiﬂtir. Lojistik regresyon analizinde sadece zeka gerili¤i varl›¤› ve yüksek nöbet s›kl›¤›n›n
ba¤›ms›z risk faktörü oldu¤u görülmüﬂtür.
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Bu çal›ﬂmada saptanan iki sonucun önemli
oldu¤unu düﬂünüyoruz. Öncelikle, çal›ﬂmam›zda nöbetlerinin dirençli oldu¤u düﬂünülerek gönderilmiﬂ bir hasta grubu de¤erlendirilmiﬂtir. Hastalar›n yaklaﬂ›k %20’sinde AE‹ tedavisi ile en az son bir y›ld›r nöbetsizlik sa¤lanm›ﬂ olmas› “psödointraktibilite” olarak kabul
edilmiﬂtir. Psödointraktibilite, nöbet tipine uygun olmayan AE‹ seçimi, AE‹ toplam günlük
dozu ve doz s›kl›¤›n›n uygun olmamas›, paradoksal AE‹ intoksikasyonu, hastan›n tedaviye
uyumsuzlu¤u ve psödonöbetlerden dolay› tedaviye yan›t›n do¤ru de¤erlendirilememesi nedeniyle ortaya ç›kmaktad›r.[1,9,27] Hastalar›n nöbet tipine uygun AE‹’yi uygun doz ve s›kl›kta
kullanmas›, hasta ve ailesinin hastal›¤a ve tedaviye iliﬂkin do¤ru bilgilendirilmesi sonucu hem
tedaviye uyumsuzlu¤un önlenmesi hem de
psödonöbetlerin tan›nmas› daha iyi prognostik
sonuçlar›n elde edilmesini sa¤lam›ﬂt›r. Hastalar›m›z›n %5.2’sinde gerçek nöbetler yan› s›ra
psödonöbetler de görülmüﬂtür. Literatürde DE
tan›s›yla ileri merkezlere gönderilen hastalar›n
%15-20’sinin DE de¤il psikojenik nonepileptik
nöbetli hastalar oldu¤u bildirilmiﬂtir.[9] ‹kinci
olarak, ilk iki y›l içinde AE‹ tedavisine al›nan
yan›t›n uzun süreli prognozun belirleyicisi oldu¤u bildirilmiﬂ[16] ve bu hastalara cerrahi tedavi uygulanmas› önerilmiﬂtir.[26,28] Hastalar›m›z›n
yaklaﬂ›k %20’sinde AE‹’ler ile en az son bir y›l
süreyle nöbetsizlik sa¤lanm›ﬂ olup bu grupta
ortalama hastal›k süresinin 14.7 y›l olmas›, baz›
hastalarda nöbet kontrolünün daha uzun sürede sa¤lanabilece¤i görüﬂünü desteklemektedir.[2,29] Hastalar›m›z›n tümünde yeni AE‹’lerin
(lamotrijin, topiramat, vigabatrin, neurontin,
okskarbazepin) en az biri kullan›lm›ﬂt›r. Bu bulgu, yeni AE‹’lerin klasik ilaçlara dirençli baz›
hastalarda nöbet kontrolü sa¤layabilece¤ini
göstermektedir.[30]
Bu çal›ﬂmada AE‹’ler ile nöbet kontrolü sa¤lanamayan epilepsili hastalarda öncelikle tan›
ve tedavinin uygunlu¤unun de¤erlendirilmesi
gerekti¤i ve özellikle zeka gerili¤i olan ve nöbet
s›kl›¤› yüksek olan hastalar›n DE geliﬂimi için
risk taﬂ›d›¤› görülmüﬂtür.
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