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ÖZET 

 

 

Epilepsi tüm toplumların yaklaĢık olarak % 0,5–1’ini etkileyen ve sık 

görülen bir hastalıktır. Günümüzde çok sayıda yeni antiepileptik ilaç 

kullanımına rağmen epilepsili hastaların yaklaĢık %40’ında nöbetler devam 

etmektedir. Tedaviye dirençli ve epilepsi cerrahisine uygun TLE’li hastalarda 

cerrahi sonrası baĢarı oranları % 33–90 arasında değiĢkenlik 

göstermektedir. 

Bu çalıĢmada tedaviye dirençli temporal kompleks parsiyel nöbetli, 

epilepsi cerrahisi uygulanan ve uygulanmayan hastalarda bellek ve bellek 

dıĢı fonksiyonlar (cerrahi uygulananlarda preoperatif ve postoperatif olarak) 

değerlendirildi ve nöropsikometrik test sonuçları ile yaĢ, cinsiyet, hastalık 

süresi, nöbet sıklığı, ilaç kullanımı ve nöbet odağı ile bağlantısı, 

nörogörüntüleme ve prognoz iliĢkisi saptanmaya çalıĢıldı. Nörogörüntüleme 

yöntemlerinin birbirileriyle uyumu incelendi. Klinik sermptomatoloji, EEG, 

MRG, PET, MRS ve NPT testleri ile epileptojenik zonu uyumlu olan ve 

cerrahiyi kabul eden hastalar opere edildi.  

ÇalıĢmamızın sonucu olarak video-EEG, MRG, MRS, PET ve 

nöropsikometrik testlerin birbirleriyle lateralizasyon açısından uyumlu olduğu 

saptandı. Bu yöntemler arasında uyumluluk ne kadar fazla ise tanı ve 

tedavide baĢarı oranları  o kadar yüksek olmaktadır. Nöbet süresinin, nöbet 

sayısının ve kullanılan ilaçların ve kullanım süresinin, kognitif fonksiyonlar 

üzerinde olumsuz etkilerinin olduğu saptandı.  Yine de daha geniĢ kapsamlı 

çalıĢmalara ihtiyaç vardır. Epilepsi cerrahisi uygulanan hastaların hem bellek 

hemde bellek dıĢı fonksiyonlarının cerrahi sonrası takiplerde düzelme 

eğiliminde olduğu saptandı. Sözel bellek testlerinin, görsel bellek testlerinin, 

bellek dıĢı testlerden ise özellikle WMS mental kontrol testlerinin, dikkat 

testlerinin, yüz tanıma testi ve viziospasyal yetenek testlerinin ilgili beyin 

alanlarındaki bozukluğu saptamada duyarlı testler olduğu saptandı. Epilepsi 

cerrahisi uygulanan hastaların nöbet sıklığında çok belirgin azalma olduğu 

görüldü. Tüm bunlar değerlendirildiğinde hastaların cerrahi tedavi (özellikle 
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selektif) ile hem nöbetsizlik açısından hem de kognitif fonksiyonlar açısından 

daha yüksek yaĢam kalitesine ulaĢacağı açıktır.  

 

Anahtar kelimeler: TLE, epilepsi cerrahisi, bellek testleri, 

nörogörüntüleme, video-EEG monitorizasyon. 
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SUMMARY 

 

 

The Correlation Between Memory, Extra-Memorial Functions And 

Neuro-Imaging, The Effects Of Surgical And Medical Treatments On 

The Prognosis Of Temporal Lobe Epilepsy Patients 

 

Epilepsy is a common disease effecting 0,5-1% of all community. 

40% of epileptic patients stil have seizures even if they are on new 

antiepileptic drugs. The success rate of epilepsy surgery shows variability 

between 33-90% in drug resistant TLE patients. 

We aimed to evaluate memory and extra-memorial functions in 

operated and nonoperated TLE patients (for operated group presurgical and 

postsurgical). The relation between neuropsychological test results and age, 

sex, disease duration, frequency of seizures, focus of seizures, medication, 

neuro-imaging methods and prognosis was investigated. The relevance 

between neuro-imaging procedures was investigated. Patients whose 

clinical symptomatology was inaccorrdance with EEG, MRI, MRS, PET and 

NPT results and accepted the surgery were operated.  

As a result, video-EEG, MRI, MRS, PET and NPT showed similar 

results in terms of lateralization. The duration and frequency of seizures, the 

medication and treatment duration have negative effects on cognitive 

functions. The relevance between these procedures will increase the succes 

rate of diagnosis and treatment outcome. This study showed us that 

expanded studies are needed. The operated patients improved in memory 

and extra-memorial functions in the following controls. Verbal and visual 

memory tests, WMS mental control tests, attention, face recognize and 

visiospatial ability tests were sensitive to detect the disorders in relevant 

brain regions. Significant decrease at seizure frequency was found in the 

operated patients after surgery. Our findings showed that selective operation  

methods in operated patients group, significantly increase life quality in  
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terms of reduced seizure frequency and beter cognitive functions. 

 

Key words: TLE, epilepsy surgery, memory tests, neuro-imaging, 

video-EEG monitoring. 
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GĠRĠġ 

 

 

Epilepsi santral sinir sisteminde (SSS) farklı bozukluklarla ortaya 

çıkan anormal, tekrarlayıcı ve aĢırı nöronal deĢarjlarla karakterize bir 

durumdur. Epilepsinin insidansı toplumlar arasında farklılık göstermekle 

birlikte genellikle 20–50/100000/yıl, yaĢam boyu kümülatif insidans yaklaĢık 

%3 ve aktif epilepsi prevelansı ise 4–10/1000 olarak verilmektedir. Epilepsi 

nöroloji pratiğinde erken çocukluk ve 65 yas üzerinde en sık olarak 

görülmektedir (1).  

Epileptik hastaların yaklaĢık %40’ında kullanılan antiepileptik ilaçlara 

rağmen nöbetler devam etmektedir (2). Kontrol edilemeyen nöbetleri olan 

hastalar yüksek oranda morbitide ve mortaliteye sahiptir.  

Yeni tanı konmuĢ epilepsili hastaların yaklaĢık olarak %30’u temporal 

lob baĢlangıçlıdır. Bu hastaların yaklaĢık olarak %60’ında monoterapi ya da 

alternatif monoterapi ile nöbetler kontrol altına alınabilmektedir (3). Hastaların 

yaklaĢık %40’ında ise nöbetler tedaviye dirençlidir. Bu hastaların da çok 

önemli bir bölümü cerrahi tedaviye uygun olmayan hastalardır. Bugün tüm 

dünyada tedavi rehberleri uygun hastalarda cerrahi tedaviyi önermektedir. 

Epilepsi cerrahisi ile uğraĢan merkezlerde epilepsi cerrahisine ortalama gidiĢ 

süresi yaklaĢık 15–20 yıldır (4-6).  

Bu nedenle dirençli epilepsili hastaların erken dönemde tanılarının 

konulup erken dönemde cerrahiye gönderilmesi önem kazanmaktadır. Bu da 

cerrahi gibi yeni tedavi modalitelerini gündeme getirmiĢtir. Epilepsi 

cerrahisinde en baĢarılı sonuçlar Meziyal Temporal Lob Epilepsi’li (MTLE) 

hastalardan elde edilmektedir. Kullanılan değiĢik cerrahi yöntemlere bağlı 

olarak tedavi sonrası baĢarı oranları %33–90 (ort.%70) arasında 

değiĢmektedir (4, 6, 7).  

Cerrahi öncesi incelemelerin titizlikle yapılarak doğru adayların 

seçilmesi bu baĢarıda önemli rol oynar. Ġnteriktal elektroensefalografi (EEG) 

ve uzun süreli video-EEG monitorizasyon ile epileptik odağın saptanması, 

nörogörüntüleme ve fonksiyonel görüntüleme yöntemlerinden manyetik 
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rezonans görüntüleme (MRG), manyetik rezonans spektroskopi (MRS), ve 

pozitron emission tomografi (PET), nöropsikoljik testler, WADA testi ve 

fonksiyonel manyetik rezonans (fMR) ile tanının desteklenmesi 

gerekmektedir.  

Temporal Lob Epilepsi (TLE) hastalarında daha çok bellek ile ilgili 

sorunlar olmakla birlikte bellek dıĢı sorunlarla da karĢılaĢılmaktadır (8). 

Cerrahi sonrasında hastanın nöbetsizliği kadar bellek ve bellek dıĢı 

problemleri de yaĢam kalitesini etkilemektedir. Yapılan görüntüleme 

yöntemleri ve nöropsikolojik testlerin yeterliliği bu anlamda araĢtırılması 

gereken bir konudur. Biz bu çalıĢmada özellikle epilepsi cerrahisinin bu 

yönüne değinerek ülkemiz ve dünya literatürüne katkıda bulunacağımızı 

düĢünmekteyiz. 

TLE genel olarak temporal lobdan kaynaklanan basit parsiyel nöbet 

(BPN), kompleks parsiyel nöbet (KPN) veya sekonder jeneralize tonik klonik 

nöbet (JTKN)’ler veya bunların bir araya gelmesiyle karakterize epilepsiler 

olarak tanımlanabilir. 1981 yılındaki nöbet sınıflamasında TLE, bilinç 

korunuyorsa basit parsiyel, bilinç değiĢikliği varsa kompleks parsiyel nöbet 

olarak tariflenmiĢtir (9, 10). Ancak sonraki dönemlerde video–EEG 

monitorizasyon çalıĢmaları kompleks parsiyel nöbetli hastaların bir 

bölümünde de bilinç bozukluğunun klinik tabloya eĢlik etmediğini göstermiĢtir. 

Sendromik sınıflama açısından ele alınınca, TLE’nin Epilepsi ve 

Epileptik Sendromların 1989’da yayımlanan ve hala geçerli olan 

sınıflamasında klinik ve laboratuvar özelliklere dayanılarak bir TLE sendromu 

tanımlanmıĢtır (11).  

ILAE (lnternational League Against Epilepsy)’nın 2001’de yaptığı 

öneride ise;  

Eksen 1: iktal fenomenoloji, 

Eksen 2: nöbet tipi,  

Eksen 3: sendrom,  

Eksen 4: etyoloji 

Eksen 5: özürlülük olarak sınıflandırma yapılmıĢtır.  

Buna göre; eksen 3 de ‘‘semptomatik fokal epilepsiler’’ baĢlığı altında 
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‘‘limbik’’ ve ‘‘neokortikal’’ epilepsiler bulunmaktadır. Limbik epilepsiler ise 3 

gruba ayrılmaktadır:   

1. HS (Hipokampal Skleroz) ile MTLE, 

2. Özgün etyolojilerle tanımlanan MTLE, 

3. Lokalizasyon ve etyoloji ile tanımlanan diğer tipler (12). 

Ayrıca cerrahi merkezlerinde yapılan çalıĢmalarla daha ayrıntılı bazı 

alt gruplarının da tanımlanması mümkün olmuĢtur. Bu konudaki oldukça 

geniĢ kapsamlı bir çalıĢmada hastalar eIektrofizyolojik bulgularına göre 3 

gruba ayrılmıĢtır: 

1. Meziyal (nöbet baĢlangıcı mediyal yapılara sınırlı)  

2. Lateral (nöbet baĢlangıcı lateral yapılara sınırlı)  

3. Meziyal-Iateral (nöbet baĢlangıcı hem meziyal hem de lateral 

yapıları içeren) (13). 

Temporal lob epilepsilerinde en sık görülen patolojik yapı hipokampal 

sklerozdur. YaklaĢık olarak hastaların %65-70’inde hipokampal skleroz 

saptanılmaktadır (14). Bazı hastalarda MRG ile en azından bugünkü 

bilgilerimizle normal olarak görülmesine rağmen çıkarılan cerrahi 

materyallerde hipokampal skleroz görülebilmektedir. 2200 hastanın 

değerlendirildiği bir çalıĢmada, parsiyel epilepsiler içinde HS’un en sık 

rastlanılan ve medikal tedaviye en dirençli grup olduğu saptanmıĢtır (15). 

Öte yandan kortikal geliĢimsel anomaliler, temporal lobdaki tümör 

veya tümör benzeri yer kaplayıcı lezyonlar, vasküler malformasyonlar, travma 

ve enfeksiyon gibi herhangi bir hasara yol açan durum sonrası geliĢen 

bozukluklar da bu bölgede fokal epileptojenik bir odak oluĢturabilir.  

Genel olarak TLE’lerinde üç durumdan söz edilebilir.   

1. HS-MTLE 

2. Meziyal temporal lobun hemen içinde veya çok yakınında 

yerleĢmiĢ yapısal lezyonlarla iliĢkili epilepsiler (hamartoma, glial tümör, 

arteryovenöz malfarmasyonlar (AVM), kortikal displazi) 

3. Temporal lob dıĢında veya lobun meziyal bölgeye uzak 

kısımlarından kaynaklanan iktal deĢarjların hızlı yayılımı ile meziyal bölgeye 

ait klinik özellikler gösteren nöbetlerle seyreden epilepsiler (16). 
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Meziyal temporal lob nöbetlerinin (MTLN) ortak özelliği auralardır. 

Auralar oldukça sık olup hastaların %90'dan fazlasında görülür. Auralar, 

KPN' in ilk bulgusu olarak veya izole parsiyel nöbetler Ģeklinde meydana 

gelir. En sıklıkla epigastrik duyum hissi Ģeklinde görülür. Elektriksel deĢarjlar 

amigdalayı etkilediğinde korku, anksiyete ve benzeri emosyonel auralar 

görülebilir. Hastaların tanımlamakta güçlük çektikleri daha çok orta hatta 

belirgin olan veya tüm vücuda yayılabilen karıncalanma, deja vu, jamais vu, 

depersonalizasyon ve otonom bulguların eĢlik ettiği auralar ortaya çıkabilir 

(17).  

