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‹DYOPAT‹K JENERAL‹ZE EP‹LEPS‹LER
VE EP‹LEPT‹K SENDROMLAR
Prof. Dr. Cengiz Yalç›nkaya

Günümüz koﬂullar›nda etyopatogenezinden genetik yap›n›n sorumlu tutuldu¤u idyopatik jeneralize epilepsilerde primer jeneralize tonik-klonik, absans,
miyoklonik, atonik ve astatik nöbetler görülür. Bu nöbetler tek baﬂlar›na olabilecekleri gibi yaﬂa ba¤l› kendilerine özgü seyirleri olan epileptik sendromlarda de¤iﬂik kombinasyonlarda da görülebilirler. Primer jeneralize nöbetler,
aura veya fokal semptom vermeyen, ani ﬂuur kayb› ile giden, baz› tip nöbetlerde simetrik kas kas›lmalar›n›n görüldü¤ü nöbetlerdir. Nöbet s›ras›nda
EEG’de tüm beyin bölgelerinde bilateral senkron diken-dalga deﬂarjlar› görülür. Beynin temel bioelektrik aktivitesi genelde normaldir. Hastalar›n nöbet
geçirmeyen yak›nlar›nda yap›lan EEG çal›ﬂmalar›nda %40 oran›nda benzer
bulgular›n gösterilmesi genetik yap›n›n rol oynad›¤›n› göstermektedir. Bazen
bu tür nöbetlerin ortaya ç›k›ﬂ› infeksiyon, travma gibi faktörlerle kolaylaﬂmaktad›r.
PR‹MER JENERAL‹ZE TON‹K-KLON‹K NÖBETLER
Primer jeneralize tonik-klonik nöbet önceden herhangi bir semptom vermeden aniden hastan›n ﬂuur kayb› ile yere düﬂmesi ile baﬂlar. Aniden düﬂme
hastalarda ciddi yaralanmalara neden olabilir. Önce tonik faz dedi¤imiz, kollarda hafif fleksiyon, bacaklarda ekstansiyon veya opistotonus pozisyonunda
jeneralize kas›lma olur. Yüz baﬂlang›çta soluktur, solunum kaslar›n›n kas›lmas› solunum depresyonuna yol açt›¤›nda ise siyanoze olur. Pupiller dilate
olur, kan bas›nc› ve nab›z yükselir, terleme ve hipersalivasyon olur. Tonik faz› kol ve bacaklar›n ritmik, simetrik klonileri (ç›rp›nmas›) takip eder. H›r›lt›l›
solunum baﬂlar ve zaman içinde kloniler yavaﬂlayarak nöbet biter ve hasta uykuya dalar. Uykudan sonra baﬂ a¤r›s› ve ﬂaﬂk›nl›k hali olabilir. Hiç bir zaman
taraf seçici ya da fokal bir bulgu görülmez. ﬁayet görülürse bu nöbetin sekon23
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der jenaralize oldu¤unun kan›t›d›r. Çocuklarda bazen tonik klonik faz s›ra ve
süresinde de¤iﬂiklikler olabilir. Tonik faz çok k›sa olabilir ya da hiç gözükmeyebilir. Büyük tonik-klonik nöbet öncesinde hastalarda seriler halinde gelen absans ya da miyokloniler gibi küçük nöbetler de gözlenebilir.
EEG’de tonik faz s›ras›nda h›zl› dikenler, klonik fazda ise diken-yavaﬂ
dalgalar görülür. Nöbet bitiminde temel bioelektrik aktivitede yayg›n yavaﬂlama görülür.
PR‹MER JENERAL‹ZE TON‹K NÖBETLER
Primer jeneralize epilepsilerde çok nadiren ortaya ç›kar. Varl›¤›nda fokal
nedenli jeneralize epilepsileri düﬂünmek gerekir. Primer jeneralize tonik nöbet 5-8 sn süreli, kollar›n havaya kalkmas›, baﬂ›n öne e¤ilmesi ve aksiyal kaslar›n kas›lmas› ile ﬂekillenir. Bazen çocuk uykuda iken çok k›sa süreli baﬂ›n
ve kollar›n hafif kalkmas› ile de seyredebilir. Nadiren absans nöbetinin öncesinde ortaya ç›kabilir. Tonik nöbet hasta ayakta iken gelirse y›ld›r›m çarpm›ﬂ
gibi düﬂer. Ancak bu durum primer jeneralize epilepsilerde çok çok nadirdir
ve genelde sekonder jeneralize nöbetleri düﬂündürtmelidir. EEG’de bilateral,
simetrik, genellikle düzenli, 12-15 Hz’lik diken dalgalar görülür.
