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Amaç: Hipokampal skleroz (HS) genelde elektroensefalografide (EEG) ön temporal elektrotlarda görülen tipik dikenler/keskin dalgalar ile ilişkilidir. Çalışmada 
bu odaklardan farklı lokalizasyonlarda epileptik odakların ve aktivitelerin görüldüğü olguların, tipik odakları olanlara kıyasla klinik, elektrofizyolojik özelliklerinin 
ve prognoz farklarının araştırılması amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Merkezimizde mezyal temporal lob epilepsisi ile giden HS tanısıyla takipli olgular çalışmaya dahil edildi. Tüm manyetik rezonans 
görüntülemeler (MRG) iki ana HS tanı kriterinin (hipokampal yapılarda atrofi ve T2 ya da FLAIR sekanslarında sinyal artışı) varlığı açısından incelendi. Tüm 
EEG ve video EEG incelemeleri (toplam 496 adet) T1/2, F7/8, T3/4 odakları dışında farklı bir alanda epileptik aktivitesi olan ve olmayan hastalar açısından 
incelendi. Klinik ve diğer laboratuvar incelemeleri iki araştırmacı tarafından retrospektif olarak değerlendirildi. Olağan dışı odağı olan hastalarla olağan dışı odağı 
olmayan hastalar istatistiksel yöntemlerle kıyaslandı. 

Bulgular: Yirmisinde olağan dışı (%16,1) epileptik aktivite olan (grup 1), 104’ünde ise olağan dışı epileptik aktivite olmayan (grup 2) toplam 124 hasta 
çalışmaya dahil edildi. Olağan dışı epileptik aktivitelerden on biri posterior temporal (T5/T6), dördü frontal (F3/F4), dördü frontopolar (Fp1/Fp2), ikisi oksipital 
(O1/O2), üçü santral (CP/FC) lokalizasyonluydu ve iki hastada ise jeneralize epileptiform deşarjlar izlendi. Temel aktivite yetersizliği, interiktal nonspesifik yaygın 
yavaşlama, atipik nöbet sonlanma paterni grup 1’de anlamlı olarak fazla bulundu. Uygun preoperatif cerrahi hazırlık sonrası 49 hasta ameliyat olmuştu ve grup 2 
de cerrahi sonrası daha iyi prognoza eğilim olsa da her iki grup arasında ameliyat sonrası prognoz açısından anlamlı farklılık yoktu. 

Sonuç: Çalışmamız HS olgularında %15,9 oranında olağan dışı epileptik odakların görülebildiğine dikkat çekmiştir. Bazı HS olguları bu atipik interiktal EEG 
bulgularını göstermekle birlikte, uygun şekilde preoperatif incelemeleri yapıldığında, iyi post-operatif prognoz gösterebilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Mezyal temporal lop epilepsisi, hipokampal skleroz, elektroensefalografi, prognoz

Objective: Hippocampal sclerosis (HS) is usually associated with typical anterior temporal spikes/sharp waves in the electroencephalography (EEG). We aimed to 
investigate the clinical, electrophysiologic differences, and prognosis between HS patients with unusual epileptic foci in comparison with patients with typical foci. 

Materials and Methods: Patients diagnosed who were diagnosed as having mesial temporal lobe epilepsy with HS in our center were included. All magnetic 
resonance imaging (MRI) results were investigated for the presence of two major criteria of HS diagnosis, namely T1 atrophy and T2 hyperintensity. All EEG and 
video-EEG investigations (a total of 496) were re-evaluated for unusual epileptic activities except T1/2, F7/8, T3/4 foci. Clinical and other laboratory data were 
retrospectively reevaluated by two investigators and the groups with usual and unusual epileptic activities for this syndrome were statistically compared. 

