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Giriþ
Kronik, farmakolojik olarak kontrol edilemeyen refrakter
fokal epilepsiler, hastalarda ilerleyici davranýþ bozukluklarý
ve kognitif yetilerde defisitlere yol açmaktadýrlar. 1
(Helmstaedter 2003; Hermann 1997; Jokeit 2002)
Nöropsikolojik incelemeler, epilepside uygulanan medikal ve
cerrahi tedavilerin kognisyon ve davranýþlar üzerine etkisini
saptamayý hedeflemektedir. Nöropsikoloji, baþlangýç
safhasýndan itibaren epileptoloji ve epilepsi cerrahisi ile
paralel bir geliþim göstermiþtir (Scoville 1957). Epilepsi
cerrahisi uygulanan bütün modern merkezlerde nöropsikolojik
tetkikler kognitif yetilerin ölçme, deðerlendirme ve tanýsýnda
standart bir yöntem olarak kabul edilmektedir. 2,3
(Baumgartner 2002, Engel 2003). Nöropsikolojinin, cerrahi
öncesi epilepsi tanýsýnda klinik uygulamasý sonucu elde edilen
ileri düzeydeki bilimsel veriler ýþýðýnda yeni yöntem ve
kavramlar geliþtirilmiþtir. Bunlara örnek olarak hemisfer
baskýnlýðý, serebral lezyonlar ve lokalizasyonlarýnýn kognitif
ve psikolojik fonksiyonlar ile iliþkileri gösterilebilir. Bu
derlemede, eriþkin hastalarda nöropsikolojik deðerlendirmenin
epilepsi cerrahisinde tanýsal kullanýmý ve rolünün ortaya
konmasý hedeflenmiþtir. Bu konu geniþ bir bilimsel çerceve
çizdiðinden, sadece konuya ait önemli noktalara deðinilmiþtir.

Kavram ve Yöntem
Temel prensipler
Nöropsikoloji; beyin ile yüksek kortikal fonksiyonlar arasýndaki
iliþkiyi saptamak amacý ile standardize psikometrik testler,
klinik ve deneysel araþtýrma yöntemleri kullanmaktadýr.
Birçok kognitif yetinin fonksiyonel yapýsý ve mekanizmasý
bilinmekte olup, özel testlerle tespit edilebilmektedir. Serebral

hastalýklar tek ya da birkaç alanda (hafýza, konuþma vb)
defisitlere neden olabilmekte ve kognitif profilde birçok
nöropsikolojik bulgunun birlikte ortaya çýkmasýna yol
açabilmektedir. Nöropsikolojik defisitler bir lezyonun doðrudan
göstergesi olabildiði gibi bir nöbetnöbet baþlangýcýnýn yada
yayýlmasýnýn iþareti de olabilmektedirler. Nöropsikolojik
bulgular esas olarak; diðer inceleme yöntemleri (klinik, nöbet
semiyolojisi, strüktürel ve fonksiyonel tablo, nörofizyoloji,
özel kognitif anamnez) ile birlikte deðerlendirildiðinde
güçlenmekte ve klinik olarak deðer taþýmaktadýrlar. Bu
nedenle epileptologlarýn, radyoloji uzmanlarýnýn,
nöropsikologlarýn, nörolog ve beyin cerrahlarýnýn interdisipliner
olarak birlikte çalýþmalarý avantajlý ve gereklidir. Bir hastanýn
nöropsikolojik kapasitesi bir çok faktöre baðýmlýdýr. Tablo
1de nöropsikolojik bulgular üzerine etki eden epilepsiye baðlý
önemli deðiþkenler gösterilmektedir.
Kognitif Fonksiyonlarýn Lokalizasyonu
Nöropsikoloji, hastalarýn kognitif ve psiþik bulgularýn
nesnelleþtirilmesinin yanýnda yüksek kortikal fonksiyonlarýn
normal ve patolojik fonksiyonel anatomisi ile de iliþkilidir.
Nörolojik rahatsýzlýðý olan hastalarda lezyonlar ve defisitler
tespit edilmesine raðmen fonksiyonlar kesin olarak lokalize
edilemeyebilmektedirler. Nöropsikolojik semptomlar lokal
olarak iyi ayýrt edilip düzenlenebilmekte fakat sýklýkla nöbet
süreci ile karýþabilmektedirler.4 Örneðin özellik taþýmayan
bir iktal konuþma dominant olmayan hemisferdeki bir nöbetin
göstergesi olabilir. Öðrenilmiþ olan bir verbal içeriðin
hatýrlanmasýndaki defisite eþlik eden normal görsel hafýza
bulgularý dominan hippokampus formasyonundaki bir lezyona
iþaret etmektedir. Bunlarýn haricinde emosyonel aktivite ve
davranýþlardaki bozukluklar limbik sistemde sistem içi tam
olarak lokalize edilemeyen
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lezyonlarý düþündürmektedir. Algýlama (görme, duyma), lisan
ve konuþma, epizodik hafýza, hesaplama, mekansal algýlama
ve konstrüksiyon ve bazý yürütücü iþlevlerin etkilenmesi
durumu beyinde lokalize süreçlere iþaret ederler. Buna
karþýn diðer kognitif defisitler daha az oranda topogrofik
olarak iyi bir þekilde lokalize edilebilir.5 (adlandýrma, dikkat,
zeka, semantik, emosyonel aktivite,

psikomotor). Bazý beyin bölgelerinin ( sað frontal lob, multi
modal asosiyasyon korteksi, limbik sistem, bazal ganglionlar
vb.) fonksiyonel organizasyonu, kognitif ve psiþik süreçlerle
iliþkisi henüz yeterli olarak bilinmemektedir. Sessiz korteks
kavramýný kognitif süreçlerde kullanmak uygun deðildir;
çünkü çoðu beyin bölgelerinin kognitif ve psiþik fonksiyonlar
için önemi büyüktür.6

Tablo 1. Epilepsi Ýle Ýlintili Deðiþkenlerin, Komorbiditelerin ve Bulgularýn Nöropsikolojik Ýncelemelere
Etkisi
Kognitif defisitler için risk faktörleri
Epilepsiye ve hastaya
özel deðiþkenler

Seçilmiþ Referanslar
- Tedaviye dirençli epilepsi
- Yetersiz nöbet kontrolü
- Uzun süreli hastalýk
- Yüksek nöbet frekansý
- Sýk epileptik aktivite ve/veya subklinik
deþarjlar
- Cerrahi sonrasý nöbetlerin tekrarlamasý
- Okul ve eðitim baþarýsýnýn
ortalama altýnda olmasý

Elger 2004
Jokeit 2001
Oyegbile 2004
Dietl 2004
Lespinet 2002
Davies 1998
Thompson 2005
Holmes 2006
Novelly 1984
Kent 2006

Lezyon tipi ve
Nöropatoloji

- Multipl lezyonlar
- Kronik lezyonlar
- Erken çocukluk dönemine ait lezyonlar
- Sol temporal lob lezyonlarý
- Nöbetlere baðlý sekonder hasarlar
- Hippokampus sklerozu

Blake 2000
Jokeit 2001
Hermann 1992
Miller 1993
Pauli 2006
Rausch 1993

Medikasyon ve/veya
Operasyon þekli

- Çok sayýda ilaç kullanýmý
- kognitif yan etkileri olan AEÝ
- Sol temporal lob(dominant) operasyonlarý

