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Nonkonvulsiv status epileptikus (NKSE) tan›s› konan dört olgunun klinik ve elektrofizyolojik özellikleri
incelendi. Bir hastada (erkek, yaﬂ 22) antiepileptik
ilaçlar›n kesilmesini takiben konuﬂmama, amaçs›z
yürüme ve bak›ﬂlarda donuklaﬂma geliﬂmesi; multipl
miyelomlu bir hastada (kad›n, yaﬂ 55) enfeksiyon
nedeniyle cefepim tedavisi al›rken uykuya meyil ve
oryantasyon bozuklu¤u geliﬂmesi üzerine; transkranyal hipofizektomi ameliyat› sonras›nda epileptik
nöbet geçiren bir baﬂka hastada (kad›n, yaﬂ 23) tedavi sürerken giderek artan durgunlaﬂma hali ve etraf›ndakileri ve bulundu¤u yeri tan›maz hale gelmesi
nedeniyle; diyabetik nefropatili bir hastada (kad›n,
yaﬂ 59) ise, enfeksiyon nedeniyle seftazidim ve metranidazol içeren tedavi uygulan›rken ara ara peltek
konuﬂma, bak›ﬂlarda donuklaﬂma, çevreye ilgisizlik
epizodlar›n›n geliﬂmesi üzerine yap›lan incelemeler
sonras›nda NKSE tan›s› kondu. Antiepileptik ilaçlar›n aniden kesilmesi veya yetersiz verilmesi ve cefepim, seftazidim ve metranidazol kullan›m›n›n NKSE
oluﬂumunda rol ald›klar› düﬂünüldü.

Electrophysiologic and clinical features of four
patients with nonconvulsive status epilepticus
(NCSE) were evaluated. One patient (male, aged
22 years) presented with inability to speak, meaningless wandering, and staring following cessation
of antiepileptic drugs. Another patient (female,
aged 55 years) with multiple myeloma developed
drowsiness and disorientation during cefepim
treatment against an infection. Another patient
(female, aged 23 years) experienced disorientation and decreased alertness during antiepileptic
treatment for seizures that occurred following transcranial hypophysectomy. The other patient
(female, aged 59 years) had diabetic nephropathy
and manifested lisping speech, fuzziness, and
indifferency to environment during treatment with
ceftazidime and metronidazole against an infection. Development of NCSE was attributed to sudden cessation or inappropriate use of antiepileptic
drugs, and to the administration of cefepim, ceftazidime, and metronidazole.

Anahtar Sözcükler: Sefalosporin; bilinç/fizyoloji; elektroensefalografi; nöbet/fizyopatoloji/ölüm; status epileptikus/fizyopatoloji/s›n›fland›rma.

Key Words: Cephalosporins; consciousness/physiology;
electroencephalography; seizures/physiopathology/mortality; status epilepticus/physiopathology/classification.

Status epileptikus (SE) acil müdahale edilmesi gereken önemli bir klinik tablodur. Status
epileptikus, konvulsiv (KSE) ve nonkonvulsiv