MTLN'nin objektif bulguları sıklıkla donakalma "motor arrest 

(donma)", daIma ve pupiller dilatasyon ile baĢlar. Nöbet bu aĢamada kalabilir 

(temporal lob absansı). Bu durumda dialeptik nöbetten bahsedilir veya 

hastalarda otomatizma geliĢir. Oroalimenter otomatizmalar MTLN'ye özgü 

olmamakla beraber oldukça karakteristiktir ve dudak Ģapırdatma, çiğneme, 

yalanma, yutkunma ve diĢ gıcırdatma hareketlerini içerirler. Bir Ģeyler 

toplama, değiĢik el hareketleri gibi stereotipik otomatizmalar MTLN'nin diğer 

sık görülen özellikleridir. Vokalizasyon, tükürme ve bisiklet hareketleri de 

daha az sıklıkta otomatik aktivite içinde yer alabilir. Postiktal dönemde 

öksürme, burun silme olması yine MTLE'ye özgü bulunmuĢtur (18). Son 

zamanlarda lateralizasyonda yardımcı olan objektif nöbet özellikleri daha da 

önem kazanmıĢtır. Bunlar lateralize motor özellikler, konuĢma ve postiktal 

bulgulardır. BaĢ ve/veya göz deviasyonunun temporal lob nöbetlerinde 

lateralizan değeri olduğunu fakat bunun nöbetin hangi aĢamasında meydana 

geldiğine bağlı olduğu belirtilmiĢtir. Erken baĢ deviasyonu nöbet kaynağıyla 

aynı tarafta olabilirken, nöbet içinde daha geç görülen zorlu (versif) baĢ ve 

göz deviasyonu sekonder jeneralize bir nöbetin baĢlangıcı olabilir ve çoğu 

zaman kontralateraldir (19). Hastaların çoğunda baĢlangıç yerinin karĢı 

tarafında tonik veya distonik postür oluĢur. Kontralateral distonik postür, 

bacağı hatta yüzü içerebilir ve ipsilateral otomatizmalar eĢlik eder. Tek 

baĢına ipsilateral otomatizmaların distonik postür kadar lateralizan değeri 

yoktur. Ancak kontralateral distoni ve ipsilateral otomatizm birlikte ortaya 

çıkıĢı iyi bir lateralizan bulgu olarak değerlendirilmiĢtir (20). Ayrıca, 
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kontralateral iktal parezi de güvenilir bir lateralizan bulgu olarak bildirilmiĢtir 

(21). Ġktal kusma ve tükürmenin pek anlamlı olmayabilir (22). Postiktal burun 

silme yine iyi bir lateralizan bir bulgudur (21). 

Ġktal afazi, Todd paralizisi, iktal anomi, postiktal afazi ve figür 4 

iĢaretindeki gibi kontralateral üst ekstremitenin distonik postürün çok fazla 

lateralizan değeri vardır (23). Nöbet sırasında konuĢma aniden durabilir fakat 

özgün bir bulgu değildir. Ġktal vokalizasyonun lateralizan değeri pek yoktur 

(24).  

Hipokampal sklerozlu hastalarda deneysel ve insan dokularından 

elde edilen verilere dayanılarak elde edilen bulgular aĢağıda belirtilmiĢtir (23):  

 Gliozis ve nöronal hücre kaybı CA1 (Cornu Ammonis) ve end 

folyumda belirgindir. CA2 ve dentat granüler bölge daha az etkilenir. 

Somatostatin ve nöropeptid Y içeren hücrelerin seçici olarak kaybı söz 

konusudur. 

 Gliozis: Fibröz astrositlerin nöron kaybı olan alanlarda yayılması 

ve bu sırada sodyum kanallarının yoğunlaĢarak nöron benzeri aksiyon 

potansiyeli oluĢturması.  

 Yosunsu hücrelerinin dejenerasyonu iç moleküler tabakayı 

serbestleĢtirir ve granül hücrelerden geliĢen kolleterallerce iĢgal edilir. Bu 

duruma filizlenme denir.  

 Dentat granüler hücre yosunsu liflerinde dallanma vardır.  

 Ekstratemporal patolojilerde en sık amigdalanın laterobazal 

kompleksini tutan nöron kaybı ve gliozis saptanır.  
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ġekil–1: MTS’li bir hastamızda cerrahi sonrası alınan biyopsi materyalinde 
hipokampal bölgede iĢaretli alanda nöronal kayıp izlenmektedir (H.Ex40). 

 

HS, mezyal temporal yapılarda nöron kaybı ve gliozis ile giden bir 

durumdur. Epileptojenisite, hipokampusta selektif nöron kaybı ve geride 

kalan hücresel elemanların sinaptik yeniden organizasyonu sonucu oluĢur. 

Hücre kaybı ve yeniden organizasyonun karakteristik özellikleri ve 

elektrofizyolojik sapmalarla iliĢkili olarak spontan nöbetler meydana gelebilir. 

HS’lu hastalarda bu patolojiye yol açan neden net olarak bilinmemektedir. 

(23). Patogenezle ilgili çeĢitli teoriler öne sürülmüĢtür. Glutamat 

nörotoksisitesi, mitokondriyal fonksiyon bozukluğu hücre kaybına yol açabilir 

ancak hücre ölümünü sağlayan yollar henüz tam olarak açıklanamamıĢtır 

(25). 

Nöronal ölüm ve sinaptik reorganizasyonun sürekli devam eden bir 

durum olduğunu gösteren bulgular vardır (26). Bu durum cerrahi sonrasında 

zaman içersinde nöbetleri ortaya çıkan hastalarda sadece cerrahi 

baĢarısızlığa bağlanamaz ve HS’un progressif bir olay olduğu tezini 

destekler. Ayrıca risk faktörleri ile alıĢılagelmiĢ nöbetlerin ortaya çıkıĢı 

arasında ve medikal tedavi baĢlangıcı ile medikal tedaviye direncin geliĢimi 

arasında geçen latent peryod ilerleyici bir sürecin olduğunu göstermektedir 
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(27).  

Bu hastalarda özellikle bellek, öğrenme ve diğer yürütücü iĢlevlerin 

etkilendiği biliĢsel fonksiyonlarda ilerleyici bozulma olmaktadır. Bununla 

beraber tekrarlayıcı kötü prognoz cerrahi tedaviyle kısmen de olsa 

engellenebilir. Medikal tedaviye cevap hastalarda belirlenen belIek 

bozukluğunun daha kötüye gitmediği, buna karĢın sık nöbet geçirmeye 

devam eden hastalarda bellek testlerindeki bozulmanın da giderek arttığı 

gösterilmiĢtir. Bu bulgular da ilerleyici bir durumu göstermektedir (28). 

TLE’li hastalarda kiĢilik bozuklukları, depresyon ve psikoz geliĢme 

olasılığının daha fazla olduğuna iliĢkin makaleler yayımlanmaktadır (29). 

Epilepsi ile birlikte ortaya çıkan fonksiyon bozuklukları ile ilgili çeĢitli 

nörobiyolojik mekanizmalar ileri sürülmüĢtür (23). HS’lu MTLE’li hastalarda 

epileptik nöbetler dıĢında psikolojik ve psikiyatrik bozukluklar da sık olarak 

görülmektedir. 

 

1. Video- EEG Monitorizasyon 

 

Epilepsi bir klinik tanıdır. EEG bir yardımcı tanı yöntemidir. Eğer klinik 

tabloyu destekler ise anlamlıdır. Yine de epilepsi tanısında ve epileptik 

hastaların takibinde klinik bulguları izleyen en önemli inceleme yöntemidir. 

EEG ile geniĢ bir nöron grubunun spontan elektriksel aktivitesindeki 

dalgalanmalar yüzeyden kaydedilir. Bu yöntem beynin yapısal özelliklerinden 

çok fonksiyonel durumunu yansıtır. Bu nedenle yapısal görüntüleme 

yöntemlerindeki geliĢmelere ragmen hala önemini korumaktadır. Özellikle 

yapısal inceleme yöntemlerine yansıyan bir patolojik bulgunun olmadığı 

durumlarda EEG’nin önemi artmaktadır. Hastanın video görüntüsü ve EEG 

incelemesinin eĢ zamanlı kaydı çok önemli ve daha sık olarak baĢvurulan bir 

yöntem haline gelmiĢtir. Video-EEG monitorizasyon olarak isimlendirilen bu 

yöntemde hastanın görüntüsü ve EEG eĢ zamanlı olarak kıyaslanabilmekte 

ve bulgular çok daha detaylı olarak incelenebilmektedir. Bu yöntem baĢlıca 

epilepsiyi taklit eden durumlardan ayırmak, nöbet tipini kesin olarak 

belirlemek ve nöbete eĢlik eden semiyolojik özellikleri gözlemlemek için 
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kullanılır. En önemli ve sık kullanım nedenlerinden biri de ilaç tedavisine 

dirençli olgularda nöbet kaydı yapılarak sorumlu epileptojenik odağın 

belirlenmesi ve epilepsi cerrahisine hazırlıktır. 

 

2. Görüntülüme Tetkikleri  

 

2.1. Magnetik Rezonans Görüntüleme (MRG) 

Epilepsi tanısında MRG, bilgisayarlı tomografi (BT) ile 

karĢılaĢtırıldığında çok sayıda üstünlükler taĢımaktadır. Bunlar; üç düzlemde 

daha ince kesit kalınlığında görüntü oluĢturulması, gri-beyaz cevher 

ayırımının daha iyi yapılabilmesi, hacim ölçümlerinin yapılabilmesi, küçük 

yapıların daha yüksek çözünürlükte gösterilmesi, nöral doku ve kemik doku 

ayırımının iyi yapılması olarak sıralanabilir. MRG’nin epilepsi tanısında 

duyarlılığı; altta yatan patolojiye, MRG tekniğine ve değerlendirmeyi yapan 

kiĢinin deneyimine bağlıdır. Hastanın yaĢı, nöbetin akut ya da kronik, yaygın 

ya da parsiyel, basit ya da kompleks olması inceleme parametrelerini etkiler 

(30).  

Epilepsi hastalarında sıklıkla kullanılan MRG protokolleri; koronal 

Fluid Attenuated Inversion Recovery (FLAIR), aksiyal ince kesit kalınlığında 

T1A Spoiled Gradient Echo, aksiyal Fast Spin Echo T2A, aksiyal ya da 

koronal Inversion Recovery (IR) sekansları içermektedir. Ġlaçla tedavi 

edilemeyen TLE hastalarında radyoloğun epilepsi odağını doğru olarak 

lateralize etmesi cerrahide belirlenecek ameliyatın Ģekli ve yeri açısından 

önemlidir. Özellikle iki taraflı tutulumların gösterilmesi ciddi deneyim 

gerektirir. MTS’de en güvenilir kalitatif MRG bulgusu hipokampusda atrofi ve 

sinyal değiĢikliğidir (31, 32). MTLE-HS’lu hastalarda MRG bulguları aĢağıdaki 

tabloda gösterilmiĢtir: (23). 
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Tablo–1: MTS’de MR bulguları. 

—Atrofi (patolojik olarak HS saptanan vak’aların MRG'lerinde %90–95 

oranında saptanmıĢtır.)  

— Ġnternal yapının kaybı  

—T2'de sinyal artıĢı (%80–85)  

—T1'de sinyal azalması (%10–95)  

 

2.2. Pozitron Emisyon Tomografi/Bilgisayarlı Tomografi(PET/BT) 

Beynin fonksiyonel özelliklerini belirlemede önemli bir interiktal tanı 

yöntemidir. (33). Hipometabolizma alanı epileptojenik zon dıĢında daha geniĢ 

alanlara yayılabilir. Epileptojenik temporal lobun yanısıra ipsilateral talamus, 

bazal ganglionlar ve diğer kortikal yapıları da içerebilir. Ancak bu özellikleri 

MTLE’yi aynı bölgedeki diğer patolojilerden ayırt etmeye yeterli değildir (23). 

YapılmıĢ birçok çalıĢmayı içeren bir meta analizde PET'deki 

hipometabolizmanın %86 oranında iyi sonlanımı öngördüğü, bu oranın 

normal MRG'li hastalarda %80, lokalize olmayan iktal EEG'de %72 olduğu 

bildirilmiĢtir (34).  

Biz de çalıĢmamızda özellikle PET’de ekstratemporal bölgede 

hipometabolizma olup olmadığını ve varsa bu alanların nöropsikometrik 

teslerdeki ilgili alanlardaki bozukluklarla uyumlu olup olmadığını araĢtırdık. 

MTS’li hastaların bir kısmında nöropsikometrik test prosedüründe MTS tarafı 

ile iliĢkili bellek testlerinin yanısıra frontal iĢlevlerde ve bazen vizyospasyal 

iĢlevlerde düĢük performanslar izlenmektedir. Bu bulguların anlamları bugün 

için açık değildir.  Bu çalıĢmanın amacı bu türden test performansı gösteren 

hastaların PET’lerinde de iliĢkili beyin bölgelerinde düĢük performans olup 

olmadığının araĢtırılması olacaktır.  

2.3. Magnetik Rezonans Spektroskopi (MRS) 

MTLE-HS'li hastaların interiktal proton-MRS tetkiklerinde HS ile 

ipsilateral N-asetil aspartat (NAA) / Kolin+Kreatinin oranında azalma (%65–

96) görülür. %30–40 oranında HS'nin karĢı tarafında aynı pikte azalma 
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saptanmıĢtır (35). Bir çalıĢmada MR spektroskopinin pozitif öngörmeye 

yardımcı olma değeri %82 olarak belirlenmiĢtir (36). Benzer bir baĢka 

çalıĢmada Hajek ve ark. 35 TLE’li hasta üzerinde yaptıkları MRS 

değerlendirmeleri sonrası epileptik tarafta NAA sinyali, NAA/Cho, NAA/Cr ve 

NAA/Cho+Cr oranlarında belirgin azalma saptamıĢlar ve %89 oranında 

histopatolojik doğrulukla lateralizasyon yapabildiklerini göstermiĢlerdir (37). 

Literatürde MRS ile ilgili değiĢik çalıĢmalarda iki taraflı hasarlanma %30-50 

arasında değiĢmektedir (38, 39).  

