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Esra Erdemsel ACAREL, Günay GÜL, Iﬂ›l Kalyoncu ASLAN, Cahit KESK‹NKILIÇ,
Nalan Kayrak ERTAﬁ, Dursun KIRBAﬁ
Epilepsi 2003;9(2):77-82

Bu yaz›da, klinik ve EEG bulgular›na dayanarak
yavaﬂ dalga uykusunda elektriksel status epileptikus tan›s› konan üç çocuk hasta sunuldu. Üç hastada da baﬂvuru s›ras›ndaki davran›ﬂ kusurlar›
yan› s›ra epilepsi veya febril konvulsiyon öyküsü
vard›. Uyku EEG’lerinde sürekli diken-dalga deﬂarjlar› izlendi. Hastalar›n tedavileri sodyum valproat ve kortikosteroid ile düzenlendi. Bir olguda tedaviye lamotrijin eklendi. Tüm olgular›n davran›ﬂ
kusurlar›nda düzelme görülürken, ek olarak iki olguda objektif olarak kognitif iyileﬂme saptand›.
Davran›ﬂ kusurlar› görülen epilepsili çocuklarda
uykuda EEG incelemesinin gereklili¤i vurguland›.

We present three children in whom a diagnosis of
electrical status epilepticus during slow-wave sleep
was drawn from clinical and EEG findings. All
patients had neuropsychological and/or mental disturbances and a history of epileptic seizures or febrile
convulsions. Sleep EEGs showed continuous spikeand-wave discharges. Treatment was designed with
sodium valproate and a corticosteroid, with an addition of lamotrigine in one patient. Treatment resulted
in behavioral improvement in three patients and cognitive improvement in two patients. The relevance of
sleep EEG monitoring is emphasized in children presenting with behavioral manifestations.

Anahtar Sözcükler: Antikonvulsan/terapötik kullan›m;
çocuk; elektroensefalografi; uyku/fizyoloj; status epileptikus/fizyopatoloji/komplikasyon.

Key Words: Anticonvulsants/therapeutic use; child; electroencephalography; electrophysiology; sleep/physiology;
status epilepticus/physiopathology/complications.

Yavaﬂ dalga uykusunda elektriksel status
epileptikus (ESES), epileptik hastal›kla ba¤lant›l› ya da bundan ba¤›ms›z, yaﬂa ba¤l› ve kendini s›n›rlayan bir sendromdur. Özellikle dil iﬂlevlerinde olmak üzere nöropsikolojik ve motor
fonksiyonlarda gerilemeye ek olarak yavaﬂ dalga uykusu s›ras›nda EEG’de sürekli diken-dalga deﬂarj› izlenir.[1-3]

OLGULAR

Bu yaz›da sunulan üç olguyla, davran›ﬂ kusurlar›n›n oldu¤u epilepsili çocuklarda uykuda
EEG incelemesinin gereklili¤i vurguland›.

Olgu 1– Dokuz yaﬂ›nda, bask›n olarak sa¤
elini kullanan erkek hasta, nöbetlerinde s›klaﬂma, son bir haftad›r söylenenleri anlamama,
aﬂ›r› hareketlilik ve s›k dalma yak›nmalar› ile
getirildi. Öyküsünden, jeneralize tonik-klonik
nöbetlerin dört yaﬂ›nda baﬂlad›¤›; sodyum
valproat tedavisi ile dokuz ayl›k nöbetsiz dönemden sonra tedavinin kesilmesi ile nöbetlerin
s›klaﬂt›¤› ö¤renildi. Özgeçmiﬂinde, zor do¤um
öyküsü oldu¤u, sözcükleri dört yaﬂ›nda söyle-
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meye baﬂlad›¤› ve okul baﬂar›s›n›n kötü oldu¤u
belirtildi. Soygeçmiﬂinde, anne ve babas›n›n birinci dereceden akraba oldu¤u ö¤renildi.

¤erlendirmede verbal belle¤in kay›t, ö¤renme ve
kendili¤inden tan›yarak geri getirme fazlar›n›n
tamam›nda belirgin düzelme saptand›.

Nörolojik muayenesinde, ancak tekli emirleri alg›layabilen hastan›n, sözel iletiﬂim kurmakta ve sözcük bulmakta zorlanmas› d›ﬂ›nda özellik yoktu.