(NKSE) olarak iki grupta ele al›nabilir.[1-3] ‹kincisi, tüm SE’ler içinde önemli oranda (%20) yer
almaktad›r.[1] Dolay›s›yla, bu tabloyu klinik ve
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elektroensefalografi (EEG) özellikleri bak›m›ndan iyi tan›mak gerekir. Buna göre NKSE, klinik olarak 30 dakikadan fazla süren mental durum ve davran›ﬂ de¤iﬂikli¤i ile ﬂekillenen absans ya da kompleks parsiyel nöbetlerin bilincin aç›lamayacak kadar s›k tekrarlamas› veya
sürekli devam etmesi halidir.[2] Bu tablo jeneralize (absans SE) ve parsiyel (kompleks parsiyal
SE) NKSE olarak iki ﬂekilde ortaya ç›kmaktad›r.[2] Son zamanlarda baz› yazarlar NKSE’yi
ambulatuvar ve komatöz olarak ikiye ay›rm›ﬂlard›r. Ambulatuvar gruba baﬂka t›bbi sorunu
olmayan, mental durum ve davran›ﬂ de¤iﬂikli¤i gösteren; komatöz gruba ise hipoksi, metabolik bozukluklar gibi di¤er ciddi tibbi sorunlar› bulunan epilepsi hastalar› girmektedir.[2]
Nonkonvulsiv SE’de EEG’de görülen bulgular, fokal veya jeneralize periyodik lateralizan
epileptiform deﬂarjlar (PLEDS), iki tarafl› ba¤›ms›z PLEDS, periyodik epileptiform deﬂarjlar
ve jeneralize trifazik dalgalard›r.[2,4-6]
Konvulsiv SE tüm klinisyenlerin iyi tan›d›¤›
bir tablo olmas›na ra¤men, NKSE için durum
ayn› de¤ildir. Nonkonvulsiv SE ise nispeten yeni tan›nan ve ay›r›c› tan›da hastal›k yelpazesinin çok geniﬂ oldu¤u bir klinik durumdur. Bu
hastal›¤› erken tan›mak mortalite ve morbidite
aç›s›ndan önemlidir.
Bu çal›ﬂmada NKSE tan›s› konan dört olgu,
tan› zorluklar›, EEG özellikleri, etyoloji ve tedavi aç›s›ndan de¤erlendirildi. Özgeçmiﬂinde epileptik nöbet olsun ya da olmas›n, klinik olarak
bilinç düzeyinde de¤iﬂme olan hastalar›n
NKSE olabilece¤inden ﬂüphe edilerek nörolojik
aç›dan de¤erlendirilmesi veya EEG yap›lmas›
gere¤i vurguland›.

OLGULAR
Olgu 1 – Yirmi iki yaﬂ›nda erkek hasta, son
72 saat boyunca konuﬂmama, sorulara yan›t
vermeme ve bak›ﬂlar›nda donuklaﬂma yak›nmalar› ile klini¤imize getirildi. Hastan›n yedi
yaﬂ›ndan beri solda belirgin iki tarafl› hipokampal skleroza ba¤l› meziyal temporal lob
epilepsisi nedeniyle kompleks semptomlu
parsiyel nöbet ve sekonder jeneralize tonikklonik nöbetlerinin oldu¤u ve karbamazepin
(1200 mg/gün), barbeksaklon (200 mg/gün)
ve topiramat (200 mg/gün) kullanmakta oldu¤u ö¤renildi. Hasta son bir haftad›r ilaçlar›n›
aksatm›ﬂt›. Nonkonvulsiv SE düﬂünülerek çe-