 

3. Tedavi 

 

Cerrahi uygulanacak hastalar en azından 2 AEĠ’a dirençli, yaĢam 

kalitesi düĢmüĢ ve cerrahiye uygun olduğu düĢünülen hastalardır. Birçok 

olguda olduğu gibi, cerrahi öncesi incelemeler ve cerrahi yöntemin 

tartıĢılmasından sonra, hastanın iyi bir aday olmadığı ve baĢka tedavi 

planlarının yapılmasına karar verilebilir. Yapısal lezyonu olan hastalarda, 

cerrahi tedaviye daha erken karar verilebilir. Gerek ilaca direnç, gerekse 

cerrahi baĢarı bu durumlarda yüksektir. Genellikle cerrahiye karar vermeden 

önce, hasta en az 1–2 yıl ilaç kullanmalıdır. 

Nöbetler çok sık ve hastanın normal yaĢantısını engelliyorsa, cerrahi 

tedavi, epilepsi baĢlangıcından itibaren 1 yıl içinde düĢünülebilir. Nöbetler ne 

kadar uzun süredir kontrol edilemiyorsa, cerrahiden sonra da nöbet 

kontrolünün baĢarısı o kadar düĢük ve psikososyal sorunların ortaya çıkma 

olasılığı o kadar yüksek olacaktır (40). En az iki uygun AEĠ monoterapisi ve 

en az bir politerapi yeterli dozda kullanılmalıdır. Eğer iki monoterapi 

denemesi etkisiz kalıyorsa, kombine tedavilerle nöbetleri kontrol altında 

tutma Ģansı %15-20'nin altında olmaktadır (41). Ġki ilacın kombinasyonu 

sıklıkla yan etkilerin fazla çıkmasına neden olmaktadır. Çok nadir olguda üç 

ilaç kombinasyonu nöbetleri kontrol edebilir. Ancak bu kontrol genellikle 

geçici olmaktadır.  

Epilepsi cerrahisinin mutlak ve göreceli kontrendikasyonları vardır. 

Ġdiyopatik jeneralize epilepsiler ve yaĢam kalitesini bozmayan minor nöbetler 
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için epilepsi cerrahisi kesinlikle uygulanmaz. Göreceli kontrendikasyonlar ise 

Ģunlardır (42):  

1. Hastanın ilerleyici bir hastalığı olması.  

2. Hastaların ciddi medikal problemlerinin olması.  

3. Zeka düzeyi düĢük (IQ<70) olması. 

4. Hastanın WADA testinde karĢı taraf temporal lobda bellek 

fonksiyonunun bozuk olması. 

5. Cerrahi öncesi incelemelerde hasta ile kooperasyon 

kurulumaması. 

6. Hastanın aktif ve kronik psikozunun olması.  

Son 10 yıl içerisinde epilepsinin cerrahi tedavisindeki geliĢmelere 

rağmen, bu hastaların cerrahi öncesi incelemesinde standart bir yöntem 

bulunmamaktadır. Ġncelemenin amacı her hasta için en uygun cerrahi 

yöntemini belirleme veya kontrendikasyon varsa ortaya çıkarmaktır. 

Yapılan birçok çalıĢmada tıbbi tedaviye göre cerrahi tedavinin daha 

üstün olduğu belirgin olarak gösterilmiĢtir (43, 44). Anterior temporal 

lobektomi ve selektif amigdalohipokampektomi gibi cerrahi yöntemler 

arasında nöbetsiz kalma oranı açısından fark saptanmamıĢtır. 

Rezeksiyondan 1 yıl sonra nöbetsizlik %33–90 (ort.%70) arasında 

değiĢmektedir (4, 6, 7). Genel olarak sonlanım çalıĢmalarındaki Ģifa oranının 

çok yüksek olmayıĢı veya hala nöbet geçiren hastaların varlığı, bu durumun 

tek baĢına hipokampal patolojiden kaynaklanmayıp bir "network" tutulumunu 

gösterdiği düĢündürmektedir (44, 45). Nöbetsizlik sonrası relaps oranı 

%30'lardadır. En az iki yıl nöbetsiz kalmıĢ ve tüm ilaçları kesilmiĢ olan hasta 

grubu %25–30 civarındadır (45).  

 

4. Epilepsi Cerrahisi ve Nöropsikoloji 

 

Nöropsikoloji cerrahi giriĢim sonrası biliĢsel süreçlerinde bozulma 

riski taĢıyan hastaların belirlenmesinde yardımcı bir yöntemdir.  

Lateralizasyon açısından yapılan 129 hastalık bir çalıĢmada 

nöropsikolojik testlerin %40 doğru, %13 yanlıĢ lateralizasyon ve %47 
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oranında lateralizasyon göstermeyen bulgular saptanmıĢtır (46). 

Lateralizasyon konusunda gerek görülürse WADA veya fMR yöntemlerine 

baĢvurmak gerekir. Cerrahiye uygun adayın belirlenmesinde ve cerrahi 

sonrasında hastanın bir bellek bozulması yaĢayıp yaĢamayacağının 

kestirilmesi konusunda ise nöropsikolojik değerlendirme yardımcı olabilir. 

Epilepsi cerrahisinin %80'i temporal alan üzerinde olduğu için, 

öğrenme ve belleğin değerlendirilmesi büyük önem taĢır (47). Aslında 

epilepsi cerrahisinin çoğu tipleri için nöropsikolojik testler, kapsamlı bir 

preoperatif değerlendirmenin bir parçasıdır; epilepsi cerrahisine, cerrahinin 

sonucu oluĢabilecek kognitif riskleri belirlemeye yarayabilir (48). Ameliyat 

öncesinde sözel belleği bozulmuĢ olan ve sol hipokampal volüm kaybı 

gösteren hastalarda, lobektomi öncesinde sözel bellek performansı normal 

olan hastalara kıyasla postoperatif olarak sözel bellekte daha az bozulma 

riskinin olduğu saptanmıĢtır (49-51). Ayrıca epileptik odağın 

kontralateralindeki hipokampus fonksiyon bozukluğuna iliĢkin bulgu veren 

hastaların postoperatif bellek bozulması açısından daha büyük risk altında 

oldukları da bildirilmiĢtir (47, 48).  

Yapılan bazı araĢtırmalarda sol anterior temporal lobektomi 

hastalarını, sözel bellekleri normal sınırlardaysa, postoperatif sözel bellek 

bozulması göstermesi riskinin opere edilmeden izIenen hastalara kıyasla, 

daha fazla olduğu saptamıĢ (49). Yapılan baĢka çalıĢmalarda ise sol 

temporal lobektomilerde, anterior hipokampusun bırakıldığı oIgularla, anterior 

hipokampusun da çıkarıldığı olguları, postoperatif olarak sözel bellek 

açısından karĢılaĢtırıldıktan sonra, iki grupta sözel bellekteki bozulmalar 

arasında bir fark bulunmadığı ve bellek bozulmasında rezeksiyonun 

hacminden çok çıkarılan dokunun preoperatif iĢlevseIliğinin önem taĢıdığı 

saptanmıĢtır (52).  

Dikkat, frontal yürütücü fonksiyonlar, sayısal fonksiyonlar, uzamsal 

iĢlevler, kompleks motor ve emosyonel iĢlevler TLE hastalarında sıklıkla 

değiĢim gösteren fonksiyonlardandır ve bunlar testlerle ortaya konulabilir. 

Dikkat ve yürütücü fonksiyonların değerlendirilmesi; tedavi düzenlenmesi doz 

değiĢimleri ve muhtemel subkortikal nöbet aktivasyonları hakkında ilave 
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bilgiler verebilmektedir. Frontal yürütücü fonksiyonlar altında; planlama, 

sıralama, baskılama, çalıĢma belleği, soyutlama, monitörize etmek ve meta 

kognitif performanslar sıralanmaktadır. Bu performanslarda meydana gelen 

bozukluklar fonksiyonlar açısından önemli rolü olmasına rağmen, frontal 

yapıların diğer beyin bölgeleri (frontal, temporal, paryetal loblar, bazal 

ganglion) ile geniĢ bağlantıları olması nedeni ile genellikle çok az 

lokalizasyon veya lateralizasyon bulgusu verirler ve sıklıkla tüm profilin 

değerlendirilmesi ile tanımlanabilir (53). 

MTS’li hastaların bir kısmında nöropsikometrik test prosedüründe 

MTS tarafı ile iliĢkili bellek testlerinin yanısıra frontal iĢlevlerde ve bazen 

vizyospasyal iĢlevlerde düĢük performans izlenmektedir. Bu bulguların 

anlamları bu gün için açık değildir. ÇalıĢmamızın amaçlarında biri bu türden 

test performansı gösteren hastaların PET’lerinde de iliĢkili beyin bölgelerinde 

düĢük performans olup olmadığının araĢtırılmasıydı. Literatüre baktığımızda 

TLE’li 13 hastaya yapılan PET görüntülemelerinde özellikle sol taraf hemisfer 

ve talamusta rölatif asimetrik hipometabolizma saptanan hastaların verbal 

bellek düzeylerinin ve materyal spesifik bellek bozukluğunun daha fazla 

olduğu saptanmıĢtır (54). Ayrıca yine Almanya’da yapılmıĢ olan bir çalıĢmada 

96 hastalık bir seride özellikle sol konuĢma merkezi dominant olan hastalarda 

prefrontal alanda asimetrik bir azalmıĢ bir glukoz metabolizma bozukluğu 

görülmüĢ ve bunun yanısıra bu durumun özellikle sekonder jeneralize 

nöbetleri olan hastalarda daha fazla olduğu saptanmıĢtır (55). 

4.1. Nöropsikolojik Testler 

Rausch ve ark. (56) epilepsi hastalarında dikkat, mental iĢlemleme 

hızı, öğrenme ve bellek, yönetici iĢlevler gibi çeĢitli mental alanların birinde 

veya birkaçında birden bozulmalar olabileceğine dikkati çekmektedirler.  

Yabancı literatürde, biliĢsel iĢlevleri değerlendiren nöropsikolojik 

testler dıĢında, hastaların zekâ düzeylerine de IQ veren testlerle bakıldığını 

görüyoruz. YetiĢkinlere uygulanan WAIS-R (Wechsler Adult Intelligence 

Scale) testi ile hem bellek dıĢında kalan çeĢitli biliĢsel iĢlevleri değerlendiren 

alt testlerden oluĢur hemde sonuçta kiĢinin IQ düzeyini puan olarak verir 

ancak bu testin Türkiye standardizasyonu yoktur (57). 
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ÇeĢitli mental iĢlev alanları ve bunları değerledirdiğimiz testler 

aĢağıda anlatılmıĢtır.  

a. Basit Dikkat 

Basit dikkat veya anlık bellek dediğimiz mental iĢlevi, kiĢinin günlük 

(ya da o an için var olan) dikkat tonusu diye düĢünebiliriz. KiĢinin dikkat 

tonusuna, sayı menzilini saptayarak bakabiliriz. KiĢinin sayı menziline, 

kendisine 1 saniye aralıklarla sayılar söyleyip, biz bitirince sayıları aynı sıra 

ile tekrarlamasını isteyerek bakabiliriz. 3 sayılık bir dizi ile baĢlayıp, 

karĢımızdaki baĢarılı oldukça birer sayı arttırarak 9 sayılık bir diziye kadar 

çıkabiliriz. Bu ileri sayı menzilinden sonra, kiĢinin geri sayı menzilinin 

belirlenmesi için, kendisine sayılar yine 1 saniye aralıklarla söylenip, bu sefer 

son söylenenden baĢlayarak sıra ile geriye doğru gelmesi istenecektir. 

YetiĢkinler için sayı Menzil alt testi, Wechsler Memory Scale (WMS-R) 

Türkiye standardizasyonunda bulunmaktadır (58).  

KiĢinin günlük dikkat tonusunun ötesinde, sayı menzili testi duruma 

göre bize kiĢinin frontal tipte yönetici dikkati hakkında da bilgi verebilir. 

Normalde insanların ileri ve geri sayı menzilleri arasında 1 ya da 2 sayı fark 

olur; bundan daha büyük bir fark (örneğin ileri 7- geri 4 gibi) kiĢinin "mental 

kontrol" de denilen yönetici (frontal tipte) dikkat iĢlevinde bir bozulma 

olduğunu düĢündürmelidir.  

b. Öğrenme ve Bellek 

Sol ve sağ hemisferler arasında bir karĢılaĢtırma yapmak için sözel 

ve görsel belleğe mutlaka ayrı ayrı bakılmalıdır. Genelde sol temporal 

lobektomi sonrası sözel bellekte düĢüĢ bildirilirken; sağ temporal lobektomi 

sonrası görsel bellekte bu düĢüĢ belirgin değildir. Ayrıca sol lobektomili 

hastaların bir kısmında sadece sözel değil görsel bellekte de düĢüĢ 

saptanmıĢtır (59).  

Bir baĢka önemli nokta da, öğrenmeyi izleyerek baĢka testlerle 

geçirilecek belli bir süre sonrasında uzun süreli bellek bakarken, buna primer 

tipte bellek bozukluğu ile dikkate sekonder tipte bellek bozulmasını ayırt 

edebilecek Ģekilde bakmaktır. Uzun süreli belleği test temporal lob epilepsisi 

hastalarında, temporal lobun iĢlevselliği, kısa süreli belleğe kıyasla uzun 
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süreli bellekle daha yakından iliĢkilidir. Ayrıca uzun süreli bellek bakılırken 

burada bozulmanın primer tipte, yani meziyal temporal bir fonksiyon 

bozukluğu sonucu hastanın uzun süreli kayıt yapamaması Ģeklinde mi 

olduğunun, yoksa kayıt yapabildiği halde dikkate sekonder tipte bir geri 

getirme sorunu mu olduğu ayırt edilir (60). 