ABSANS NÖBETLER‹
En s›k görülen primer jeneralize epilepsi nöbetidir. Bir çok sendromda ya
tek baﬂ›na ya da di¤er nöbetlerle birlikte bulunur. Basit absans auras›z, ani
baﬂlang›çl› ve bitiﬂli, 5-20 sn, nadiren daha uzun süreli ﬂuur kayb› nöbetidir.
Yapmakta oldu¤u iﬂi örne¤in yaz› yaz›yorsa nöbetten sonra b›rakt›¤› yerden
devam eder. Bazen bu basit absanslara eklenen semptomlar ile kompleks absans nöbetleri ortaya ç›kar. Miyoklonik absansda göz kapaklar›n›n, a¤›z çevresi kaslar›n›n, nadiren baﬂ›n ve omuzlar›n saniyede 3 frekansl› ritmik miyoklonileri olur. Bu arada kollar›n hafifçe yukar› kalkt›¤› gözlenir. Otomatizmal› absans 10 sn’den daha uzun süreli absans nöbetine yutkunma, a¤›z ﬂap›rdatma, çi¤neme, üstündeki giysileri çekiﬂtirme gibi otomatizmalar›n eklenmesi
ile ﬂekillenir. Nadiren de otonom, atonik ve tonik komponentler absans nöbetine kat›l›r. Absans nöbetleri heyecanlan›nca artar. Bu nedenle hastaya hiperventilasyon yapt›r›ld›¤›nda dolay›s›yla parsiyel CO2 bas›nc› düﬂer, bu da beynin uyar›labilirli¤ini artt›rarak absans nöbetini provoke eder.
EEG’de absans nöbeti s›ras›nda 3Hz’lik, bilateral senkron, simetrik dikenyavaﬂ dalga deﬂarjlar› ortaya ç›kar. Frekans 2.5-3.5 Hz aras›nda de¤iﬂebilir,
multipl dikenler eﬂlik edebilir. Hiperventilasyon EEG bulgular›n›n ortaya ç›k24
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mas›n› kolaylaﬂt›r›r. Temel bioelektirik aktivite normaldir. Bazen hemisferlerin parieto-oksipital bölgelerinde yavaﬂ dalgalar görülebilir.
M‹YOKLON‹K NÖBETLER
Aniden omuzlar›n öne e¤ilmesi, kollar›n havaya s›çramas› ve baﬂ›n öne
e¤ilmesi ile karakterizedir. Bazen bu nöbetler çok ﬂiddetli olabilece¤i gibi
bazen de sadece kollar palpe edildi¤inde farkedilir. Bazen buna bacaklar da
kat›labilir. E¤er miyokloniler çok ﬂiddetli olursa hasta dengesini kaybederek
yere düﬂer. EEG’de miyoklonik nöbet s›ras›nda bilateral simetrik ve düzensiz
multipl dikenler ortaya ç›kar.
M‹YOKLON‹K-ASTAT‹K NÖBETLER
Baﬂ›n ve kollar›n hafifçe yukar›ya kalkmas› ile birlikte aniden kiﬂinin
oldu¤u yere çömelir tarzda düﬂmesi ile ﬂekillenir. Bu s›rada yüzde özellikle
göz ve al›n bölgesinde miyokloniler dikkati çeker. Bu miyokoloniler bazen o
kadar hafif olabilir ki dikkatle gözlenmesi gerekir. EEG’de nöbet s›ras›nda
düzensiz 2-3 Hz’lik, dikenler ve yavaﬂ dalgalar görülür. Nöbet baﬂlang›c›ndaki miyokloniler s›ras›nda ise multipl dikenler görülür.
ATON‹K-ASTAT‹K NÖBETLER
Primer jeneralize atonik-astatik nöbetler nadirdir. Herhangi haberci bir
bulgu olmadan çocuklar aniden yere düﬂerler. Saniyeler sürer ve hasta hemen
aya¤a kalkar. Genelde ﬂuur kayb› olmaz. Bazen nöbet sadece baﬂ›n öne
e¤ilmesi ya da dizlerin katlanmas› ﬂeklinde olabilir ve hasta yere düﬂmez.