Results: A total of 124 patients including 20 (16.1%) with unusual epileptic activities (group 1) and 104 patients with typical foci (group 2) were evaluated. 
We observed 11 posterior temporal (T5/T6), four frontal (F3/F4), four frontopolar (Fp1/2), two occipital (O1/O2), three central (CP/FC) unusual foci, and two 
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Giriş

İlaca dirençli fokal epilepsilerin en sık nedeni mezyal temporal 
lop epilepsileri (MTLE)’dir. MTLE’nin histopatolojik olarak 
hipokampal skleroz (HS) ile ilişkili olduğu bilinmektedir (1,2,3). 
HS tanısında manyetik rezonans görüntülemenin (MRG) yüksek 
duyarlı bir görüntüleme yöntemi olduğu gösterilmiştir ve 3T 
MRG ile MTLE’de HS oranının %28’lere ulaştığı bilinmektedir 
(4). Anti-epileptik ilaçlara (AEİ) yanıtlı HS’li olgular olmakla 
birlikte bu grubun büyük bir bölümünü AEİ’lere dirençli grup 
oluşturmaktadır. İyi planlanmış cerrahi sonrası olguların %40-90 
oranında nöbetsiz kaldıkları bugüne kadar birçok çalışmada ortaya 
koyulmuştur (5,6). AEİ ile nöbetleri durdurulamayan olgularda 
cerrahi öncesi hazırlıkta interiktal ve iktal elektroensefalografi 
(EEG) kayıtları büyük yol gösterici olmaktadır. 

HS’li hastalarda interiktal EEG normal olabileceği gibi 
karakteristik bulgular da gösterebilir. Ön temporal elektrotlarda 
görülen dikenler, keskin dalgalar, keskin ve yavaş dalga 
kompleksleri interiktal EEG’nin tipik epileptiform bulgularıdır. 
Bulgular unilateral, bilateral, izole, birbirinden bağımsız ya da 
senkron olabilir. Karakteristik EEG bulgularında sfenoidal, T1/2 
ve/veya frontotemporal (F7/8, T3/T4) elektrotlarda maksimum 
potansiyel görülür (7). Bunun yanı sıra farklı epileptik aktiviteler de 
zaman zaman interiktal EEG’lerde dikkati çekmektedir. İnteriktal 
EEG, klinik ve kranyal MRG bulguları HS ile uyumlu olan 
dirençli olgularda bir sonraki basamak nöbet lateralizasyonunu ve 
lokalizasyonu yapmaktır (8,9). Bazen tüm bu incelemeler uygun 
şekilde yapılsa bile başarısız sonuçlar alınabilmekte ancak buna 
neden olan faktörler net olarak bilinmemektedir. 

Çalışmamızda bu olağan epileptik aktivitelerden farklı 
lokalizasyonlarda epileptik odak ve aktivitelerin görüldüğü 
olgularda klinik, elektrofizyolojik ve prognoz özelliklerinin 
araştırılması ve farklı epileptik odak ve aktivitesi olmayan grupla 
kıyaslanması amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem

Olguların Seçimi 
Çalışmaya İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, 

Nöroloji Anabilim Dalı Epilepsi Polikliniği’nden temporal 
lob epilepsisi tanısı ile takipli olan 2013-2014 yılları arasında 
kontrole gelen, en az bir EEG incelemesi yapılmış olan hastalar 
alındı. Çalışma protokolü İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp 
Fakültesi, Etik Kurulu’nca onaylandı ve olgular bilgilendirilmiş 
olur formunu imzaladıktan sonra çalışmaya dahil edildi. 

Mevcut MRG incelemeleri tekrar değerlendirilerek, standart 
epilepsi protokolüne uygun şartlarda çekilmiş 1,5 tesla (T) MRG 
incelemelerinde HS majör tanı kriterlerine göre hipokampal yapılarda 
atrofi ve T2 ya da FLAIR sekanslarında sinyal artışı olup olmadığı 

gözden geçirildi (9,10). Kuşkulu HS görülen olgularda 3T MRG 
yapıldı. MRG incelemelerinde HS’ye dual patoloji eşlik eden hastalar, 
opere edilmiş ancak patoloji raporu HS ile uyumlu olmayanlar, 3T 
MRG sonrası HS tanısı doğrulanamayan hastalar bu çalışmadan 
çıkarıldı. Toplam yedi hastaya kesin tanı için 3T MRG incelemesi 
yapıldı. Bu hastalardan üçünün bilateral HS olduğu saptandı. 

Yaş, takip süresi, ilk nöbet yaşı, bilateral ya da unilateral 
HS olduğu, status epileptikus öyküsü, ilaca dirençlilik, mental 
retardasyon varlığı, ateşli havale öyküsü, ateşli febril status 
epileptikus öyküsü, ailede epilepsi öyküsü gibi demografik ve 
klinik özellikler standart bir formla incelendi. 