A. Sözel Bellek Testleri 

Sözel belleğe, kelime çağrıĢım çiftleri öğrenme, bir pasajı dinleyip 

tekrarlama, kelime listesi öğrenme testleri ile bakılabilir.  

a) Kelime Listesi Öğrenme 

Ülkemizde kullanılan iki kelime listesi testi vardır. Bunlar California 

Sözel Öğrenme Testi ve Sözel Bellek Süreçleri Testi (SBST)’dir. SBST'nin 

birbiriyle eĢdeğer üç listesi bulunduğundan, hiçbir öğrenme etkisi yapmadan 

preoperatif ve iki kere de postoperatif uygulanması mümkündür. Her liste 15 

kelimeden oluĢur. Kelimeler hastaya 10 kere verilir. BaĢka testlerin yapılması 

ile geçen bir 35-40 dakika sonra, hastadan az önce öğrendiği kelimeleri 

hatırlaması istenir. Daha sonra, kendisine herbiri hedef kelimelere fonetik 

açıdan ve semantik açıdan (ayrı ayrı) benzeyen kelimelerin arasına 

karıĢtırılmıĢ hedef kelimelerden oluĢan bir liste okunarak, öğrenmiĢ olduğu 

kelimeleri diğerlerinden ayırt etmesi istenir. Böylece primer ve dikkate 

sekonder tipte bellek bozulmaları ayırt edilebilir. California testinde de benzer 

uygulamalar vardır (61, 62). 

b) Hikaye Öğrenme (mantıksal bellek) Testi 

Mantıksal bellek diye isimlendirilen bu test A ve B Ģeklinde iki 

hikâyeden oluĢur (58). 

Gerek orijinal WMS'de gerekse Türkiye standardizasyonu yapılan 

WMS-R'da A hikayesi aynıdır. Bu hikaye 24 unsurdan oluĢur. Hastaya 

hikayeyi dikkatle dinlemesi daha sonra bunu kendisinin anlatacağı söylenir. 

Hastanın 24 unsurdan kaç tanesini yakalayabilip anlattığı hesaplanır. Bu test 

TLE’li hastalarda sol odağı göstermek açısından duyarlı bir testtir (63, 64).  

B. Görsel Bellek Testleri 

Görsel belleğe genellikle WMS'nin ya da WMS-R'in Görsel Üretim 

alttesti ile bakılır (58). Bu alttestte bir takım geometrik Ģekillerin çizili olduğu 
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kartlar vardır. Bu kartların her biri deneğe tek tek ve 10 saniye kadar 

gösterilip hemen ardından deneğin aklında kalanı çizmesi istenir. BaĢka 

testlerle geçen bir 40 dakika sonra, denekten bunları tekrar çizmesi 

istenilerek, uzun süreli görsel bellek performansı değerlendirilmiĢ olur. 

c. Dil ĠĢlevleri 

Literatüre bakıldığında sol temporal lobektomi sonrası sözel belleğin 

ardından en çok dil alanında ve özellikle de adlandırmada bozulmanın 

olduğunu görülmüĢtür (49, 50). Lobektomi dıĢında sol temporal epilepsi 

odaklı hastaların da kelime bulma becerilerinde bir zorluk bulunduğu 

görülebilir. Hastanın adlandırma sırasında parafazik hatalar yaptığı da 

bildirilir (65).  Kelime bulma becerisi, Boston Adlandırma Testi (BNT) ile 

değerlendirilebilir (66). Test, karakalemle çizilmiĢ ve kolaydan zora doğru 

sıralanmıĢ 36 eĢya resminden oluĢur. Hasta gördüğü resmi 20 saniye içinde 

doğru cevaplarsa puan alır.  

Literatürde de belirtildiği gibi bu test lateralizasyon belirlemede, sol 

temporal nöbet odağı olan hastaları, nöbet odağı sağda olanlardan iyi ayırt 

edebilen bir testtir (64). 

d. Yönetici ĠĢlevleri  

Frontal lobların, temporal loblardan sonra, kompleks parsiyel 

nöbetlerin en büyük kaynağı olduğu belirtilir (48). Yönetici iĢlevlere aracılık 

eden yaygın fronto-temporal döngülerin ve ağ sistemlerinin herhangi bir 

yerindeki odağın yönetici iĢlevlerde bozulma yapması beklenebileceği için, 

epilepsi nöropsikolojisinde bu iĢlevlerin değerlendirilmesi önem taĢır.  

Bu iĢlevler öngörü, soyut düĢünebilme, yaratıcılık, problem çözme 

yeteneği, riskleri ayırt edici bir Ģekilde değerlendirip buna duyarlı stratejik 

kararlar verebilme, karmaĢık bir durumun can alıcı ana özünü kavrayabilme, 

motivasyon, meraklılık, spontanlık, inisiyatif yeteneği, yapılacak iĢe 

baĢlayabilmedir.  

Yönetici iĢlevleri değerlendirmek üzere geliĢtirilen testlerin bazıları: 

a) Mental Kontrol Testleri 

"Mental kontrol", Wechsler'in kendi ölçeklerinde, geri sayım testlerine 

verdiği isimdir (57). Geri sayımlar hastanın çalıĢan bellek (working memory) 
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ve dikkati sürdürme becerisini değerlendirir. Bunlar, 20'den geriye birer birer 

saymak gibi en basitinden baĢlayarak, haftanın günlerini geri saymak, ayları 

geri saymak, 100’den geriye üçer üçer saymak ve 100'den geriye 7'Ģer 

çıkararak saymak gibi testlerdir. Hastanın kültür ve eğitim düzeyine göre 

seçilebilir. Hastanın dikkati, yaptığı yanlıĢların ve atlamaların sayısına, testi 

kaç saniyede tamamladığına bakılarak değerlendirilir.  

b) Sözel Akıcılık Testleri 

Sözel Akıcılık Testleri yaygın kullanımı olan testlerdir. Bir dakika 

içinde, ya belli bir kategoriden kelimeler ya da belli bir sesle baĢlayan 

kelimeler sayma Ģeklinde yapılır.  

c) ArdıĢık Kategori Adlandırma Testleri 

Bu da bir sözel akıcılık testi gibi düĢünülebilirse de, yönetici iĢlevleri 

bozulmuĢ bir hastayı zorlayıcı ek bir unsur içermektedir. Burada da hastanın 

1 dakika içinde kaç çift söyleyebildiğine bakılır, perseverasyonlarına bakılır.  

d) Stroop Testi 

Stroop testinin bir tanesinin ülkemiz için standardizasyonu yapılmıĢtır 

(58). Frontal iĢlev bozukluklarına duyarlı olan Stroop testinin esası, birbiriyle 

yarıĢan iki tepki eğilimi yarattıktan sonra, bu eğilimlerden birinin durdurulup 

ketlenmesini, ötekinin ortaya konulmasını gerektirmesidir. Stroop testi, 

zihinsel esnekliği, yarıĢan cevap eğilimleri ile baĢa çıkmayı o an uygun 

olmayan cevap eğilimini bastırabilmeyi, seçici dikkati sebatlı bir Ģekilde 

sürdürebilmeyi, dolayısıyla da "karmaĢık dikkat" tipindeki yönetici iĢlevleri en 

iyi değerlendiren testlerin baĢında gelir (67).  

e) RAVEN (Standart Progresif Matrisler Testi (RSPM)) 

RSPM görsel-mekansal algılama, görselleĢtirme, kategori 

değiĢtirebilme, çalıĢma belleği, irdeleme ve genel yeteneği ölçmektedir. Bir 

görsel mekansal algılama testi olarak RSPM, sağ serebral hemisfer ve 

paryetal lobun hasarlarına duyarlıdır. Ancak bir genel yetenek testi olarak 

PSPM performansı, beyne yaygın alanların iĢlevselliğini gerektirmektedir. 

RSPM, her biri kendi içinde giderek artan zorlukta maddeleri içeren beĢ 

setten oluĢur. Her sette deneğin anlamsız Ģekilleri kavraması, verilen iliĢkiler 
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sistemini tamamlayacak Ģeklin özelliklerini belirlemesi ve sistematik bir 

irdeleme yaklaĢımı geliĢtirmesi gerekmektedir (58).  

f) WAIS KısaltımıĢ Alt Testler 

Yukarıda anlatılan testler, yönetici iĢlevlerden "karmaĢık dikkat" 

grubunu değerlendiriyordu. Frontal odaklı hastalarda da bu grup iĢlevlerin 

bozulduğunu görüyoruz. Soyut düĢünme, frontal yönetici iĢlevlerin karmaĢık 

dikkat dıĢında olan bir unsurudur.  

g) Soyutlama Yetisi ve Ġkili Benzerlikler Testi 

WAIS'ın bir alttesti olan Ġkili Benzerlikler'in, atasözü yorumlamak ile 

birlikte, "soyutta düĢünme" yetisini değerlendiren bir test olduğu kabul edilir 

(57).  

Muhakeme: Hastanın ‘‘neden vergi verilir? Neden ilkokula gidilir? ’’ 

gibi sorulara akıl yürüterek cevap vermesi istenir. 

Aritmetik: Hastanın birkaç basamaklı hesaplamalar yapması istenir. 

1 yumurta 50 kuruĢsa, 6 yumurta kaç para yapar? gibi sorular sorulur.  

e. Görsel-Mekansal ĠĢlevler ve Yapılandırma 

Görsel-mekansal (vizüospasyal) iĢlevler ve yapılandırma iĢlevi, 

beynin arka bölgelerinin ağırlıklı olduğu iĢlevlerdir. Ama nasıl dilde ve sözel 

bellekte bir sol hemisfer baskınlığı söz konusu ise, görsel mekansal 

iĢlevlerde ve yapılandırmada da bir sağ hemisfer baskınlığı söz konusudur. 

Bu nedenle de epilepside lateralizasyon belirlemede iĢe yararlar. Örneğin bir 

hastanın sözel belleği çok iyi görsel belleği net bulgu vermiyordur (68). 

1) Görsel-Mekansal KarmaĢık Algı Testleri  

Bilindiği gibi, görsel asosiyasyon korteksinin farklı bölgeleri, 

görüntünün renk, Ģekil ve hareket gibi özelliklerini iĢleme bakımından ayrı 

ayrı uzmanlaĢmıĢlardır (68). 

Bu farklı özellikleriyle görsel bilgi, öne doğru iki ayrı yolak (pathway) 

içinde iletilir. Bunlardan biri, arka görsel ünimodal asosiyasyon korteksinden 

temporal loba, oradan da frontal loba ilerleyen, Ģeklin durağan özelliklerini 

taĢıyan ventral "ne (what) yolu"dur. ġeklin hareket özelliklerini taĢıyan dorsal 

yol ise öne doğru daha yukardan paryetal loba, oradan da gene frontal loba 

ilerleyen "nerede (where) yolu"dur, Bu yolların herhangi bir yerindeki 
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hasarlanma, mekan analizinin durağan özelliklerine ya da hareket 

özelliklerine iliĢkin bulgu verecektir (69).  

a) Yüz Tanımı Testi 

Benton ve arkadaĢlarının geliĢtirdiği Yüz Tanıma Testi, görüntünün 

durağan özelliklerini değerlendiren bir karmaĢık görsel algı testidir; öne doğru 

ventral "ne" yolu ile temporal Iob üzerinden iletilir (69).  

b) Çizgi Yönü Belirleme testi 

Gene Benton ve arkadaĢlarınca geliĢtirilen Çizgi Yönü Belirleme testi 

görüntünün hareketsel özelliklerini değerlendiren bir karmaĢık görsel algı 

testidir ve öne doğru yukardan paryetal lob üzerinden dorsal "nerede" yolu ile 

iletilir (71). Bu testin de Türkiye standardizasyonu vardır (58).   

2) Yapılandırma Testleri 

Yapılandırma becerisi görsel mekansal becerilerin bir parçası olduğu 

kadar, frontal yönetici iĢlevlerden bazılarından, karmaĢık dikkat, 

organizasyon, planlama becerilerinden de etkilenir. ÇizilmiĢ bir küp veya 

geometrik deseni bakarak aynen çizmeye çalıĢmak basit bir yapılandırma 

testidir. 
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GEREÇ VE YÖNTEM 

 

 

ÇalıĢmada Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı 

(U.Ü. Tıbbi AraĢtırmalar Etik Kurulu; Onam tarihi: 02 Eylül 2010 Karar no: 

2010–8/13) Nöroloji Kliniğinde 2002–2011 yılları arasında Temporal Lob 

Epilepsisi tanısı alarak yatıĢı yapılmıĢ olan 84 hastanın dosyalarının 

retrospektif ve 6 hastanın prospektif değerlendilmesi yapılmıĢtır. ÇalıĢmaya 

alınan hastalar Nöroloji Kliniği’nde video-EEG monitorizasyon ünitesine 

yatırılarak nöbet ve EEG takibi yapılarak kraniyal MRG, NPT ve gerekli 

görülen olgularda PET ve MR spektroskopi yapılarak Temporal lob epilepsisi 

tanısı almıĢlardı. Tüm hastaların hastaneye yatıĢları sırasında gönüllü 

onamları vardı. Bu olguların 37’sine NöroĢirurji Bölümünce tarafından selektif 

amigdalohipokampektomi (SAH)  uygulanmıĢ, 53 hasta ise ya operasyondan 

fayda görmeyeceğine karar verilmiĢ ya da operasyon endikasyonu verilse 

bile operasyonu kabul etmeyen medikal tedavi ile takibe alınmıĢ hastalardı. 

Opere edilen 37 hastanın operasyon sonrası biyopsi materyalleri patologlar 

tarafından değerlendirilmiĢtir. Tüm hastalara cerrahi uygulansın ya da 

uygulanmasın iĢlem öncesinde NPT yapıldıktan sonra opere olan hastaların 

hepsine cerrahi sonrası 3. aylarında 1. kontrol ve bundan yaklaĢık 1 yıl sonra 

da 17 hastanın 2. kontrol NPT’leri yapılarak öncekilerle karĢılaĢtırıldı. Opere 

olmayan 53 hastanın 29’una kontrol NPT yapılarak opere olan hastaların 

NPT’leri ile karĢılaĢtırıldı. 67 hastaya MRS ve 40 hastaya da PET yapıldı. 

