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Parsiyel Epilepside ‹nteriktal Epileptiform Deﬂarjlar›n
Saptanmas›nda Uzun Süreli Rutin ‹nteriktal EEG’nin Yeri
The Role of Long-Term Routine Interictal EEG Monitoring
in Detecting Interictal Epileptiform Discharges in Partial Epilepsy
Necdet KARLI, ‹brahim BORA
Epilepsi 2002;8(1):16-20

Amaç: Rutin interiktal elektroensefalografinin (EEG) görece k›sa olan süresi, parsiyel epilepside interiktal epileptiform deﬂarjlar›n (‹ED) kay›t ﬂans›n› azaltmaktad›r. Bu çal›ﬂmada uzun süreli rutin interiktal EEG’nin (USR‹-EEG) parsiyel epilepsili hastalarda rutin kullan›m›n› araﬂt›rd›k.

Objectives: Due to short recording time allocated to routine EEG monitoring, interictal epileptiform discharges
(IEDs) may be difficult to detect in patients with partial
epilepsy. We evaluated the role of long-term routine interictal EEG (LTRI-EEG) in detecting IEDs in partial epilepsy.

Hastalar ve Yöntemler: Çal›ﬂmam›za 37’si temporal
lob epilepsisi (TLE), 16’s› ekstratemporal epilepsi tan›s› ile takip edilmekte olan parsiyel epilepsili 53 hasta
(26 erkek, 27 kad›n; ort. yaﬂ 31.9; da¤›l›m 6-72) al›nd›.
Tüm hastalarda 30 dakika süreli rutin interiktal EEG ve
bir saatlik normal, bir saatlik uyku deprivasyonlu USR‹EEG çekildi. Elektroensefalografiler normal, belirsiz, fokal, lateralize ya da jeneralize olarak s›n›fland›r›ld› ve
hastan›n nöbet tipi ile uyumu araﬂt›r›ld›.

Patients and Methods: Fifty-three patients with partial
epilepsy (26 males, 27 females; mean age 31.9 years;
range 6 to 72 years) had diagnoses of temporal lobe epilepsy (n=36) and extra-temporal epilepsy (n=16). Routine interictal EEGs for 30 minutes and one-hour routine and onehour sleep deprivation EEGs were obtained. EEG recordings were classified as normal, unknown, focal, lateralized,
and generalized. Clinical correlations were sought between
focal and lateralized EEGs and seizure types.

Bulgular: Uzun süreli rutin interiktal EEG, TLE’li hastalar›n %81’inde ve ekstratemporal epilepsili hastalar›n
%87.5’inde klinik ile uyumlu bulgu verirken, rutin interiktal EEG için bu oranlar s›ras›yla %40.5 ve %62.5 bulundu. Temporal lob epilepsili hastalarda, USR‹-EEG’nin,
rutin interiktal EEG’ye üstünlü¤ü istatistiksel aç›dan da
anlaml›yd› (p<0.01). ‹ki yöntem aras›nda ekstratemporal epilepsili hastalarda anlaml› bir farkl›l›k saptanmad›.
Uzun süreli rutin interiktal elektroensefalografide fokal
ve/veya lateralize ‹ED saptanan 44 hastan›n 34’ünde
(%77.2) ‹ED’nin bir odaktan kaynakland›¤› görüldü. Rutin interiktal EEG’de patoloji saptanan 25 hastan›n
16’s›nda (%64) bulgular odak göstermekte idi.

Results: Findings of long-term routine interictal EEGs
were correlated with clinical seizure types in 81% of TLE,
and 87.5% of extra-temporal epilepsy patients, whereas
routine EEG was correlated with seizure types in 40.5%
and 62.5% of the patients, respectively. Long-term routine
interictal EEG was found to be significantly superior to
routine EEG in TLE (p<0.01). No significant difference
was found between the two methods in patients with
extra-temporal epilepsy. Of 44 patients in whom focal
and/or lateralized IEDs were detected by LTRI-EEG,
epileptic focus was determined in 34 patients (77.2%);
routine interictal EEG allowed to identify the epileptic
focus in 16 of 25 patients (64%).

Sonuç: Temporal lob epilepsili hastalarda interiktal epileptiform deﬂarjlar›n saptanmas›nda USR‹-EEG’nin yararl› bir yöntem oldu¤unu düﬂünüyoruz.

