Kompleks Parsiyal Nöbeti Olan Hastalarda MRG
ile Saptanan Lezyonlar ın irdelenmesi
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ÖZET
i' nde izlenmekte olan kompleks parsiyal nöbet 32 hastan ın; epiBu çalışmada, hastanemizin Epilepsi
demiyolojik özellikleri, nöbet türleri, tedaviye yan ıtları , bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik görüntüleme
yöntemleriyle (MRG) yap ılan incelemelerin sonuçları de ğerlendirilmiştir.
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MRG ile 3 olguda (% 9.3) hipokampal skleroz, 2 olguda (% 6.2) temporal horn geni şlemesi saptanm ıştır. 17 olguda çeşitli lezyonların bulunduğu dikkati çekmi ştir. Bunların arasında; değişik lokalizasyonlarda infarktlar (%
21.8), fokal atrofi, gliozis ve doku kayb ı (% 25) ve anjiomlar (% 6.2) bulunmaktad ır. Böylece tüm olguların %
68.7' sinde MRG ile yap ısal lezyon saptanm ıştı r. 10 hastada (% 31.3) MRG normaldir. BT ile incelenen hastalarda ise yapısal lezyon saptanma oranı % 56.2' dir.
Retrospektif olarak yap ılan bu çalışma ile; olası lezyonların ortaya konulması , bunları n nöbet tipleriyle ilişkisinin araştırılması , tedaviye dirençli olgularda cerrahi giriş im endikasyonunun tart ışılması amaçlanmıştır.
Anahtar kelimeler: Kompleks parsiyel nöbet, manyetik rezonans görüntüleme, mezial temporal skleroz
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SUMMARY

In this study, the epidemiologic features, seiure types, responses to antiepileptic treatment, CT and MRI findings
of 32 patients randomly chosen from Epilepsy Outpatient Dept of our hospital, are evaluated.
MRI has shown hippocampal sclerosis in 3 patients (% 9.3), enlargement of temporal horn in 2 patients (% 6.2). 17
patients (% 53.1) had various lesions. Among these are infarcts involving different areas (% 21.8), focal atrophy,
gliosis and tissue loss (% 25), angiomas (% 6.2). So MRI showed some kind of structural lesions in % 68.7 of all
patients. 10 patients (% 31.3) had normal MRI. In patients with CT only, structural lesions are found in % 56.2.
The aim of this retrospective study is to Show possible lesions, to evaluate the relationship of this lesions with
seizure types, and to disscuss operative possibilities in antiepileptic treatment resistant cases.
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GİRİŞ
Dirençli epilepsi olgularının değerlendirilmesinde
manyetik rezonans görüntüleme (MRG) yönteminin

değeri bir çok kez vurgulanm ıştır (6,7,9,10,15). yöntemin bilgisayarl ı tomografi (BT) gibi daha öncül
yöntemlere üstünlü ğü; yalnız duyarlılığının yüksek
oluşundan değil sağlanan anatomik bilgilerin yaz-
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geçilmezliğ inden de kaynaklanmaktad ır (9) . Epilepsi
eşliğinde varolan yapı sal lezyonlann neredeyse %
100'ü saptanabilirken; medial temporal lobda, mezial temporal skleroza (MTS) özgü de ğişimler de
hemen daima ortaya konabilir (14 ' 15). Epileptik anormalliklerle nöbet foküsü aras ındaki ilişki henüz iyi
belirlenememi ş olsa da, anormal lezyonlann cerrahi
olarak çıkarılmasıyla epilepsinin tedavi edildi ği
açıktır ( 1 ). MRG bulgulanyla, patolojik bulgular arasındaki tutarl ılık; tedaviye dirençli olgularda, cerrahi
girişim öncesi MRG ile sağ lanacak bilgilerin değerine işaret etmektedir (9,15) .