Tüm hastaların nörogörüntülemeleri birbiriyle karĢılaĢtırıldı. Opere edilen 

hastalar ve medikal tedavi ile takip edilen olguların nöropsikolojik test 

sonuçları, nörogörüntüleme verileri, nöbet süreleri, nöbet tipleri, nöbet 

sıklıkları, kullandıkları ilaçlar ve süreleri açısından karĢılaĢtırıldı.   

 Nöbet sayısı; son 1 yıl içerisinde hastanın geçirmiĢ olduğu 

toplam KPN ve sekonder JTKN sayısı olarak, 

 Ġlaç kullanım süresi; ayrı ayrı her ilaç için hastanın o ilacı 

kullanma süresi ve toplam hayat boyu ilaç kullanma süresi olarak, 

 Ġlaç sayısı; hayatı boyunca kullandığı farklı ilaç sayısı olarak, 
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 Nöbet süresi; hastanın yaĢam boyu toplam nöbet geçirdiği süre 

olarak, 

 Nöbet türü ise; hayatları boyunca sadece KPN’leri olan ve 

KPN’lere ek olarak hayatlarında en az 1 kez sekonder JTKN geçirenler 

olarak 2 grupta incelendi. 

 

ÇalıĢmaya Alınma Kriterleri 

 

1. 18 yaĢ üzerindeki temporal lob epilepsili hastalar 

2. Medikal tedaviye dirençli epilepsi hastaları  

3. Gönüllü onam formu alınanlar 

 

ÇalıĢmaya Alınmama Kriterleri  

 

1. Hastanın ilerleyici bir hastalığı olması 

2. Mental retardasyon (IQ<70)  

3. Hastanın çalıĢmadan kendi isteğiyle çıkmak istemesi 

 

MR Görüntüleme Protokolü 

 

ÇalıĢmaya alınan bütün hastaların epilepsi protokolüne göre MR 

görüntülemeleri 1,5 T cihazda ve standart kafa koil ile yapıldı. (Magnetom 

Vision Plus, Siemens, Erlangen, Almanya). Kesitler hipokampus uzun 

eksenine dik oblik koronal planda olacak sekilde yerlestirildi. Kesit kalınlıgı 

kesit aralığı olmaksızın 2 mm seçildi. Beyaz ve gri madde ayrımını optimal 

yapmak için IR sekansı inversion zamanı 300 msn seçilerek kullanıldı. 

Görüntülemenin diger parametreleri: repetition time (TR) = 9240 ms, echo 

time (TE) = 50 ms, field of view (FOV) = 22 x 20 cm, number of excitation 

(NEX) = 3 ve matrix size = 192 x 256 idi. MRG’de elde edilen görüntüler 

Slicon Graphicis istasyonuna aktarıldı. Her bir olguda görüntüler iĢ istasyonu 

üzerinde en az üç kat büyütüldü ve entorinal korteksin sınırları manuel olarak 
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çizildi. Tüm hasta ve kontrol bireylerin entorhinal korteks ve hipokampal 

volümleri aynı arastırmacı tarafından yapıldı.  

Volümetrik Değerlendirme 

Entorhinal korteks, koronal düzlemde ön ve arka komissürler 

arasında olacak sekilde 2 mm’lik ardıĢık yüksek rezolüsyonlu kesitler 

üzerinden belirlendi. Entorhinal korteksin en ön sınırı yaklasık limen insula 

düzeyinden baslayan ve arka sınırı girus intralimbikus düzeyine kadar 

uzanan bir giral yapıdan oluĢmaktadır. Üst kenar amigdala ve hipokampus ile 

çevrili, alt kenarını ise kolleteral sulkus olusturur. Lateral ve süperior olarak 

parahipkampal girusun beyaz maddesi ile ve aynı zamanda lateral olarak 

peririnal korteks ile devamlılık gösterir. Üst sınırının medial kısmını 

semiannular sulkus yapar. 

Hipokampüs- Hipokampus ön sınırının amigdala ile ayrımı alveus ve 

unkal reses ile yapıldı. Üst sınırının ayrımı koroid pleksusun görülmesi ile, dıĢ 

sınırının ayrımı temporal horn ile, iç sınırının ayrımı perimezensefalik sisterna 

ile, arka sınırının ayrımı forniksin krusu ile ve alt sınırının ayrımı subikulumun 

görülmesi ile yapıldı. 

Entorhinal korteks ve hipokampüsün oldugu kesitler manuel çizilerek 

önce alanları ölçüldü. Ardından bu kortikal alanların toplamı kesit kalınlıgı ile 

çarpılarak raw data volümleri belirlendi. Entorhinal korteks ve hipokampus 

raw data hacimleri bireyler arasında bas büyüklüklerinin farklı olması 

nedeniyle normalizasyon yapıldı. Kontrol ve hasta olguların anterior komissür 

düzeyinden geçen kesitten intrakranial alan ölçüldü. Buna göre düzeltilmis 

volüm= [(tüm olguların ortalama intrakranyal alanı / olgunun intrakranyal 

alanı) × olgunun entorhinal korteks ya da hipokampüs raw data volümü] 

olarak ölçüldü. 

 

MRS Tekniği 

 

ÇalıĢmaya alınan hastaların 67 sine MRS yapıldı. ÇalıĢma 1,5T 

süper iletken manyette sirküler polarize baĢ sargısı kullanılarak yapıldı 

(Magnetom Vision Plus, Siemens, Erlangen, Germany). ÇalıĢmada klinik ve 
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EEG ile TLE tanısı alan ilaçlı tedaviye dirençli ve cerrahi tedavi amaçlı 

değerlendirilen 67 hasta bireyin her iki hipokampus düzeyleri tek voksel MR 

spektroskopi ile değerlendirildi. Referans görüntüler aksiyal, koronal ve 

sagital olarak üç düzlemde elde edildi. Manyetik alan homojenitesini 

sağlamak için otomatik shimming seçildi. Su baskılama için spoiler gradyent 

sonrası 90o gaussian pulsu uygulandı. ÇalıĢmada PRESS sekansı kullanıldı. 

Spektrumlar elde edilirken TE:135 TR:1500 değerleri seçildi. Voksel 

büyüklüğü ortalama 20x20x20 mm arasındaydı. VOl 8 ml olarak belirlendi. 

VOl her iki hipokampusu alacak Ģekilde bilateral mezial temporal loblara 

yerleĢtirildi. Sonra optimum sinyal için 3–7 Hz çizgi geniĢliği kullanılarak 

shimming yapıldı. Fourier dönüĢüm öncesi eddy akımının düzeltilmesi için 

2048 zaman aralığı data noktası ve 128 milisaniye zayıf gaussian filtresi 

seçildi. Fourier dönüĢüm sonrası lineer bazal çizgi düzeltmesi yapıldı. 

Metabolit pikleri oluĢturuldu. 

Analiz 

Mezial temporal loblardan elde edilen MRS bulgularına göre epileptik 

taraf lateralizasyonu radyoloji bölümünde 32 sağlıklı kontrol grup üzerinden 

elde edilen verilere göre yapıldı. Mezial temporal loblardan spektroskopik 

bilgi NAA, Cho ve Cr’den elde edildi. Tüm olgularda NAA / Cho+Cr, NAA/ 

Cho, NAA / Cr ve Cho/Cr oranları, ortalama ve standart sapma değerleri 

ölçüldü. Kontrol olgularda parametrelerin ortalamasının 2SS altı hipokampus 

hasarı için sınır değer kabul edildi. 

Epileptojenik taraf lateralizasyonu asimetrik indeks (Al) ile yapıldı. Al, 

kontrol sağlıklı olgularda her iki mezial temporal lob ölçümleri arasında 

maksimum asimetri olarak kabul edilir. Her iki mezial temporal lob değerleri 

anormal olduğunda lezyon tarafının lateralizasyonu için yeterli kabul edilir. 

Al=2X(Rr-Rl)/(Rr+Rl) denkleminde Rr; sağ mezial temporal lob değerlerini, Rl 

ise sol mezial temporal lob değerlerini göstermektedir. Asimetrik indeksin 

arttığı her durum lateralizasyon için anlamlı kabul edilmiĢtir. Hastalar 

asimetrik indeks kriterlerine göre lateralize edildi.  



 
 

24 

FDG – PET / BT Görüntüleme Tekniği 

 

ÇalıĢmaya alınan 40 hastanın FDG-BET/BT görüntülemeleri Uludağ 

Üniversitesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı’nda Biograph 6 PET/BT tarayıcı 

(Siemens, Erlangen, Almanya) ile gerçekleĢtirildi ve tüm hastalara rutin FDG-

PET/BT görüntüleme protokolü uygulandı. Bu protokole göre görüntüleme 

öncesi en az altı saatlik açlık sonrası tüm hastaların serum glukoz ölçümleri 

yapıldı ve serum glukoz düzeyi 150’nin üzerinde bulunan hastaların 

görüntülemesi glukoz regülasyonu önerilerek ertelendi. FDG, 5–7 MBq/kg 

doz hesaplaması ve uygulama dozu en az 370 MBq olacak Ģekilde 

intravenöz yoldan enjekte edildi. Enjeksiyon sonrası tüm hastalar 45–90 dk 

boyunca dinlendirildi. Ġntravenöz kontrast madde uygulanmadı. BT 

görüntüleme, entegre 6 kesitli spiral tarayıcı ile 140 kV, 40 mAs, pitch 6 

değerlerinde gerçekleĢtirildi ve hemen ardından bir yatak pozisyonunda 10 

dk olmak üzere serebral ve serebellar 3 boyutlu PET görüntüleme yapıldı. 

Elde edilen PET verileri rekonstrüksiyon yöntemiyle iĢlenerek atenüasyon 

düzeltmesi yapılmamıĢ ve BT’ye dayalı atenüasyon düzeltmesi yapılmıĢ PET 

görüntülerine dönüĢtürüldü. 

Görüntülemelerin Değerlendirilmesi 

Tüm hastaların FDG-PET/BT görüntüleri rutin değerlendirme 

prosedürü çerçevesinde raporlandı. Bu prosedür kapsamında, atenüasyon 

düzeltmesi yapılmıĢ ve yapılmamıĢ ve multiplanar PET, BT ve FDG-PET/BT 

füzyon kesitleri ve maksimum yoğunluk izdüĢümü (maksimum intensity 

projection=MIP) PET görüntüleri, bilgisayar yazılım programı kullanılarak 

(SyngoMI, Siemens) LCD monitör üzerinde incelendi. FDG-PET/BT’de 

hipokampal ve insular konteksler vizüel olarak değerlendirildi. 

 

Nöropsikolojik Değerlendirme 

 

Nöropsikoloji bedenin konjenital, travmatik, tümoral ve enfeksiyoz 

hasarları sonucu zihinde bilişsel süreç ve davranışlarda oluşan değişikliklerle 

ilgilenir. Beyni tutan hastalıklarla zihinsel ve davranışsal olayların ilişkilerinin 
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ortaya konmasını içeren faaliyetler bütününe ise nöropsikolojik değerlendirme 

denir. Nöropsikolojik değerlendirme öncelikle beyinsel hasarın zihinsel 

değişiklikle olan ilişkisine duyarlı psikometrik araçların kullanımı yolu ile 

yapılır. Nöropsikolojik testlerden tanı koyma, hastanın izlenmesi, tedavinin 

etkinliğinin değerlendirilmesi, operasyon öncesi taraf belirlenmesi ile bellek 

ve bellek dışı fonksiyonlarının belirlenmesinde yararlanılmaktadır. 

Çalışmamızda tüm olgulara uzman bir psikolog tarafından yaklaşık 2 saat 

süren (Tablo–2) testler uygulanmış ve ilgili beyin alanları (Tablo–3) 

incelenmiştir. Bilissel faaliyet sırasında elde edilen olaya iliskin potansiyellerle 

(event-related potentials: ERP) olay-iliskili osilasyonların (event-related 

oscillations: ERO) nöropsikolojik test puanlarının incelenmesi amacıyla 

olusturulan bataryaya BiLNOT bataryası adı verilmistir. Bu hastalarda sözel 

ve görsel bellekteki ve diğer bellek dışı alanlardaki (Frontal Alan Testleri 

(Mental Kontrol Testleri (WMS), Düşünce Akışı Testi, Stroop Testi, Raven, 

WAIS Kısaltılmış alt testleri; Yargılama, Soyut düşünme, Aritmetik Yetenek, 

Planlama, Boston İsimlendirme Testi) ve Paryetal Alan Testleri (Viziospasyal 

Yetenekler, Yüz Tanıma Testi, Planlama ve Dikkat Testleri) bozulmalar 

asagıda belirtilen 4 kategoride degerlendirilip, 1’in üzerinde bozulması olanlar 

gruplara göre kaydedildi. 

1=Normal 

2=Hafif bozulma 

3=Orta derecede bozulma 

4=Agır derecede bozulma 
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Tablo–2: Nöropsikolojik testler ve incelediği fonksiyonlar. 

TEST ĠNCELEDĠĞĠ FONKSĠYON 

Sözel bellek süreçleri testi Sözel bellek 

Wechsler Memory Scale (WMS) VI. alt 
test ve gecikmeli hatırlama 

Görsel bellek 

WMS IV alt test A hikayesi, B hikâyesi Sözel bellek ve dikkatin 
sürdürülmesi 

(Mantıksal bellek) 

WMS V alt test Dikkat 

WMSIII Mental kontrol 

Akıcılık testleri Yönetici fonksiyonları, 
perseverasyon ve hafızayı 

değerlendirme 

Çizgi Yönü Belirleme Testi 

 

Görsel-mekansal algılama ve 
yönelim iĢlevlerinin ölçümü 

Benton Yüz Tanıma testi Görsel Uzaysal Süreçler 

Raven Standart Progresif Matrisler 
Testi (RSPM) 

Düzenli doğru düĢünme, akıl 
yürütme yeteneğinin ölçümü 

Stroop Cevap inhibisyonu ve kategori 
değiĢtirme(bilgi iĢlem hızı) 
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Tablo–3: Nöropsikolojik testler ve ilgili olduğu beyin alanları. 

