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Özet
Amaç: Çalışmamızda EK ( Entorinal korteks) atrofisinin TLE'li (Temporal lob epilepsi)
hastalardaki tanı değerini göstermeyi amaçladık.
Metod: Toplam 23 temporal lob epilepsili olgu ile 17 kişilik kontrol olgusu çalışmaya katıldı.
TLE'li hastalar ilk MR (Magnetik Rezonans) görüntülemelerinde hipokampal atrofi izlenen
hastalar ve hipokampal atrofi izlenmeyen hastalar olarak sınıflandırılıp, her iki hasta
grubundaki demografik farklar, epilepsi ile ilişkili olabilecek risk faktörleri, sözel ve görsel
bellek testlerindeki bozukluklar ve her bir nöbet için video görüntülerinden elde edinilen
gözlemler ile EEG kayıtları ile eş zamanlı değerlendirilerek, nöbet odağına göre
lateralizasyonu veya dominant hemisfer ile ilişkisi gruplara göre kaydedildi. Bütün hastalarda
hipokampus ve EK düzeylerinden 3D-T1 volüm sekansları sağ ve sol olarak iki taraflı
çalışılıp volüm değerleri ortalamaları ölçüldü.
Bulgular: Lateralizasyon bulgularından versiv baş deviasyonu, ipsilateral otomatizma ile
kontralateral distonik postür birlikteliği ve 4 işareti' nin hastaların önemli bir kısmında nöbet
odağının kontralateralini, konuşmanın durmasının ise dominant hemisferi lateralize ettiği
saptandı. Hipokampal atrofi izlenen ve izlenmeyen her iki grup hastalarda EK atrofi sıklığı
istatistiksel olarak anlamlı bulundu. Hipokampal atrofi izlenen hasta grubundaki EK volüm
değerlerindeki küçülme sıklığı hipokampal atrofi izlenmeyen hasta grubundan daha yüksekti.
Hasta gruplarında sözel ve görsel bellek testlerindeki bozulmaların nöbet odağı ile ilişkisi
istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı.
Sonuç: Çalışmamızda TLE' li hastaların önemli bir kısmında EK atrofisinin bulunduğu
gösterildi. Ancak hipokampal atrofinin izlenmediği hastalarda ve TLE ile ETLE ( Ekstra
temporal lob epilepsi) hastaların ayırtedilemediği problemli olgularda, özellikle frontal ve
temporal nöbetlerin ayırt edilemediği durumlarda EK volüm ölçüm değerlerinin video-EEG
ve nöropsikometrik testlerle birlikte değerlendirilmesinin nöbet odağının lateralizasyonuna
yardımcı olabileceği düşünüldü.
Key words: Epilepsi, Mezial temporal lob epilepsi, hipokampus, Entorinal korteks
Comparison of Entorhinal Cortex and Hippocampal Volume Measurements of Patients
With Mesial Temporal Sclerosis
Summary
The aim of this study is to evaluate the frequency of EC ( Entorhinal cortex) atrophy in
patients with TLE (Temporal Lobe Epilepsy) demostrate the diagnostic value in patients with
or without hippocampal sclerosis.
Metod: 23 patients, with TLE who were observed and recording in the Video-EEG
monitorization and a control group of 17 patients were involved in the study. In both goups
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differences between video recordings of seizures with syncronized EEG recording were
evaluated and lateralization of the seizure focus or the relation with the dominant hemisphere
were recorded. 3D-T1 secands hippocampus and EC layers were calculated and mean volüme
were calculated.
Results: The lateralization signs; versiv head deviation, concurrency of ipsilateral automatism
with contralateral dystonic posture and the 4 sign were found to lateralize the contralateral of
the seizure focus, while speech arrest lateralize the dominant hemisphere. There were no
differences in the frequency of lateralization sign between the group of patients with
hippocampal sclerosis and the other group without hippocampal screlosis. In both of the
patient groups, frequency of EC atrophy was statistically significant. Although reduction of
EC volümes were frequently bilateral in both groups, EC volümes were found to be smaller at
the ipsilateral seizure focus.
Conclusion: The present study demostrated that most of the patients with TLE had EC
atrophy. EC volüme measurements with Video-EEG monitoring and neuropsychometric tests
can be useful in some circumstanses where it's difficult to distinguish between TLE and Extra
Temporal Lobe Epilepsy and especially to distinguish frontal and temporal seizures.
Anahtar Kelimeler: Epilepsy, mesial temporal sclerosis, hippocampus, atrophy, entorhinal
cortex
Temporal lob nöbetleri olan hastalar
antiepileptik tedaviye dirençli nöbetleri
geliştirirler. Epilepsi cerrahisi ile bu
hastaların ortalama %60-80'ninde tam
nöbet kontrolü sağlanırken, kalan %1020'sinde de nöbet sıklığında belirgin
düzelme
sağlanabilmektedir(10,11,19).
Bununla birlikte cerrahi yöntemlerin
başarılı olabilmesi için epileptik bölgenin
lokalizasyonunun
doğru
belirlenmesi
gerekmektedir. Görüntüleme yöntemleri ile
birlikte,
uzun
dönem
video-EEG
monitorizasyondan
edinilen
bilgiler
temporal
lob
epilepsilerinin
semiyolojisinin
anlaşılmasında
ve
lateralizasyon
bulgusu
olan
klinik
bulguların saptanmasında değerli bilgiler
sağlamıştır.