Olgu 2– Dokuz yaﬂ›nda, bask›n olarak sa¤
elini kullanan k›z hastada düzgün konuﬂamama,
okulda baﬂar›s›zl›k, alt› ayd›r uykuda nöbet geçirme ve geceleri alt›n› ›slatma yak›nmalar› vard›. Öyküsünden, iki, üç ve yedi yaﬂlar›nda febril
konvulsiyon geçirdi¤i, son bir y›la kadar düzgün
konuﬂamad›¤›, bir y›l önce sodyum valproat tedavisine baﬂland›ktan sonra konuﬂma ve okul
baﬂar›s›n›n k›smen düzeldi¤i ö¤renildi. Ancak
son alt› ayd›r uykuda fokal nöbetlerin baﬂlad›¤›
ve enüresis nokturna ortaya ç›kt›¤› belirtildi. Özgeçmiﬂinde, makat geliﬂiyle zorlu do¤um öyküsü olan hastan›n, 3-4 yaﬂlar›nda sözcükleri söylemeye baﬂlad›¤› ö¤renildi. Soygeçmiﬂinde kuzeninde ve teyzesinde epilepsi öyküsü vard›.

Uyku EEG incelemesinde, yavaﬂ uykuda sürekli, her iki parietal bölgeden baﬂlayarak h›zla
jeneralize olan, diken, keskin ve yavaﬂ dalga
aktivitesi izlendi; REM evresinde bu aktivitenin
kayboldu¤u görüldü (ﬁekil 1a).
Kranyal manyetik rezonans (MR) incelemesi
normaldi. Nöropsikometrik de¤erlendirmede
hafif zeka gerili¤i (verbal IQ=53) saptand›. Genel
bilgi ve dikkat yetileri ortalama düzeyde, hesaplama yetisi ise ortalaman›n alt›nda bulundu.
Klinik ve inceleme sonuçlar›yla ESES düﬂünülerek sodyum valproat ile tekrar tedaviye baﬂland›; doz art›r›ld›ktan sonra nöbet gözlenmedi.
Bir buçuk ayl›k kortikosteroid tedavisinden sonra hastan›n cümle kurabildi¤i ve ak›c› konuﬂabildi¤i gözlendi; kontrol EEG’sinde ESES bulgular›n›n büyük ölçüde düzeldi¤i görüldü (ﬁekil 1b).
Alt› ay sonra tekrarlanan nöropsikometrik de-

Nörolojik muayenesinde iletiﬂim güçlü¤ü
d›ﬂ›nda özellik yoktu.
Uyku EEG incelemesinde, yavaﬂ uyku evrelerinde sürekli, yüksek amplitüdlü diken-dalga
aktivitesi izlendi (ﬁekil 2a).
Kranyal MR incelemesi normaldi. Nöropsikometrik de¤erlendirmede dikkat ve anl›k bel-
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ﬁEK‹L 1
(a) 16 kanall› uyku EEG incelemesinde yavaﬂ uykuda sürekli, diken, keskin ve yavaﬂ dalga aktivitesi.
(b) Tedavi sonras› EEG’de ESES bulgular›nda k›smi düzelme görüldü (Olgu 1).

(b)
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lek bozuklu¤u belirlendi; hastan›n verbal IQ’su
91 bulundu.

Konuﬂma ve yürümesi normal dönemlerde
baﬂlayan hastan›n do¤um ve soygeçmiﬂ öyküsü ö¤renilemedi.

Klinik ve inceleme sonuçlar›yla ESES düﬂünülerek, sodyum valproat tedavisine ek olarak
kortikosteroid tedavisine baﬂland›. ‹ki ay sonra
tekrarlanan uyku EEG’sinde, sa¤ frontosantral
bölgede nöronal hipereksitabilite izlendi (ﬁekil
2b). Tekrarlanan nöropsikometrik de¤erlendirmede, dikkati normal, ancak dikkatini sürdürme yetisi normalin alt›nda bulundu; verbal bellek performans›nda hafif düﬂüklük d›ﬂ›nda di¤er kognitif fonksiyonlar› normal s›n›rlardayd›.
Alt› ay sonra yap›lan de¤erlendirmede ise dikkat ve dikkatini sürdürme yetilerinde hafif düzelme, verbal belle¤in kendili¤inden geri getirme faz›nda hafif düzelme saptand›.