Conclusion: Long-term routine interictal EEG seems to
be more reliable in the detection of IEDs in TLE patients
and in determining the epileptic focus.

Anahtar Sözcükler: Elektroensefalografi/yöntem; epilepsi,
temporal lob/tan›; hippokampus/patoloji; lateralite/fizyoloji;
skleroz/patoloji; temporal lob/patoloji.

Key Words: Electroencephalography/methods; epilepsy, temporal lobe/diagnosis; hippocampus/pathology; laterality/physiology; sclerosis/pathology; temporal lobe/pathology.
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Epileptik nöbetler, merkezi sinir sistemi nöronlar›n›n tümünün ya da bir bölümünün
fonksiyonel bozuklu¤u sonucunda ortaya ç›kan senkron, ritmik ateﬂlenmeye ba¤l› geçici
davran›ﬂ bozukluklar›d›r. Epidemiyolojik çal›ﬂmalarda, epilepsi tipleri aras›nda de¤iﬂik oranlar verilse de, parsiyel epilepsi oran›n›n yaﬂla
birlikte artt›¤› gösterilmiﬂtir. Amerika Birleﬂik
Devletleri’nde yeni tan› konanlar içinde en s›k
görüleni parsiyel kompleks epilepsilerdir.[1]
Parsiyel epilepsi, epileptik odak denilen belirli bir korteks bölgesinden kaynaklanan iktal
deﬂarjlarla ortaya ç›kar. Epileptik oda¤›n çevresinde bulunan ve epileptik deﬂarjlara neden
olabilen alana epileptik zon denir. Epilepsi tan›s›nda elektroensefalografi (EEG), özgül bilgi
veren tek yöntemdir.[2] ‹nteriktal epileptiform
deﬂarjlar›n (‹ED), nöbetlerin baﬂlang›ç yerinin
iyi bir belirleyicisi oldu¤u düﬂünülmektedir.[3]
‹nteriktal epileptiform deﬂarjlar, irritatif bölge
olarak adland›r›lan ve kortekste nöbetlerin
kaynakland›¤› bölgeyi gösteren alan› tan›mlar.
Diken ve keskin dalgalar›n yan› s›ra delta ve teta aktivitesinin de güvenilir bir epileptojenik
bölge belirleyicisi oldu¤u bildirilmiﬂ; bunlar interiktal epileptiform anomali olarak kabul edilmiﬂtir.[4-7] Rutin EEG’nin k›sa süreli olmas›,
‹ED’nin kay›t ﬂans›n› azaltmaktad›r.[8] Seri veya
uzun süreli rutin interiktal EEG (USR‹-EEG) ise
epileptiform anomalilerin kay›t ﬂans›n› art›rmaktad›r.
Son zamanlarda epilepsi cerrahisi üzerine
çal›ﬂan araﬂt›rmac›lar bir grup hastada, USR‹EEG çekimleriyle epileptik oda¤›n saptanabildi¤ini ve monitörizasyona da gerek kalmayabilece¤ini bildirmiﬂlerdir.[2,3,9-11] Bu noktadan yola
ç›karak, ayn› yöntemin rutin olarak kullan›labilece¤ini ve parsiyel epilepsi (PE) hastalar›nda
oda¤› belirlemede ve ‹ED’leri daha yüksek
oranda göstermede yararl› olabilece¤ini düﬂündük. Bu çal›ﬂmada, parsiyel epilepsili hastalarda, USR‹-EEG’nin fokal epileptojenik oda¤›
göstermedeki yeri, rutin interiktal EEG ile karﬂ›laﬂt›r›larak araﬂt›r›ld›.