Mula 2006
Perrine 1999
Stroup 2003
Goldberg 2001
Fritz 2005

Psiþik bulgu

- Psikopatolojik belirtilerin varlýðý
(Depresyon, fobi, mani, psikoz v.b)

Paradiso 2001
Perrine 1999
Matsuura 2005
Csernansky

Premorbid
Karakteristikler

- Yetersiz beyin matürasyonu Devinsky 1999
- Düþük sosyal statü
- Ýleri yaþ
- Düþük eðitim düzeyi
- Sað el kulanýmý, kesin hemisfer lateralizasyonu
- Erkek cinsiyet
- Yeni lezyon ve kýsa hastalýk süreci
- Kognitif fonksiyonlarýn yüksek olmasý

Yaþam kalitesi
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- Olumsuz etkilenir

Gleissner 2002
Gleissner 1999
Helmstaedter 2004
Davies 1998
Chelune 1991
Hermann 1995
Helmstaedter 1998
Seidenberg 1997
Gleissner 2002
Perrine 1995
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Baðlantýlar
Modern fonksiyonel anatomi anlayýþýna göre, kognitif
fonksiyonlar daha önce belirtilmiþ olan kortikal zonlarda
deðil, birçok yapýnýn hep birlikte katýldýðý nöral aðlar içerisinde
temsil edilmektedir. Söz konusu fonksiyonlar kortikal,
subkortikal bölgelerde ve bunlarýn baðlantýlarýnda (Kortikokortikal yollar, kortiko-subkortikal yollar v.b) oluþmaktadýrlar.7
Bu topluluklar büyük bölgelere, bir hemisfere hatta bazen
her iki hemisfere birden uzanmaktadýr. Önemli fonksiyonlar
bir çok kez temsil edilmiþ olarak görülmekte (paralel iþlenme),
bunun yanýnda bütün aðlar eþdeðer özelleþme derecesi
göstermemektedir.8,9 Belirli kontrol merkezleri (örn: Broca
alaný, Girus Angularis, Wernicke alaný) ayrýca birçok deðiþik
modalitelerde farklý kognitif fonksiyonlarý yerine
getirebilmektedir.10,11 Bu hipoteze göre fonksiyon sadece bir
merkez tarafýndan oluþturulmamakta tersine aðlarýn birbirleri
ile sýký baðlantýlarý ve diðer bölgelerin birlikte çalýþmalarý
ile saðlanmaktadýr. Temel rahatsýzlýk, yapýsal lezyon ve nöbet
odaðý; bu að baðlantýlarýnda bozukluða sebep olarak kognitif
fonksiyonlarý bozabilmektedirler. (Waites 2006). Defisitler
bir merkezin etkilenmesi sonucu oluþabildiði gibi merkezden
çok uzakta bulunan bir baðlantý aðýnýn etkilenmesi ile de
oluþabilir (Jokeit 1997). Bunlarýn yanýnda, kesiþme yerlerindeki
odak lezyonlar farklý að baðlantýlarý ile farklý kognitif
fonksiyonlarý ayný þekilde etkileyebilir.
Dominans (hemisfer baskýnlýðý)
Hemisfer baskýnlýðý nöropsikolojide önemli bir kavramdýr.
Buna göre beyinde bir fonksiyon asimetrisi söz konusudur,
bir hemisferde belirli materyaller ve problemler karþýsýnda
daha iyi bir çalýþma mekanizmasý kullanýlmaktadýr (Örn:
Hippokampus formasyonunun materyal spesifik oluþu).
Konuþma fonksiyonu, içerik gibi özellikler dominant (genellikle
sol) hemisferde gerçekleþtirilirken, buna karþýn mekansal
fonksiyonlar baskýn olmayan hemisfer tarafýndan
saðlanmaktadýr.12 Baskýnlýk ve hemisferin lateralizasyonu
global deðil, özel olarak spesifik fonksiyonlarý ilgilendirir
(Örn: konuþma, pratik, mekan, sayý sayma becerisi vb). Yeni
anlayýþa göre; hemisfer baskýnlýðý durumu kesinkes bir dikotomi
olarak kabul görmemektedir. Buna göre her bir fonksiyon
için bir tarafýn aðýr basmasý ve özelleþme söz konusudur.
Örneðin sözel ve sözel olmayan iþlev mekanizmasý her iki
tarafta paralel olmasýna raðmen iþlevsel avantaj tek bir
hemisferde bulunmaktadýr. Bu hipoteze göre hemisfer
baskýnlýðý dinamik bir durum olarak kabul görmekte; nöbet
ve yapýsal lezyonlar gibi durumlar nedeni ile deðiþkenlik
gösterebilmektedir.13 (Knecht 2002; Regard 1994).