Hastaların nöbet semiyolojisi ve sendrom sınıflaması 
Uluslararası Epilepsi Ligi kriterlerine göre yapıldı (11). Aurası 
olan hastalarda auralar Uluslararası Epilepsi Ligi’nin terminoloji 
sınıflamasına göre değerlendirildi (12). En az 2 AEİ etkin dozda 
mono- ya da kombine tedavide kullanıp nöbet geçirmeye devam 
eden hastalar ‘dirençli epilepsi’ olarak tanımlandı (13). Postoperatif 
dönemde nöbet durumu sınıflaması Engel Sınıflamasına göre 
yapıldı (14). Ateşli status epileptikus, 6 ay-5 yaş arasında merkezi 
sinir sisteminden kaynaklanmayan ateşi olan nörolojik olarak 
normal olan bir çocukta 30 dakikadan uzun süren nöbet olarak 
tanımlandı (15). Mental retardasyon tanısı ise klinik olarak ya 
da nöropsikometrik test sırasında koyuldu. Hasta bilgilerinde 
eksiklik olduğunda hastalarla telefonda iletişim kurularak bilgiler 
tamamlandı. 

Elektrofizyolojik İncelemeler
Mevcut tüm elektrofizyolojik bulgular (rutin EEG, uzun süreli 

video-EEG monitörizasyon (VEM) ve invazif EEG) birbirinden 
bağımsız şekilde farklı zamanlarda 2 epileptolog tarafından 
değerlendirildi. Temel aktivite yetersizliği, temporal intermittan 
ritmik delta aktivitesi, frontal intermittan ritmik delta (16), 
interiktal nonspesifik yavaşlama (yaygın ya da bölgesel yavaşlama), 
epileptik aktivitenin hiperventilasyon, intermittan fotik 
stimülasyon ve uyku sırasında artışı, iktal EEG kayıtlarında ise 
nöbet başlangıç paterni (unilateral ya da bilateral), nöbet başlangıç 
ritmi (teta ya da delta), dominant nöbet ritmi (teta, delta, alfa ya 
da hızlı ritim), nöbet bitiş ritmi (teta, delta, alfa ya da hızlı ritm) 
standart form ile gözden geçirildi. 

Hastalara ait tüm EEG incelemeleri incelenip T1/2, F7/8, T3/4 
odakları dışında farklı bir alanda epileptik aktivitesi (epileptik 
odak veya jeneralize epileptik aktivite) saptanmış olan hastalar 
(grup 1) ve olmayan hastalar (grup 2) olarak gruplandırıldı. 

İstatistiksel Analiz
İstatistiksel değerlendirme için SPSS 20.0 programı kullanılmış 

ve p<0,05 anlamlılık sınırı olarak alınmıştır. Deskriptif analizler 
yanı sıra gruplar arası kıyaslamalarda ki-kare testi veya Fisher’in 
exact testi gereken şekilde seçilerek uygulandı. 
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generalized epileptiform discharges in these 20 patients. Impaired background activity, nonspecific interictal diffuse slowing, and atypical seizure offset patterns 
were more frequently observed in group 1. Forty-nine patients underwent surgery after appropriate preoperative diagnostics; there was no significant difference in 
the postoperative outcome between the groups despite a tendency to better prognosis in group 2. 

Conclusion: Our study showed that unusual epileptic foci could be seen in 16.1% of patients with HS. Although some patients with HS have these atypical 
interictal EEG findings, they might obtain good post-operative outcomes when preoperative diagnostics are appropriately planned. 

Keywords: Mesial temporal lobe epilepsy, hippocampal sclerosis, electroencephalography, prognosis 
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Bulgular

HS tanısı doğrulanan ve tüm kriterlere uyan 49’u kadın, 
75’i erkek toplam yüz yirmi dört hasta çalışmaya dahil edildi. 
Hastalara ait toplam 14394,5 saat süreli 389 rutin EEG, 109 
VEM, 12 invazif EEG ve 416 iktal kayıt birbirinden bağımsız 
olarak deneyimli elektrofizyologlar tarafından gözden geçirildi. 