GİRİŞ
Epilepsi; beyindeki sinir hücrelerinin
artmış
uyarılabilirliginden
(nöronal
hipereksitabilite) kaynaklanan bir klinik
durumdur. Epilepsi nöbeti gri maddedeki
artmış, hızlı ve lokal elektriksel
bosalımlardan köken alır ve klinikte belirli
bir süreye sınırlı olarak, bilinç, davranıs,
duygu, hareket ve algılama fonksiyonlarına
iliskin stereotipik bir bozukluk gözlenir.
Epilepsinin insidansı toplumlar arasında
farklılıklar göstermekle birlikte genellikle
20-50/100 000/yıl, yasam boyu kümülatif
insidans yaklasık %3 ve aktif epilepsi
prevelansı
ise
4-10/1000
olarak
(4)
verilmektedir Epileptik nöbetler klinik ve
EEG özelliklerine göre parsiyel nöbetler ve
jeneralize nöbetler olarak ayrılmıstır.
Parsiyel nöbetler tüm epilepsilerin %60-70'
ini olusturmaktadır ve bu nöbetlerin de
%50'ye yakını temporal lob yapılarından
kaynaklanmaktadır(22).
Temporal
lob
nöbetlerinin patogenezi dikkate alındıgında
sıklıkla limbik yapılarda veya mezial
temporal yapıları olusturan hipokampus,
amigdala, peririnal(PERİ), piriform(PİR)
ve entorinal kortekste(EK) bir veya daha
fazla sayıda nöron kaybı ve gliozis
(skleroz) oldugu izlenir.

Nörogörüntüleme
yöntemlerindeki
gelişmeler hipokampal sklerozun invivo
araştırmalarında
büyük
ilerleme
sağlamıştır. TLE'li hastalardaki major
bulgu T1 ağırlıklı imajlardaki hipokampal
atrofidir(16). Biz de çalısmamızda, EK
atrofisinin TLE'li hastalardaki sıklığını,
nöbet odağının belirlenmesinde diger tanı
yöntemlerine katkısını ve hipokampal
atrofi bulgusu izlenen ve izlenmeyen
TLE'li
hastalardaki
tanı
değerini
göstermeyi amaçladık.
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hastalar 72- 144 saat süre ile monitorize
edilip, toplam 84 nöbet ayrıntılı incelenip,
asağıda tanımlanan lateralizasyon bulguları
kaydedildi.

GEREÇ VE YÖNTEM
Bu çalışmaya çalısmanın amacı anlatılıp,
yazılı onamları alındıktan sonra Uludag
Üniversitesi Tıp Fakültesi (UÜTF)
Noroloji
Klinigi
Video
EEG
Monitorizasyon Biriminde uzun dönem
monitorize edilen 14-55 yaş aralığında 23
temporal lob epilepsili hasta ve nöroloji
polikliniginde izlenen 27-56 yaş aralığında
17 kontrol hastası dahil edildi.

Lateralizasyon bulguları:
1-Unilateral üst ekstremite otomatizması:
2-Distonik postur:
3-Non-versive baş deviasyonu:
4-Versive baş deviasyonu

Hastalar:

5-İktal konuşma:

Uludağ Üniversitesi Nöroloji Klinigi
Video-EEG Monitorizasyon Bölümünde
izlenerek video-EEG kayıtları yapılmıs 12'
si erkek, 11' i kadın toplam 23 temporal
lob epilepsili olgu ile 10' u kadın, 7' si
erkek 17 kisilik kontrol hastası çalısmaya
katıldı.
Epilepsi
dışında
hastalığı,
ekstratemporal nöbetleri veya hipokampal
skleroz dışında organik beyin lezyonu
tespit edilmiş hastalar çalışma dışı
bırakıldı. Kontrol grubundaki hastalar
nöroloji polikliniğine gerilim tipi basağrısı
yakınması ile başvuran hastalardan seçildi.
Kontrol grubunda nörolojik muayenesinde
anormallik saptanan veya daha önce
epileptik yakınması ve antiepileptik ilaç
kullanımı olan hastalar çalısmaya alınmadı.