GEREÇ VE YÖNTEM
Uluda¤ Üniversitesi T›p Fakültesi Nöroloji
Anabilim Dal› Epilepsi Poliklini¤inde PE tan›s›
ile izlenmekte olan 102 hasta ile yap›lan görüﬂmeler sonucunda, 53 hasta çal›ﬂmaya al›nd›.
Daha önce yap›lm›ﬂ klinik, elektrofizyolojik ve
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görüntüleme yöntemlerinin de¤erlendirilmesi
ve önceki incelemelerin ›ﬂ›¤› alt›nda, temporal
lob epilepsi (TLE) ve ekstra temporal epilepsi
olmak üzere iki grup oluﬂturuldu. Hastalar›n
tümü çal›ﬂma boyunca antiepileptik tedaviye
devam ettiler. Baﬂvuran hastalara düzenli ve
uzun süreli rutin interiktal EEG çekildi.
Elektroensefalografi
Hastalarda, 18 kanall› bir EEG cihaz›nda
(Nihon Kohden, Neurofax 2) 30 dakikal›k, standart aktivasyon yöntemlerinin uyguland›¤› rutin interiktal uyan›kl›k EEG’si çekildi. Elektrot
pozisyonu için Amerikan EEG Toplulu¤u’nun
önerdi¤i standart 10-20 sistemi kullan›ld›.
Uzun süreli rutin interiktal EEG için farkl› günlerde, uyku ve uyan›kl›k durumlar›nda, ayn›
elektrot pozisyonlar›nda ve ayn› EEG cihaz›nda standart aktivasyon yöntemlerinin uyguland›¤› birer saatlik iki çekim yap›ld›. Sfenoidal
veya ek elektrotlar kullan›lmad›. Çekimden önceki 24 saat içinde nöbet geçiren hastalar›n çekimleri ertelendi. Elektroensefalografi çekimi
için son nöbetten en az 24 saat geçmiﬂ olmas›na
dikkat edildi. Elektroensefalografiler çift kör ve
retrospektif olarak de¤erlendirildi. Belirgin diken, keskin dalga ve diken-dalga kompleksleri,
temporal intermitan ritmik delta aktivitesi ve
sürekli fokal yavaﬂ aktivite epileptiform anormallikler olarak kabul edildi.[12] Bir diken veya
keskin dalga süresi, 200 ms’den k›sa olmas›,
normal zemin aktivitesinden morfoloji veya
amplitüdü veya her ikisi ile ayr›lan ve genellikle yavaﬂ bir dalga taraf›ndan izlenmesi ile tan›mland›.[12]
Tüm EEG’ler, hastalar›n kimlik bilgilerinden, tan› ve tedavilerinden habersiz bir EEG
uzman› taraf›ndan de¤erlendirildi. Etkilenmeyi
önlemek amac›yla, ayn› hastaya ait EEG’ler
farkl› zamanlarda de¤erlendirildi. Tüm
EEG’ler, ilk de¤erlendirilmelerinden en az bir
ay sonra tekrar okundu. ‹ki de¤erlendirme aras›nda farkl›l›k olmas› durumunda, baﬂka bir
EEG uzman› taraf›ndan tekrar de¤erlendirildi.
Her hasta için epileptiform anomaliler de¤erlendirilip yeri belirlenmeye çal›ﬂ›ld›. Elektroensefalografi normal, belirsiz, fokal, lateralize ya
da jeneralize olarak s›n›fland›r›ld›. Her EEG
trasesinde diken, keskin dalga, diken dalga
kompleksleri say›ld›. ‹nteriktal epileptiform
deﬂarjlar›n çok yo¤un oldu¤u durumlarda, ilk
100 aktivite dikkate al›nd›. E¤er say›lan epilep-
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TABLO 1
Klinik nöbet tipi ile EEG’nin gösterdi¤i yerleﬂim aras›ndaki uyum (n=53)
Temporal lob
epilepsi (n=37)