Olgu grubunda olağan dışı interiktal epileptik aktivite 
saptanan yirmi hasta (grup 1), sadece olağan epileptik aktivite 
saptanan yüz dört olgu (grup 2) olduğu saptandı. Şekil 1 ve Şekil 
2’de hastalara ait olağan ve olağan dışı epileptik aktivitelere ait 
örnekler yer almaktadır. On hastada bir alanda, on hastada ise en az 
2 farklı alanda olağan dışı ek odak saptandı. Bunlardan 110 EEG 
incelemesi (85 rutin, 23 VEM, 2 invazif) olağan dışı epileptik 
aktivitesi olan gruba aitti. Olağan dışı epileptik aktivitelerden 11’i 
T5/T6, 4’ü Fp1/Fp2, 2’si O1/O2, 3’ü CP/FC lokalizasyonluydu. 
Toplam iki hastada ise jeneralize epileptik aktivite izlendi. Olağan 

dışı odağı olan yirmi olgunun dokuzu erkek, on biri kadındı. 
Sekizi bilateral HS (%40) tanısı aldı. Üç hasta (%13) dışında tümü 
ilaca dirençliydi. 

Klinik özellikler ve semiyolojik bulgular açısından her iki grup 
arasında istatistiksel farklılık izlenmedi. Her iki grup arasında 
temel aktivite yetersizliği, interiktal nonspesifik yavaşlama ve 
nöbet sonlanma paterni yönünden istatistiksel anlamlı fark olduğu 
dikkati çekti (p=0,003; 0,024; 0,048). 

Olgu grubunda 17’si sağ HS, 23’ü sol HS, dokuzu ise bilateral 
HS olan toplam 49 operasyon geçirmiş hasta vardı. Bu olguların 
gruplar arasında ameliyat sonrası nöbetsiz kalma sürelerinde 
anlamlı bir farklılık olmadığı dikkati çekti. Tablo 1’de grup 1 ve 
grup 2’ye ait klinik, elektrofizyolojik ve postoperatif sonuçlarının 
kıyaslanması ayrıntılı olarak görülmektedir. 

Tartışma

Çalışmamızda MTLE-HS olgularında klasik olarak beklenen 
odaklara ek olarak olağan dışı epileptik aktiviteler tüm HS 
hastalarının %16,1’inde saptanmıştır. Bizim çalışmamıza 
benzer şekilde, amigdala lezyonlu hastalarda lateral temporal ve 
ekstratemporal odak oranı %17,7 olarak bildirilirken, kontrol 
grubu olarak dahil edilen HS’li MTLE’li grupta lateral temporal 
ve ekstratemporal odak oranı %20 olarak saptanmıştır (17). 

Olağan dışı odak yerleşimleri farklı bölgelerdedir ve 
hastaların özellikleri de homojen bir alt-tipe işaret eden şekilde 
değildir. AEİ’lere dirençli olan MTLE’li grup ile dirençsiz grup 
arasında araştırıldığında interiktal epileptik ya da nonspesifik 
anomalilerin prognoz üzerinde etkisi olduğu gösterilmiştir 
(18,19). Ancak bizim çalışmamızda interiktal bulgular açısından 
gruplar arasında temel aktivite yetersizliği, nonspesifik anomali 
ve nöbet bitiş ritmi yönünden gruplar arasında fark olmasına 
rağmen prognoz açısından ve ilaca dirençlilik açısından fark 
olmaması dikkat çekicidir. İnteriktal odaklar multifokal ya 
da bilateral olduğunda hastalarda postoperatif dönemde nöbet 
kontrolünü sağlamada olumsuz etkisi olabilmektedir. Diğer 
yandan nöbet kontrolü açısından fark olmadığı da belirtilmiştir. 
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Şekil 1a, 1b. Klasik ve olağan dışı epileptik aktivite örnekleri, 1a) F8 
odak, 1b) Aynı olguda Fp1 odak

Şekil 2. İntermittan fotik stimülasyon sırasında jeneralize epileptik 
aktivite
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Tablo 1. Olağan dışı ve olağan epileptik aktivitesi olan hastaların kıyaslaması

Grup 1 
(n=20)

Grup 2 
(n=104)