kilen EEG’de, hemisfer önlerinde belirgin olmak üzere yayg›n keskin-yavaﬂ dalgalardan
kurulu bir iktal patern izlendi. Hastaya 5 mg
intravenöz (iv) diazepam yap›ld›. Diazepamdan hemen sonra hastan›n bilinci aç›ld› ve sorulara anlaml› yan›t verir hale geldi. Bu durumda çekilen EEG’de iktal aktivitenin kayboldu¤u görüldü (ﬁekil 1a, b). Antistatus tedavisine gerek kalmaks›z›n eski tedavisine tekrar baﬂland› ve takiplerinde herhangi bir sorun yaﬂanmad›.
Olgu 2 – Elli beﬂ yaﬂ›nda kad›n hasta, iç hastal›klar› servisinde akci¤er enfeksiyonu tedavisi nedeniyle yatarken, uykuya meyil ve oryantasyon bozuklu¤u ile ﬂekillenen bilinç durumunda de¤iﬂme nedeniyle nöroloji bölümünce
de¤erlendirildi. Gözleri aç›k olan hastan›n oryantasyon ve kooperasyonu yoktu; sözlü uyar›lara sadece bakma ﬂeklinde yan›t veriyordu.
Bu dönemde bak›lan kan biyokimya de¤erlerinde anormallik yoktu. Özgeçmiﬂinde hastaya
dört ay önce multipl miyelom tan›s› kondu¤u
ve geçirdi¤i akci¤er enfeksiyonu nedeniyle son
bir haftad›r cefepim 1 gr flk 3x2 kulland›¤› ö¤renildi. Nonkonvulsiv SE düﬂünülen hastaya
acil ﬂartlarda EEG çekildi. Elektroensefalografide yayg›n yüksek amplitüdlü keskin dalgalar›n
da izlendi¤i düzensiz bir yavaﬂ dalga aktivitesi
görülmesi üzerine (ﬁekil 2a) NKSE tan›s› konularak 5mg iv diazepam perfüzyonu yap›ld›.
Hastada belirgin klinik yan›t görülmemesi üzerine SE tedavisine devam edilmedi; enfeksiyon
hastal›klar› bölümüne dan›ﬂ›larak cefepim durduruldu ve meropenem verilmeye baﬂland›.
Ayr›ca, antiepileptik tedavi olarak fenitoin (200
mg/gün) ile hasta takibe al›nd›. Üç gün içinde
hastan›n bilinci giderek aç›ld› ve EEG’sinde de
tam düzelme görüldü (ﬁekil 2b). Uygulanan fenitoin tedavisi birkaç ay sürdürüldükten sonra
kesildi.
Olgu 3 – Yirmi üç yaﬂ›nda kad›n hasta, bir
hafta önce baﬂlayan durgunlaﬂma halinin giderek artmas› sonucu çevresindeki kiﬂileri ve bulundu¤u yeri tan›maz hale gelmiﬂ. Son gün sürekli uyuklamaya baﬂlam›ﬂ. Özgeçmiﬂinde, bir
y›l önce transkranyal hipofizektomi yap›ld›¤›,
ameliyat sonras› dönemde jeneralize tonik-klonik nöbetler nedeniyle fenitoin kulland›¤› ve
tedavide bir hafta önce fenitoin yerine sodyum
valproata baﬂland›¤› ö¤renildi. Bu dönemde çekilen EEG’sinde yüksek amplitüdlü, yayg›n, 3
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Hz frekansl› yavaﬂ dalgalardan kurulu bir aktivite izlendi (ﬁekil 3a). Diazepam ve fenitoin
perfüzyonu ile klinik tablonun düzelmemesi
üzerine hasta yo¤un bak›m ünitesine yat›r›larak midazolam perfüzyonuna baﬂland›. Bu tedavi ile iyileﬂen hastan›n uzun dönem tedavisi
karbamazepin 800 mg/gün ﬂeklinde düzenlendi (ﬁekil 3b).
Olgu 4 – Elli dokuz yaﬂ›nda kad›n hasta, ishal ve sa¤ kolundaki yara enfeksiyonunun tedavisi için diyabet servisinde yatarken, ara ara
peltek konuﬂma, bak›ﬂlarda donuklaﬂma, çevreyle ilgisizlik epizodlar› nedeniyle nörolojik
aç›dan de¤erlendirildi. Hastan›n son evre diya-
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betik nefropatisi oldu¤u, ishal ve yara enfeksiyonu nedeniyle yedi gündür parenteral seftazidim ve metronidazol kulland›¤› ö¤renildi.
Nonkonvulsiv SE düﬂünülen hastan›n EEG incelemesinde iktal deﬂarjlar görülmesi üzerine 3
mg iv diazepam yap›ld›; ancak, hastada klinik
herhangi bir de¤iﬂiklik görülmedi (ﬁekil 4a).
Hastaya sodyum valproat 500 mg/gün verilmeye baﬂland›. Tedavinin üçüncü gününde klinik kötüleﬂme görülmesi üzerine tekrar EEG
kayd› al›nd›. Bu incelemede iktal deﬂarjlar›n ilkine göre bask›land›¤› gözlendi (ﬁekil 4b).
Kranyal manyetik rezonans görüntüleme normal bulundu. Klinik kötüleﬂme devam etti¤in-