Yürürken olursa sadece bir tökezleme dikkati çeker. EEG’de jeneralize dikenyavaﬂ dalga deﬂarjlar› görülür, düﬂme s›ras›nda ise sadece yavaﬂ dalgalar
ortaya ç›kar.
Buraya kadar aktar›lan nöbet tipleri epilepsi hastal›¤›n›n bir semptomu
olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Hastal›¤›n kendisi klinik, EEG, baﬂlang›ç yaﬂ›
ve seyir ile karakterizedir. Yine de farkl› epilepsi tiplerinin birbirleri ile içiçe
geçti¤ini görmekteyiz. 1989’da ILAE’nin yapt›¤› s›n›flamaya göre idyopatik
primer jeneralize epilepsi ve sendromlar Tablo 1’de yer almaktad›r.
Yenido¤an nöbetleri do¤umdan sonraki ilk dört hafta içinde ortaya ç›kan,
ço¤unlu¤u semptomatik olan nöbetlerdir. Etiyolojide hipoksi, migrasyon
anomalisi, intrakraniyal kanama, infeksiyon, metabolik ve elektrolit bozukluklar› yer al›r. ‹dyopatik yenido¤an nöbetleri ise oldukça nadirdir.
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Tablo 1
ILAE (International League Against Epilepsy)’nin epilepsi ve epileptik sendromlar
klasifikasyonundan jeneralize epilepsiler ve sendromlar.
Jeneralize Epilepsiler ve Sendromlar
‹dyopatik
• ‹yi huylu ailesel yenido¤an nöbetleri
• ‹yi huylu yenido¤an nöbetleri
• Bebekli¤in iyi huylu miyoklonik epilepsisi
• Çocuklu¤un absans epilepsisi
• Juvenil absans epilepsisi
• Juvenil miyoklonik epilepsi
• Uyan›rken grand-mal epilepsisi
• Di¤er jeneralize epilepsiler
Kriptojen veya semptomatik
• West sendromu
• Lennox-Gastaut sendromu
• Miyoklonik-astatik epilepsi
• Miyoklonik absans epilepsi
Semptomatik

‹Y‹ HUYLU A‹LESEL YEN‹DO⁄AN NÖBETLER‹
Normal zaman›nda do¤muﬂ ve herhangi bir problemi olmayan yenido¤anlarda 2.-3. günlerde klonik, tek tük tonik nöbetler ortaya ç›kar. Nöbetler gün
içinde bir çok defa tekrar eder ve kural olarak bir hafta sonra ortadan kalkar.
Geç dönemde bir iki nöbet daha görülebilir. EEG normal olabilece¤i gibi,
sivri teta dalgalar›ndan oluﬂan fokal veya multifokal de¤iﬂiklikler gösterebilir.
Pronoz iyidir, sadece çocuklar›n %15’inde ilerki dönemlerde epilepsi nöbetleri ortaya ç›kar. Teﬂhis aile anamnezine dayan›r. Otozomal dominan kal›t›l›r
ve çal›ﬂmalar kromozom 20 ve 8 q’yu sorumlu tutmaktad›r.
‹Y‹ HUYLU ‹DYOPAT‹K A‹LESEL OLMAYAN YEN‹DO⁄AN NÖBETLER‹
(Fifth-day-fits)
Yenido¤an nöbetlerinin %4-20’si bu grup içine al›nabilir. Normal zaman›nda do¤muﬂ ve herhangi bir problemi olmayan yenido¤anlarda 4-6. günler
aras›nda klonik fokal veya multifokal nöbetler ortaya ç›kar. Tonik nöbet hiç
bir zaman görülmez. Nöbetler status tarz›nda gelebilir. Birkaç gün içinde nöbetler biter. EEG iyi huylu ailesel yenido¤an nöbetlerindekine benzer. Prognoz genelde iyidir, ancak baz› çocuklarda geliﬂme gerili¤i ve ilerde epilepsi
nöbetleri ortaya ç›kabilmektedir.
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BEBEKL‹⁄‹N ‹Y‹ HUYLU M‹YOKLON‹K EP‹LEPS‹S‹
Normal geliﬂimini sürdürmekte olan bebeklerde ve çocuklarda 4 ay ile 3
yaﬂ aras›nda, erkeklerde daha s›k olmak üzere tek bir febril konvulsiyonu takiben miyoklonik nöbetler baﬂlar. Miyoklonik nöbetler omuz ve kollar›n ani
fleksiyonu ve yukar›ya kalkmas› ve baﬂ›n öne e¤ilmesi ﬂeklindedir. Çok nadiren bacaklarda da miyokloni oldu¤unda, çocuk ayakta duruyorsa dengesini
kaybedip düﬂebilir. Bilinçte miyokloni s›ras›nda k›sa süreli bir tutulma olur.