Deðiþkenlik
Kognitif ve psiþik fonksiyonlarýn beyindeki iþlev bölgeleri,
sensorimotor veya algýlayýcý?fonksiyonlardan farklý olarak,
saðlýklý insanlarda da yüksek oranda bireysel deðiþkenlik
göstermektedir. 14 Serebral lezyonu olan hastalarda
(Hippokampus sklerozu, travma, perinatal edinsel lezyonlar,
tümörler vb.) kognitif süreç deðiþkenliði saðlýklý insanlara
göre daha yüksek orandadýr(Lazaar 2000; Ojemann 1979;
Thiel 2001). Kognitif fonksiyonlarýn anatomisinin standart
topografik modellere oryante edilebilirliði söylenebilirse de
bu cerrahi giriþimler için otomatik karar aldýracak seviye
ve kesinlikte deðildir. Bu yüzden kognitif fonksiyonlarýn tam
fonksiyonel lokalizasyonu bireysel olarak mümkün olduðunca
en iyi þekilde tespit edilmek zorundadýr.
Plastisite
Hasarlar ve hastalýklar kognitif süreçlerin normal
fonksiyonunu, lateralizasyonunu ve lokalizasyonunu
deðiþtirebilmektedirler. Özellikle erken yaþlarda edinilmiþ
veya uzun süredir var olan serebral fonksiyon bozukluklarýnýn
burada daha etkili olduðu görülmektedir (Woods 1988).
Serebral rezervler birçok vakada, atipik düzenlemeler ve
alternatif yol deðiþiklikleri sayesinde hastalýk sürecinde
çeþitli kompansasyon mekanizmalarý oluþtururlar (Duchowny
1996, Elger 2004). Plastisite böylece baþka aðlar ve beyin
bölgeleri ile fonksiyonlarýn yerine konmasý anlamý taþýmaktadýr.
Buna göre hastanýn klinik mevcut defisiti, kaybettiði
fonksiyonlar ile plastisite ile yerine konmaktadýr. Plastisitenin
geliþtiði bölgeler olarak, lezyondan etkilenen bölgenin
komþuluðundaki atipik ipsilateral bölgeler15 (Liegeois 2004)
veya kontralateral hemisferdeki homolog alanlar olarak
saptanmýþtýr.16 (Gleissner 2002; Noppeney 2005; Richardson
2003; Spreer 2001; Thivaard 2005; Voets 2005) Plastisite,
beyin matürasyonu tamamlanmadan, çoðunlukla puberteden
önce beyni etkileyen süreçlerin (vasküler süreçler, tümörler,
skleroz, hipoksi, iltihap, displazi vb.), kronik seyir izlediði ve
kognitif çabalarýn yoðun olduðu dönemlerde ortaya çýkmaktadýr
(Gleissner2005; Vargha 1997). Geniþ bir serebral bölgeyi
etkilemiþ olan lezyona baðlý nöbetlerin erken dönemlerinde
yapýlan diðer incelemeler sýklýkla olumsuz nöropsikolojik
sonuçlar ortaya çýkarmaktadýr (Strauss 1995). Kronik epileptik
aktivitenin de plastisiteyi tetiklediði görülmektedir.17 Bugünkü
bilimsel saptamalara göre plastisite kronik TLElerde önemli
bir rol oynamaktadýr. Preoperatif ve postoperatif
nöropsikolojinin önemli görevi, plastisiteyi tespit etmek,
lokalizasyon ve fonksiyonel incelemeler ile baðlantýsýný ortaya
koymaktýr.
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Amaç
Epilepsi cerrahisi öncesi deðerlendirme sürecinde
nöropsikolojik incelemelerin en önemli amaçlarý þunlardýr:
1. Hastanýn kognitif fonksiyonlarýnýn nesnel olarak ortaya
konmasý: Nöropsikolojik test deðerlendirmesi, hastanýn
bireysel fonksiyon kapasitesi ve defisit profilini, kontrol
gurubu popülasyonundan elde edilen normal deðerlerle
istatiksel olarak güvenilir yöntemler ile karþýlaþtýrýlmasý
sonucu ortaya koymaktadýr.
2. Epilepsi odaðýnýn belirlenmesine yardýmcý olmak:
Nöropsikolojik testlerin iktal, preiktal ve postiktal sonuçlarý
ile bir çok vakada fonksiyonel defisit zonu olarak bilinen
serebral lezyon bölgesinin lokalizasyonu yapýlabilmekte3
ve bu sayede nöbetin kaynaklandýðý bölge ile ilgili bulgulara
ulaþýlabilmektedir (Jones-Gotman 1993,2000); Bu
özellikle non-lezyonel epilepsilerde çok deðer taþýmaktadýr.
Sonuç diðer bulgular (klinik, epileptoloji, EEG, strüktürel
ve fonksiyonel görüntüleme, psikopatoloji vb) ile birlikte
deðerlendirilmelidir. Nöropsikolojik semptomlarla lezyon
bölgesinin kesin olarak belirlenemediði durumlarda en
azýndan hangi hemisferde olduðu (lezyon lateralizasyonu)
saptanabilmektedir. Nöropsikolojik deðerlendirme
sonucunda ortaya konan lateralizasyon genellikle oldukça
yüksek oranda doðru tahmin edilmektedir (Akanuma
2003). Örneðin; konuþma bozukluklarý? dominan temporal
loba ait yapýsal veya epileptojen lezyonlara iþaret
etmektedir.
3. Elegankorteksin belirlenmesi: Ýlave yardýmcý incelemeler
(Wada testi, fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme,
elektrokortikal stimülasyon, magnetoensefalografi)
konuþma ve hafýza fonksiyonlarýnýn fonksiyonel
lateralizasyonunu (hemisfer dominansý) ve konuþma
merkezi ile diðer elegan, stratejik fonksiyonlu beyin
bölgeleri gibi cerrahi giriþim sýrasýnda korunma
zorunluluðu olan bölgeleri saptama imkaný vermektedir.
4. Postoperatif kognitif sonuçlar için prognostik faktörlerinin
saptanmasý: Epilepsi cerrahisinde en önemli noktalardan
birisi ameliyata baðlý konuþma ve hafýza defisitleri
geliþmesini önlemektir. Bu yüzden ameliyat sonrasý
dönemde oluþabilecek kognitif bozukluklarýn öngörerek
tespit edilmesi amacýyla prognoza yönelik konuþma ve
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hafýza testleri yapýlmaktadýr (Chelune 1992). Wada testi,
konuþma ve hafýza için fonksiyonel manyetik rezonans
görüntüleme, invazif tanýda kullanýlan elektrokortikal
stimülasyonlarýn sonuçlarý, cerrahi müdahaleye baðlý risk
azaltýlmasýna yardýmcý olurlar.
5. Ýzlem: Tedaviye dirençli epilepsiler; uzun seyreden,
(Alpherts 2006; Helmstaedter 1999;Liu 2003; Rausch
2003), birçok vakada ilave olan komplikasyonlarla
kötüleþen ve hastanýn psiþik, yaþam kalitesi ve kognitif
fonksiyonlarýný olumsuz etkileyen ilerleyici hastalýklardýr.
Kognitif ve psiþik fonksiyonlarýn temeldeki mevcut profilinin
çýkartýlmasý kronik epilepsilerde seyrin izlenmesi açýsýndan
önemli bir noktadýr.(Hermann 1996)
6. Ýktal ve post iktal nöropsikoloji: Konuþma, hafýza ve diðer
fonksiyonlarýn iktal ve postiktal incelenmesi; nöbet
baþlangýç bölgesi, nöbetin yayýlmasý ve nöbet özellikleri
hakkýnda bilgiler verebilir. (Chee 1993; Ficker 2001;
Privitera 1991; Steinhoff 1998;Yen 1996)
Nöropsikolojinin alanýna giren diðer önemli sorular; hastalýk
veya cerrahi müdahalenin kiþinin günlük hayatýna, iþ görme
kapasitesi ve hayat kalitesine etkileri (Hermann 1996),
bunlarýn kronik epilepsi hastalarýndaki psiþik komorbidite ve
kognitif performansý veya kognitif rehabilitasyonlarý ile olan
iliþkileridir.

Nöropsikolojik Taný
Nöropsikolojik incelemeler ideal olarak tecrübeli
nöropsikologlar tarafýndan uygulanýr. Kognitif fonksiyonlarýn
saptanmasýnda standardize edilmiþ psikometrik testler
kullanýlýr; bu sayede birçok merkezde cerrahi öncesi tanýda
benzer testler kullanýlýr (Dodrill 1978; Jones-Gotma 1991).
Öncelikle verbal hafýza, eksekütif (yürütücü) ve emosyonel
iþlevler test edilir. Hastanýn davranýþlarýný saptamak için özel
testler ve mülakatlar gerçekleþtirilir (Dodrill 1980).
Nöropsikolojik testler için de tüm diðer psikolojik testler için
de geçerli olan standartlar; objektiflik, güvenilirlik, geçerlidir.
Bunun dýþýnda takip eden incelemelerde örnekleme efektini
minimalize edebilmek için, uygulanan testlerin paralel
formlarý olmak zorundadýr. Hastaya cerrahi öncesi uygulanacak
bir çok inceleme bulunduðundan dolayý bu testlere harcanacak
zaman çok fazla olmamalýdýr. Ýncelemeler esnasýnda hastanýn
kiþisel performans ve genel durumu göz önüne alýnmalýdýr
(Örn: kiþisel tempo, motivasyon ve devam süresi, nöbetlerin
durmuþ olmasý, stabil medikasyon, stabil psiþik bulgu) Tablo
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2de cerrahi öncesi epilepsi tanýsýnda uygulanacak
nöropsikolojik testlerin psikometrik uygulama standartlarý
yer almaktadýr.
Konuþma
Konuþma en önemli fonksiyonlardan olup kognitif fonksiyon
ve süreçlerin bir çoðunun temelini oluþturmaktadýr (Örn:
iletiþim, hafýza). Epilepsi hastalarýnýn konuþma fonksiyonunun
iktal(Dinner 1981, Doddy 1992, Holtzman 1978, Wells
1992), post iktal (Gabr 1989, Koerner 1988) ve interiktal
fazlarda deðerlendirilmesi önem taþýmaktadýr. Diðer yandan