Test adı Ġlgili olduğu beyin alanı Ölçtüğü biliĢsel 
özellik/süreç 

Stroop testi Frontal lob OdaklanmıĢ dikkat, tepki 
ketlemesi, bozucu etkiye 
direnç, bilgi iĢleme hızı 

Wechsler bellek 
ölçeği 

Temporal hipokampus, 
limbik sistem frontal 

lob 

Dikkat, konsantrasyon, 
sözel bellek, görsel 
bellek anlık bellek, 

gecikmeli bellek 

Sayı dizisi öğrenme Temporal hipokamp 
us, limbik sistem 

frontal lob 

Öğrenme, kısa süreli 
bellek 

Raven Sağ hemisfer, paryetal 
lop, yaygın beyin 

alanları 

Görsel mekansal 
algılama, kategori 

değiĢtirebilme çalıĢma 
belleği, soyutlama ve 

irdeleme, genel yetenek 

 

Nöropsikolojik testler (NPT) çalıĢmamızda Bellek ve bellek dıĢı 

fonksiyonlar açısından alt gruplara ayrıldı. Buna göre; 

Bellek Testleri 

1. Sözel Bellek Testleri (SBT)  

 Sözel bellek süreçler testi (SBST) 

 Wechsler’in mantıksal bellek testi (WMS) 

2. Görsel Bellek Testleri (GBT) 

 Wechsler’in görsel bellek testi (WMS)  

Bellek DıĢı Testler 

1. Frontal alan testleri  

 Mental kontrol testleri (WMS) 

 DüĢünce akıĢı testi 

 Stroop testi 

 Raven  

 WAIS KısaltılmıĢ alt testler 



 
 

28 

- Yargılama 

- Soyut düĢünme 

- Aritmetik yetenek 

 Planlama 

2. Paryetal Alan Testleri 

 Viziospasyal yetenekler 

 Yüz tanıma testi 

 Planlama 

Dikkat testleri 

ÇalıĢmamızda frontal alan fonksiyonları için kullanılan tüm testler 

(Mental kontrol testleri (WMS), düĢünce akıĢı testi, stroop testi, raven, WAIS 

kısaltılmıĢ alt testleri; yargılama, soyut düĢünme, aritmetik yetenek, 

Planlama) birlikte değerlendirilip sonuç olarak frontal fonksiyon bozukluğu 

olup olmadığı ayrıca paryetal alan fonksiyonları için viziospasyal yetenek 

testleri, yüz tanıma testi, planlama ve dikkat testleri birlikte değerlendirilip 

sonuç olarak paryetal fonksiyon bozukluğu olup olmadığı saptandı. 

 

Ġstatistik 

 

ÇalıĢmanın analizileri Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik 

Anabilim Dalı tarafından SPSS 13,0  (Chicago, IL.) istatistiksel analiz 

programında yapılmıĢtır. Sürekli değiĢkenler medyan, minimum ve 

maksimum değerleri ile  kategorik değiĢkenler sayı ve yüzde ile ifade 

edilmiĢtir. Sürekli değiĢkenlerin normal dağılıma uygunluğu Shapiro Wilk testi 

ile incelenmiĢ olup test sonucuna göre gruplar arası karĢılaĢtırmalarda grup 

sayısının ikiden fazla olduğu durumlarda Kruskall Wallis, iki grup olduğu 

durumda ise Mann Whitney U testi kullanılmıĢtır. Sürekli değiĢkenlerin aldığı 

değerlerin bağımlı zaman gruplarına göre karĢılaĢtırılması amacıyla Wilcoxon 

sıra toplam testi kullanılmıĢtır. Kategorik değiĢkenlerin gruplar arası 

karĢılaĢtırmalarında ise Pearson ki-kare testi ve Fisher'in kesin ki-kare testi 

kullanılmıĢtır. Tanı testleri arasındaki uyumun belirlenebilmesi için Cohen'in 

kappa katsayısı hesaplanmıĢtır. Sürekli ve skor değerleri alan değiĢkenler 
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arasındaki iliĢkileri incelemek için korelasyon analizi yapılmıĢ olup Pearson 

ve Spearman korelasyon katsayıları hesaplanmıĢtır. ÇalıĢmada p<0.05 

istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiĢtir.  
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BULGULAR 

 

 

ÇalıĢmamıza alınan tüm hastalar incelendiğinde 90 hastanın 43’ü 

(%47’8) kadın 47’si (%52,2) erkekti. Tüm hastaların yalnızca 3’ü (%3,3) sol el 

dominantken 87’si (%96,7) sağ el dominanttı. 90 hastanın yaĢlarının medyan 

değeri 33 (19-68) yıl saptandı. Bütün hastalar birlikte değerlendirildiğinde 

ortalama eğitim süresi 11 (5-16) yıl saptandı. Ayrıca opere edilen ve 

edilmeyen hastalar yaĢ, cinsiyet, dominant el ve eğitim süresi açısından 

değerlendirildi ve gruplar arasındaki iliĢki aĢağıdaki tablolarda gösterildi. 

 

Tablo–4: Opere edilen ve edilmeyen hastaların cinsiyet dağılımı. 

  Opere edilenler 
n=37 

Opere edilmeyenler 
n=53 

Kadın 20 (54,1%) 23 (43,4%) 

Erkek 17 (45,9%) 30 (56,6%) 

 

Operasyon geçiren hastaların %54,1’i kadın, %45,9’u erkek iken, 

operasyon geçirmeyen hastaların ise %43,4’u kadın, %56,6’sı erkekti. 

Hastaların cinsiyetleri açısıdan hem genel olarak hem de operesyon geçirmiĢ 

olup olmamalarına göre gruplar arasında anlamlı fark gözlenmemiĢtir 

(p=0,319) 

 

Tablo–5: Opere edilen ve edilmeyen hastaların dominant el dağılımları. 

  Opere edilenler 
n=37 

Opere edilmeyenler 
n=53 

Sağ Elini Kullananlar 37 (%100) 50 (%94,3) 

Sol Elini Kullananlar 0  3 (%5,7) 

 

ÇalıĢmada hastaların kullandıkları dominant el açısından gruplar 

arasında bir fark saptanmamıĢtır (p=0,266). 
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Tablo–6: Opere edilen ve edilmeyen hastaların yaĢ dağılımı. 

  Opere edilenler 
n=37 

Opere edilmeyenler  
n=53 

YAġ 34 (19 – 63) 33 (20 -68) 

 

YaĢları açısından gruplar arasında istatistiksel olarak fark 

saptanmamıĢtır. (p=0,614). 

 

Tablo–7: Opere edilen ve edilmeyen hastaların eğitim durumu 

  Opere edilenler 
n=37 

Opere edilmeyenler 
n=53 

EĞĠTĠM (Yıl) 11 (5 – 16) 11 (5 -15) 

 

Gruplar arasında eğitim süresi açısından istatistiksel olarak anlamlı 

bir fark saptanmadı (p=0,757). 

 

Tablo–8: Hastalarin opere olduklari yaĢ ve tanı aldıktan sonra operasyona 

kadar gecen süre. 

Hastaların opere oldukları yaĢ 
n=37 

Tanı konduktan sonra operasyona 
kadar geçen süre 

n=37 

32 (16 – 58) 17 (2- 43) 

 

Opere edilen hastaların opere olma yaĢlarının medyan değeri 32 (16-

58) yıl olarak saptanmıĢtır. Hastaların tani aldıktan sonra operasyona kadar 

geçen sürenin medyan değeri 17 (2-43) yıl olarak saptanmıĢtır.  

 

Tüm hastalar incelendiğinde 90 hastanın 1 yıldaki nöbet sayılarının 

medyan değeri 77(6-360), yaĢam boyu nöbet süresinin medyan değeri 19 (4-

53) yıl, yaĢam boyu ilaç kullanım süresinin medyan değeri 24 (2-66) yıl ve 

yaĢam boyu kullanılan ilaç sayısının medyan değeri 4 (1-7) saptandı. 

AĢağıdaki tabloda opere edilen ve edilmeyen gruplar arasında bu 

parametreler arasındaki iliĢki saptanmaya çalıĢıldı. 
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Tablo–9: Opere edilen ve edilmeyen hastaların nöbet sayısı, nöbet 

süresi toplam ilaç kullanım süresi ve toplam kullanılan ilaç sayılarının iliĢkisi 

 
Opere Edilenler 

n=37 

Opere 
Edilmeyenler 

n=53 
p-değeri 

Nöbet Sayısı 80 (6 – 360) 60 (12 – 200) 0,011 

Nöbet Süresi 22 (4 – 45) 17 (4 – 53) 0,084 

Toplam Ġlaç 
Kullanım Süresi 

24 (2 – 58) 25 (6 – 66) 0,611 

Toplam 
Kullanılan Ġlaç 

Sayısı 
4 (2 – 7) 4 (1 – 6) 0,792 

 

 Opere edilen ve edilmeyen hastaların nöbet sayısı, nöbet süresi 

toplam ilaç kullanım süresi ve toplam kullanılan ilaç sayıları medyan ve  

minimum-maksimum değerleri hesaplanmıĢtır. Gruplar arasında sadece 

nöbet sayısı açısından anlamlı bir fark bulunmuĢtur. Opere edilen hastaların 

nöbet sayısı daha fazla bulunmuĢtur (p=0,011). 

 

Tablo–10: Nöbet türü ile NPTB arasındaki iliĢki. 

  NÖBET TÜRÜ 

   
KPN 
n=13 

KPN+SJTK 
n=77 

P 

N
P

T
B

 

n
=

9
0

 

Normal 
n=7 

0  7 (%9,1) 0,587 

Hafif Bozuk 
n=33 

5 (%38,5) 28 (%36,4) 1,000 

Orta Bozuk 
n=31 

6 (%46,2) 25 (%32,5) 0,358 

Ġleri Bozuk 
n=19 

2 (%15,4) 17 (%22,1) 0,728 

NPTB: Nöropsikometrik test bozukluk düzeyi (sözel ve görsel bellek testlerde) 

 

Nöbet türünün NPTB üzerinde etkisi olmadığı görülmüĢtür (p>0,05). 
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Tablo–11: NPT skorlarına ait medyan puanları ve min-max değerleri. 

 
 

NPTB: Nöropsikometrik test bozukluk düzeyi (sözel ve görsel bellek testlerde) 

K1 NPTB: 1. Kontrol Nöropsikometrik test bozukluk düzeyi 
K2 NPTB: 2. Kontrol Nöropsikometrik test bozukluk düzeyi 

 

NPT skorları ile kontrollerinin karĢılaĢtırılmasında, NPT skorlarının 

Kontrol1-NPTB ve Kontrol2-NPTB skorlarına göre farlılık gösterdiği (yani 

kontrollerde hastaların nöropsikometrik testlerinin düzeldiği) saptanmıĢtır 

(p<0,05). Opere olan hastalar arasında NPT skorlarının Kontrol1 ve Kontrol2 

skorlarına göre farklılık gösterdiği (yani opere olan hastaların nöropsikometrik 

testlerinin düzeldiği) saptanmıĢtır (p<0,05). Opere olmayan hastalarda ise 

NPT skorları ile kontrol1 skorları arasında fark olmadığı (yani opere olmayan 

hastaların nöropsikometrik testlerinin düzelmediği) saptanmıĢtır (p>0,05).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NPTB 
n=90 

K1 NPTB 
n=66 

K2 NPTB 
n=19 

O
p
e
re

 E
d
ile

n
le

r 
n
=

3
7
 

Medyan 3 2 2 

Min 1 1 1 

Max 4 4 3 

O
p
e
re

 E
d
ilm

e
y
e
n
le

r 
n
=

5
3
 

Medyan 2,5 2 2,5 

Min 1 1 2 

Max 4 4 3 
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Tablo–12: Nöbet süresi, NPTB, Npt-fs1 ve Npt-fs2 arasındaki iliĢki. 

NPTB: Nöropsikometrik test bozukluk düzeyi (sözel ve görsel bellek testlerde) 

Npt-fs1: Ġlk nöropsikometrik test ile 1. Kontrol nöropsikometrik test arasındaki fark skoru 

(düzelme oranı) 

Npt-fs2: Ġlk nöropsikometrik test ile 2. Kontrol nöropsikometrik test arasındaki fark skoru 
(düzelme oranı) 

NPTB skorları, Nöbet süresi ve ilk nöropsikometrik test ile 1. Kontrol 

arasındaki düzelme oranları ve ilk nöropsikometrik test ile 2. kontrol 

arasındaki düzelme oranları arasında Tablo 12’de görülen iliĢkilerin varlığı 

tespit edilmiĢtir (p<0,05). Buna göre; 

 Nöbet süresi ile NPTB arasında pozitif yönlü zayıf bir iliĢki, 

(nöbet yıl süresi arttıkça NPTB’ lerdeki bozulma oranı %30 artıyor) (p=0,003, 

r=0,307) 

 NPTB skorları ile ilk nöropsikometrik test ile 1. Kontrol 

arasındaki düzelme oranları arasında negatif yönlü normal bir iliĢki, (NPTB’ 

deki bozukluk düzeyi arttıkça, ilk kontroldeki düzelme oranı %54 azalıyor) 

 NPTB skorları ile ilk nöro psikometrik test ile 2. Kontrol 

arasındaki düzelme oranları arasında negatif yönlü hafif Ģiddetli bir iliĢki 

(NPTB’ deki bozukluk düzeyi arttıkça, 2. kontroldeki düzelme oranı %70 

azalıyor) 

 Ġlk nöropsikometrik test ile 1. Kontrol arasındaki düzelme 

oranları ve ilk nöropsikometrik test ile 2. kontrol arasındaki düzelme oranları 

arasında pozitif yönlü kuvvetli bir iliĢki vardır (ilk kontroldeki düzelme oranı 

arttıkça ikinci kontroldeki düzelme oranı %72 artıyor).  