olarak derecelendirilmiştir. Hastaların tümünde
MRG aynı cihazla (Philips Gyroscan T.5, Release
1.9, 0.5T) yapılmış; spin echo tekni ği ile; T2 ağırlıklı aksiyal, koronal (ve baz ı olgularda sagittal); Tl
ağırlıklı aksiyal ve koronal planlarda kesitler al ınmıştır. T2 ağırlıklı sekanslarda; aksiyal ve sagittal
planlarda kesit kalınlığı 7 mm, interval 0.7 mm'dir;
koronal planda kesit kal ınlığı 5 mm, interval 0.5
mm'dir. Tl ağırlıklı sekanslarda; aksiyal planda kesit kalınlığı 6 mm, interval 0.6 mm; koronal planda
kesit kalınlığı 4 mm, interval 0.4 mm'dir. MRG bulgulan yazarlardan biri (MU) taraf ından değerlendirilmiştir. 15 hastaya epilepsi polikliniğindeki izleme
döneminde BT yapılmıştır. BT için farklı cihazlar
(Toshiba 300S, Hitachi TCT-W600, Toshiba
600HQ) kullanılmış olup, çalışma için belirlenmiş
standart bir teknik söz konusu de ğildir. MRG bulgulanna göre hastalar 3 gruba aynlm ıştır: 1) MTS saptanan hastalar, 2) çe şitli lezyonlar (ÇL) saptanan
hastalar, 3) MRG incelemesi normal sonuçlanan hastalar. 3. gruptaki hastalar nedeni belirlenemeyen
(NB) hasta grubu olarak nitelendirilmi ştir. MRG ile
MTS tanısı koyarken; hipokampus atrofisi olmas ı
ve/veya hipokampusta kitle etkisi yapmayan, T2 sekansında sinyal değişikliği bulunması koşulu aranmasına karşın, ikincil ölçütler (temporal boynuz genişlemesi gibi) de gözönüne alınmıştır.
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Nöbetlerin kaynaklandığı anatomik yapılar gözönüne alındığında en sık raslanan parsiyel epilepsi, temporal lob epilepsisi (TLE)'dir. Tedaviye dirençli
TLE nöbetleri genellikle mezial temporal yap ılardan
(öncelikle hipokampustan) kaynaklan ır ( 11,7,15,16).
Temporal lobektomi sonras ı saptanan patolojik anormallikler aras ında en sık raslanılanı hipokampal
skleroz (HS)' dur (7) .
Biz bu çalışmada kompleks parsiyel epilepsisi
(KPE) olan 32 hastan ın klinik özellikleriyle MRG
bulgulannı retrospektif olarak de ğerlendirerek,
MRG bulgulanna göre olu şacak hasta gruplanndaki
klinik farklılıkları ortaya koymayı ve bu arada vakaların önemli bir kısmı nda saptanan mezial temporal skleroz konusunu vurgulamay ı amaçladık.
GEREÇ ve YÖNTEM

Bu çalışmada hastanemizin Epilepsi Polikliniğinde
KPE tanısıyla izlenmekte olan 32 hasta incelenmi ştir. KPE tanısı Uluslararas ı Epilepsi Ligi Klasifikasyon ve Terminoloji Komisyonu (ILAE)'nun belirlediği ölçütlere uyularak ve nöbet özellikleri esas al ınmak üzere koyulmuştur (4) . Hastaların 10'u erkek,
22'si kadındır. Yaş ortalaması 29 olup, yaşları 6-60
arasında değişmektedir. Tüm hastalar ın, çocukluk
çağı nda febril veya afebril konvulsiyon (FK, AFK)
geçirip geçirmedi ği, ailede nöbet öyküsünün varl ığı;
doğum travması , asfiksi, kafa travmas ı (KT) olup olmadığı ve öğrenim durumu araştınlmıştır. KPE nöbetlerinin yanısıra, tanımlanan tüm nöbetlerin tipleri
ve başlangıç yaşları belirlenmeye çalışılmış tır. KPE
nöbetlerinin olas ı süresi ve düzeniyle, tedavide kullanı lan antiepileptik droglar (AED) kaydedilmi ş, alınan yanıt nöbet frekans ına göre iyi, orta, yetersiz
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Bulgular, istatistiksel olarak, Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Fakültesinde değerlendirilmiş
ve Fisher'in tam olas ılık testi, Kolmogorov Smirnov
ve Kruskal Wallis testleri kullanılmıştır.
SONUÇLAR

Çocukluk döneminde 17 olguda (% 53.1) FK, 6 olguda (% 18.7) AFK olduğu öğrenilmiştir. 4 olguda
(% 12.5) doğum travması veya doğum süresince asfiksi saptanırken, 8 hastanın (% 25) ciddi KT geçirdiği anlaşılmıştır. 3 olgunun (% 9.3) ailesinde nöbet
öyküsü vardır. 10 hasta (% 31.2) herhangi bir ö ğrenim program ına devam etmemi ş, 21 hasta (%
65.6) ilkokulu, 1 hasta ise liseyi bitirmi ştir.