Nörolojik muayeneye kat›lmayan, göz konta¤› kurmayan ve aﬂ›r› hareketlili¤i olan hastan›n kaba muayenesinde özellik yoktu.
Uyku EEG incelemesinde yavaﬂ uyku evrelerinde sürekli, jeneralize, diken-dalga aktivitesi izlendi (ﬁekil 3a). Kranyal MR incelemesinde
özellik yoktu. Hiç iletiﬂim kurulamayan hastada nöropsikometrik inceleme yap›lamad›.
Klinik ve EEG bulgular› ile ESES düﬂünülerek sodyum valproat ve lamotrijin tedavisine
kortikosteroid eklendi. Bir ay sonra yap›lan
kontrol uyku EEG incelemesinde, ESES bulgular›n›n kayboldu¤u görüldü; sa¤ temporal
bölgede çok aktif bir epileptojen odakla birlikte jeneralize deﬂarjlar izlendi (ﬁekil 3b). Yaklaﬂ›k iki ay sonra hastan›n göz konta¤› kurmaya
baﬂlad›¤›, hareketlilik ve h›rç›nl›k tablosunun
azald›¤› gözlendi. Alt› ay sonra, telefonla yap›lan kontrolünde ise ak›c› bir ﬂekilde konuﬂabildi¤i görüldü. Kognitif de¤erlendirme yap›lamad›.

Olgu 3– Yedi yaﬂ›nda, bask›n olarak sol elini
kullanan k›z hastada konuﬂamama, anlamama,
aﬂ›r› hareketlilik ve h›rç›nl›k yak›nmalar› vard›.
Hasta 1.5 yaﬂ›nda iken, a¤›z kenar›nda sola çekilme, baﬂ, göz ve vücutta sola dönme ﬂeklinde
tariflenen nöbetlerin baﬂlad›¤›; karbamazepin
ve fenobarbital tedavisi ile nöbetlerin seyrekleﬂti¤i ö¤renildi. Ancak, üç ay önceki uzun süren
bir nöbetin ard›ndan konuﬂmas›n›n bozuldu¤u,
zamanla hiç konuﬂamaz ve anlamaz oldu¤u,
bunlara aﬂ›r› hareketlilik ve h›rç›nl›¤›n eklendi¤i belirtildi.

TARTIﬁMA
Uykuda elektriksel status epileptikusta ilk
nöbet 8 ay-12 yaﬂ (4-5 yaﬂ›nda pik) aras›nda ol-
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(b)

Sa¤ ve sol bacak
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ﬁEK‹L 2
(a) Yavaﬂ uyku evrelerinde sürekli, yüksek amplitüdlü diken-dalga aktivitesi izlendi. (b) Tedavi sonras› EEG’de
sa¤ frontosantral bölgede hipereksitabilite d›ﬂ›nda ESES bulgular›nda düzelme görüldü (Olgu 2).
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mak üzere, olgular›n yar›s›nda uyku s›ras›nda
ortaya ç›kar. ‹lk nöbet ço¤unlukla tek tarafl› veya jeneralize klonik nöbet ﬂeklindedir. Di¤er nöbetler parsiyel motor, jeneralize tonik-klonik,
kompleks parsiyel, absans, miyoklonik absans
ﬂeklinde olabilir. Fakat tonik nöbet hiç görülmez.[1-4] Uykuda tipik EEG paterninin oluﬂmas›ndan sonra, baﬂlang›çta nadir görülen nöbet-

lerin s›kl›¤› ve ﬂiddeti artar, yeni nöbet tipleri
eklenebilir. Atipik absans, düﬂme ile seyreden
nöbetler ve bazen absans statusu gözlenir.[2-4] ‹lk
olgumuzda dört yaﬂ›nda baﬂlayan jeneralize tonik-klonik nöbetler, ikinci olguda dokuz yaﬂ›nda baﬂlayan ve uyku s›ras›nda ortaya ç›kan fokal baﬂlang›çl› nöbet, üçüncü olguda ise 1.5 yaﬂ›nda baﬂlayan fokal nöbet öyküsü vard›. Olgu-
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ﬁEK‹L 3
(a) Yavaﬂ uyku EEG incelemesinde sürekli, jeneralize, diken dalga
aktivitesi izlendi. (b) Tedavi sonras› uyku EEG’sinde sa¤ temporal
bölgede aktif epileptojen odakla beraber ESES bulgular›nda
k›smi düzelme görüldü. (Olgu 3).
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larda nöbetlerin baﬂlang›ç yaﬂ› ve nöbet tipleri
tan›mlamaya uygundu.

uyku evrelerinde sürekli, yüksek amplitüdlü
diken-dalga aktivitesi izlendi.