lisan fonksiyonlarýný etkileyen (okuma vb.) refleks epilepsiler
de bilinmektedir. (Koustromanidis 1998, Radhakrishnan
1995) TLE veya FLEli hastalarda interiktal dönemde
konuþmanýn deðerlendirilmesi için yapýlan deðerlendirmeler;
spontan konuþma, konuþulaný anlama, yazýlý lisan (okuma ve
yazma), adlandýrma ve konuþma üretmenin deðerlendirilmesi
þeklindedir. Konuþma fonksiyon bozukluklarý özellikle sol
TLEli hastalar için söz konusudur. Bunlar interiktal olarak
adlandýrma defisitleri ve kelime listeleri üretme veya daha
kompleks konuþma fonksiyon bozukluklarý þeklindedir. Örn.
okuduðunu anlama güçlüðü veya adlandýrma ve üretme

Tablo 2. Epilepsi Araþtýrmalarý Esnasýnda Sýklýkla Yararlanýlan Testler
Alan

Test yöntemi

Yazarlar

Zeka
-Verbal zeka
-Genel zeka

Çoktan seçmeli-kelime bulma-zeka testi(MWT-B)
Wechsler- Eriþkinler için zeka testi (WIE)

Lehrl S
Wechsler D, A.M.
Neubauer A, Horn R

Sözel öðrenme ve anlama becerisi testi(VLMT)
Sözel ve görsel anlama becerisi testi(VVM)
Sözel ve sözel olmayan öðrenme testi(VLT/NVLT)
Wechsler-Bellek testi

Helmstaedter C,Lendt M,L.S
Schellig D, S.B
Sturm W, Willmes K
Wechsler D, Harting C
Markowitsch HJ N.H

Konuþma
-Konuþmayý anlama

Token testi

-Konfrontasyon

Adlandýrma

-Konfrontasyon

Boston Naming test

Huber W, Poeck K
W.D, Willmes K
Huber W, P.K
Weniger D, Willmes K
Kaplan EF, Goodglass H Weintraub S

Trail making test A ve B

Reitan RM,T.TN

Bellek
-Sözel bellek
-Sözel ve görsel bellek
-Sözel ve görsel bellek
-Genel, sözell ve
görsel bellek

Frontalyürütücü (eksekütif) fonksiyonlar
-Mental deðiþtirme
yetisi
-Kelime akýcýlýðý
Tahmin
-Soyut düþünme
-Vizüomotor yürütücü fonksiyonlar
Yürütme fonksiyonu
Dikkat
-Dikkat bozukluðu,
çalýþma belleði
-Dikkati sürdürme

Regensburger kelime akýcýlýðý testi(RWT) Aschenbrenner S, T.O
Lange KW
Kognitif tahmin testi(TKS)
Brand M,K.E,K.J
Wisconsin Kart ayýrma Testi
Grant DA, Berg EA
Epitrack
Helmstaedter C, L.M

Sayma bozukluðu (Wechsler bellek testi
revize edilmiþ)
Dikkati sürdürme(Dikkat kontrolü testinden)

Wechsler D, Harting C
M.HJ, N.H
Calabrese P, D.K
Zimmermann P, F.B

Jackson Hesaplama testi

Jackson M 1986

Edinburgh Handedness test
Grooved Pegboard test

Oldfield RC
Klove H

Psiþik durum

Hastane depresyon ve anksiyete skalasý
Almanca versiyon (HADS-D)

Herrrmann C, Buss U
Snaith RP

Yaþam kalitesi

(WHOQOL-BREF)

