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ÖZET

SUMMARY

Amaç: Çocukluk döneminin en sýk gözlenen
konvülziyon tipi febril konvülziyon olmasýna
raðmen patogenezi hala tam olarak
bilinmemektedir. Bu çalýþmada son yýllarda
üzerinde durulan çinko eksikliði ve febril
konvülziyon iliþkisini araþtýrmak amaçlanmýþtýr.

Serum Zýnc Levels In Febrýle Convulsýons

Gereç ve Yöntem: Febril konvülziyon ile baþvuran
100 çocuk, 1. kontrol grubu olarak ateþli ama
konvülziyon geçirmemiþ 23 çocuk ve 2. kontrol
grubu olarak da 30 saðlam çocuk deðerlendirmeye
alýnmýþtýr. Tüm çocuklardan baþvurudan sonraki
ilk iki saat içinde serum çinko örnekleri alýnmýþtýr.
Bulgular: Febril konvülziyon geçiren çocuklarýn
serum çinko konsantrasyon ortalamalarý
103,17±31,07 microgr/dl., 1. kontrol grubun
ortalamasý 113,16±35,42 microgr/dl., saðlam
çocuklarýn ortalamasý ise 106,07±32,06 microgr/dl.
olarak bulunmuþtur. Febril konvülziyon geçiren
çocuklarýn serum çinko deðerleri 1. ve 2. kontrol
grubunun deðerleri ile karþýlaþtýrýldýðýnda
aralarýnda istatistiksel olarak anlamlý bir fark
bulunamamýþtýr.
Sonuç: Hasta yaþý küçüldükçe konvülziyon geçirme
ihtimalinin arttýðý saptanmýþtýr(p<0,05). Serum
çinko düzeyi ile yaþ, cinsiyet, ateþ düzeyi, ateþe
sebep olan hastalýk, aile hikayesi, konvülziyon
sayýsý arasýnda bir iliþki gösterilememiþtir.
Anahtar kelimeler: Febril konvülziyon, çinko
eksikliði

Objective: Although febrile seizures are the
commonest form of convulsion in childhood, the
mechanism by which convulsions are induced,
however, is not fully elucidated. In this study, we
intend to find out any possible relationship between
zinc deficiency and febrile convulsions.
Materials and Methods: A hundred children with
febrile convulsion were enrolled in the study group.
The control groups consisted of 23 febrile children
without convulsion and 30 healthy children.
Peripheral blood samples were drawn from all
patients during the acute phase within 2 hours
following the seizures.
Results: In the study group, the serum zinc levels
were found as mean 103,17±31,07 microgr/dl,
whereas serum zinc levels were mean
113,16±35,42 microgr/dl and 106,07±32,06
microgr/dl ýn the first and second control groups,
respectively.
Conclusions: No relationship was found between
the serum zinc status with age, degree of fever,
family history and the number of convulsions.
There was no statistically significant difference in
the serum zinc levels between the three groups of
children.
Key words: Febrile convulsions, zinc deficiency

GÝRÝÞ
Uluslararasý Epilepsi ile Savaþ Derneðinin
Epidemiyoloji ve Prognoz Komisyonu 1993
yýlýnda febril konvülziyonu bir aylýktan büyük
çocuklarda görülen, santral sinir sistemi
enfeksiyonu haricindeki ateþli hastalýklara
eþlik eden ve öncesinde neonatal konvülziyon,
afebril konvülziyon hikayesi olmayan, diðer
akut semptomatik konvülziyon kriterlerine
u y m a y a n ko n v ü l z i y o n l a r  o l a r a k
tanýmlamýþtýr(1). Amerikan Pediatri Akademisi
ise 6 ay ile 5 yaþ arasý nörolojik olarak saðlýklý,