Bazen absans ya da miyoklonik-astatik nöbet de olabilir. Bu nedenle di¤er
sendromlarla içiçe geçti¤i s›n›r durumlar vard›r. Miyokloniler ›ﬂ›kl› uyaranla,
dokunmayla ya da sesle uyar›labilir.
EEG’de k›sa süreli gruplar halinde gelen irregüler, jeneralize dikenler ve
yavaﬂ dalgalar görülür. ‹nteriktal EEG’de temel bioelektrik aktivite normaldir
ve dikenler ile yavaﬂ dalgalardan oluﬂan paroksizmler görülür. Bazen bu deﬂarjlar hiç görülmeyebilir, teﬂhis için iktal EEG ﬂart olur. Aral›kl› ›ﬂ›k uyaran›na hassasd›r. Genelde tedaviye, özellikle valproata iyi yan›t verir. Valproata
yan›t al›nmazsa etosüksimid eklenmelidir. Spontan düzelme de mümkündür.
Bu çocuklarda geliﬂmenin ne oranda etkilendi¤i tam bilinmemekle beraber
pronoz kötü de¤ildir. Ay›r›c› tan›da erken dönemde baﬂlad›ysa West sendromu ile kar›ﬂabilir. Ancak EEG hemen ayr›m› yapar. Bebekli¤in kötü seyirli
miyoklonik epilepsisinde ise irregüler miyoklonik nöbetler, temel bioelektrik
aktivitenin bozuk oldu¤u bir EEG, tedaviye direnç ve kötü prognoz ayr›m›
yapmay› sa¤lar.
ÇOCUKLU⁄UN ABSANS EP‹LEPS‹S‹ (P‹KNOLEPS‹)
Normal zihinsel ve motor geliﬂim göstermiﬂ 5-8 yaﬂlar›ndaki çocuklarda,
s›k tekrarlayan absans nöbetlerinden oluﬂan bir epilepsi tipidir. K›zlarda
görülme oran› daha yüksektir. Nöbetler günde 100’e ya da üstüne ulaﬂabilir.
Bu çocuklarda, migren, kar›n a¤r›s›, bulant› ve kusma gibi psikovejetatif
ﬂikayetler s›k görülür. Nöbetlerin s›k oldu¤u dönemlerde testlerde dikkat
eksikli¤i saptan›r.
EEG’de düzenli 3 Hz’lik diken-yavaﬂ dalga deﬂarjlar› görülür. Beynin
temel bioelektrik aktivitesi normaldir. Gruplar halinde ya da devaml› ortaya
ç›kan parieto-oksipital yerleﬂimli 3-4 Hz’lik yavaﬂ dalgalar nadir görünmemekle birlikte iyi prognozu gösterir. Adolesan döneminde temel bioelektrik aktivitenin yavaﬂlamas› hastal›¤›n tekrarlayaca¤›na iﬂaret eder. Ayr›ca
EEG’de s›k irregüler diken dalga ve multipl dalgalar görülürse bu da tonikklonik nöbetlerin ortaya ç›kaca¤›n›n iﬂaretidir.
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Hastal›k spontan seyrine b›rak›l›rsa hastalar›n üçte birinde nöbetler ortadan kalkar, üçte birinde ileri yaﬂlara kadar devam eder ve di¤erlerinde tabloya grand-mal nöbetler eklenir. Grand-mal nöbet en s›k 9-14 yaﬂlar› aras›nda
görülür, ilerleyen yaﬂ ile bu oran düﬂer. Bir de fenitoin ile yanl›ﬂ tedavi prognozu kötüleﬂtirir.
JUVEN‹L ABSANS EP‹LEPS‹
Normal zihinsel ve motor geliﬂim göstermiﬂ 9-15 yaﬂlar›ndaki çocuklarda
piknolepsiden farkl› olarak daha nadir tekrarlayan absans nöbetlerinden oluﬂan (spanio-lepsi) bir epilepsi tipidir. Cinsiyet fark› gözetmez. Baﬂlang›ç nöbetleri absanslard›r, nadiren grand-mal nöbet ile baﬂlar. Ancak hastal›k seyri
s›ras›nda büyük nöbet geçirme riski yüksektir (%80). Absans nöbetleri seyrek
ve izole ortaya ç›kar, k›zlarda mens dönemlerinde art›ﬂ gösterir. Juvenil absans epilepsisi baz› hastalarda juvenil dönemin juvenil miyoklonik epilepsisi
veya uyan›rken grand-mal epilepsisi ile örtüﬂür.