6-Postiktal disfazi:
7-Konuşmanın durması:
8-Dört (4) Pozisyonu:
TLE'li hastalar hipokampal hasarın
derecesine göre 3 alt gruba ayrıldı:
Grup1 lateralize nöbet ve EEG bulguları
kaydedilmis
ve
ilk
MRI'larında
hipokampal atrofi bulgusu izlenen hastalar,
Grup2, monitorizasyonda temporal nöbet
odakları ve nöbet bulguları kaydedilmis
ancak ilk MRI'larında patolojik bulgu
izlenmeyen hastalar,
Grup3, kontrol grubu hastaları olarak
degerlendirildi.

Video-EEG Monitorizasyon:

Her 3 hasta grubunda da 3D-T1 volüm
sekansları hipokampus ve entorinal korteks
lokalizasyonlarından sağ ve sol olarak
çalısılıp, volüm değerleri kaydedildi.
Hipokampus ve entorinal korteksinde
atrofi saptanan hasta sayısı kontrol
grubunun hipokampus ve entorinal korteks
volüm degerlerine göre belirlendi. Kontrol
grubu
volümetrik
ölçüm
değerleri
ortalamasının 2 standart deviasyon (SD)
altında kalan ölçümler, atrofik olarak
değerlendirilip, gruplara göre kaydedildi.

Video EEG Monitorizasyon Bölümüne
kabul edilen bütün hastaların en az 2
antiepileptik ilaç kullanımı mevcuttu.
Monitorizasyondan 3 gün önce almakta
oldukları antiepileptik tedaviler kademeli
olarak azaltılarak kesildi. Monitorizasyon
öncesi hastaların yaş, cinsiyet, eğitim
düzeyi, dominant el kullanımı gibi
demografik verileri ile epilepsi ile ilişkili
olabilecek parametreler (febril konvülzyon
varlıgı ve febril konvülzyon yası ve
özelligi,
kafa
travması,
doğum
komplikasyonları, epilepsi baslangıç yaşı,
epilepsi süresi, antiepileptik tedavi aldığı
dönemdeki parsiyel kompleks ve sekonder
generalize nöbet frekansları) kaydedildi.
Video-EEG monitorizasyonu amacıyla
yüzeyel skalp elektrodları Uluslararası 1020 sistemine göre yerleştirildi. Bütün

MR görüntüleme protokolü:
MR görüntüleme 1.5 T cihazda ve standart
kafa koil ile yapıldı (Magnetom Vision
Plus, Siemens, Erlangen, Almanya).
Kesitler hipokampus uzun eksenine dik
oblik koronal planda olacak sekilde
yerleştirildi. Kesit kalınlığı kesit aralığı
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görsel
bellekteki
bozulma
asagıda
belirtilen 4 kategoride degerlendirilip, 2'nin
üzerinde bozulması olanlar gruplara göre
kaydedildi.

olmaksızın 2 mm seçildi. Beyaz ve gri
madde ayrımını optimal yapmak için IR
sekansı inversion zamanı 300 msn
seçilerek kullanıldı. Görüntülemenin diger
parametreleri: repetition time (TR) = 9240
ms, echo time (TE) = 50 ms, field of view
(FOV) = 22 x 20 cm, number of excitation
(NEX) = 3 ve matrix size = 192 x 256 idi.
MR'de elde edilen görüntüler Slicon
Graphic is istasyonuna aktarıldı. Her bir
olguda görüntüler is istasyonu üzerinde en
az üç kat üyütüldü ve entorinal korteksin
sınırları manuel olarak çizildi. Tüm hasta
ve kontrol bireylerin entorhinal korteks ve
hipokampal volümleri aynı arastırmacı
(B.H) tarafından yapıldı. Entorinal korteks
için Insausti ve ark., hipokampus ölçümleri
Watson ve ark. Yaptıgı çalışmalar temel
alınarak ölçümler elde olundu.

0=Normal
1=Hafif bozulma
2=Orta derecede bozulma
3=Agır derecede bozulma
İstatistiksel Analiz: Çalısma verilerinin
istatistiksel
degerlendirmesi
Uludag
Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik
Anabilim Dalı tarafından SPSS Windows
için versiyon 13.0 modülü ile yapıldı.Tüm
veriler ortalama±standart sapma(ort±SS)
olarak verildi. Gruplar arası, demografik
veriler ve epilepsi ile iliskili parametrelerin
karsılastırmasında pearson ki- kare
gerektiginde Mann- Whitney testi,
lateralizasyon bulgularının gruplar arası
karsılastırmasında pearson ki-kare testi,
volümetrik ölçüm degerleri ortalamalarının
grup içi karsılastırmasında student t-test,
gruplar arası karsılastırmasında ise MannWhitney testi kullanıldı. Atrofi saptanan
hastaların grup içi ve gruplar arası
karsılastırmasında pearson ki-kare testi,
volümetrik ölçümlerle, epilepsi ile iliskili
parametrelerin karsılastırmasında perarson
ki- kare, gerektiginde Mann-Whitney
testi,sözel ve görsel bellekteki bozulmanın
gruplar arası karsılastırmasında pearson kikare testi kullanıldı.Tüm istatistiksel
analizlerde iki yönlü hipotez testleri ve
p<0,05 anlamlılık düzeyi kabul edildi.