altta yatan intrakranial enfeksiyonu ve aðýr
metabolik bozukluðu olmayan çocuklarda ki
ateþli konvülziyonlarý febril konvülziyon olarak
tanýmlamýþtýr(2). Febril konvülziyon(FK),
çocukluk döneminin en sýk gözlenen konvülziyon tipi olmasýna raðmen patogenezi hala
tam olarak bilinmemektedir. Yüksek ateþe
baðlý vücut ýsýsýndaki deðiþiklikler veya enfeksiyonun sebep olduðu inflamatuar mediatörler
konvülziyona sebep olabilirler. Son yýllarda, santral sinir sisteminde eser elementlerin
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Son yýllarda, santral sinir sisteminde eser
elementlerin fonksiyonlarý üzerinde yapýlan
çalýþmalar bu elementlerin beyinin nörotransmitter ve aerobik metabolizmasýnda önemli
rol oynadýklarýný göstermiþtir. Nöronal
fonksiyonlarda, membran stabilitesi ve
sinaptik eksitabilitenin düzenlenmesinde
çinkonun önemli rolü olduðu bilinmektedir.
Yüksek ateþli çocuklarda konvülziyonu
tetikleyici faktör olarak çinko eksikliði
üzerinde de durulmaktadýr.

GEREÇ ve YÖNTEM
Çalýþmamýza Kasým 2003 ve Aðustos 2004
tarihleri arasýnda Zeynep Kamil Kadýn Doðum
ve Çocuk Hastalýklarý Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesi Çocuk Acil polikliniðine baþvuran
hastalar alýndý. Yaþlarý 5 ay ile 6 yýl arasýnda
deðiþen 1 veya birden fazla FK geçirmiþ,
antiepileptik tedavi almayan 100 çocuk
çalýþma grubunu oluþturdu. Kontrol grubu
olarak 23 ateþli ama konvülziyonu olmayan
ve 30 saðlam çocuk çalýþmaya alýndý.
Febril konvülziyon ile Çocuk Acil
polikliniðimize baþvuran hastalarýn hepsine
acil müdahaleleri yapýldýktan sonra hepsinden
ayrýntýlý anamnez alýnýp, fizik ve nörolojik
muayeneleri yapýldý. Hastaneye baþvurduktan
sonraki ilk iki saat içinde hastalardan serum
çinko düzeyi için örnek alýnýp, bekletilmeden
analiz edildi. Ýstatiksel analizler için
Anderson-Darling, tek yönlü Anova, ki-kare,
Pearson korelasyon analizi teknikleri
kullanýlmýþtýr ve p< 0,05 anlamlý olarak kabul
edilmiþtir. Alýnan kan örnekleri 1500 rpmda
10 dakika santrifüj edilerek serum elde edildi.
Serumdaki proteinlerin çöktürülmesi için 0,2
ml trikloroasetikasit ile 0,2 ml serum
karýþtýrýlýp 10000 rpmda 10 dakika santrifüj
edildi. Üstte kalan serumdan çinko düzey
ölçümü yapýldý. Bu serumdan 0,2 ml alýnýp,
1ml 5-Br-PAPS ve salisiladoksin içeren reaktif
ile muamele edilip elde edilen renkli bileþim,
renksiz olan çalýþma reaktifine karþý 580
nmde okundu. Elde edilen çinko absorbansý,
çinko standartlarýnýn okunmasýyla elde edilen
kalibrasyon eðrisinde deðerlendirilerek serum
çinko konsantrasyonu tayin edildi.
BULGULAR
Çalýþma grubunu oluþturan FKlu 100 hasta,
yaþ, cinsiyet, serum çinko düzeyi (microgr/dl),
ateþ nedenleri ve ateþ düzeyi, konvülziyonu
kaçýncý defa geçirdiði, ailede FK öyküsü