(a) O1 - P3
P3 - T3
T3 - F3
F3 - F0
F0 - F4
F4 - T4
T 4 - P4
P4 - O2
1 sn 7 mm / 50 mV

(b)
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O1 - P3
P3 - T3
T3 - F3
F3 - F0
F0 - F4
F4 - T4
T4 - P4
P4 - O2
1 sn 7 mm / 50 mV

1 sn

ﬁEK‹L 1
Olgu 1’in (a) baﬂvurusunda ve (b) intravenöz diazepam verilmesinden
hemen sonra çekilen EEG örnekleri.
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den hasta yo¤un bak›m ünitesine al›nd›; burada ayn› gün uygulanan midazolam perfüzyonuna ra¤men, bir gün sonra yaﬂam›n› yitirdi.
Olgunun son kan biyokimya de¤erleri diyaliz
hastalar› için kabul edilebilir düzeyde iken sadece serum alüminyum çok yüksek düzeyde
(278 µg/L) bulundu (normal 1-14 µg/L, diyaliz
hastalar›nda: ≤40 µg/L).

TARTIﬁMA
Nonkonvulsiv SE s›kl›¤› ile ilgili olarak, bilinç de¤iﬂikli¤i ve NKSE düﬂünülmesi nedeniyle EEG çekimi yap›lan hastalar›n %37’sinde

tan› klinik olarak ve EEG sonuçlar› ile do¤rulanm›ﬂt›r.[7] Yaﬂlar› bir ay ile 87 y›l aras›nda de¤iﬂen komal›, tonik-klonik nöbet öyküsü olmayan 236 hastan›n EEG çekimi yap›lm›ﬂ
NKSE oran› %8 bulunmuﬂtur. Labar ve ark.[1]
bir y›l içinde epilepsi merkezine baﬂvuran 6595 yaﬂlar› aras›ndaki 141 hasta içinden 10 kiﬂiye (%7.1) NKSE tan›s› koymuﬂlard›r.[8]
Bu verilere ra¤men, NKSE s›kl›¤› tam olarak ortaya konabilmiﬂ de¤ildir. Bunun en büyük nedeni, tan› zorlu¤u ve tan›sal gecikmelerdir. Epileptologlar, komal› hastalar›n de¤erlendirilmesinde EEG kayd›n›n rutin inceleme
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ﬁEK‹L 2
Olgu 2’nin (a) ilk de¤erlendirilmesinde ve (b) fenitone baﬂland›ktan üç gün
sonra çekilen EEG örnekleri.
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içine al›nmas›n› savunmaktad›rlar.[2] Bu uygulama ile tan› gecikmelerinin önlenmesi amaçlanmaktad›r.
Nonkonvulsiv SE etyolojisini ayd›nlatmak
amac›yla bugüne kadar az say›da çal›ﬂma yap›lm›ﬂt›r. En çok göze çarpan nedenler aras›nda merkezi sinir sistemi hastal›klar› (inme, enfeksiyon, travma, tümör) ve metabolik etkenler (hipoksi, renal hastal›klar, ilaç, antiepileptik ilaç aksat›m›) yer almaktad›r.[1,9,10] Sundu¤umuz olgularda da hastal›k nedenleri literatürde bildirilenlerle uyumluydu. ‹ki olguda ilaç
aksat›m›, di¤er iki olguda ise sefalosporin kullan›m› saptand›.