Volümetrik degerlendirme
Entorhinal korteks ve hipokampüsün
oldugu kesitler manuel çizilerek önce
alanları ölçüldü. Volüm ölçümünde
olabildigince tarafsız davranmak için,
klinik
verilerin
oldugu
bilgiler
bilinmeksizin ve kontrol bireylerle sağlıklı
bireyler
karışık
şekilde
ölçümler
gerçekleştirildi.
Ardından bu kortikal alanların toplamı
kesit kalınlığı ile çarpılarak raw data
volümleri belirlendi. Buna göre düzeltilmiş
volüm=
[(tüm
olguların
ortalama
intrakranyal alanı / olgunun intrakranyal
alanı) × olgunun entorhinal korteks ya da
hipokampüs raw data volümü] olarak
ölçüldü.Entorhinal korteksin orta kısmı
hipokampus baş kısmına uygun düşer.
Resim-1'de mavi isaretli bölge orta
kısımdır.

BULGULAR

Nöropsikometrik Degerlendirme:

Demografik veriler, egitim süresi ve
dominant el kullanımı açısından gruplar
karşılaştırıldıgında
değerler
benzer
bulundu (p>0.005) (Tablo 1).

Çalısmamızda deneyimli bir psikolog
tarafından yaklasık 1,5 saat süren
nöropsikolojik test bataryası hastaların
hepsine uygulandı. Bu hastalarda sözel ve

Hastaların monitorizasyon öncesi epilepsi
ile ilişkili parametreleri karsılaştırıldıgında
iki grup arasında istatistiksel olarak
anlamlı fark saptanmadı (Tablo 2).
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Tablo 1: Hastaların ve kontrol grubunun demografik verileri

Tablo 2: Epilepsi ile ilişkili parametrelerin gruplara göre dagılımı

grup 1 ve 2 arasında istatistiksel fark
bulunmadı.

Lateralizasyon bulguları nöbet ve hasta
sayısı açısından değerlendirildiginde en sık
versiv baş deviasyonu ve ipsilteral
otomatizma ile kontrlateral distonik postür
birlikteligi saptandı. Gruplar arasında
lateralizasyon
bulgularının
sıklıgı
açısından istatistiksel fark izlenmedi.

Kontrol grubunun sag hipokampal (3337,2
± 372,0) ve sag entorinal volüm degerleri
(1737,0 ± 184,4), sol hipokampal ve
entorinal volüm değerleri (3193,0 ± 346,2)
, (1696,3 ± 177,0) ile karşılastırıldığında
istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek
tespit edildi (p=0,014, p=0,011)

Baş deviasyonu saptanan nöbetlerde
(hastalarda), deviasyonun nöbet fazı ile
ilişkisii
araştırıldığında
en
sık
jeneralizasyondan önceki 10 sn içinde
baslayan ve jeneralizasyon boyunca devam
eden kontrlateral baş deviasyonu izlendi.
Baş deviasyonun tipi ve süresi açısından

Grup 1'de sağ ve sol hipokampal volüm
değerleri (1696,3 ± 177,0), ( 1696,3 ±
177,0) kontrol grubu ile karşılastırıldığında
belirgin istatistiksel fark mevcuttu
(p=0,001 p=0,007). Grup 2‘de de sağ ve
sol hipokampal volüm değerleri (3228,2 ±
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263,0), (2951,0 ± 328,0) kontrol
grubundan düşük olmasına rağmen
istatistiksel fark anlamlı degildi (Şekil 1).
Grup 1'de entorinal volüm değerlerinin
kontrol grubu ile karşılaştırmasında her iki
tarafta da belirgin istatistiksel fark olduğu
izlendi ancak sağ entorinal volüm
degerlerindeki ( 2951,0 ± 328,0 ) atrofi sol
entorinal volüm değerlerine (1385,0 ±

313,0) oranla daha belirgindi ( P=0,000,
P=0,003). Grup 2'de volüm değerlerinin
kontrol grubu ile karsılastırmasında sadece
sol entorinal volüm değerleri ( 1422,2 ±
242,2) kontrol grubuna göre istatistiksel
olarak daha düşük bulunmasına rağmen,
sağ entorinal volüm ( 1578,0 ± 332,0)
değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir
fark bulunamadı ( p=0,012).