EEG nöbet s›ras›nda k›sa süreli, h›zl› ve düzensiz diken dalga deﬂarjlar›
gösterir. ‹nteriktal dönemde normal temel bioelektrik aktivite zemininde k›sa
süreli düzensiz diken-yavaﬂ dalga gruplar› görülür. Fotik stimulasyona duyarl›d›r. Temel bioelektrik aktivite düzensiz ise grand-mal nöbet riski yüksektir.
Juvenil absans epilepsisinin prognozu büyük nöbetleri artt›racak uykusuzluk, yorgunluk vs. gibi nedenlere dikkat edildi¤inde ve uygun tedavi verildi¤inde iyidir.
Absans nöbetlerinin ay›r›c› tan›s›nda en önde kompleks parsiyel nöbetler
vard›r. Bu nöbetler piknolepside oldu¤u gibi seriler halinde gelmez. Baﬂlang›çta bir aura faz› vard›r. Nöbetin baﬂlang›ç ve bitiﬂi kesin s›n›rl› de¤ildir. Nöbet sonras›nda absansdan farkl› olarak bir konfüzyon hali olur. Vejetatif fenomenler ve otomatizmalar kompleks parsiyel nöbetlerde daha s›kt›r. Bu tip nöbetlerin hiperventilasyon ile uyar›lmas› çok nadirdir. Bir çok olguda EEG kesin tan›y› koydurur. Kompleks parsiyel epilepside fokal de¤iﬂiklikler görülürken, absans epilepsilerinde jeneralize diken-yavaﬂ dalga deﬂarjlar› görülür. Tipik absans nöbetinin tedaviye dirençli, prognozu kötü Lennox-Gastaut sendromunda ortaya ç›kan atipik absans nöbetinden ay›r›m› atipik absans nöbetinde EEG’ deki diken-yavaﬂ dalga deﬂarjlar›n›n düﬂük frekansl› olmas›, ﬂuuru
tutmadan daha uzun süre bu 2.5 Hz’lik diken-yavaﬂ dalga faaliyetinin devam
etmesi ile konur.
Basit dalg›nl›ktan ay›r›m› ise çocu¤un seslenildi¤inde ya da dürtüldü¤ünde yan›t vermesi ile olur. Ailenin dalma diye bahsetti¤i dönemde EEG’de bir
bulgu ç›kmamas› da tan›y› do¤rular.
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Absans epilepsilerinin tedavisinde ilk tercih edilen ilaç valproatt›r. ﬁayet
tedaviye yan›t al›nmazsa etosüksimid eklenir. Tek baﬂ›na etosüksimid büyük
nöbetleri ortaya ç›karabilece¤i için kullan›lmamal›d›r. Mutlaka etosüksimid
kullanmak gerekiyorsa yan›na büyük nöbetleri engelleyecek primidon eklenir. Çaresiz kal›nan durumlarda klonazepam devreye sokulur. Yeni ilaçlardan
lamotrijin de absans nöbetlerine etkili olmaktad›r.
JUVEN‹L M‹YOKLON‹K EP‹LEPS‹
Nörolojik geliﬂimi normal, sa¤l›kl› bireylerde 12-25 yaﬂlar› aras›nda miyoklonik nöbetler baﬂlar. Cinsiyet ayr›m› yoktur. Hastalar›n yak›nlar›nda da
miyoklonik ya da absans nöbetleri görülür. 6. kromozom sorumlu tutulmaktad›r. Nöbetler kollar›n aniden yukar› kalkmas›, omuz ve baﬂ›n öne bükülmesi tarz›ndad›r. O s›rada elinde tuttu¤u eﬂyalar› düﬂürür. Çok ﬂiddetli jeneralize miyoklonik nöbet s›ras›nda hasta yere düﬂebilir. Nöbetler uykudan kalk›lan sabah saatlerini tercih eder. Hastalar ﬂuur kayb› olmad›¤›nda nöbeti
“elektrik çarpmas›” ﬂeklinde yorumlarlar. Nadir olmayarak miyokloniler absans nöbetleri ile birlikte olur. Juvenil miyoklonik epilepsi juvenil absans epilepsisi ile örtüﬂebilir. Uykusuzluk nöbetleri provoke eder. Hastalar›n %80’inde jeneralize tonik-klonik nöbetler vard›r. Bu nöbetler de özellikle uyanma
dönemlerinde görülür. Bu hastalar›n psikolojik yap›lar› labildir.