Rutin EEG
Uzun süreli rutin interiktal EEG

Say›

Yüzde

15
30

40.5
81.08

Ekstratemporal
epilepsi (n=16)
Say› Yüzde
10
14

62.5
87.5

Genel
(n=53)
Say›

Yüzde

25
44

47.16
83.01

ya fokal ‹ED saptand›. Uzun süreli rutin interiktal EEG çekilen 44 hastada ise (%83) lateralize ve/veya fokal bulgu saptand›. Her iki yöntemin klinikle uyumlu bulgu verme oran› karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, USR‹-EEG’nin PE’de, rutin interiktal EEG’ye göre istatistiksel olarak anlaml›
bir üstünlü¤ü oldu¤u belirlendi (p<0.001). Her
iki yöntemin, temporal ve ekstra temporal nöbeti olan hastalarda elektrofizyolojik patolojiyi
gösterme oranlar› da karﬂ›laﬂt›r›ld›. Uzun süreli rutin interiktal EEG, temporal lob epilepsisi
tan›s› ile takip edilen 37 hastan›n 30’unda (%81)
klinikle uyumlu lateralize ve/veya fokal bulgu
verirken, rutin interiktal EEG 15 hastada
(%40.5) klinikle uyumlu bulgu verdi. Temporal
lob epilepsisinde elektrofizyolojik patolojiyi
göstermede, USR‹-EEG’nin rutin interiktal
EEG’ye göre istatistiksel aç›dan anlaml› derecede üstün oldu¤u saptand› (p<0.01). Ekstra temporal epilepsili 16 hastan›n 14’ünde (%87.5)
USR‹-EEG’de klinikle uyumlu patoloji görülürken, rutin interiktal EEG’de 10 hastada (%62.5)
ayn› bulgulara rastland›. Ekstra temporal epilepside her iki EEG yöntemi aras›nda istatistiksel olarak anlaml› bir fark bulunmad› (p>0.05)
(Tablo 1).
Uzun süreli rutin interiktal EEG’de 44 hastada fokal ve/veya lateralize ‹ED saptan›rken, 44
hastan›n 34’ünde (%77.2) ‹ED’nin bir odaktan
kaynakland›¤› görüldü. Rutin interiktal
EEG’de patoloji saptanan 25 hastan›n 16’s›nda
(%64) bulgular odak göstermekte idi (Tablo 2).

tik aktivitelerin en az %80’i bir tek bölgeden
kaynaklan›yorsa, EEG fokal olarak s›n›fland›r›ld›. ‹nteriktal epileptiform deﬂarjlar, odak vermeden en az %80 oran›nda ayn› hemisferden
kaynaklan›yorsa lateralize; %80’den az oranda
ayn› hemisferden kaynaklan›yorsa da belirsiz
olarak s›n›fland›r›ld›. Aral›klarla veya sürekli
fokal yavaﬂ aktivite görülen EEG’ler ise fokal
olarak s›n›fland›r›ld›.[13]
Çekilen EEG’lerde saptanan patoloji, hastan›n klinik nöbet tipi ile uyumlu bir yerleﬂimde
fokal ve/veya lateralize bulgu veriyorsa, EEG
klinik ile uyumlu kabul edildi. Temporal epilepside EEG’nin klinikle uyumu için, temporal
lobdan kaynaklanan odak veya bir hemisferde
lateralize bulgu aran›rken, ekstra temporal epilepsilerde temporal lob d›ﬂ›ndaki bir odak veya
hemisferik lateralize bulgu araﬂt›r›ld›.

BULGULAR
Çal›ﬂmaya al›nan 53 hasta (26 erkek, 27 kad›n; ort. yaﬂ 31.9; da¤›l›m 6-72) epilepsi tan›s›
ile ortalama 140 ay (da¤›l›m 6- 456 ay) izlendi.
Otuz yedi hasta (%69.8) TLE, 16 hasta (%30.1)
ekstra temporal epilepsi tan›s› ile takip edilmekte idi. Çal›ﬂma süresince hastalar›n hepsi
antiepileptik ilaç tedavilerine devam ettiler.
Elli üç hastan›n tümüne, rutin interiktal
EEG, birer saatlik uyku ve uyan›kl›k USR‹EEG’leri çekildi. Rutin interiktal EEG ile 25 hastada (%47.1) klinikle uyumlu lateralize ve/ve-

TABLO 2
Fokal bulgu vermede her iki EEG yönteminin karﬂ›laﬂt›r›lmas›

Rutin EEG
Uzun süreli rutin interiktal EEG

Say›

Fokal

Lateralize

25
44

16 (%64)
34 (%77.2)