Şekil 1: Hipokampal ve entorinal volüm ortalamalarının gruplara göre dağılımı. Hipsağ: Sağ
hipokampal volüm, Hipsol: Sol hipokampal volüm, Entsağ: Sağ entorinal volüm, Entsol: Sol
entorinal volüm.
Grup içi karşılaştırmada*p<0.05, p<0.01
Gruplar arası karşılaştırmada + p<0.05, p<0.01
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Şekil 2: Hipsaga: Sağ hipokampal atrofi, Hipsola: Sol hipokampal atrofi, Entsaga: Sağ entorinal
atrofi, Entsola: Sol entorinal atrofi.
Gruplar arası karşılaştırmada + p<0.05 ++p<0.01, +++ p<0.001

sol entorinal atrofili hasta sayısının kontrol
grubu ile karşılastırmasında belirgin
istatistiksel
fark
saptandı.(p<0,001,
p<0,01) Grup2 ‘de 3 hastada sağ, 4 hastada
sol, 2 hastada bilateral entorinal atrofi
mevcuttu. Grup2'de ki sağ ve sol entorinal
atrofili hasta sayısının kontrol grubu ile
karşılastırılmasında da yine, istatistiksel
olarak anlamlı fark bulundu (p<0,05,
p<0,01).

Atrofi sıklıgı açısından gruplar Grup 1'de
sağda ve solda 7'ser hastada hipokampal
atrofi izlenirken, 2 hastada bilateral
hipokampal atrofi mevcuttu. Grup 2'de
hiçbir hastada hipokampal atrofi izlenmedi.
Grup1'de sağ ve sol hipokampal atrofi
açısından Grup 3'e göre belirgin
istatistiksel fark mevcuttu.(p<0,01, p>05)
Grup 1'de, sağda 9, solda 5 hastada
entorinal atrofi izlendi. Sağ hipokampal
atrofisi olan 7 hastada, sol hipokampal
atrofisi olan 3 hastada aynı tarafta entorinal
atrofi izlendi. Bilateral hipokampal atrofisi
olan 1 hastada , tek taraflı hipokampal
atrofisi olan 4 hastada bilateral entorinal
atrofi saptandı.(Sağ ve sol hipokampal
atrofisi olan 2' ser hastada bilateral
entorinal atrofi mevcuttu). Grup1'de sağ ve

Hipokampal veya entorinal atrofisi
saptanan hastalarda atrofi ile ilişkili
olabilecek; epilepsi başlama yaşı, epilepsi
süresi, febril konvulzyon geçirme yaşı,
febril konvulzyon tipi, kafa travması,
doğum komplikasyonları, monitorizasyon
öncesi parsiyel kompleks ve sekonder
generalize nöbet frekansları açısından iki
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taraflı
karşılastırıldığında
olarak anlamlı bir fark
(p<0,05).

kontrlaterale versiv baş deviasyonu ve
ipsilateral otomatizma ile kontrlateral
distonik postur birlikteliği en sık izlenen
lateralizasyon
bulgularıydı.
Baş
deviasyonlarının nöbet fazlarıyla ilişkisi
araştırıldığında da en sık nöbetin ilk 10
saniyesinde ipsilaterale baş deviasyonu ve
jeneralizasyon boyunca devam eden
kontrlaterale baş deviasyonu en sık izlenen
lateralizasyon bulgularıydı. Ancak gruplar
arasında lateralizasyon bulgularının sıklığı
açısından istatistiksel fark izlenmedi.
Unilateral otomatizma ve erken bas
deviasyonu gibi ipsilateral lateralizasyon
bulgularının dökümente edilmis serilerde
insidansı %24'e kadar saptanmıs olup,
doğru lateralizasyon değeri %90'a kadar
ulaşmaktadır(12). Marks ve arkadaslarının
yaptıgı bir çalısmada 55 temporal lob
epilepsili hastanın 276 kompleks parsiyel
nöbetinin video görüntüleri analiz edilmis,
sekonder jeneralizasyondan önceki versiv
bas deviasyonu ve unilateral distonik
postur en güvenilir tahmin gücü olan
lateralizasyon bulguları olarak saptanmış
ve kontrlateral hemisferi tahmin değeri
hastalarda
%90-100
olarak
belirlenmiştir(30).
Çalışmamızda
kontrlaterale versiv baş deviasyonu ve
ipsilateral otomatizmaya eslik eden
kontrlateral distonik postur birlikteliği
daha önce yapılmış çalışmalarla benzer
sekilde en sık izlenen lateralizasyon
bulgularıydı ve bütün nöbetlerin %4045'de gözlendi. Her iki hasta grubunda da
oldukça
güvenilir
lateralizasyon
bulgularıydı ve nöbetlerin %88-97'de
doğru
şekilde
kontrlateral
odağı
göstermekteydiler. Koerner ve Gabr
yaptıkları çalısmalarda iktal konuşmanın
güvenilirliğini
kaydetmişler
ve
lateralizasyon
değerini
%83-92
bulmuşlardır(14,17). Bununla birlikte Morrell
ve arkadasları çalısmalarında iktal
konuşma bulgusunu güvenilir bulmamışlar,
nöbetleri dominant mezial temporal lobdan
baslayan hastalarda non dominant mezial
temporal lobdan başlayanlardaki gibi iktal
dönemde akıcı konuşma izlemişlerdir(21).
Çalışmamızda konusmanın durması 3