CÝLT : 36 YIL : 2005 SAYI : 2

açýsýndan deðerlendirilmiþtir. Ateþli ama
konvülziyonu olmayan 23 hasta 1. kontrol
grubunu oluþtururken, tamamen saðlýklý 30
çocuk da 2. kontrol grubunu oluþturmuþtur.
Febril konvülziyonlu 100 çocuðun 56sý erkek,
44ü kýz idi. En büyük hasta 6 yaþýnda, en
küçüðü 5 aylýk idi ve yaþ ortalamasý 22,7±18,7
ay olarak belirlendi. Hastalarýn % 90ý ilk
FKlarýný geçirmiþti ve bunlarýn % 12si komplike
FKdu. Geriye kalan hastalarýn % 6sý ikinci
FKunu geçiriyordu ve % 1i komplike FK
özelliðindeydi. Hastalarýn % 2si üçüncü, % 1i
dördüncü, % 1ide altýncý FKunu geçirirken
bunlarda komplike FK yoktu.Febril
konvülziyonlu hastalarda ateþ sebebi olarak %
67 üst solunum yolu enfeksiyonu(ÜSYE), % 15
alt solunum yolu enfeksiyonu (ASYE), % 13
akut gastroenterit (AGE), % 3 idrar yolu
enfeksiyonu (ÝYE) ve % 2de roseola infantum
tespit edildi. Hastalarýn ateþ ortalamalarý
38,8±0,52° C (38-40,1° C) idi.Febril
konvülziyonlu hastalarýn % 35inde aile öyküsü
vardý, % 65inde aile öyküsü yoktu. Febril
konvülziyon geçirmeyip sadece ateþ þikayeti
olan 13ü erkek, 11i kýz olmak üzere toplam
23 hasta çalýþmamýzýn 1. kontrol grubunu
oluþturdu. Bu gruptaki en büyük çocuk 6
yaþýnda, en küçüðü 4 aylýk ve yaþ ortalamasý
19,3±28,8 ay olarak bulundu. Hastalarýn ateþ
nedenleri % 45 ASYE( % 25i Bronþiyolit), %
33 ÜSYE, % 9 AGE, % 9 ÝYE ve % 4de roseola
infantum olarak tespit edildi. Çalýþmamýzýn 2.
kontrol grubunu 18 erkek, 12 kýz olmak üzere
toplam 30 saðlam çocuk oluþturdu.
Deðerlendirmeye alýnan en büyük çocuk 7
yaþýnda, en küçük çocuk 4 aylýk ve yaþ
ortalamasý da 32±27,4 ay olarak bulundu.Febril
konvülziyon geçiren çocuklarýn serum çinko
konsantrasyon ortalamalarý 103,17±31,07
microgr/dl, 1. kontrol grubunun ortalamasý
113,16±35,42 microgr/dl, 2. kontrol grubunun
ortalamasý ise 106,07±32,06 microgr/dl olarak
bulunmuþtur (Þekil 1).
Þekil 1: Ateþli, konvülziyonlu ve saðlýklý çocuklardaki
serum çinko düzeyleri (Noktalar Ortalama Serum Çinko
Deðerlerini Göstermektedir)

serum
çinko
düzeyi
mcg /
dl

Ateþli grup
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Çalýþmaya alýnan tüm çocuklar içindeki
en düþük serum çinko düzeyi 46 microgr/dl,
en yüksek 201,53 microgr/dl ve tüm gruplarýn
ortalamasý da 105,24±31,92 microgr/dl olarak
saptanmýþtýr.
Çalýþma grubundaki çocuklarýn serum
çinko deðerleri 1. ve 2. kontrol grubunun
deðerleri ile karþýlaþtýrýldýðýnda aralarýnda
anlamlý bir fark bulunamamýþtýr.
Serum çinko düzeyi ile yaþ, cinsiyet, ateþ
düzeyi, ateþe sebep olan hastalýk, aile hikayesi,
konvülziyon sayýsý arasýnda bir iliþki
gösterilememiþtir.
Hasta yaþý küçüldükçe konvülziyon
geçirme ihtimalinin arttýðý saptanmýþtýr
(p<0,05)(Þekil 2).
Þekil 2: Yaþ Küçüldükçe Konvülziyon Geçirme
Ýhtimalinin Arttýðý Gösterilmektedir

Geçirilen
konvülziyon
sayýsý

Yaþ (ay)