Angermeyer MC, Kilian R
Matschinger H

Sayýsal iþlev
-Kafadan hesaplama
Baskýn el, motor fonksiyon
-Baskýn el
-El Motor fonksiyonu
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esnasýndaki defisitlerden kaynaklanmaktadýr.18,19 (Hermann
1992,1997; Howell 1994, Sawrie 2000). Okuma
bozukluklarýna da, TLE hastalarýnda daha sýk rastlanmaktadýr
(Breier 1997) Dil becerisi ile ilgili kayýplar fenomenolojik
olarak motor konuþma bozukluklarýndan (Disartri, speech
arrest, konuþmayý baþlatma bozukluðu vb.) ayrýlmalýdýrlar.
Ýlkinde baskýn hemisfer tarafýndaki perisilvien bölge, temporal
ve frontal loblarda lezyonlar söz konusu iken diðerlerinde
lezyonlar aðýrlýklý olarak sensorimotor korteks (Santral bölge,
SMA), bazal ganglion ve serebellumda görülür. Ýktal ve hatta
interiktal dil beceri defisitleri temporal lobdaki bir lezyona
veya nöbet odaðýna iþaret edici özelliktedir.20 (Busch 2005;
Glosser 2003; Raspall 2005) Dil becerisi ile ilgili defisitlerin
lokalizasyonu sýralanýrken, TLEdeki atipik lokalize (sað
dominant veya bilateral) konuþma fonksiyonu, %30 oranýnda
ekstra temporal epilepsi odaðý olasýlýðý da dikkate alýnmalýdýr
(Benke 2006; Goldmann 2005; Isaacs 2006; Springer 1999;
Weber 2006). Bu rakamlar inceleme metoduna (Klinik, Wada
testi, PET, fMRI vb) göre deðiþkenlik göstermektedirler.
Atipik dominan hemisfer, total sað hemisfer dominansý
formunda, bilateral çift reprezantasyon, tek veya çift taraflý
subfonksiyon reprezantasyonu þeklinde olabilir (Helmstaedter
1997, Kurthen 1994) ve sýklýkla çift taraflý veya ekstra
temporal lezyonlar da bulunur (Duchowny, 1996; Jabbour
2004; Woods 1988). Temporal lobla ilgili komplike olmayan
epilepsi cerrahisi genel olarak konuþmada bozukluk meydana
getirmez.15 (Davies 1995, Hermann 1998) Ameliyat sonrasý
olasý bir kayýp için risk faktörleri; hastalýðýn kýsa süredir var
olmasý, ileri yaþ, multipl lezyonlar ve perioperatif
komplikasyonlardýr.21 (Bartha 2004; Bell 2000,2002; Devinsky
1993; Stafiniak 1990) Son olarak konuþma fonksiyonu için
kor unmuþ bir hafýzaya da ihtiyaç vardýr, çünkü
anatomofizyolojik olarak lateral neokorteks ile hippokampus
formasyonu iliþkilidir.(Hermann 1988,1992; Ojemann 1999;
Sawrie 2000).
Bellek
Bellek bozukluklarý kronik TLE hastalarýnda en sýk rastlanan
rahatsýzlýklardandýr. Tetkik esnasýnda beyinde spesifik
lezyonlar tarafýndan selektif olarak bozulabilecek farklý bellek
sistemleri incelenmektedir (Budson 2005). Bellek sistemleri;
zamansal boyuta (kýsa, uzun süreli), kaydedilen içeriðin tipine,
modaliteye (sözel, görsel), kliniðe, bilinçli öðrenilme derecesine
göre ayrýþtýrýlýr. Buna göre, kodlama, tutma, çaðýrma ve
tekrar tanýma gibi farklý süreçler birbirinden ayrýlmaktadýr.
Ýnformasyonlarý kýsa süreli tutma ve manipüle etme çalýþma
belleði (working memory) ile saðlanmaktadýr, bu süreçte bir
çok alt sistem görev almaktadýr ve kompleks içeriklerin
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birarada çalýþmasýna ihtiyaç vardýr (Örn: kafadan hesap
yapma, kelimeleri anlama). Uzun süreli bellek, açýklama
belleði (declarative memory)(bilinçli olarak, daha önce yaþanan
süreçlerin veya öðrenilenlerin hatýrlanmasý (Squiere 1993)
ve içerik belleði (Bilinçli olmaksýzýn öðrenilenler, edinilen
tecrübeler) üzerine kurulmuþtur. Açýklama veya bildirim
belleðinden hatýrlanan veya yeniden tanýnan içerikler
anlaþýlmakta olup bunlar ya kiþinin kendi yaþadýklarýndan
edindikleri (episodik bellek) yada genel yaþam bilgilerini
(semantik bellek) kapsamaktadýr. Episodik bellek fonksiyonu
TLEli hastalarda özellikle sýk etkilenmektedir, çünkü bu
fonksiyon TLEli hastalarda sýklýkla zarar gören temporal
loblarýn mezial bölgesinde lokalizedir.22 (Hippokampus,
entorhinal ve parahipokampal korteks) TLEli hastalar yeni
içerikleri öðrenmekte, kayýt etmekte ve uzun süreli bellekten
geri çaðýrmakta güçlük çekerler (Helmstaedter 2001; Hermann
1987,1997). Özellikle uzun zaman geçtikten sonra sözel bir
verinin geri çaðýrýlmasýnda ileri derecede sýkýntý çekerler
(Blake 2000,Miller 1993). Ayrýca çalýþma belleði (Grippo
1996, Krauss 1997) ve otobiyografik (Viskontas 2000)
bellekte de sorunlar olabildiði yazýlmýþtýr. Ayrýca, TLEli
hastalarýn bir çoðu semantik hafýza bakýmýndan da kayýplar
gösterir (Bergin 2000; Giovagnoli, 2005; Lah, 2006; NKaoua
2001, Viskontas 2002; Voltzenlogel 2006). Birçok çalýþmada
TLEli hastalarýn kendi bellek fonksiyonlarý hakkýnda kötü
tahminlere sahip olduðu gösterilmiþtir.23 (Gleissner 1998;
McGlone 1991; Sawrie 1999) Bu yüzden depresyon ve
psikososyal faktörler gibi komorbiditeleri dikkate alarak
tarafsýz ve kapsamlý bir inceleme gerekmektedir.
Yeterli bir bellek incelemesi her zaman sözel ve görsel içerikleri
kapsar. Hatýrlanan bilgilerin (sözel, görsel, kombine, emosyonel
komponent vb) tip ve modalitesi bellek fonksiyonlarý ve ayný
zamanda baskýn taraflala ilgili ipucu verir veya bir
hippokampustaki lezyon için yol göstericidir. Bellek
defisitlerinin modalite özellikleri, nöbetin kaynak aldýðý
tarafla ilgili ipuçlarý saðlar. Kelime, konu, hece gibi sözel
komponentlerin geri çaðrýlmasýndaki defisitler dominant
hippokampus (genellikle sol); çehre (yüz), örnek, topografik
bilgilerin hatýrlanmasýndaki problemler ise dominant olmayan
hemisferle ilgili olarak kabul edilmektedir (Chelune 1991;
Crane 2002; Loring 1988; Miller 1993; Nunn 1998). Ayrýca
sað taraflý TLE ile görsel hafýza defisitleri arasýnda tutarlý
bir baðlantý bulunamamýþtýr (Barr 1997; Ivnik 1987).
Konuþmadan baðýmsýz olan görsel hafýzanýn tespitindeki
zorluklar buna neden olarak görülebilmektedir. Geçici sözel
veya görsel amnezi mevcudiyeti olan gruplar incelendiðinde
heterojen sonuçlar ortaya çýkmaktadýr. Loring ve arkadaþlarý
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sol taraflý konuþma fonksiyon baskýnlýðý ve unilateral temporal
lop epilepsisi olan 101 hastada çeþitli bellek testleri ile
inceleme yapmýþtýr. Grup mukayeseleri sað TLE hastalarý
için anlamlý oranda düþük görsel bellek skorlarý göstermekte
iken, sol TLEli hastalarda anlamlý olmayan oranda düþüþ
gösteren sözel bellek fonksiyonlarý olduðunu göstermiþtir.
Sözel bellek eksi görsel bellek skorlarýnýn oransýzlýk
mukayesesinde de anlamlý fark ortaya konmuþtur. Loring ve
arkadaþlarýnca önerilen kriterlere göre hastalar bellek
sonuçlarýna göre sol TLE için 20/34 ve sað TLE için 15/20
oranýnda doðru olarak sýnýflandýrýlmýþtýr. Bir çalýþmada
(Albert 2005), 68 hastanýn bellek profilini selektif
Amigdalohippokampektomiden (AHE) önce ve 3 ay sonra
incelemiþtir. Sözel, görsel öðrenme ve hatýrlama performanslarý
analiz edilmiþtir. Sol TLEli hastalarda sözel ve görsel bellek
sað TLEli hastalara oranla daha kötü olarak bulunmuþtur
(AHE öncesi ve sonrasý). Bellek fonksiyonlarýnda beklenen
asimetri (görsel fonksiyonlara göre daha kötü sözel fonksiyon)
sol TLEli hastalarda %50 bulunmuþ olup , ancak operasyon
sonrasýnda %68 oranýna çýktýðý görülmüþtür. Sað TLEli
hastalar grubunda beklenen asimetri; ameliyat öncesi %47
ve ameliyat sonrasý %53 olarak görülmüþtür. Bellek
fonksiyonlarýnda gözlenen asimetri, her iki gruptan birine
doðru ( sol veya sað) bir belirlemeye yönelik güvenli bir durum
yaratmamýþtýr. Sol taraftan opere olan hastalarýn %35inde
ve sað taraftan opere olan hastalarýn %36sýnda sözel ve
görsel bellek fonksiyonunda deðiþiklikler gözlenmiþtir. Benzer
neticeler baþka çalýþmalarda da yer almaktadýr (Grammaldo
2006). Buna karþýn baþka gruplara ait karþýt neticeler de
bulunmaktadýr (Pillon 1999). lateralizasyonunu zorlaþtýran
faktörler olarak; hippokampus sklerozunun olmamasý, multipl
lezyon olmasý, belirsiz hemisfer baskýnlýðý veya plastisite
nedeniyle atipik lateralizasyon tanýmlanmaktadýr. Nadiren
bellek incelemelerine dayanarak farklý çalýþma düzenleri olan
iki hippokampal sistemin katý olarak bir hemisfer yönü
belirlenmesinin oldukça güç olarak deðerlendirildiði durumlar
ile karþýlaþýlabilmektedir.
Sözel bellek kaybý, temporal loba yönelik ve özellikle dominant
temporal lob rezeksiyonunun söz konusu olduðu beyin cerrahisi
giriþimleri sonrasý görülmesi muhtemel kognitif yan
etkilerdendir. Postoperatif dönemdeki episodik bellek
bozukluklarýnýn oraný deðiþkendir (Martin 1998). Kognitif
kayýplar genel olarak baþlangýçtaki durumla iliþkilidir,
baþlangýç durumu ne kadar iyi ise kayýp beklentisi o derece
yüksek olur (Chelune 1991; Helmstaedter 2000; Leijten
2005; Rausch 2003; Stroup 2003). Bu, ortalamanýn üzerinde
bellek fonksiyonlarýna sahip hastalar için oluþacak kaybýn