Çocuklar›n ço¤u normal nöropsikolojik geliﬂim gösterirken, ESES oluﬂtuktan sonra, dil
iﬂlevlerinde belirgin etkilenme ile birlikte, IQ
düzeylerinde düﬂme, bellek ve temporospasyal oryantasyonda bozulma, dikkat sürelerinde azalma, davran›ﬂ bozukluklar›, hiperkinezi, agresyon, sosyal iletiﬂimde zorluklar, psikotik durumlar ve tüm kognitif fonksiyonlarda bozulma ortaya ç›kar.[1-8] Olgular›n bir k›sm›nda ise ESES öncesinde psikomotor geliﬂimleri geri kalm›ﬂt›r.[1,4,7] Birinci ve ikinci olgunun öykülerinde geç konuﬂma ve okul baﬂar›s›zl›¤› varken, üçüncü olgunun öyküsünde özellik yoktu.

Olgular›n tümünde, nöbetler adölesan dönemde kaybolur. Ço¤u olguda uyan›kl›k ve uyku EEG’si normale dönmekle birlikte, baz› olgularda uykuda fokal anomaliler devam edebilir. Hemen hemen tüm olgularda performans
ve davran›ﬂlarda genel bir düzelme olmakla
birlikte, olgular›n yar›s›nda nöropsikolojik bozukluklar devam etmektedir.[1-3,7] Alt›nc› aydaki
nöropsikometrik de¤erlendirmelerde, ilk olgumuzda verbal belle¤in kay›t, ö¤renme ve kendili¤inden tan›yarak geri getirme fazlar›n›n tamam›nda düzelme görüldü; ikinci olguda dikkat ve dikkati sürdürme yetilerinde ve verbal
belle¤in geri getirme faz›nda hafif düzelme
saptand›. Üçüncü olguda alt›nc› ay de¤erlendirmesi yap›lamamakla birlikte, ak›c› konuﬂmas›n›n baﬂlad›¤› ö¤renildi.

Motor fonksiyonlarda bozulma, distoni,
dispraksi, ataksi veya tek yanl› defisit ve negatif miyoklonus ﬂeklinde olabilir.[1,3] Üç olguda
da, de¤erlendirilebildi¤i kadar›yla motor fonksiyon bozuklu¤u saptanamad›.
Elektroensefalografi bulgular›, ESES öncesinde uyan›kl›kta, frontotemporal veya sentrotemporal bölgeler üzerinde, fokal interiktal
dikenler veya yavaﬂ dikenler ﬂeklinde izlenen
anomalilerdir. Bazen yayg›n diken-dalga deﬂarjlar› eﬂlik edebilir. Uyku s›ras›nda bu interiktal aktivitelerde art›ﬂ izlenir. Uykuda elektriksel status epileptikus oluﬂtuktan sonra,
uyan›kl›ktaki interiktal anomaliler ESES öncesindekilere benzer, ancak genellikle daha belirgindir; 2-3 Hz’lik yayg›n deﬂarjlar
“burst”ler halinde izlenebilir. Hasta uykuya
dalar dalmaz, sürekli, iki tarafl› ve yayg›n, yavaﬂ diken-dalgalar (1.5-2.5 Hz) ortaya ç›kar ve
tüm yavaﬂ uyku dönemi boyunca devam eder.
Diken dalga indeksinin tüm yavaﬂ uyku süresinin %85’inden az olmamas› gerekti¤i bildirilmesine ra¤men, son dönemlerde bu sürenin
de¤iﬂebilece¤i de kabul edilmiﬂtir. REM uykusu s›ras›nda elektriksel status kaybolur, fragmentasyon gösterir ve fokal anormallikler daha belirgin hale gelir.[1-4,7] Bunun istisnas› Landau-Kleffner sendromunda bildirilmiﬂ ve
REM uykusunda bitemporal bölgede ESES’in
devam etti¤i gözlenmiﬂtir.[9] ‹lk olgumuzun
uyku EEG’sinde, yavaﬂ uykuda sürekli, her iki
parietal bölgeden baﬂlayarak h›zla jeneralize
olan, diken, keskin ve yavaﬂ dalga aktivitesi
izlendi. ‹kinci ve üçüncü olgularda ise yavaﬂ