165

Tan›sal zorluklardan bir di¤eri de
NKSE’nin klinik yelpazesinin çok geniﬂ olmas›d›r. Bilinç de¤iﬂikli¤i temel özellik olmakla
birlikte, affektif, bellek, kognitif, konuﬂma,
motor sistem, davran›ﬂ ve psikiyatrik bozukluklar görülebilmektedir. Bunun yan›nda idrar ve gaita inkontinans›, baﬂ a¤r›s› görülebilen di¤er klinik belirtilerdir.[11] Dolay›s›yla, bu
geniﬂ klinik yelpazede tan› güçleﬂmekte ve
ayr›c› tan› geniﬂlemektedir. Nonkonvulsiv
SE’nin ay›r›c› tan›s›nda, ensefalopatilerin,
toksik ve metabolik hastal›klar›n, de¤iﬂik epileptik ve psikiyatrik sendromlar›n oldu¤u bildirilmiﬂtir. Burada göze çarpan durum, bir

(a) O1 - P2
P3 - T 3
T3 - F3
F3 - F0
F0 - F4

F4 - T4
T 4 - P4
P4 - O2

7 mm / 50 mV

1 sn

7 mm / 50 mV
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(b) O1 - P2
P3 - T 3
T3 - F3
F3 - F0
F0 - F4
F4 - T4
T 4 - P4
P4 - O2

ﬁEK‹L 3
Olgu 3’ün (a) ajite ve konfüzyonel durumda iken ve (b) karbamazepine
baﬂland›ktan beﬂ gün sonra çekilen EEG örnekleri.
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merkezi sinir sistemi enfeksiyonu veya herhangi bir ensefalopatinin hem ay›r›c› tan›da
hem de etyolojide yer alabilmesidir.[11]
Nonkonvulsiv SE kötü bir seyir izleyebilir.
Ölüm oranlar› çeﬂitli çal›ﬂmalarda %50-57 civar›nda bildirilmiﬂtir.[12,13] Hem NKSE hem de
KSE de ölüm, statusun nedenine, süresine, tedavisine ve hastan›n yaﬂ›na ba¤l›d›r. Örne¤in,
kompleks parsiyel SE’li hastalarda ölüm oran›, antistatus epileptikuslu hastalara göre daha yüksek bulunmuﬂtur.[9] Nonkonvulsiv SE
için de KSE tedavisi uygulanmaktad›r. Ancak
Litt ve ark.[12] yapt›klar› çal›ﬂmada NKSE tedavisinde benzodiazepin kullan›m›n›n ölüm