9 (%36)
10 (%22.8)
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TARTIﬁMA
Parsiyel epilepsili hastalarda interiktal epileptiform deﬂarjlar, genellikle rutin EEG’nin k›sa olan kay›t süresi nedeniyle kaydedilememektedir. Bu nedenle, baz› hastalarda tan› ve
tedavi tamamen klinik verilere dayand›r›lmakta ve EEG patolojisi gösterilememektedir. Son
zamanlarda epilepsi cerrahisine aday hastalarda kullan›lmaya baﬂlanan USR‹-EEG’nin, görüntüleme yöntemleri ve di¤er incelemeler ile
uyumlu oldu¤unu; özellikle tek tarafl›, anterior-mid temporal bölgeden kaynaklanan ‹ED
belirlenen hastalarda uzun süreli video monitörizasyonuna gerek olmad›¤›n› ve USR‹EEG’nin cerrahi sonras› nöbetsiz takip ile en
uyumlu inceleme oldu¤unu bildiren yay›nlar
artmaktad›r.[3,7,9,14,15] Bu çal›ﬂmalarda, tedaviye
dirençli TLE’li hastalar›n tan›lar› epilepsi cerrahisi sonras›nda histopatolojik tan› yöntemleriyle do¤rulanm›ﬂ ve takipleri yap›larak, prognozlar› izlenen benzer hastalar›n prognozlar› ile
karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂt›r. Bu çal›ﬂmalar›n sonucunda
USR‹-EEG ile mesial temporal sklerozu olan
TLE’li hastalarda, uzun kay›t süresi nedeniyle,
‹ED’nin gösterilme ﬂans›n›n yüksek oldu¤u ortaya konmuﬂtur.
Rutin interiktal EEG, k›sa kay›t süresi nedeniyle PE oldu¤u düﬂünülen hastalarda taraf
bulgusu veya odak vermeyebilir. Bu nedenle,
kay›t süresini art›ran USR‹-EEG’nin, epilepsi
cerrahisi düﬂünülmeyen PE’li hastalarda elektrofizyolojik patolojiyi göstermede, rutin interiktal EEG’ye göre daha üstün olabilece¤ini düﬂündük. Konu ile ilgili literatür taramalar›m›zda, USR‹-EEG’nin PE’de rutin olarak kullan›lmas› hakk›nda daha önce yap›lm›ﬂ bir çal›ﬂmaya rastlamad›k. Çal›ﬂmam›z›n sonuçlar› görüﬂlerimizi do¤rulam›ﬂ ve rutin interiktal EEG ile
karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda USR‹-EEG’nin, lateralizasyon veya odak göstermede belirgin bir üstünlü¤ü oldu¤u görülmüﬂtür. Temporal lob epilepsisi ve ekstratemporal epilepsi ayr› ayr› de¤erlendirildi¤inde, iki yöntem aras›nda ikincisi
için anlaml› bir fark görülmemesine karﬂ›n,
TLE’lilerde uygulanan USR‹-EEG, klinikle anlaml› düzeyde daha uyumlu bulunmuﬂtur.
Temporal lobdan kaynaklanan kompleks
parsiyel nöbeti bulunan hastalarda USR‹-EEG,
rutin interiktal EEG’ye göre belirgin bir üstünlük göstermektedir. Temporal lob epilepsisinin
en s›k rastlanan nedeni hipokampal sklerozdur.
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Tipik TLE olan hastalarda elektrofizyolojik
oda¤›n saptanmas›nda genellikle bir sorun ç›kmazken, hippokampusun yüzeyden oldukça
derinde olmas› nedeniyle buradan kaynaklanan ‹ED’lerin baz› hastalarda rutin EEG’de
kaydedilme ﬂans› azd›r. Bu bölgeden kaynaklanan ‹ED’leri kaydedebilmek için çeﬂitli yöntemler geliﬂtirilmiﬂ ve ço¤unlukla epilepsi cerrahisine aday hastalarda uygulanm›ﬂt›r. Derin
elektrot yerleﬂtirme, subdural elektrot yerleﬂtirme, elektrokortikografi, sfenoidal i¤ne elektrot
yerleﬂtirme, uzun süreli video monitörizasyonu gibi yöntemler, epilepsi cerrahisine aday
hastalar›n d›ﬂ›nda, gerek yüksek maliyetler, gerekse ço¤unun invaziv olmas› nedeniyle TLE