Benzodiazepinler, sodyum valproat, etosüksimid, karbamazepin ve fenitoin nöbetlerin
tedavisinde en s›k kullan›lan ilaçlard›r. Uykuda elektriksel status epileptikusta EEG paterni
genellikle tedaviyle düzelmez. Antikortikotropin hormonu ve hidrokortizon tipik diken-dalga aktivitesinde ve nöropsikolojik fonksiyonlarda düzelme sa¤lar.[1,3,4,6,7] Karbamazepin, fenobarbital ve vigabatrin gibi baz› ilaçlar›n
elektro-klinik bulgularda bozulmaya yol açabildi¤i bildirilmiﬂtir.[1-3,6] Üç olgu da sodyum
valproat ve kortikosteroid ile tedavi edildi.
Üçüncü hastada ek olarak lamotrijin uyguland›. Üçüncü olguda karbamazepin ve fenobarbitalin birlikte kullan›lm›ﬂ oldu¤u ve bu tedavi
ile nöbetlerin seyrekleﬂti¤i ö¤renilmesine karﬂ›n, elektrofizyolojik bulgularda bozulmaya ait
objektif bulgu saptanmad›. Ayr›ca i.v. immünglobulinlerin baﬂar›l› kullan›m›n› bildiren
çal›ﬂmalar da vard›r. Alternatif tedavi seçene¤i
olarak multipl subpial transeksiyon (MST) da
önerilmiﬂtir. Bu cerrahi iﬂlemde, vertikal kolumnar organizasyon korunarak intrakortikal
horizontal lifler selektif olarak kesilir. Cerrahiden sonra dil fonksiyonlar›n›n uzun süreli düzelmesinin gözlenmesi üzerine, MST elektrokortikografik kay›tlamalarla tan›mlanan fokal
epileptik deﬂarj bölgesine uygulanm›ﬂt›r.[10]
Uykuda elektriksel status epileptikus, çocuklarda epileptik nöbetler, yavaﬂ uykuda sürekli yayg›n diken-dalga aktivitesi gösteren
EEG bulgular› ve nöropsikolojik ve motor iﬂ-
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levlerde gerileme ile seyreder. Epileptik nöbetlerin selim seyrine karﬂ›n nöropsikolojik bozukluklar kal›c› olabilir.[1-3,7] Üç olgumuzda da
izlem boyunca hiç nöbet gözlenmemekle birlikte, kognitif ve davran›ﬂ kusurlar› azalarak devam etmekteydi.
Nöropsikolojik bozuklu¤un tipi fokal oda¤›n yeri ile iliﬂkilidir. Landau-Kleffner sendromunda oldu¤u gibi, edinsel afazi ile seyreden olgularda odak temporal bölgedeyken,
nöropsikolojik fonksiyonlarda genel bozulma
frontal odak kaynakl›d›r.[1,2,6-8] ‹lk olguda 1.5 ay
sonra yap›lan uyku EEG incelemesinde fokal
bulgu saptanmad›. Nöropsikolojik fonksiyonlarda bozulma görülen ikinci olguda, ikinci
ayda yap›lan uyku EEG incelemesinde sa¤
frontosantral bölgede nöronal hipereksitabilite gözlendi; afazi özelli¤i gösteren üçüncü olgunun birinci aydaki uyku EEG incelemesinde ise sa¤ temporal bölgede aktif epileptojen
odak saptand›.
Nöropsikolojik bozuklu¤un kötü prognozlu
olmas›, ESES’nin ortaya ç›kma yaﬂ›ndan, epilepsinin ﬂiddetinden veya eﬂlik eden bozukluklar›n ciddiyetinden ba¤›ms›zd›r; fakat ESES’in
süresiyle iliﬂkilidir. Bu nedenle, nöropsikolojik
yetilerinde bozulma görülen çocuklara uykuda
EEG yap›lmas› önem kazanmaktad›r.
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