oran›n› art›rd›¤›n› ileri sürmüﬂlerdir. Sonuç
olarak, tedavide iv benzodiazepin tart›ﬂ›l›r olmas›na karﬂ›n baﬂka bir öneri de ortaya konmam›ﬂt›r. Her ne kadar benzodiazepine klinik
ve elektrografik yan›t tan› ölçütleri içinde yer
alsa da, NKSE’de bu ilaca yan›t al›namayabilir.
Nonkonvulsiv SE için ortaya konan tan› ölçütleri de¤iﬂiklik göstermektedir. Ancak ço¤u
yazar, tonik-klonik kas›lma olmaks›z›n en az 30
dakika süren bilinç de¤iﬂikli¤i ile birlikte yukar›da belirtilen EEG aktivitelerinden birinin görülmesinin tan› için yeterli oldu¤u konusunda
görüﬂ birli¤i içindedir.[14]
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ﬁEK‹L 4
Olgu 4’ün (a) bilinci uykulu iken ve (b) sodyum valproat al›rken ve bilincinin daha
kötüleﬂti¤i dönemde çekilen EEG örnekleri. Hasta bir gün sonra yaﬂam›n› yitirdi.
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Nonkonvulsiv SE için önerilen son ölçütler
aﬂa¤›da ayr›nt›l› olarak s›ralanm›ﬂt›r. Sunulan
olgular› da bu ölçütlere göre de¤erlendirdik.
Ana ölçütler:
1. Saniyede üçten fazla tekrarlay›c› jeneralize veya fokal diken, keskin dalga, diken dalga,
keskin ve yavaﬂ dalga kompleksleri.
2. Saniyede üçten az tekrarlay›c›, jeneralize
veya fokal diken, keskin dalga, diken dalga,
keskin ve yavaﬂ dalga kompleksleri ve ikincil
ölçütlerden.[4]
3. Ard› s›ra ritmik dalgalar ve ikincil ölçütlerden.[1-3]
‹kincil ölçütler:
1. Baﬂlang›ç olarak amplitütte ve/veya frekansta giderek artma veya yavaﬂlama.
2. Bitiﬂte amplitütte ve frekansta giderek
azalma.
3. Deﬂarj sonras› yavaﬂlama veya amplitüd
düﬂmesi.
4. ‹ntravenöz antiepileptik ilaç sonras› klinik
olarak ve EEG’de belirgin düzelme.
Tan› için en az bir ana ölçüt ve bir veya daha fazla ikincil ölçüt gerekmektedir.[13] ‹lk olgumuzun klinik tan›s›nda zorlan›lmad›; çünkü,
bu olguda daha önce konmuﬂ bir epilepsi tan›s› vard› ve ilaç aksat›lmas› sonucu geliﬂen konfüzyonel durum (ambulatuvar) sonras›nda gerek EEG bulgular› gerekse iv benzodiazepin ile
al›nan klinik ve elektrografik yan›t tipikti. Di¤er üç hastada ise EEG çekimine kadar tan›da
belirsizlikler vard›; çünkü bu üç olguda bilinç
de¤iﬂikli¤i, var olan hastal›klar›n (komatöz) tedavisi ve takibi s›ras›nda ortaya ç›km›ﬂt›. Nonkonvulsiv SE’nin en önemli tan› ölçütlerinden
biri iv benzodiazepin ile klinik olarak ve
EEG’de belirgin yan›t al›nmas›d›r. Ancak, ölüm
olas›l›¤› çok yüksek (%50-60) olan bu tabloda
yan›t al›namayabilece¤i de beklenmelidir. ‹ki
olguda EEG bulgular› belirtilen ölçütlere uygun oldu¤u halde, çekim s›ras›nda iv benzodiazepin uygulanm›ﬂ, buna karﬂ›n EEG’de önemli ölçüde de¤iﬂiklik görülmemiﬂtir. Bu hastalardan birinde klinik olarak çok hafif yan›t al›nd›;
di¤erinde ise hiç yan›t al›nmad›. Her iki olguda
da uygun antiepileptik tedaviye baﬂland›ktan
sonra izleyen günlerde klinik ve EEG kontrolü
yap›ld› ve ikisinde de hem klini¤in hem de
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EEG’nin düzeldi¤i görüldü. Dolay›s›yla, bu iki
olguda antiepileptik tedaviye geç de olsa yan›t
al›nm›ﬂ oldu. Son olguda ise, EEG bulgular›
NKSE aç›s›ndan uygun oldu¤u halde, gerekli
tedaviye baﬂlanmas›na ra¤men hasta kaybedildi. Bu olgu için iki türlü yorum yap›labilir. Birincisi, NKSE tan›s› do¤ru tan› de¤ilidir ve hasta metabolik sorunlar› (yüksek serum alüminyum düzeyi) nedeniyle kaybedilmiﬂtir. ‹kincisi,
NKSE ölüm riski zaten yüksek olan bir hastal›kt›r; tedaviye yan›t al›namamas› bu tan›y› d›ﬂlay›c› bir durum olmayabilir.[15]
Sonuç olarak, NKSE’nin geniﬂ bir klinik yelpazesi vard›r. Tan› için klinik ﬂüphenin yan›nda
EEG bulgular› gerekmektedir. Sundu¤umuz
dört olgu ile, özgeçmiﬂinde epilepsi hastal›¤›
olsun ya da olmas›n, bilinç de¤iﬂikli¤i gösteren
her hastada NKSE’nin akla getirilmesi gerekti¤ini vurgulamak istedik.
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