istatistiksel
bulunmadı

Hastaların nöropsikometrik sözel bellek
testlerindeki bozulmada her iki grup
arasında istatistiksel fark izlenmedi. Sözel
bellek testlerinin hipokampal ve entorinal
atrofi saptanan hastalarla 2 taraflı
karşılastırmasında da istatistiksel fark
bulunmadı. Görsel bellek testlerinde her iki
grup arasında görsel bellek testlerindeki
bozulma açısından istatistiksel fark
bulunmadı. Görsel bellek testlerinin atrofi
saptanan
hastalarla
2
taraflı
karsılastırmasında da istatistiksel fark
izlenmedi.
TARTIŞMA
Temporal lob epilepsileri en sık görülen
lokalizasyon iliskili epileptik sendromdur
ve olguların 50'sinden fazlası antiepileptik
ilaç tedavisine dirençlidir. Epilepsi
cerrahisi temporal lob epilepsili hastaların
%60-80'de tam nöbet kontrolü, kalan %1020'sinde
de
belirgin
düzelme
sağlamaktadır. Başarılı cerrahi tedavi
hastanın
anamnezine,
klinik
nöbet
semiyolojisine,
video-EEG
monitorizasyonu
sırasında
çekilen
interiktal ve iktal EEG'ye ,MRI ile yapısal
görüntülemeyi içeren multidisipliner tanı
yöntemlerine bağlıdır. Uzun dönem
video_EEG monitorizasyonu esnasında
edinilen klinik nöbet semiyolojisi nöbet
başlangıç
bölgesinin
lateralizasyonu
hakkında önemli bilgiler sağlayabilir.
Distonik postür, iktal konuşma ve postiktal
disfazi, baş deviasyonları, iktal kusma,
unilateral göz kırpma, el otomatizmaları
gibi bir çok spesifik klinik semptomun
lateralizasyon değeri çeşitli çalışmalarda
araştırılmıştır(3,5,12,18,29,23,24,25,27,28).
Biz
çalışmamızda uzun dönem iktal EEG
kayıtlarında TLE'si tespit edilmiş hastaları,
hipokampal atrofisi olanlar ve olmayanlar
olarak 2 altgruba ayırıp, her iki hasta
grubunda nöbet odağının lateralizasyonuna
yardımcı olabilecek klinik lateralizasyon
bulgularının sıklığını ve gruplar arasındaki
farkları
araştırdık.
Çalışmamızda
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hastası ile karşılastırmış, TLE'li hastalarda
nöbet
fokusunun
ipsilateralindeki
volümlerde azalma saptamış, ancak
ETLE'li ve primer generalize epilepsisi
olan hastaların hiçbirinde EK atrofisi
izlenmemiştir(8). Yaptıkları çalışmada EK
volüm ölçümünün özellikle hipokampal ve
amigdala volümlerinin normal olduğu
TLE'li
hastalarda
nöbet
odağının
lateralizasyonunda yardımcı olabileceğini
öne
sürmüşlerdir.
Bernasconi
ve
arkadaşları bu sonuçlardan yola çıkarak
düzenledikleri
bir
diğer
çalışmada
ölçülebilir
hipokampal
atrofisi
saptanmayan 22 TLE'li hastayı 24 kontrol
hastası ile karşılastırmışlar ve 14 hastada
(%64) nöbet odağının ipsilateralinde EK
volümlerinde azalma tespit etmişlerdir(7).
Araştırmacılar bu sonuçlara göre cerrahi
öncesi araştırılan ve hipokampal atrofisi
gözlenmeyen hastalarda EK volüm
ölçümünün nöbet odağının belirlenmesinde
önemli
olabileceğini
savunmuşlardır.
Çalısmamızda
hipokampal
atrofi
gözlenmeyen hastalarda EK atrofisinin
lateralizasyon değeri yüksek değildi.
Hipokampal atrofi izlenmeyen hastaların
da önemli bir kısmında EK atrofisi
izlenmesine rağmen sadece %14'ünde
epileptik fokusun ipsilateralinde tek taraflı
EK atrofisi izlendi. Çalışmamızda benzer
sekilde hipokampal atrofi gözlenen Grup1
hastalarında EK volüm değerlerinin,
hipokampal hasar gözlenmeyen TLE'li
hastalardan belirgin olarak daha düşük
olduğu saptandı. Hipokampal atrofi izlenen
hastaların %71'inde, hipokampal atrofi
izlenmeyen Grup2 hastaların %57'sinde
EK atrofisi saptadık. izole tek taraflı
hipokampal atrofi tespit edilen hastaların
sadece %35'inde atrofi saptanan tarafın
ipsilateralinde EK atrofisi tespit ettik.
Çalısmamızda her iki hasta grubunda da
hastaların önemli bir kısmında izole tek
taraflı epileptik fokus olmasına rağmen
bilateral EK atrofisi izlendi. Bernasconi ve
arkadaslarının
20
TLE'li
hastanın
hipokampus, amigdala ve EK volüm
değerlerini 18 kontrol hastası ile
karşılastırdıkları bir çalışmada epileptik