İstatistiksel
sonuçlar

Yaş, yıl, ortalama (SS) 34,45 (6,48) 39,06 (11,10) Anlamlı değil

Takip süresi, ay, ortalama (SS) 97,00 (61,33) 94,63 (87,42) Anlamlı değil

Kadın/erkek 9/11 40/64 Anlamlı değil

İlk nöbet yaşı, yıl, ortalama (SS) 13,90 (9,90) 13,25 (11,39) Anlamlı değil

Bilateral HS, sayı (%) 8 (40,0) 23 (22,1) Anlamlı değil

Status epileptikus, sayı (%) 5 (25,0) 14(13,5) Anlamlı değil

İlaca dirençlilik, sayı (%) 17 (85,0) 85 (81,7) Anlamlı değil

Mental retardasyon, sayı (%) 4 (20,0) 17 (16,3) Anlamlı değil

Ateşli havale öyküsü, sayı (%) 15 (75,0) 65 (62,5) Anlamlı değil

Ateşli status epileptikus, sayı (%) 5 (25,0) 14 (14,1) Anlamlı değil

Ailede epilepsi öyküsü, sayı (%) 6 (30,0) 29 (27,9) Anlamlı değil

EEG
Temel aktivitede yetersizlik, sayı (%) 5 (25,0) 3 (2,9) <0,003*

TİRDA, sayı (%) 3 (15,0) 32 (30,8) Anlamlı değil

FİRDA, sayı (%) 13 (65,0) 44 (73,3) Anlamlı değil

İnteriktal nonspesifik yavaşlama, sayı (%)
Yaygın
Bölgesel
Yavaşlama olmaması

9 (45,0)
9 (45,0)
2 (10,0)

18 (17,3)
59 (56,7)
27 (26,0)

0,024**

Aktivitenin HV sırasında artışı, sayı (%) 3 (15,0) 20 (19,2) Anlamlı değil

Aktivitenin İFS sırasında artışı, sayı (%) 1 (5,0) 1 (1,0) Anlamlı değil

Aktivitenin uykuda sırasında artışı, sayı (%) 2 (10,0) 22 (21,2) Anlamlı değil

İktal EEG; 79 hastada yapılmış 109 VEM***
Unilateral nöbet başlangıcı, sayı (%) 
Bilateral nöbet başlangıcı, sayı (%) 
Tanımlanmamış nöbet başlangıcı, sayı (%)

9 (64,3)
1 (7,1)
4 (28,6)

38 (66,7)
4 (7,0)
15 (26,3)

Anlamlı değil

Nöbet başlangıç paterni, sayı (%)
Ritmik teta, sayı (%) 
Ritmik teta, sayı (%) 
Süpresyon/hızlı ritm, sayı (%)

5 (35,7)
1 (7,1)
8 (57,1)

32 (56,1)
3 (5,3)
22 (38,6)

Anlamlı değil

Dominant nöbet ritmi, sayı (%)
Ritmik teta, sayı (%)
Ritmik teta, sayı (%)
Diğer (alfa/hızlı aktivite), sayı (%)

12 (85,7)
1 (7,1)
1 (7,1)

47 (82,5)
3 (5,3)
7 (12,3)

Anlamlı değil

Nöbet bitiş ritmi, sayı (%) 
Ritmik teta, sayı (%) 
Ritmik teta, sayı (%)
Diğer (alfa/hızlı aktivite), sayı (%)

1 (7,1)
7 (50,0)
6 (42,9)

8 (14,0)
42 (73,7)
7 (12,3)

0,048**

Operasyon geçirmiş hasta; sayı (%) 9 (45,0) 40 (42,5) Anlamlı değil

Ameliyat sonrası nöbetsiz kalma süresi, 
yıl, ortalama (SS)

3,00 (3,36) 3,92 (3,05) Anlamlı değil

Engel I/II-IV, sayı 6/3 36/4 Anlamlı değil

EEG: Elektroensefalografi, SS: Standart sapma, HS: Hipokampal skleroz, EEG: Elektroensefalografi, TİRDA: Temporal 
intermittan ritmik delta aktivitesi, FİRDA: Frontal intermittan ritmik delta aktivitesi, HV: Hiperventilasyon, İFS: İntermittan 
fotik stimülasyon, VEM: Video elektroensefalografi monitorizasyon, *Ki-kare testi, **Fisher exact test, ***Beş hastanın 
elektroensefalografi incelemesi bulunamadı, üç hasta video-elektroensefalografi monitorizasyonda nöbet geçirmedi
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Kısacası interiktal bulguların prognozdaki etkisi halen 
tartışmalıdır (20,21). Çalışmamızın bulgularıyla uyumlu şekilde 
interiktal dikenlerin mezyal temporal yapılardansa neokortikal 
yapılardan kaynaklandığı ve noninvazif EEG’nin iyi lokalizan 
değeri olmadığı da düşünülmektedir (22). 