TARTIÞMA
Tüm çocuklarýn % 4  5inde görülen febril
konvülziyonun baþlama nedeninin vücut
ýsýsýnýn yükselme fazýnda olan metabolik
deðiþiklikler olduðu düþünülmektedir, fakat
mekanizmasý tam olarak aydýnlatýlamamýþtýr.
Her çocuk ateþlendiði halde neden bazýlarýnda
konvülziyon geliþmektedir sorusuna açýklama
getirilmeye çalýþýlmýþtýr. Çocuðun yaþý, genetik
yatkýnlýðý, ateþin seviyesi, sitokinler, aminoasit
ve eser element düzeylerindeki deðiþiklikler,
santral termoregulasyon bozukluklarý, SSS
olgunlaþmasýnda gecikme, enfeksiyonlar gibi
çok çeþitli nedenler etyopatogenezde
tartýþýlmaktadýr. Son yýllarda çinko ile febril
konvülziyon arasýndaki iliþkiden sýklýkla
bahsedilmektedir(3). Enfeksiyonlar, inflamatuar
reaksiyonlar sýrasýnda veya endotoksin
verilmesi gibi bazý durumlarda, serum çinko

konsantrasyonu düþer. Bu mekanizmada
enfeksiyonun aktive ettiði makrofaj ve
lökositlerden üretilen lökosit endojen
mediatörün etkili olduðu savunulmaktadýr.
Bu azalma vücuttan kayba baðlý deðildir, vücut
içinde metallerin ani daðýlýmýna baðlýdýr(4).
Çinkonun febril konvülziyon ve
epilepsiyle olan iliþkisini ortaya koymak için
yapýlmýþ sýnýrlý sayýda çalýþma literatürde
mevcuttur. Ýzumi ve arkadaþlarýna göre bir
hasta IL-1 salýnýmýna yol açan bir patojen ile
enfekte olursa plazma çinko düzeyi
düþmektedir. Serum çinko düzeyi düþüklüðü,
SSSnin ekstraselüler sývýsýnda çinko
miktarýnda azalmaya ve böylece nöronal
duyarlýlýðýn artmasýna yol açmaktadýr. Çinko
eksikliðinin N-metilD-aspartat reseptörü
aktivasyonu ve/veya GABAerjik etkinin
disinhibisyonu ile FKnu baþlattýðýný
savunmaktadýrlar(5).
Gündüz ve ark.nýn 20 FKlu ve 10 ateþli
ama konvülziyonu olmayan çocukta, serum
ve beyin omurilik sývýsý(BOS) çinko
düzeylerini ölçerek yaptýðý çalýþma
sonucunda, hem serum hem de BOS çinko
düzeyinin FKlu çocuklarda anlamlý düþük
olduðu bulunmuþtur(6). Ayný ekibin yaptýðý
diðer bir çalýþmada 40 FK, 20 ateþli ama
ko n v ü l z i y o n u o l m a y a n , 2 0 a f e b r i l
konvülziyonlu ve 22 saðlam çocuk olmak
üzere toplam 102 çocuk çalýþmaya alýnmýþtýr.
Ateþi ve konvülziyonu olan çocuklarýn hem
serum hem BOS çinko düzeyleri ölçülürken,
saðlam çocuk grubunun sadece serum çinko
düzeyi ölçülmüþtür. Febril konvülziyonlu
çocuklarýn serum çinko düzeyleri diðer 3
gruptan anlamlý düþük bulunurken, ateþli
ama konvülziyonu olmayan çocuklarýn çinko
düzeyleri de afebril konvülziyonlu ve saðlam
çocuklara göre düþük bulunmuþtur(7). Bu
sonuçlar serum çinko düzeyindeki
düþüklüðün sadece FK ile deðil de ateþle de
i l g i l i o l a b i l e c e ð i n i g ö s t e r m e k t e d i r.
Tütüncüoðlu ve ark.nýn yaptýðý bir
çalýþmada ise 15 FKlu, 20de ateþli ama
konvülziyonu olmayan toplam 35 hastadan
serum ve BOS çinko düzeyi çalýþýlmýþ ve
serum çinko düzeyi kontrol grubuna göre
anlamlý düþük bulunmuþtur. Hastalar 3 ay
sonra tekrar deðerlendirildiklerinde kontrol
grubu ile FK grubu arasýndaki farkýn
kaybolduðu görülmüþtür(8). Burhanoðlu ve
ark.nýn yaptýðý baþka bir çalýþmada ise 19u
-89-