10 hastada (% 31.2) yaln ız KPE nöbetleri varken, 21
hastanın (% 65.6) ek olarak jeneralize tonik klonik
konvulsiyonlar (JTKK) geçirdi ği anlaşılmıştır. İkinci
gruptakilerin sekonder jeneralize (SJ) nöbetler olduğu düşünülmektedir. Bir hasta KPE nöbetlerinin ya-
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Tablo 1. Kraniyal MR görüntüleme sonuçlar ı.
Anormal MRG bulguları
Mesial temporal skleroz
Çeşitli lezyonlar

- İnfarktlar
- Atrofi, gliosis, doku kayb ı
- Anjiomlar

% 21.8
% 25
% 6.2
% 31.4

Tüm olgular MRG bulgulanna göre gruplandınldığında, bu gruplar aras ında bazı klinik farklılıkların
olduğu görülmektedir. MTS grubunda tüm hastalann (% 100) çocukluk çağında konvülsiyon geçirmelerine karşın, bu oranın ÇL grubunda % 52.9, NB
grubunda % 30 olduğu saptanmıştır. Doğum travması ve asfıksi öyküsüne MTS grubunda % 40, ÇL grubunda % 11.7 oranında raslanmaktadır, NB grubunda bu değer % O'dır. MTS grubundakilerin % 20'si,
ÇL grubundakilerin % 29.4'ü, NB grubundakilerin
ise % 20'si KT geçirmi ştir. MTS ve NB gruplarının
% 20'sinin ailesinde epilepsi öyküsü oldu ğu anlaşılmıştır. KPE nöbetlerinin ortalama ba şlangıç yaşı,
MTS grubunda 9.8; ÇL grubunda % 26.8; NB grubunda 18'dir. Ortalama KPE süresi, bu gruplarda s ırasıyla 1.4, 1.5, 1.6. NB grubundakilerin % 70'i tedaviye iyi yanıt verirken, ÇL grubunun % 58.8'inde,
MTS grubunun ise % 40' ında iyi yanıt alınmıştır.
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Normal MR bulgular,

% 68.6
% 15.6

lir: infarktlar (% 21.8); fokal atrofi, gliozis ve doku
kaybı (% 25); anjiomlar (% 6.2). Böylece MRG ile
lezyon saptama oranı % 68.7 olarak belirlenmektedir. BT yapılan 15 hastada bu oran tek yanl ı temporal horn genişlemesi bulunmuştur. 7 hastaya hem
MRG, hem BT yapılmış, bunların beşinde (% 71.4)
BT'de MRG'dekine benzer lezyonlar saptanm ıştır.

Resim 1. Olgulardan birinde, T2 a ğırlıklı sekansta, hipokampusta kitle etkisi yapmayan sinyal değişikliği; hiperintensite
(okla işaretli).
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nısıra fokal motor nöbet (FM), 2 hasta ise KPE ve
JTKK nöbetlerine ek olarak fokal duysal (FD) ve
FM nöbetler tammlamaktadır. 7 hastada KPE'nin
başlama yaşı belirlenememişti; 25 hastada ortalama
başlangıç yaşı 21.3'tür. Bu hastalarda KPE'nin ortalama süresi ise 12.8 y ıldır. KPE nöbetleri 30 hastada (% 93.7) rasgele, 2 hastada (% 6.2) kümeler halinde olmaktadır. 18 hasta (% 56.2) bir AED al ırken,
11 hasta (% 34.3) iki, 3 hasta (% 9.3) üç AED almaktadır. Tedaviye alınan yanıt 19 hastada (% 59.3)
iyi, 9 hastada (% 28.1) orta, 4 hastada (% 12.5) yetersizdir.