hastada izlendi. 2 hastada sol temporal
odak ve sağ el kullanımı, 1 hastada sağ
temporal odak ve sol el kullanımı tespit
edildi ve konuşmada durma izlenen
nöbetlerin %100'ünde dominant hemisfer
lateralizasyonu gözlendi.
İktal konuşma ve postiktal disfazi daha
fazla sayıda hastada ve nöbette izlenmesine
ragmen
lateralizasyon
değerleri
konuşmanın durmasına oranla daha düşük
bulundu. Postiktal disfazinin izlendigi
nöbetlerin ancak %36 ‘sında dominant
hemisfer
lateralizasyonu
gözlendi.
Bulgularımız
daha
önce
yapılan
çalısmalarla
benzerlik
göstermesine
ragmen
konusmanın
durmasının
lateralizasyon degeri daha önce yapılmıs
çalısmalardan daha yüksek bulundu.
Sekonder generalize nöbet öyküsü olan 34
TLE'li, 20 ETLE'L_ toplam 54 olgunun
238 nöbetinde 4 pozisyonu ve versiyon
bulgularının sıklığı ile bu bulguların
lateralizasyon değeri araştırılmış. TLE'li ve
ETLE gruplarında sırasıyla 4 pozisyonu
%78,6 ve 53,3 oranlarında gözlenmiş; bu
bulgunun nöbet odağı ile kontrlateral ilişki
gösterme oranları iki grupta %90,9 ve 87,5
olarak
bulunmuştur(9).
Çalışmamızda
nöbetlerin %11'inde 4 isareti izlendi ve
nöbetlerin %100'ünde kontrlateral odağı
lateralize
etmekteydi.
Çalışmamızda
sadece TLE'li hastaların incelenmesi ve
hasta sayısının az olması 4 isaretinin
lateralizasyon degerinin bu kadar yüksek
saptanmasına neden olmuş olabilir.
Hipokampal
skleroz
mezial
TLE
hastalarında en sık tanımlanan patolojik
lezyon olmasına rağmen(2,13), cerrahi
rezeksiyon örneklerinde daha once yapılan
çalısmalar bu hastalarda hipokampustan
farklı
mezial
temporal
yapıların
etkilendigini göstermislerdir ve mezial
temporal skleroz tanımlaması hipokampus,
amigdala ve EK ‘i içeren yaygın patolojik
degişiklikler
için
kullanılmaya
başlanmıştır(2,20). Bernasconi ve arkadaşları
yaptıkları bir çalısmada 70 TLE'li, 18
ETLE'li ve 20 primer generalize epilepsili
hastada EK volüm değerlerini 48 kontrol
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çalışma hipokampal yapılara odaklanmış,
EK
ve
peririnal
korteks
gibi
parahipokampal yapıların nöropsikometrik
testlere
olan
etkisi
daha
az
(15,26,31,32)
araştırılmıştır
.
Diğer
çalısmacılardan
farklı
olarak
EK
ölçümlerinin sözel ve görsel belleğe
etkisini araştırdığımız çalışmamızda sözel
ve görsel bellek testlerindeki bozulma ile
EK atrofisinin tarafı arasında ilişki
saptamadık. Bununla birlikte sözel ve
görsel bellek testlerinde bozulma olan
hastaların %71'inde bilateral EK atrofisi
gözledik. Bulgularımız sözel ve görsel
bellek fonksiyonlarında EK'nin önemli bir
yapı olabileceğini ancak nöbet odağının
lateralizasyonun belirlenmesinde bellek
testlerine etkisinin kısıtlı olduğunu
düşündürmektedir.