daha fazla olacaðý anlamýný taþýmaktadýr. Bu durumu etkileyen
diðer faktörler ise geniþ çaplý rezeksiyon (Helmstaedter 2002),
sol hemisfer baskýnlýðý21, hastalýðýn geç dönemde oluþmasý
ve ileri yaþtýr (Chelune 1991, Gleissner 2002,
Helmstaedter1998; Hermann 1995; Seidenberg 1997). Genç
hastalar yüksek farklýlaþma kapasitesi sayesinde daha iyi
kompansasyon imkanýna sahiptir. Bu varsayým, þiddetli ve
özellikle global (sözel artý figüral) bellek defisitleri yapan ve
erken yaþlarda oluþan hastalýklarýn sonuçlarýnýn sergilendiði
bazý çalýþmalar ile ters düþmektedir (Lespinet 2002). Ayrýca
erkek cinsiyeti21 (Davies 1998; Trennery 1995), hippokampus
sklerozu olmayýþý ( Hermann 1995; Mc Milan 1987; Rausch
1993; Sass 1990; York 2003), sklerotik olmayan taraftaki
hippokampusun rezeksiyonu (Seidenberg 1996), preoperatif
hippokampus nöron kaybý24 (Trennery 1993) ve müdahale
sonrasý persistan nöbetler (Novelly 1984) önemli olumsuz
etkileyici rol oynamaktadýr. Ameliyat sonrasý fonksiyon
bozukluklarý akut fazdan sonra düzelme gösterebilir, bunun
nedeni muhtemelen nöral neo-organizasyon veya rahatsýzlýðý
oluþturan epileptik aktivitenin ortadan kaldýrýlmýþ olmasýdýr
(Helmstaedter1998). Bu durum özellikle sað TLE hastalarýnda
sýk görülür. Bir meta analizde (Lee 2002), temporal lobektomi
öncesi ve sonrasý sözel ve sözel olmayan belleðin araþtýrýldýðý
33 çalýþma incelenmiþtir. Sözel bellek testleri genel olarak
sol hemisfer disfonksiyonuna selektif olarak duyarlýlýk
göstermektedirler. Sol hemisfere yönelik giriþimlerde sözel
bellek fonksiyonlarýnda açýk bir bozulmaya rastlanýrken,
bununla birlikte sözel olmayan bellek fonksiyonlarýnda bir
iyileþme gözlemlenmektedir. Sað hemisfer disfonksiyonlarýnda
ise daha az homojen sonuçlar elde edilmiþtir. Bulgular, epilepsi
lateralizasyonu ve cerrahi giriþimin sözel belleði açýkça
etkilediðini ortaya koymaktadýr (Gleissner 2004). Ameliyat
sonrasý materyal spesifik bellek bozukluklarý üzerine yapýlan
tartýþmalar içinde operasyon metodu da dikkate alýnmalýdýr.
Birkaç çalýþmada; selektif AHE sonrasý (Wieser 1982) 2/3
temporal rezeksiyona (Birri 1982; Gonser 1986; Helmstaedter
1996; Joo 2005; Paglioli 2006; Stefan 1996) nazaran daha
az materyal spesifik defisit meydana geldiði gösterilmiþtir.
Diðer otörler operasyon tekniði ile ameliyat sonrasý bellek
durumu arasýnda belirgin bir iliþki gösterememiþlerdir (JonasGotman 1997). Ameliyat sonrasý bellek fonksiyonlarýnýn uzun
dönemde seyrini deðerlendiren az sayýda çalýþma mevcuttur
ve bunlarda bellek fonksiyonlarýnýn çoðunlukla ayný kaldýðý,
az sayýda da defisit artýþý bildirilmektedir (Alpherts 2006;
Rausch 2003). Nöbetlerin ortadan kalkmasý önemli pozitif
bir faktör olarak gözükmektedir (Helmstaedter 2003). 12
aylýk takip neticeleri, uzun süreli sonuçlar hakkýnda öngörü
vermektedir (Jutila 2002, Salanova 1999). Sonuç olarak;
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temporal loba yönelik cerrahi giriþimler belirgin bellek
kayýplarýna yol açabilmekte olup bu durum özellikle önceki
fonksiyonlarýn yüksek olmasý ve hastalýðýn kýsa süredir
bulunmasý durumunda daha þiddetlidir. Sözel bellek kayýplarý
özellikle sol taraflý TLEli hastalarda daha sýktýr ve ciddi bir
risk faktörü olarak dikkate alýnmak zorundadýr (Gleissner
2002; Stroup 2003).
Diðer kognitif fonksiyonlar
Kronik epilepsi hastalýklarýnda genel olarak kognitif
fonksiyonlarda gerileme sýkça rastlanan bir durumdur. Bu
genellikle etkilenen bölge ile, hasarýn perinatal veya erken
çocukluk döneminde olmasý ile iliþkilidir (Jones-Gotman
1991). Dikkat, frontal yürütücü fonksiyonlar, sayýsal
fonksiyonlar, uzamsal iþlevler, kompleks motor ve emosyonel
iþlevler kronik epilepsi hastalarýnda sýklýkla deðiþim gösteren
fonksiyonlardandýr ve bunlar testlerde ortaya konabilir
(Helmstaedter 2000; Jones-Gotman 1993; Weber 2006;
Woods 1988). Hemisfer baskýnlýðýnýn tespitinde sýklýkla
indirekt gösterge olarak kullanýlan el alýnmaktadýr. Baskýn
kullanýmdaki el sorgulanarak veya hassas motor inceleme ile
tespit edilir. Kullanýlan el ile konuþmadan sorumlu baskýn
hemisfer arasýndaki iliþki ise komplekstir. Sað elini
kullananlarda atipik konuþma lateralizasyonu %4-10 oranýnda
iken, solaklarda bu durum %30 - %70 olarak bulunmuþtur
(Isaacs 2006; Khedr 2002; Knecht 2000). Dikkat, bir
kavramlar toplamý olup, birçok faktör yanýnda; basit
psikomotor reaksiyon zamaný, dikkat süresi, selektif dikkat,
yetilerini içermektedir. Bu alt fonksiyonlar genellikle bilgisayar
destekli testler ile deðerlendirilmekte olup, doðrudan dikkat
bozukluðu, çalýþma belleði fonsiyonu (sözel ve görsel), rakamsal
görevleri de içermektedirler. Dikkat ve yürütücü fonksiyonlarýn
(Örn: görsel motor planlama, çalýþma belleði, deðiþtirme
becerisi, kelime akýcýlýðý) deðerlendirilmesi; tedavi
düzenlenmesi, doz deðiþimleri, intoksikasyonlar, ve muhtemel
subkortikal nöbet aktivasyonlarý hakkýnda ilave bilgiler
verebilmektedir (Aldenkamp 2003; Fritz 2005; Kockelmann
2003; Lutz 2005). Frontal yürütücü fonksiyonlar altýnda;
planlama, sýralama, baskýlama, çalýþma belleði, akýcýlýk
(örneðin kelime dizileri üretmek), soyutlama, monitörize
etmek ve meta kognitif performanslar sýralanmaktadýrlar.
Bu performanslarda meydana gelen bozukluklar fonksiyonlar
açýsýndan önemli rolü olmasýna raðmen, frontal yapýlarýn
diðer beyin bölgeleri (frontal, temporal, parital loblar, baza
ganglion) ile geniþ baðlantý larý olmasý nedeni ile genellikle
çok az lokalizasyon veya lateralizasyon bulgusu verirler ve