 

 
NPTB Npt-fs1 

Nöbet süresi (yıl) 
r = 0,307 

p= 0,003 
- 

Npt-fs1 
r = - 0,536 

p<0,05 
- 

Npt-fs2 
r = - 0,697 

p=0,001 

r = 0,720 

p=0,001 
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Tablo–13: Opere edilen hastalarda nöbet süresi, NPTB, Npt-fs1 ve Npt-fs2 

arasındaki iliĢki. 

 NPTB Npt-fs1 

Nöbet Süresi r= 0,351 

p=0,033 

- 

Npt-fs1 r = - 0,578 

p<0,05 

- 

Npt-fs2 r = - 0,697 

p=0,001 

r = 0,653 

p=0,004 

NPTB: Nöropsikometrik test bozukluk düzeyi (sözel ve görsel bellek testlerde) 
Npt-fs1: Ġlk nöropsikometrik test ile 1. Kontrol nöropsikometrik test arasındaki fark skoru 
Npt-fs2: Ġlk nöropsikometrik test ile 2. Kontrol nöropsikometrik test arasındaki fark skoru 

 
NPTB skorları, Nöbet süresi ve ilk nöropsikometrik test ile 1. Kontrol 

arasındaki düzelme oranları ve ilk nöropsikometrik test ile 2. kontrol 

arasındaki düzelme oranları arasında opere edilenler için Tablo 13’da 

görülen iliĢkilerin varlığı tespit edilmiĢtir (p<0,05). Buna göre; 

 Nöbet süresi ile NPTB arasında pozitif yönlü zayıf bir iliĢki, 

(nöbet yıl süresi arttıkça NPTB’ lerdeki bozulma oranı %35 artıyor) 

 NPTB skorları ile ilk nöropsikometrik test ile 1. Kontrol 

arasındaki düzelme oranları arasında negatif yönlü normal bir iliĢki, 

(NPTB’deki bozukluk düzeyi arttıkça, ilk kontroldeki düzelme oranı %58 

azalıyor) 

 NPTB skorları ile ilk nöro psikometrik test ile 2. Kontrol 

arasındaki düzelme oranları arasında negatif yönlü hafif Ģiddetli bir iliĢki 

(NPTB’deki bozukluk düzeyi arttıkça, 2. kontroldeki düzelme oranı %70 

azalıyor)  
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 Ġlk nöropsikometrik test ile 1. Kontrol arasındaki düzelme 

oranları ve ilk nöro psikometrik test ile 2. kontrol arasındaki düzelme oranları 

arasında pozitif yönlü kuvvetli bir iliĢki vardır (ilk kontroldeki düzelme oranı 

arttıkça ikinci kontroldeki düzelme oranı %65 artıyor).  

 
Tablo–14: Nöbet sayısı, NPTB ve Npt-fs1 arasındaki iliĢki oranları. 

 
NPTB Npt-fs1 

Nöbet 
Sayısı 

r=0.303  
p=0.004 

r=-0.253 
p=0.041 

NPTB: Nöropsikometrik test bozukluk düzeyi (sözel ve görsel bellek testlerde) 
Npt-fs1: Ġlk nöropsikometrik test ile 1. Kontrol nöropsikometrik test arasındaki fark skoru 

 
Nöbet sayısı, ilk nöropsikometrik test ile 1. Kontrol arasındaki 

düzelme oranları arasında Tablo 14’da görülen iliĢkilerin varlığı tespit 

edilmiĢtir (p<0,05) Buna göre; 

 Nöbet sayısı ile NPTB arasında pozitif yönlü zayıf bir iliĢki, 

(nöbet sayısı arttıkça NPTB’ lerdeki bozulma oranı %30 artıyor) 

 Nöbet sayısının, ilk nöropsikometrik test ile 1. kontrol arasındaki 

düzelme oranları arasında negatif yönlü normal bir iliĢki, (Nöbet sayısı 

arttıkça, ilk kontroldeki düzelme oranı %25 azalıyor) 

 

Tablo–15: MRS bulguları ile biyopsi bulgularının karĢılaĢtırlması. 

 

  
MRS 
n=29 

  
MTS 
n=23 

Tümör 
n=6 

Diğer 
n=0 

B
iy

o
p

s
i 

n
=

3
7

 MTS 
23 (%100) 0 0 

Tümör 
0 6 (%100) 0 
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MRS’te MTS saptanan hastaların hepsinde biyopside yine MTS 

saptanmıĢ, aynı Ģekilde MRS’te tümör saptanan hastaların hepsinde 

biyopside yine tümör saptanmıĢtır (p<0,05). 

 

Tablo–16: Lateralizasyon açısından EEG ve MRG arasındaki iliĢki. 

  

MRG-TARAF 
n=90 

  

Sağ Odak 
n=42 

Sol Odak 
n=30 

Bilateral Odak 
n=18 

E
E

G
-T

A
R

A
F

 
n
=

9
0
 

Sağ Odak 
n=40 32 (%76,2) 2 (%6,7) 6 (%33,3) 

Sol Odak 
n=37 2 (%4,8) 26 (%86,7) 9 (%50,0) 

Bilateral Jen. 
n=13 8 (%19,0) 2 (%6,7) 3 (%16,7) 

 

MRG’de sağ tarafta odağı olan hastaların, EEG’de %76,2’sinde yine 

sağ tarafta, %4,8’inde sol tarafta ve %19’unda bilateral odak saptanmıĢtır. 

MRG’de sol tarafta odağı olan hastaların, EEG’de %86,7’sinde yine sol 

tarafta, %6,7’sinde sağ tarafta ve %6,7’sinde bilateral odak saptanmıĢtır. 

MRG’de bilateral odak saptanan hastaların, EEG’de %16,7’sinde yine 

bilateral, %50’sinde solda ve %33,3’ünde sağda odak saptanmıĢtır. Sonuç 

olarak lateralizasyon açısından MRG ve EEG bulgularının odağın tarafını 

saptama açısından uyumlu olduğu saptanmıĢtır (p<0,05).     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

38 

Tablo–17: Lateralizasyon açısından EEG ve MRS arasındaki iliĢki. 

  

MRS_TARAF 
n=67 

  

Sağ Odak 
n=32 

Sol Odak 
n=25 

Bilateral Odak 
n=10 

E
E

G
-T

A
R

A
F

 
n
=

9
0
 

Sağ Odak 
n=40 23 (%71,9) 0 7 (%70,0) 

Sol Odak 
n=37 2 (%6,3) 22 (%88,0) 3 (%30,0) 

Bilateral Jen. 
n=13 7 (%21,9) 3 (%12,0) 0 

 

MRS’de sağ tarafta odağı olan hastaların EEG’de %71,9’unda yine 

sağ tarafta, %6,3’ünde sol tarafta ve %21,9’unda bilateral odak saptanmıĢtır 

MRS’de sol tarafta odağı olan hastaların, EEG’de %88’inde yine sol tarafta, 

%12’sinde bilateral odak saptanmıĢtır. MRS’de bilateral odak saptanan 

hastaların, EEG’de %70’inde sağda ve %30’unda solda odak saptanmıĢtır 

Sonuç olarak lateralizasyon açısından MRS ve EEG bulgularının odağın 

tarafını saptama açısından uyumlu olduğu saptanmıĢtır (p<0,05).     

 

Tablo–18: Lateralizasyon açısından EEG ve PET arasındaki iliĢki. 

  
PET-TARAF 

n=40 

  
Sağ Temporal 

n=13 
Sol Temporal 

n=14 
Bilateral Temporal 

n=13 

E
E

G
-T

A
R

A
F

 

n
=

9
0

 

Sağ Odak 
n=40 

9 (%69,2) 1 (%7,1) 9 (%69,2) 

Sol Odak 
n=37 

2 (%15,4) 11 (%78,6) 3 (%23,1) 

Bilateral 
Jen. 
n=13 

2 (%15,4) 2 (%14,3) 1 (%7,7) 
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PET’de sağ tarafta odağı olan hastaların,  EEG’de %69,2’sinde yine 

sağ tarafta, %15,4’ünde sol tarafta ve %15,4’ünde bilateral odak 

saptanmıĢtır. PET’ de sol tarafta odağı olan hastaların, EEG’de %78,6’sında 

yine sol tarafta, %7,1’inde sağ tarafta ve %14,3’ünde bilateral odak 

saptanmıĢtır. PET’de bilateral odak saptanan hastaların, EEG’de %7,7’sinde 

yine bilateral, %23,1’inde solda ve  %69,2’sinde sağda odak saptanmıĢtır. 

Sonuç olarak lateralizasyon açısından PET ve EEG bulgularının odağın 

tarafını saptama açısından uyumlu olduğu saptanmıĢtır (p<0,05). 

 
Tablo–19: Lateralizasyon açısından EEG ve NPT-T arasındaki iliĢki. 

  
NPT-T 
n=90 

  
Sağ Temporal 

n=29 
Sol Temporal 

n=32 
Bilateral 

n=29 

E
E

G
-T

A
R

A
F

 

n
=

9
0

 

Sağ Odak 
n=40 

18 (%62,1) 6 (%18,8) 16 (%55,2) 

Sol Odak 
n=37 5 (%17,2) 23 (%71,9) 9 (%31,0) 

Bilateral Jen. 
n=13 6 (%20,7) 3 (%9,4) 4 (%13,8) 

NPT-T: Nöropsikometrik Testin Gösterdiği Taraf. 

NPT-T’ de sağ tarafta odağı olan hastaların,  EEG’de %62,1’inde 

yine sağ tarafta, %17,2’sinde sol tarafta ve %20,7’sinde bilateral odak 

saptanmıĢtır. NPT-T’ de sol tarafta odağı olan hastaların, EEG’de 

%71,9’unda yine sol tarafta, %18,8’inde sağ tarafta ve %9,4’ünde bilateral 

odak saptanmıĢtır. NPT-T’de bilateral odak saptanan hastaların, EEG’de 

%13,8’inde yine bilateral, %31’inde solda ve %55,2’sinde sağda odak 

saptanmıĢtır. Sonuç olarak lateralizasyon açısından NPT-T ve EEG 

bulgularının odağın tarafını saptama açısından uyumlu olduğu saptanmıĢtır 

(p<0,05).     
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Tablo–20: Lateralizasyon açısından MRG ve MRS arasındaki iliĢki. 

  
MRS-TARAF 

n=67 

  
Sağ Odak 

n=32 
Sol Odak 

n=25 
Bilateral odak 

n=10 

M
R

G
-T

A
R

A
F

 

n
=

9
0

 

Sağ Odak 
n=42 30 (%93,8) 0 5 (%50,0) 

Sol Odak 
n=30 0 21 (%84,0) 2 (%20,0) 

Bilateral Odak 
n=18 2 (%6,3) 4 (%16,0) 3 (%30,0) 

 

MRS’de sağ tarafta odağı olan hastaların, MRG’de %93,8’inde yine 

sağ tarafta ve %6,3’ünde bilateral odak saptanmıĢtır. MRS’ de sol tarafta 

odağı olan hastaların, MRG’de %84’ünde yine sol tarafta ve %16’sında 

bilateral odak saptanmıĢtır. MRS’de bilateral odak saptanan hastaların, 

MRG’de %30’unda yine bilateral, %20’sinde solda ve  %50’sinde sağda odak 

saptanmıĢtır. Sonuç olarak lateralizasyon açısından MRS ve MRG 

bulgularının odağın tarafını saptama açısından uyumlu olduğu saptanmıĢtır 

(p<0,05).     
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Tablo–21: Lateralizasyon açısından MRG ve PET arasındaki iliĢki. 

  
PET-TARAF 

n=40 

  Sağ Odak 
n=13 

Sol Odak 
n=14 

Bilateral Temporal 
n=13 

M
R

G
-T

A
R

A
F

 

n
=

9
0

 

Sağ Odak 
n=42 

10 (%76,9) 2 (%14,3) 9 (%69,2) 

Sol Odak 
n=30 

2 (%15,4) 11 (%78,6) 1 (%7,7) 

Bilateral 
Odak 
n=18 

1 (%7,7) 1 (%7,1) 3 (%23,1) 

 

PET’de sağ tarafta odağı olan hastaların, MRG’de %76,9’unda yine 

sağ tarafta, %15,4’ünde sol tarafta ve %7,7’sinde bilateral odak saptanmıĢtır. 

PET’de sol tarafta odağı olan hastaların, MRG’de %78,6’sında yine sol 

tarafta, %14,3’ünde sağ tarafta ve %7,1’inde bilateral odak saptanmıĢtır. 

PET’de bilateral odak saptanan hastaların, MRG’de %23,1’inde yine bilateral, 

%7,7’sinde solda ve %69,2’sinde sağda odak saptanmıĢtır. Sonuç olarak 

lateralizasyon açısından PET ve MRG bulgularının odağın tarafını saptama 

açısından uyumlu olduğu saptanmıĢtır (p<0,05).     

 

Tablo–22: Lateralizasyon açısından MRG veNPT-T arasındaki iliĢki. 

  
NPT-T 
n=90 

  Sağ Temporal 
n=29 

Sol Temporal 
n=32 

Bilateral 
n=29 

M
R

G
-T

A
R

A
F

 

n
=

9
0

 

Sağ Odak 
n=42 

22 (%75,9) 6 (%18,8) 14 (%48,3) 

Sol Odak 
n=30 

3 (%10,3) 18 (%56,3) 9 (%31,0) 

Bilateral Odak 
n=18 

4 (%13,8) 8 (%25,0) 6 (%20,7) 

NPT-T: Nöropsikometrik Testin Gösterdiği Taraf. 

 

NPT-T’de sağ tarafta odağı olan hastaların, MRG’de %75,9’unda 

yine sağ tarafta, %10,3’ünde sol tarafta ve %13,8’inde bilateral odak 
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saptanmıĢtır. NPT-T’ de sol tarafta odağı olan hastaların, MRG’de 

%56,3’ünde yine sol tarafta, %18,8’inde sağ tarafta ve %25’inde bilateral 

odak saptanmıĢtır. NPT-T’de bilateral odak saptanan hastaların, MRG’de 

%20,7’sinde yine bilateral, %31’inde solda ve %48,3’ünde sağda odak 

saptanmıĢtır. Sonuç olarak lateralizasyon açısından NPT-T ve MRG 

bulgularının odağın tarafını saptama açısından uyumlu olduğu saptanmıĢtır 

(p<0,05). 