tan›s› alanlarda düzenli olarak kullan›lamamaktad›r. K›sa rutin interiktal EEG ise, kay›t
süresinin k›sal›¤› nedeniyle, hem her zaman
‹ED’leri kaydedememekte, hem de olas› iki tarafl› temporal ‹ED’yi gösterememektedir. Temporal lob epilepsisi olan hastalarda USR‹EEG’nin lateralize ve/veya fokal bulgu verme
oran›, rutin interiktal EEG’ye oranla istatistiksel olarak anlaml› derecede yüksek bulundu
(p<0.001). Ayr›ca, USR‹-EEG’nin klinikle
uyumlu bulgu verdi¤i hastalarda oda¤› gösterme oran› rutin EEG’ye oranla daha fazla idi.
Fokal bulgu vermede de, USR‹-EEG’nin rutin
interiktal EEG’ye üstün oldu¤u görüldü. Uzun
süreli interiktal EEG, hastalar›m›z›n ikisinde iki
tarafl› temporal patolojiyi gösterirken, rutin interiktal EEG her iki hastada da ‹ED’lerin bask›n
oldu¤u tarafta fokal bulgu vermiﬂ, di¤er hemisfere ait bir patoloji göstermemiﬂtir. Uzun süreli
interiktal EEG’nin, TLE’de kay›t süresini uzatarak hem ‹ED’leri kaydetme, hem de iki tarafl›
temporal patolojileri gösterme ﬂans›n› belirgin
olarak yükseltti¤i ortaya konmuﬂtur. Özellikle
rutin interiktal EEG’nin normal ç›kt›¤› olgularda, USR‹-EEG’nin bir sonraki basamak olabilece¤ini; elektrofizyolojik patoloji saptanan olgularda ise odak göstermedeki üstünlü¤ü nedeniyle tercih edilebilece¤ini düﬂünüyoruz.
Tipik TLE’li hastalarda, ‹ED’lerin saptanmas› genellikle sorun yaratmazken, görüntüleme
yöntemleri ile lezyon saptanamayan ekstra
temporal epilepsili olgularda elektrofizyolojik
yöntemlerle nöbetin baﬂlad›¤› oda¤› belirlemek
oldukça güçtür. Rutin interiktal EEG, bu hastalarda normal, nonspesifik iki tarafl›, simetrik,
multifokal ve yanl›ﬂ odak verebilir. Çal›ﬂmam›zda yer alan ekstra temporal epilepsili 16
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hastan›n 14’ünde, görüntüleme yöntemleri ile
saptanm›ﬂ yap›sal patolojiler vard›. Bu hastalarda strok sekeli, travma, tümör, perinatal hipoksi gibi geniﬂ alanlara yay›labilen patolojiler
bulunuyordu. Bu patolojilerin hem yüzeye daha yak›n olmalar›, hem de daha geniﬂ alana yay›labilmeleri, rutin interiktal EEG’de de ‹ED’lerin daha kolay saptanabilmesine olanak sa¤lam›ﬂt›r. Bu hasta grubunda her iki EEG yöntemi
aras›nda istatistiksel olarak farkl›l›k yoktu
(p>0.05). Bu nedenle çal›ﬂma grubumuzda, yap›sal bir lezyona ba¤l› ekstratemporal epilepsili hastalarda rutin interiktal EEG ile ‹ED’leri
saptamak, TLE’li olgulara göre daha rahat olmuﬂ ve iki yöntem farkl›l›k göstermemiﬂtir. Bu
olgularda USR‹-EEG’nin gerekmedi¤ini düﬂünüyoruz.
Sonuç olarak, TLE’li hastalarda rutin interiktal EEG’de ‹ED saptanamazsa, hem ‹ED’lerin gösterilmesi hem de oda¤›n belirlenebilmesi aç›s›ndan USR‹-EEG çekilmesinin yararl› olaca¤›n› düﬂünüyoruz. Ayr›ca, bu yöntemin geliﬂtirilme nedeni epilepsi cerrahisine aday hastalarda invaziv ve daha pahal› yöntemlere gerek kalmaks›z›n, USR‹-EEG ile odak belirlenmesidir. Bu amaca yönelik olarak ülkemizde de
karﬂ›laﬂt›rmal› çal›ﬂmalar yap›lmas›, invaziv
yöntemlere olan gereksinimi azalt›rken, oldukça pahal› bir yöntem olan video monitörizasyonu kullan›m›n› en aza indirebilecektir.
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