fokusun ipsilateralindeki EK volüm
değerlerini belirgin şekilde daha düşük
tespit etmisler ancak izole tek taraflı
temporal nöbeti olan hastalarda da
asimetrik bilateral EK atrofisi tespit
etmişlerdir(6). Çalışmamızda Grup1 ‘deki
hastaların
%36'sında,
Grup2
‘deki
hastaların %42'sinde izole tek taraflı
epileptik odak saptanmasına rağmen
bilateral EK atrofisi mevcuttu ve her iki
hasta grubunda da benzer sekilde temporal
odağın ipsilateralindeki EK volüm
değerlerindeki azalma kontrlateral taraftan
daha belirgindi.
Çalışmamızda her iki hasta grubunda da
kompleks febril konvulziyon sıklığı basit
febril konvulziyondan daha fazlaydı ancak
her iki hasta grubunda da kompleks febril
konvulziyon sıklığı ve febril konvülziyon
geçirme yaşı açısından istatistiksel fark
saptanmadı.
Epilepsili
ile
ilişkili
olabilecek,
kafa
travması,
doğum
komplikasyonları, epilepsi baslangıç yaşı,
epilepsi süresi, parsiyel kompleks ve
sekonder generalize nöbet frekanslarının
gruplar arası karsılaştırmasında da
istatistiksel fark bulunmadı. Ancak bu
bulgular her iki grup arasındaki farkları
anlamamızda yeterli değildir. Bir çok
epilepsi merkezinde cerrahi öncesi
değerlendirmede nöropsikoloji testi önemli
bir yer teşkil etse de lokalizasyon ve
lateralizasyondaki güvenilirliği tam olarak
desteklenmemektedir. Rölatif sözel hafıza
bozuklukları sol MTL epileptik fokusunu
gösterebilirken, göreceli görsel hafıza
yetersizliği sağ mezial temporal lob
epileptik fokusunu gösterebilir. A. Alesssio
ve arkadaşlarının hipokampal atrofi
bulgusu gözlenen 20 MTLE'li hastayı, 15
hipokampal atrofisi olmayan hasta ile
karşılastırdıkları
çalışmalarında
hipokampal atrofi bulgusu izlenen
hastalarda bellek testlerinde daha fazla
bozulma izlemişlerdir(1). Çalısmamızda
benzer sekilde sözel ve görsel bellek
testlerinde bozulma olan hastaların %85'i
hipokampal atrofi bulgusu izlenen Grup1
hastalarıydı. MTLE'li hastalarda bellek
fonksiyonlarının araştırıldığı bir çok

Sonuç olarak çalışmamızda;
- Lateralizasyon bulgularından;versiv baş
deviasyonu, ipsilateral otomatizma ile
kontrlateral distonik birlikteliği ve 4
işaretinin hastaların önemli bir kısmında
nöbet odağının kontrlateralini gösterdiği ve
diğer lateralizasyon bulgularına oranla
lateralizasyon değerlerinin yüksek olduğu
- Lateralizasyon bulgularından konuşmanın
durması hastaların %100'de dominant
hemisferi lateralize ettigi.
- Lateralizasyon bulgularının hipokampal
atrofi izlenen ve hipokampal artofi
izlenmeyen hasta gruplarında farklılık
göstermediği
- TLE'li hastalarda EK atrofi sıklıgının
istatistiksel olarak anlamlı olduğu..
- Hipokampal atrofi izlenen hasta grubunda
EK volüm değerlerindeki küçülme sıklığı
hipokampal atrofi izlenmeyen hasta
grubundan daha yüksek olduğu.
- Hipokampal atrofi izlenen ve hipokampal
atrofi izlenmeyen her iki hasta grubunda da
sıklıkla bilateral EK atrofisi izlendiği ve
EK volüm değerlerinin lateralizasyonu
belirlemede belirgin gücünün olmadığı
ancak nöbet odagının ipsilateralindeki EK
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volüm degerlerinde daha fazla küçülme
olduğu
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- Hipokampal atrofi izlenen ve hipokampal
atrofi izlenmeyen hasta gruplarında
etyopatogenez
açısından
belirgin
istatistiksel farklar olmadığı saptandı.
Çalısmamızda TLE'li hastaların önemli bir
kısmında(%62)
EK
atrofisinin
bulunduğunu gösterdik. Bulgularımız
EK'nin patogenezde önemli bir yapı
olabilecegini ancak EK ölçümlerinin nöbet
odağının
lateralizasyonunun
belirlenmesinde
tek
başına
yeterli
olmadığını
düşündürmektedir. TLE'li
hastalarda kortikal hasarın, hipokampal
hasar ile ilişkili olduğu düşünüldüğünde,
epilepsi cerrahisi uygulanacak hastalarda
lokalizasyonun
belirlenmesinde
hipokampal
volüm
ölçümünün
sensitivitiesi EK volüm ölçümlerinden
muhtemelen daha üstün bir tanı yöntemi
olmaya
devam
edecektir.
Ancak
hipokampal
atrofinin
izlenmedigi
hastalarda veya TLE ile ETLE'li hastaların
ayırtedilemedigi problemli olgularda,
özellikle frontal ve temporal nöbetlerin
ayırt edilemediği durumlarda EK volüm
ölçüm
değerlerinin
video-EEG
ve
nöropsikometrik
testlerle
birlikte
değerlendirilmesinin
nöbet
odağının
lateralizasyonuna yardımcı olabileceğini
düşünmekteyiz.
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