Pittau ve ark.’nın (18) AEİ dirençli ve dirençsiz hastalardan 
oluşan bir grupta yaptığı çalışmada farklı interiktal EEG 
bulgularının prognoz üzerinde olumsuz etkisi olduğu 
gösterilmiştir. Merkezimiz üçüncü basamak bir epilepsi merkezi 
olduğu için hastalarımızı daha çok AEİ dirençli gruptan seçmiş 
olduk. İnteriktal olağan dışı epileptik aktivite açısından daha fazla 
sayıda dirençli olmayan bir gruba sahip olmamız sonuçlarımızı 
değiştirebilir ve prognoza etkisi farklı izlenebilirdi. 

Atipik interiktal odakların altında yatan mekanizma tam 
bilinmemekle birlikte akla yatkın olanların başında MRG ile 
gösterilemeyen mikro düzeyde displazileri olduğu speküle 
edilebilir. Bu grupta temel aktivitenin de daha çok etkilenmiş 
olması ve benzer bir parametre olan interiktal nonspesifik yavaş 
dalgaların görece sık olması da bu grubun daha global bir 
etkilenmeye neden olan bir inisyal presipitan olaydan (doğum 
travması, kafa travması veya sessiz limbik ensefalit vs.) geçtiğini 
akla getirmektedir. 

Anterior temporal lobektomi ve selektif 
amigdalohipokampektomi yapılmış hastalarda dual patolojinin 
prognozu olumsuz etkilemediğini iddia eden çalışmalar vardır 
(23,24,25). Diğer bir çalışmada ise bilateral amigdalohipokampal 
atrofinin temporal lob gelişimsel anomalilerinde sık olduğu ve 
prognozu olumsuz etkilediği söylenmiştir (26). Çalışmamızda 
MRG ile gösterilen dual patolojiyi dışlamış olmamıza rağmen 
tanı koyma kriteri olarak 1,5T MRG ölçütlerine uygun hastaları 
seçtik. Oysa farklı ve daha hassas görüntüleme yöntemleriyle 
incelediğimizde dual ve diğer patolojilerin eşlik edebileceğini 
görmek mümkün olabilirdi. Ayrıca bilateral HS’li hastaların 
olağan odağı olan grubumuzda sık olması da istatistiksel 
anlamlılığa ulaşmamış olsa bile ilgi çekicidir. 

Jeneralize tipte ve ışığa duyarlı epileptiform anomali saptanan 
iki olguda bu tablonun komorbid bir başka genetik sendrom 
mu yoksa hızlı sekonder bilateral hipersenkroni mi olduğu 
tartışmalıdır. Bu olgularımızda aydınlatabilecek invazif EEG, 
mutasyon saptanması gibi kesin veriler elimizde yoktur.

Sonuç

Bazı HS’li hastalarda tipik olmayan interiktal epileptiform 
EEG bulguları olduğu saptanmış, bu grubun genellikle heterojen 
bir grup olmasına rağmen bu hastalarda cerrahi öncesi uygun 
planlama yapıldığında nöbetsiz kalma oranlarının tipik interiktal 
EEG bulguları olan hastalardan farklı olmadığı görülmüştür. 

Etik

Etik Kurul Onayı: Çalışma için İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp 
Fakültesi, Etik Kurulu’ndan onay alınmıştır.

Hasta Onayı: Çalışmamıza dahil edilen tüm hastalardan 
bilgilendirilmiş onam formu alınmıştır.

Hakem Değerlendirmesi: Editörler kurulu dışında olan kişiler 
tarafından değerlendirilmiştir.