MRG bulgulanna göre 5 hastada (% 15.6) olas ı
MTS, 17 olguda (% 53.1) ÇL saptanmıştır. 10 hastanın MRG incelemesi normal bulunmu ştur. MTS
olasılığından söz edilebilecek olgular ın MRG'sinde
T2'de hipokampal sinyal artışı (Resim 1); hipokampal atrofi, T2'de sinyal art ışı, aynı tarafta temporal
boynuz genişlemesi; hipokampal atrofi ve T2'de sinyal artışı; tek yanlı temporal boynuz genişlemesi; iki
yanlı temporal bo.ynuz genişlemesi izlenmektedir.
MRG ile saptanan di ğer lezyonlar şöyle sıralanabi-

istatistiksel yöntemlerle MTS, ÇL ve NB gruplar ı;
aile öyküsü, do ğum travması, FK+AFK varlığı, tedaviye yanıt ve epilepsi ba şlangıç yaşı bakımından
karşılaştınlmıştır. Sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0.05). Bunun nedeninin alt
gruplardaki olgu sayının küçük olması olduğu dilşünülmüştür.
TARTIŞMA
Çalışmamızda, MTS grubundaki hastalarda çocukluk çağında konvulsiyon geçirme öyküsüne çok s ık
raslandığı saptanmıştır. Bu bulgu literatür bilgileriyle uyumludur (3 ' 13 ' 16). MTS grubunda KPE nöbetlerinin ortalama başlangıç yaşı 9.8'dir. Literatürde de,
MTS saptanan olgularda nöbetlerin genellikle 9-12
yaş arasında başladığı bildirilmektedir (5,16) . ÇL grubunda ailede nöbet öyküsünün olmayışını, bu grupta
MRG ile saptanan lezyonlann KPE nöbetleri ile olan
ilişkisi lehine yorumladık. Ancak bu hastaların %
76.4'ünde, lezyonlarm temporal lob d ışında olduğunu da kaydetmek gerekir. MTS grubunda % 20 ora177
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nında aile öyküsü vardı. Tuncay ve ark. bu oranı %
55.5 olarak bildirmektedir. MTS grubunda do ğum
travması ve asfiksiye % 40 oran ında raslanmaktadır.
Fakat öyküsü belirlemede öznel güçlükler, bunlan
etkileyecek denli belirgindir.
Olguların yaklaşık 2/3'ünün SJ nöbetler geçirdi ği
dikkati çekmektedir. Bu tür nöbetler ÇL grubundaki
hastaların % 76.4'ünde olu şmaktadır. Benzer çalışmalarda SJ nöbetlere MTS grubunda seyrek olarak
raslandığı bildirilmektedir (16 ' 17).
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Çalışmamızda MRG ile lezyon saptama oranı ile,
BT ile lezyon saptama oranı arasında belirgin bir
fark olduğu görülmektedir. De ğişik çalışmalarda da
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kanaatindeyiz (1,2,12). MTS denetlenemeyen epilepsi
olgulannda sık raslanan bir patolojik süreçtir (15) .
MRG in vivo olarak bu sürecin saptanmas ı olanağını sunarken; tümör ve hamartomlann ay ıncı tanısını
da sağlaf ( 1). Bununla birlikte MRG, klinik ve elektroansefalografık bulgulann ışığı altında değerlendirilmelidir. Çift patolojik süreç bulunan baz ı olgularda bu yaklaşım çok önemlidir (131). Ayrıca, KPE'li
hastalarda herhangi bir lezyon saptansa bile bu bulgunun raslantısal olabilece ği düşünülerek mutlaka
MTS araştınlmalıdır. Nöbetlerin dirençli epilepsili
hastalarda, cerrahi giri şimlerle % 60-90 oran ında
durdurulabildiği bildirilmektedir (1 '8). Bununla birlikte MRG ile MTS saptanarak cerrahi giri şime aday
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ve benzer cerrahi giri şimlerden sonra, nöbetlerin tamamen kesilece ğinin de garantisi değildir (15) . Tüm
bu bilinmeyenlerin, gelecekteki prospektif çal ışmalarla yanıtlanabileceğini düşünüyoruz.
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