EEG paroksizmler halinde gelen bilateral-senkron, simetrik multipl diken
dalgalar gösterir. Beynin temel bioelektrik aktivitesi normaldir. Uyan›kl›k
EEG’si normal oldu¤unda mutlaka hasta uykusuz b›rak›l›p, sabaha karﬂ› uyku EEG’si tetkiki yap›lmal›d›r. Büyük ihtimalle bu dönemde diken, multipl
diken-yavaﬂ dalga deﬂarjlar› yakalan›r. S›kl›kla fotosensitiftirler. Beynin temel bioelektrik aktivitesi yavaﬂ dalgalardan oluﬂuyorsa prognoz kötüdür. Ay›r›c› tan›da aksiyon miyoklonisi, mental y›k›m gibi nörolojik bulgular›n hakim
oldu¤u progressif miyoklonik epilepsilere dikkat etmek gerekir. Hastal›k ilaca, özellikle valproata iyi yan›t verir. Ancak ilac› kesmek mümkün olmayabilir. Zira nöbetlerin tekrarlama riski yüksektir.
UYANIRKEN GRAND-MAL EP‹LEPS‹S‹
Sa¤l›kl› adolesan ve eriﬂkinlerde görülen iyi tan›mlanm›ﬂ bir epileptik
sendromdur. En önemli özelli¤i sabah uykusundan kalkt›ktan sonra görülen
fokal baﬂlang›c› olmayan jeneralize nöbetlerdir. Epilepsilerin %5-10’unu
oluﬂturur. Genetik bir baz› vard›r. Nöbetler adolesan döneminde baﬂlar, k›z ve
erkekleri ayn› s›kl›kta tutar. Hastalar›n herhangi bir nörolojik ya da psikolojik
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bulgusu yoktur. Uykusuzluk, yorgunluk, alkol ve k›zlarda menstrüasyon
nöbetleri provoke eder. S›kl›kla büyük nöbetlerin yan›s›ra absans ve miyoklonik nöbetler görülür.
EEG’de nöbetler aras›nda, k›sa süreli, irregüler, bilateral, senkron h›zl› diken ve yavaﬂ dalgalar ya da multipl diken dalgalar görülür. Fotosensitiftirler
uyan›kl›k EEG’sinin normal oldu¤u durumlarda mutlaka uyku EEG’si tetkiki
gerekir.
Uygun tedavi ile prognoz her zaman iyidir. Nöbetleri provoke eden durumlar›n hastaya iyi anlat›lmas› gerekir. Di¤er tüm epilepsilerde oldu¤u gibi
ilaçlar›n düzgün kullan›lmas› ve birden bire tedavinin kesilmemesi gerekir.
M‹YOKLON‹K-ASTAT‹K EP‹LEPS‹
Her ne kadar ILEA’n›n s›n›flamas›nda kriptojenik grup içinde gösterilmiﬂ
olsa da, miyoklonik-astatik epilepsi genetik yatk›nl›¤› ve etyolojide bir neden
gösterilememesi nedeniyle baz› epileptologlar taraf›ndan idyopatik jeneralize
epilepsi grubu içine al›nmaktad›r.
Bu epilepsi hastal›¤› 1-5 yaﬂlar› aras›nda normal geliﬂmiﬂ çocuklarda özellikle erkeklerde görülmektedir. Miyoklonik-astatik, atonik-astatik ve miyoklonik nöbetler hastal›¤›n karakteristik nöbetleridir. Absans ve nadiren fokal
nöbetler de görülebilir. EEG’de 2-3 Hz’lik diken-dalga ve teta ritmi görülür.
Multifokal EEG de¤iﬂiklikleri yoktur. S›kl›kla fotosensitiftirler.
Prognoz erken baﬂlang›çl› ve büyük nöbetleri olan olgularda iyi olmamakla beraber, di¤erlerinde daha iyidir. Küçük nöbet statusu oldu¤unda mümkün
oldu¤unca k›sa süre içinde sonland›r›lmal›d›r, zira bu status tablosu çocuklarda zihinsel y›k›ma yol açabilir.
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