Yazarlık Katkıları

Medikal Uygulama: Nerses Bebek, Candan Gürses, Ayşen Gökyiğit, 
Betül Baykan, Konsept: Ebru Nur Vanlı Yavuz, Dizayn: Ebru Nur 
Vanlı Yavuz, Betül Baykan, Veri Toplama veya İşleme: Ebru Nur Vanlı 
Yavuz, Hakan Yener, Zeynep Aydın Özemir, Analiz veya Yorumlama: 
Ebru Nur Vanlı Yavuz, Betül Baykan, Literatür Arama: Ebru Nur 
Vanlı Yavuz, Yazan: Ebru Nur Vanlı Yavuz, Zeynep Aydın Özemir, 
Betül Baykan.

Çıkar Çatışması: Yazarlar bu makale ile ilgili olarak herhangi bir 
çıkar çatışması bildirmemiştir.

Finansal Destek: Çalışmamız için hiçbir kurum ya da kişiden 
finansal destek alınmamıştır.

Kaynaklar
1. Blümcke I, Thom M, Aronica E, Armstrong DD, Bartolomei F, Bernasconi 

A, Bernasconi N, Bien CG, Cendes F, Coras R, Cross JH, Jacques TS, Kahane 
P, Mathern GW, Miyata H, Moshé SL, Oz B, Özkara Ç, Perucca E, Sisodiya S, 
Wiebe S, Spreafico R. International consensus classification of hippocampal 
sclerosis in temporal lobe epilepsy: a Task Force Report from the ILAE 
Commission on Diagnostic Methods. Epilepsia 2013;54:1315-1329.

2. Cendes F, Sakamoto AC, Spreafico R, Bingaman W, Becker AJ. Epilepsies 
associated with hippocampal sclerosis. Acta Neuropathol 2014;128:21-37.

3. Du X, Usui N, Terada K, Baba K, Matsuda K, Tottori T, Inoue Y. Semiological 
and electroencephalographic features of epilepsy with amygdalar lesion. 
Epilepsy Res 2015;111:45-53.

4. Coan AC, Kubota B, Bergo FP, Campos BM, Cendes F. 3T MRI quantification 
of hippocampal volume and signal in mesial temporal lobe epilepsy improves 
detection of hippocampal sclerosis. AJNR Am J Neuroradiol 2014;35:77-83.

5. Yasuda CL, Tedeschi H, Oliveira EL, Ribas GC, Costa AL, Cardoso 
TA, Montenegro MA, Guerreiro CA, Guerreiro MM, Li LM, Cendes F. 
Comparison of short-term outcome between surgical and clinical treatment 
in temporal lobe epilepsy: a prospective study. Seizure 2006;15:35-40. 

6. Wiebe S, Blume WT, Girvin JP, Eliasziw M; A randomized, controlled trial 
of surgery for temporal-lobe epilepsy. Effectiveness and Efficiency of Surgery 
for Temporal Lobe Epilepsy Study Group. N Engl J Med 2001;345:311-318. 

7. Blume WT. The necessity for sphenoidal electrodes in the presurgical 
evaluation of temporal lobe epilepsy: con position. J Clin Neurophysiol 
2003;20:305-310. 

8. Rosenow F, Lüders H. Presurgical evaluation of epilepsy. Brain 
2001;124:1683-700. 

9. Sirin NG, Gurses C, Bebek N, Dirican A, Baykan B, Gokyigit A. A quadruple 
examination of ictal EEG patterns in mesial temporal lobe epilepsy with 
hippocampal sclerosis: onset, propagation, later significant pattern, and 
termination. J Clin Neurophysiol 2013;30:329-338.

10. Cendes F, Andermann F, Gloor P, Evans A, Jones-Gotman M, Watson 
C, Melanson D, Olivier A, Peters T, Lopes-Cendes I. MRI volumetric 
measurement of amygdala and hippocampus in temporal lobe epilepsy. 
Neurology 1993;43:719-725.

11. Berg AT, Berkovic SF, Brodie MJ, Buchhalter J, Cross JH, van Emde Boas 
W, Engel J, French J, Glauser TA, Mathern GW, Moshé SL, Nordli D, 
Plouin P, Scheffer IE. Revised terminology and concepts for organization of 
seizures and epilepsies: report of the ILAE Commission on Classification and 
Terminology, 2005-2009. Epilepsia 2010;51:676-685.