sýklýkla tüm profilin deðerlendirilmesi ile tanýmlanabilirler.l
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Frontal lob, davranýþ kontrolü, sosyal fonksiyonlar ve emosyonel
iþlevlerin büyük bir bölümünü yürütmektedir ve bunlarýn
psikometrik olarak test edilmesi kolay deðildir (Farrant 2005;
Helmstaedter 2001). Frontal yürütücü fonksiyonlarda
bozulmalar FLE hastalarýnda (Helmstaedter 1998, Mc Donald
2005, Schulmann 2000) oluþtuðu gibi TLE ( Busch 2005,
Hermann 1998,1995; Martin 2000) hastalarýnda da meydana
gelmektedir. Hesaplama veya diðer becerilerle ilgili
fonsiyonlarýn kaybýnýn belirlenmesi bazý özel durumlarda
lokalize edici deðer taþýr (Delazer 2004,2005) ve esasen
kognitif yapý hakkýnda çok deðerli bulgular verirler. Kapsamlý
bir nöropsikolojik deðerlendirme ek olarak kiþinin saðlýk
durumu (depresyon, korku)(Hermann 2006), oryantasyonu
ve yaþam kalitesi (WHOQOOL- Dünya saðlýk örgütü yaþam
kalitesi deðerlendirmesi) (Angermayer 2000; Perrine 1995)
hakkýnda da bilgiler içerir.
Emosyonlar, motor, fizyolojik ve kognitif katmanlarda
oluþturulan, kýsa süreli reaksiyon örnekleridirler. Emosyonel
deneyimler ve iþlevlerin FLE ve TLElilerde nöbet ve interiktal
dönemde önemli rolü vardýr (Biraben 2001; Grant 2006;
Strauss 1982). Kompleks parsiyel nöbetleri olan hastalarýn
%50sinde nöbetsizolan dönemlerde duygusal bozukluklar
(sýklýkla depresyon) ve korku bozukluklarý tarzýnda
rahatsýzlýklar görülmektedir (Boro 2003; Gilliam 2006).
Emosyonun nöral substratý limbik sistemdir. Emosyonel
durumun yüzde oluþturduðu ifade ile ilgili olan strüktürel
yapýlar olarak; oksipitotemporal bölge, amigdala, bazal
ganglion ve sað parietal korteks sorumludur. Emosyonel
görünüþ ve deðerlendirme nöropsikolojik olarak test
edilebilmektedir, buna örnek olarak emosyonel yüz ifadeleri
deðiþimi (Ekman 1994, Hoheisel 2005), görsel emosyonel
uyaranlar ile içerik birleþiminin normalizasyonu (pozitifnötral,negatif) ve aktivasyon gösterilebilir (çok veya az)(Lang
1998). Epilepsi cerrahisi uygulanmýþ olan hastalar üzerinde
yapýlan incelemeler emosyonel iþlevlerin nöral korelasyonu
ile ilgili bilgilerde belirgin geliþme saðlamýþtýr (Adolphs 2002,
Anderson 2000). Sað temporal lob rezeksiyonu yapýlan
hastalarda, sol temporal lob rezeke edilenlere göre belirgin
olarak artmýþ sýklýkta emosyonel yüz ifadelerine rastlanmakta
ve bu en sýk olarak korku ifadesi tarzýnda olmaktadýr (Adolphs
2001). Epilepsi cerrahisi öncesi global olarak bir olumsuzluk
bulunmayan (Glogau 2004), sadece sað mezial temporal lob
epilepsisi olanlarda korkulu yüz ifadesi problemi sýkça
görülmektedir (Lehner- Baum Gartner2004; Meletti 2003).
Amigdala ve orbitofrontal kortekste lezyonu olan hastalarda,
lezyonun bulunduðu taraftan baðýmsýz olarak emosyonel
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yüz ifadesini tanýma becerisinde olumsuz etkilenme görülür
(Adolphs 2001; Boucsein 2001; Brierley 2004; Farrant
2005). Bu sonuçlar limbik sistem fonksiyon larýnýn ameliyat
öncesi dönemde örneðin fMRI gibi tekniklerin yardýmýyla
deðerlendirilmesinin ne kadar gerekli olduðunu göstermektedir
(Schacher 2006).
Spesifik inceleme teknikleri
Nöropsikolojik fonksiyonlarýn ve özellikle konuþma ve bellek
fonksiyonlarýnýn kesin fonksiyonel lokalizasyonunun ve
lateralizasyonunun tespiti için özel inceleme teknikleri
kullanýlmakta olup bunlara kýsaca deðinilecektir. Bu gruba
ait olanlar arasýnda; karotis içine amobarbital enjeksiyonu
(Wada testi), fonksiyonel görüntüleme (fonksiyonel magnetik
rezonans görüntüleme (f-MRI), pozitron emisyon tomografisi
(PET), transkranial doppler incelemesi (TKD), olaya baðlý
potansiyellerin incelenmesi (OBP), magnetoensefalografi
(MEG), elektrokortikal stimülasyon yer almaktadýr. Bu
teknikler müþtereken yüksek teknik standartlara ve özel
bilgilere sahip olmayý gerektirir, genellikle standardize
deðildirler ve bir kýsmý invazivdirler (Wada testi, kortikal
stimülasyon). Wada testinde (Dinner 1992; Kurthen 1994;
Loring 1994; Wada 1949) beynin bir yarýsý, internal karotid
arter içine yapýlan enjeksiyon ile anestezi altýna alýnmakta
ve anestezi etkisinde olmayan diðer yarýnýn kognitif
fonksiyonlarý kontrol edilmektedir. Wada testinin
gerçekleþtirilmesi, sol temporal lob operasyonu planlanan
hastalarda; sol elini kullanan veya aile anamnezinde sol el
kullanýmý olanlarda, erken dönemlerde oluþmuþ sol hemisfer
lezyonu olanlarda (tümör, travma, anomali) ve bilinen
geliþimsel kusuru olanlarda özellikle gerekmektedir (Miller
2003). Diðer endikasyonlar içerisinde EEG de, semiyolojik
veya bellek deðerlendirmesinde, bilateral belirtilerin varlýðý
perisilvien bölge etrafýnda topektomi olmasýdýr (Jones-Gotman
1991). Wada incelemeleri konuþma lateralizasyonunun
saptanmasý için kendini ispat etmiþ olup þu an için hala altýn
standart olarak kabul görmektedir. Dominant hippokampusun
tespiti (Rausch 1992) veya nöbet odaðýnýn lateralizasyonu
(Alpherts 2000; Bell 2000; Lee 2003) için ise Wada testinin
güvenilirliði belirgin olarak daha azdýr. Nöbetlerin ortadan
kaldýrýlmasýnýn ve ameliyat sonrasý dönem için amnestik
defisit beklentisi açýsýndan hastalýklý olmayan hippokampusun
fonksiyonel bütünlüðünün deðerlendirilmesi ile ilgili görüþler
de çeliþkilidir (Bell 2000; Breier 1997; Chiaravallotti 2001;
Cohen Gadol 2004; Diaz Arrastia 2002; Lacruz 2004; Loring
1990,1994). Ýnvazif bir giriþim (anjiografi, anestezi kullanýmý)
olmasý dýþýnda Wada testinin diðer dezavantajlarý; uygulama
standardizasyonundan yoksun olmasý (Baxendale 2003; Dodrill