ZEYNEP KAMÝL TIP BÜLTENÝ

FK, olmak üzere toplam 54 hasta çalýþmaya
alýnmýþ ve hepsinde serum ve BOS çinko
düzeyi bakýlmýþtýr. Sonuçlarýnda FKlu
çocuklarda hem serum hem de BOS çinko
düzeyini diðer gruplara göre anlamlý düþük
bulmuþlar ve bunun da FK patogenezinde rol
oynayabileceðini savunmuþlardýr(9).
Mollah ve ark., 42 FK ve 30 ateþli ama
konvülziyonu olmayan toplam 72 çocuðun
BOS çinko düzeylerini karþýlaþtýrmýþ ve FKlu
grupta çinko deðerlerini anlamlý düþük
bulmuþlardýr. Yaþ, cinsiyet, ateþin derecesi,
ateþin süresi ve lomber ponksiyon zamaný ile
BOS çinko düzeyi arasýnda iliþki tespit
etmemiþlerdir (10).
Ýsrailde Garty ve ark.nýn yaptýðý
çalýþmada 32 FK, 18 ateþli ama konvülziyonu
olmayan, 16 aseptik menenjitli toplam 66
çocuk çalýþmaya alýnmýþ ve tüm çocuklarýn
BOS çinko düzeyi ölçülmüþtür. Sonuçlarýnda
anlamlý fark bulmamýþlar ve FKnýn düþük
BOS çinko düzeyi ile iliþkili olduðu hipotezini
desteklemediklerini açýklamýþlardýr(11). Bizim
yaptýðýmýz çalýþma sonucunda da, FK ile
serum çinko düzeyi arasýnda bir iliþki tespit
edilmedi. Serum çinko düzeyi ile yaþ, cinsiyet,
ateþ düzeyi, ateþe sebep olan hastalýk, aile
hikayesi, konvülziyon sayýsý arasýnda herhangi
bir iliþki gösterilemedi ancak hasta yaþý
küçüldükçe konvülziyon geçirme ihtimalinin
arttýðý saptandý.Çinkonun FK ve epilepsi
etyopatogenezinde rolü olduðu düþünülerek
yapýlan çalýþmalardan farklý sonuçlar elde
edilmiþtir. Bu farklý sonuçlarýn sebepleri þu
kýsýtlamalardan kaynaklanýyor olabilir;
Serum çinko düzeyi çinko alýmýndaki küçük
deðiþikliklerden etkilenmez ve genel olarak
normal sýnýrlar içinde tutulur. Fakat son
yenilen öðün, günün saati, enfeksiyon, doku
katabolizmasý gibi faktörler serum çinko
düzeyini etkileyebilir. Kiþinin gerçek çinko
durumunu göstermede serum çinko düzeyi
her zaman güvenilir olmayabilir(12).
Enfeksiyon ve ateþ, serum çinko düzeyini
etkilemektedir. Çalýþmalardaki farklý sonuçlar
enfeksiyonun þiddetiyle veya süresiyle ilgili
olabilir. Çalýþmalara alýnan FKlu hasta ve
kontrol gruplarýnda deðiþik sayýda vakalar
deðerlendirilmiþtir. Sonuçlardaki farklýlýklara
vaka sayýsýndaki farklýlýk sebep olabilir. Afebril
konvülziyon, ateþli ama konvülziyonu
olmayan, meningeal irritasyon bulgularý olan
ÜSYEsi olan veya saðlam çocuk gibi çok
farklý kontrol gruplarý oluþturulmuþtur, bu
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da çalýþmalar arasýnda kýyaslama yapýlmasýný
güçleþtirmektedir. Serum çinko düzeyindeki
deðiþiklikler hýzlý ve geçici olabilir.
Çalýþmalarda kan ve BOS örnek alým
zamanlarý farklýdýr. Santral sinir sistemindeki
çinko deðiþiklikleri lokal olabilir ve her zaman
BOS düzeyine yansýmayabilir. Hastalarýn ateþ
seviyesine göre serum ve BOS çinko düzeyi
deðiþebilmektedir. Vücut ýsýsýnýn normale
döndürülmesi ile yapýlan tetkik sonuçlarý
etkilenmiþ olabilir.
Sonuçta, tüm çalýþmalarýn ýþýðý altýnda
çinko eksikliðinin febril konvülziyon
patogenezindeki rolünü aydýnlatmak için
daha fazla standardize edilmiþ kontrollü
çalýþmalara ihtiyaç vardýr.
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