12. Blume WT, Lüders HO, Mizrahi E, Tassinari C, van Emde Boas W, Engel J 
Jr. Glossary of descriptive terminology for ictal semiology: report of the ILAE 
task force on classification and terminology. Epilepsia 2001;42:1212-1218.

13. Kwan P, Arzimanoglou A, Berg AT, Brodie MJ, Allen Hauser W, Mathern G, 
Moshé SL, Perucca E, Wiebe S, French J. Definition of drug resistant epilepsy: 
consensus proposal by the ad hoc Task Force of the ILAE Commission on 
Therapeutic Strategies. Epilepsia 2010;51:1069-1077.

14. Wieser HG, Blume WT, Fish D, Goldensohn E, Hufnagel A, King D, 
Sperling MR, Lüders H, Pedley TA. ILAE Commission Report. Proposal for 
a new classification of outcome with respect to epileptic seizures following 
epilepsy surgery. Epilepsia 2001;42:282-286.

71



Turk J Neurol 2016;22:67-72 Vanlı Yavuz ve ark.; Hipokampal Sklerozda Olağan Dışı Epileptik Aktiviteler

15. Scott RC, King MD, Gadian DG, Neville BG, Connelly A. Hippocampal 
abnormalities after prolonged febrile convulsion: a longitudinal MRI study. 
Brain 2003;126:2551-2557.

16. Brigo F. Intermittent rhythmic delta activity patterns. Epilepsy Behav 
2011;20:254-256.

17. Du X, Usui N, Terada K, Baba K, Matsuda K, Tottori T, Inoue Y. Semiological 
and electroencephalographic features of epilepsy with amygdalar lesion. 
Epilepsy Res 2015;111:45-53. 

18. Pittau F, Bisulli F, Mai R, Fares JE, Vignatelli L, Labate A, Naldi I, Avoni 
P, Parmeggiani A, Santucci M, Capannelli D, Di Vito L, Gambardella A, 
Baruzzi A, Tinuper P. Prognostic factors in patients with mesial temporal 
lobe epilepsy. Epilepsia 2009;50:41-44. 

19. Sànchez J, Centanaro M, Solís J, Delgado F, Yepez L. Factors predicting the 
outcome following medical treatment of mesial temporal epilepsy with 
hippocampal sclerosis. Seizure 2014;23:448-453.

20. Schulz R, Lüders HO, Hoppe M, Tuxhorn I, May T, Ebner A. Interictal EEG 
and ictal scalp EEG propagation are highly predictive of surgical outcome in 
mesial temporal lobe epilepsy. Epilepsia 2000;41:564-570. 

21. Malter MP, Bahrenberg C, Niehusmann P, Elger CE, Surges R. Features of 
scalp EEG in unilateral mesial temporal lobe epilepsy due to hippocampal 
sclerosis: Determining factors and predictive value for epilepsy surgery. Clin 
Neurophysiol 2015;127:1081-1087.

22. Wennberg R, Valiante T, Cheyne D. EEG and MEG in mesial temporal 
lobe epilepsy: where do the spikes really come from? Clin Neurophysiol 
2011;122:1295-1313. 

23. Prayson BE, Prayson RA, Kubu CS, Bingaman W, Najm IM, Busch RM. 
Effects of dual pathology on cognitive outcome following left anterior temporal 
lobectomy for treatment of epilepsy. Epilepsy Behav 2013;28:426-431.

24. Savitr Sastri BV, Arivazhagan A, Sinha S, Mahadevan A, Bharath RD, Saini J, 
Jamuna R, Kumar JK, Rao SL, Chandramouli BA, Shankar SK, Satishchandra 
P. Clinico-pathological factors influencing surgical outcome in drug resistant 
epilepsy secondary to mesial temporal sclerosis. J Neurol Sci 2014;340:183-190. 

25. Varoglu AO, Saygi S, Acemoglu H, Ciger A. Prognosis of patients with mesial 
temporal lobe epilepsy due to hippocampal sclerosis. Epilepsy Res 2009;85:206-211.

26. Kuzniecky R, Ho SS, Martin R, Faught E, Morawetz R, Palmer C, Gilliam 
F. Temporal lobe developmental malformations and hippocampal sclerosis: 
epilepsy surgical outcome. Neurology 1999;52:479-484.

72