1997) ve gerçek anlamda standart bir deðerlendirmesi
bulunmamasýdýr (Baxendale 2003; Grote 1999; Hart 1991;
Kim 2000; Kurthen 1992; Meador 1997; Perrine 1995;
Setoain 2004; Simkins 2000). Wada testinin sellektif
varyantlarýnda (Hajek 1998; Jack 1989; petersen 1992;
Stabell 2004; Urbach 2001; Wieser 1997) bellek ve
konuþmadan sor umlu bölgelerin inaktivasyonu
gerçekleþtirilmekte ve daha iyi sonuçlar çýkarmayý olasý
kýlmaktadýr. Bu tekniklerin ameliyat sonrasý bellek kapasitesi
bakýmýndan teþhis deðeri taþýyýp taþýmadýðý þimdilik cevap
bekleyen bir sorudur. Ýnvazifliði azaltmak ve hemisferler
içerisinde konuþma ve bellekle alakalý bölgelerin
haritalandýrýlmasý amacý ile artan oranda fonksiyonel
görüntüleme yöntemlerinden yararlanýlmaktadýr. Bunlar
içerisinde PET (Blaxton 1996; Gaillard 2000; Henke 2003;
Hunter 1999; Salanova 1998) ve özellikle f-MRI incelemeleri
yer almaktadýr. Wada testi sonuçlarý ile konuþmaya yönelik
f-MRI sonuçlarýnýn mukayese edildiði bazý incelemeler (Benke
2006; Binder 1996; Ramsey 2001; Fernandez 2001) birbirine
uyum göstermekteyken bir kýsým incelemede bu görülmemiþtir
(Rutten 2002; Sabsevitz 2003; Woemann 2003). Son
zamanlarda bellek f-MRI deðeri her iki hippokampusun
fonksiyon kontrolünde test edilmektedir (Binder 2005; Golby
2002; Janzsky 2005; Rabin 2004; Richardson 2006; Schacher
2006). Þu ana kadar klinikte uygulanan f-MRI çalýþmalarýnda
teknik parametreler, deðerlendirme (Adcock 2003; Gaillard
2002; Jansen 2006), kullanýlan konuþma ve belleðe yönelik
paradigmasý ve bunlardan elde edilen sonuçlar önemli
deðiþkenlikler göstermiþtir. Burada dikkate alýnmasý gereken;
incelemeye alýnan hasta gruplarýnýn heterojen olduðu ve
birçok faktörün þu an bilmediðimiz etkilerde bulunduðudur.
Örnek olarak lezyon tipi ( Bellgovan 1998; Ulmer 2002),
hemisferler içi (Billingsley 2001) ve hemisferler arasý25
(Thivard 2005) plastisite, epileptik aktivitenin etkisi (Janzky
2004) veya antikonvülzanlar (Jokeit 2001) verilebilir. f-MRI
incelemelerinde; yöntemin geliþtirilmesinin saðlanmasý ve
validasyonu (Roux 2003) ile gelecekte fonksiyonel
deðerlendirme ve lokalizasyon için önemli bir baþvuru aracý
olmasý beklenir. Transkraniyal dopler incelemesi invazif
olmayan, klinik kaný ile konuþma lateralizasyonunun ortaya
konduðu (Kneht 2000), genellikle Wada testi ile benzer sonuç
veren (Kneht 1998; Rihs 1999) bir uygulamadýr. Olaya baðlý
potansiyellerin incelenmesi de epilepsi araþtýrmasýnda ve
benzer olarak hemisfer asimetrisi tespitinde (Gerschlager
1998), amnestik performansta (Wieser 2003), özel
hippokampus lezyonlarýna yönelik olarak (Grunwald 1998;
Vannucci 2003) kullanýlan bir yöntemdir. Ýnvazif incelemeler
içinde uzun zamandýr konuþma ve bellek haritalamasý için
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kullanýlan elektrokortikal stimülasyon da yer almaktadýr. Bu
ameliyat öncesi hippokampusa yerleþtirilen yüzeyel ve derin
elektrotlar aracýlýðý ile (Coleshill 2004) ve ameliyat esnasýnda
kranyotomisi yapýlmýþ uyanýk hastalarda (Hamberger 2005;
Ojemann 1989,2002; Roux 2004) gerçekleþtirilmektedir. Bu
yöntem teknik olarak zor ve zorlayýcý olmasýna raðmen,
cerrah için elegan bölgelerin ortaya konmasýný saðlamaktadýr.
Bu stimülasyonlar sayesinde, konuþma bölgelerinin bireysel
olarak deðiþkenlik gösterdiði ve tek tek konuþma
modalitelerinin (adlandýrma, okuma, seri konuþma, fiil
türetme) bilinguel hastada bölgesel olarak farklý temsil
edildiði gösterilmiþtir (Bathnagar 2000; Kral 2006; Lucas
2004; Schwartz 1999). Kullanýma yeni giren tekniklerden
olan magnetoensefalografi gibi incelemeler de konuþma
fonksiyonu ve diðer kognitif fonksiyonlarý lokalize etmek
amacýyla uygulanmaktadýr.15 (Bowyer 2004; Breier 1999;
Simos 1998; Szymanski 2001)
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Sonuçlar
Nöropsikolojik deðerlendirme epilepsi cerrahisinin önemli
bir bileþenidir. Bu deðerlendirme, epilepsinin serebral
fonksiyonlar üzerine etkisini ortaya koyar, hastadaki bireysel
fonksiyonel bozukluklarýn deðerlendirilmesini saðlar ve
ameliyat sonrasý dönem kognitif durum için bir öngörü
meydana getirir. Birçok hastada nöropsikolojik deðerlendirme
sonucunda nöbet özellikleri, odak ve lezyon lokalizasyonu
daha iyi ortaya konulabilmektedir. Spesifik incelemeler
kombine edilerek ,bireysel hemisfer baskýnlýðý, kognitif
fonksiyonlarýn lokalizasyonu ve plastisitenin ortaya konmasý
mümkündür. Nöropsikolojinin, epilepsi deðerlendirmesinde
aðýrlýklý bir katkýsý bulunmakta olup, bu etkisini epileptoloji
ve beyin cerrahisinden elde edilen bulgular ile birlikte
yorumlanmasý ile saðlamaktadýr.
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