 

Tablo–23: Lateralizasyon açısından PET ve MRS arasındaki iliĢki. 

  
PET-TARAF 

n=35 

  
Sağ Odak 

n=13 
Sol Odak 

n=13 
Bilateral Temporal 

n=9 

M
R

S
-T

A
R

A
F

 

n
=

6
7
 

Sağ Odak 
n=32 10 (%76,9) 1 (%7,7) 6 (%66,7) 

Sol Odak 
n=25 2 (%15,4) 11 (%84,6) 0 

Bilat-odak 
n=10 1 (%7,7) 1 (%7,7) 3 (%33,3) 

 

PET’de sağ tarafta odağı olan hastaların, MRS’de %76,9’unda yine 

sağ tarafta, %15,4’ünde sol tarafta ve %7,7’sinde bilateral odak saptanmıĢtır. 

PET’de sol tarafta odağı olan hastaların, MRS’de %84,6’sında yine sol 

tarafta, %7,7’sinde sağ tarafta ve %7,7’sinde bilateral odak saptanmıĢtır. 

PET’de bilateral odak saptanan hastaların, MRS’de %33,3’ünde yine bilateral 

ve %66,7’sinde sağda odak saptanmıĢtır. Sonuç olarak lateralizasyon 

açısından PET ve MRS bulgularının odağın tarafını saptama açısından 

uyumlu olduğu saptanmıĢtır (p<0,05). 
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Tablo–24: Lateralizasyon açısındanPET ve NPT-T arasındaki iliĢki. 

  
NPT-T 
n=90 

  
Sağ Temporal 

n=29 
Sol Temporal  

n=32 
Bilateral 

n=29 

P
E

T
-T

A
R

A
F

 

n
=

4
0

 

Sağ Odak 
n=13 7 (%53,8) 2 (%16,7) 4 (%26,7) 

Sol Odak 
n=14 3 (%23,1) 7 (%58,3) 4 (%26,7) 

Bilateral 
Odak 
n=13 

3 (%23,1) 3 (%25,0) 7 (%46,6) 

NPT-T: Nöropsikometrik Testin Gösterdiği Taraf. 
 

NPT-T’de sağ tarafta odağı olan hastaların, PET’de %53,8’inde yine 

sağ tarafta, %23,1’inde sol tarafta ve %23,1’inde bilateral odak saptanmıĢtır.  

NPT-T’de sol tarafta odağı olan hastaların, PET’de %58,3’ünde yine sol 

tarafta, %16,7’sinde sağ tarafta ve %25’inde bilateral odak saptanmıĢtır. 

NPT-T’de bilateral odak saptanan hastaların, PET’de %46,6’sinde yine 

bilateral, %26,7’sinde solda ve %26,7’sinde sağda odak saptanmıĢtır. Sonuç 

olarak lateralizasyon açısından NPT-T ve PET bulgularının odağın tarafını 

saptama açısından uyumlu olduğu saptanmıĢtır (p<0,05).     

 
Tablo–25: NPT-BDD ile PET arasındaki iliĢki. 

  
NPT-BDD 

n=90 

  
Normal 
n=37 

Frontal 
n=50 

Diğer 
n=3 

P
E

T
 

n
=

4
0
 

Normal 34 (%91,9) 44 (%88,0) 3 (%100,0) 

Frontal 2 (%5,4) 5 (%10,0) 0 

Diğer 1 (%2,7) 1 (%2,0) 0 

NPT-BDD: Nöropsikometrik bellek dıĢı testlerdeki değiĢiklikler. 
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Yapılan değerlendirmede 90 hastanın 37’sinde bellek dıĢı testlerinde 

bir bozukluk saptanmazken, 40 hastada yalnızca frontal testlerde, 3 hastada 

sadece paryetal testlerde ve 10 hastada hem frontal hem de paryetal 

testlerde fonksiyon bozukluğu saptandı. Bellek dıĢı testlerdeki performansları 

normal olarak gözlenen hastaların %91,9’u PET’de yine normal olarak 

,%5,4’ünde frontal bölgede ve %2,7’sinde diğer alanlarda hipometabolizma 

saptanmıĢtır. Bellek dıĢı testlerdeki frontal fonksiyonlarında problem 

saptanan hastaların yalnızca %10’ununda PET’de yine frontal bölgede 

hipometabolizma saptanırken, %88’inde PET normal saptanmıĢtır. Sonuç 

olarak nöropsikometrik testlerde bellek dıĢı problemleri olan (Frontal Alan 

Testleri (Mental Kontrol Testleri (WMS), DüĢünce AkıĢı Testi, Stroop Testi, 

Raven, WAIS KısaltılmıĢ alt testleri; Yargılama, Soyut düĢünme, Aritmetik 

Yetenek, Planlama, Boston Ġsimlendirme Testi) ve Paryetal Alan Testleri 

(Viziospasyal Yetenekler, Yüz Tanıma Testi, Planlama ve Dikkat Testleri)  

hastaların PET’lerinde benzer Ģekilde temporal alan dıĢında 

hipometabolizma ile uyumlu alan olmadığı saptanmıĢtır (p>0,01). 

 

Tablo–26: NPT-BDD ve K1-NPT BDD arasındaki iliĢki. 

 K1-NPT BDD 
n=66 

 

Normal 
n=38 

Frontal 
n=21 

Paryetal 
n=2 

Frontal+Paryetal 
n=5 

N
P

T
-B

D
D

 

n
=

6
6

 

Normal 
n=30 

23 (%76,7) 6 (%20,0) 0 1 (%3,3) 

Frontal 
n=27 

12 (%44,4) 15 (%55,6) 0 0 

Paryetal 
n=1 

0 0 1 (%100) 0 

Frontal+Paryetal 
n=8 

3 (%37,5) 0 1 (%12,5) 4 (%50,0) 

NPT-BDD: Nöropsikometrik bellek dıĢı testlerdeki değiĢiklikler 
K1-NPT BDD:1.Kontroldeki Nöropsikometrik bellek dıĢı testlerdeki değiĢiklikler 

 

Bellek dıĢı testlerdeki performansları normal saptanan hastaların 

%76,7’si Kontrol1 Bellek dıĢı testlerdekiyine normal olarak gözlenirken, %20’ 

sinda frontal ve %3,3’ünde Frontal+Paryetal alanlarda performans düĢüklüğü 

saptanmıĢtır, Bellek dıĢı testlerdeki frontal performans düĢüklüğü olan 

hastaların %44,4’ünde Kontrol1-Bellek dıĢı testlerdeki bu performans 
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düĢüklüğünün düzeldiği saptanırken, %55,6’sında frontal performans 

düĢüklüğü devam etmiĢtir. Sonuç olarak NPT-BDD ve Kontrol1 NPT-BDD 

arasında uyum olduğu ve hastalarda ilk NPT ve Birinci kontrol NPT’ler 

kıyaslandığında bellek dıĢı teslerdeki performanslar açısından bir düzelme 

olmadığı saptanmıĢtır (p>0,05). 

 

Tablo–27: Opere edilen hastalarda NPT-BDD ve K1-NPT-BDD iliĢkisi. 

 K1-NPT-BDD 
n=37 

 

Normal 
n=23 

 

Frontal 
n=10 

 

Paryetal 
n=2 

 

Frontal+Paryetal 
N=2 

N
P

T
-B

D
D

 

n
=

3
7

 

Normal 
n=12 

11 (%91,7) 1 (%8,3) 0 0 

Frontal 
n=19 

10 (%52,6) 9 (%47,4) 0 0 

Paryetal 
n=1 

0 0 1 (%100) 0 

Frontal+Paryetal 
n=5 

2(%40,0) 0 1 (%20,0) 2 (%40,0) 

NPT-BDD: Nöropsikometrik bellek dıĢı testlerdeki değiĢiklikler 
K1 NPT BDD:1.Kontroldeki Nöropsikometrik bellek dıĢı testlerdeki değiĢiklikler 

 

Opere edilen hastalar arasında bellek dıĢı testlerdeki performansları 

normal saptanan hastaların %91,7’sinde Kontrol -1 Bellek dıĢı testlerdeki 

yine normal performanslar saptanırken, %8,3’ünde frontal alanlarda 

performans düĢüklüğü saptanmıĢtır. Bellek dıĢı testlerdeki frontal performans 

düĢüklüğü saptanan hastaların %52,6’sinde Kontrol1-Bellek dıĢı testlerdeki 

bu performans düĢüklüğünün düzeldiği saptanırken, %47,4’ünde frontal 

performans düĢüklüğü devam etmiĢtir. Sonuç olarak, opere edilen hastalar 

için NPT-BDD ve Kontrol1-NPT-BDD arasında uyum olmadığı ve opere olan 

hastalarda ilk NPT ve Birinci kontrol NPT’ ler kıyaslandığında bellek dıĢı 

teslerdeki performanslar açısından bir düzelme olduğu saptanmıĢtır (p<0,05). 
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Tablo–28: Opere edilmeyen hastalar için NPT-BDD ve K1-NPT-BDD 

arasındaki iliĢki. 

 K1-NPT-BDD 
n=29 

 

Normal 
n=15 

Frontal 
n=11 

Frontal+Paryetal 
N=3 

N
P

T
-B

D
D

 

n
=

2
9

 

Normal 
n=18 

12 (%66,7) 5 (%27,8) 1 (%5,5) 

Frontal 
n=8 

2 (%25,0) 6 (%75,0) 0 

Frontal+Paryetal 
n=3 

1 (%33,3) 0 2 (%66,7) 

NPT-BDD: Nöropsikometrik bellek dıĢı testlerdeki değiĢiklikler 
K1 NPT BDD:1.Kontroldeki Nöropsikometrik bellek dıĢı testlerdeki değiĢiklikler 

 

Opere edilmeyen hastalar arasında Bellek dıĢı testlerdeki 

performansları normal saptanan hastaların %66,7’sinde Kontrol1- NPT-BDD 

yine normal performanslar saptanırken, %27,8’inde frontal alanlarda ve 

%5,6’sında Frontal+Paryetal alanlarda performans düĢüklüğü saptamıĢtır. 

Bellek dıĢı testlerdeki frontal performans düĢüklüğü saptanan hastaların 

%25’inde kontrol-1 bellek dıĢı testlerdeki bu performans düĢüklüğünün 

düzeldiği sapatanırken, %75’inde frontal performans düĢüklüğü devam 

etmiĢtir. Sonuç olarak, opere edilmeyen hastalar için NPT-BDD ve Kontrol-1- 

NPT-BDD arasında uyum olduğu ve opere edilmeyen hastalarda ilk NPT ve 

Birinci kontrol NPT’ler kıyaslandığında bellek dıĢı teslerdeki performanslar 

açısından bir düzelme olmadığı saptanmıĢtır (p>0,05). 
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Tablo–29: Nöbet süresinin ve levetirasetamın NPT-BDD ile iliĢkisi 

 
NÖBET YIL 

SÜRESĠ 

LEVATĠRASETAM 
KULLANIM 
SÜRESĠ/yıl 

n=52 

N
P

T
-B

D
D

 

n
=

9
0

 

BELLEK DIġI 
FONKSĠYON 
BOZUKLUĞU 

VAR 
n=53 

Medyan 21 0 

Min 4 0 

Max. 53 10 

BELLEK DIġI 
FONKSĠYON 
BOZUKLUĞU 

YOK 
n=37 

Medyan 14 3 

Min 4 0 

Max. 41 8 

P DEĞERĠ  0,016 0,020 

NPT-BDD: Nöropsikometrik bellek dıĢı testlerdeki değiĢiklikler 

 

Nöbet süresi ile bellek dıĢı testlerdeki performansların iliĢkisinin 

anlamlı olduğu (nöbet süresi arttıkça bellek dıĢı testlerdekiki performans 

bozukluğunun arttığı) saptanmıĢtır (p=0,016). Ayrıca çalıĢmada bellek dıĢı 

testlerdeki performansların nöbet sayısı ile iliĢkisi değerlendirilmiĢ ve 

istatiksel olarak anlamlı bir iliĢki saptanmamıĢtır (p>0,05). 

ÇalıĢmada levetirasetam kullanım süresi ile bellek dıĢı testlerdekiki 

performans bozukluğu arasında negatif korelasyon olduğu (levetirasetam 

kullanım süresi arttıkça bellek dıĢı testlerdeki performans bozukluğunun 

azaldığı) saptanmıĢtır (p=0,020, p=0,011). Diğer ilaçların bellek dıĢı 

performansları ile iliĢkileri de test edilmiĢ ancak anlamlı bir iliĢki 

saptanmamıĢtır (p>0,05). 
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Tablo–30: Opere edilen hastaların cerrahi öncesi ve sonrası nöbet sayıları. 

 
Operasyon Öncesi Nöbet 

Sayısı/yıl 
n=37 

Operasyon Sonrası Nöbet 
Sayısı/yıl 

n=37 

Medyan 80 0 

Minimum 6 0 

Maksimum 360 1 

 

Operasyon sonrası nöbet sayılarında önemli derecede düĢüĢ 

görülmüĢtür ve yapılan çalıĢma sonucunda operasyonun hastaların geçirdiği 

nöbet sayılarında belirgin bir etkisi olduğu saptanmıĢtır (p<0,05). Operasyon 

sonrası 4 hasta birer kez nöbet geçirmiĢ ve bu hastalar Engel sınıflamasına 

göre 1C olarak değerlendirilmiĢlerdir. Ayrıca 1 hasta aura tariflemiĢtir. 

Operasyon sonrası 1 yıllık nöbetsizlik oranı %89 saptanmıĢtır. Nöbet geçiren 

hastaların 3’ü ilk 3 ayda nöbet geçirirken, 1 hatsa cerrahi sonrası 1. yılın 

sonunda nöbet geçirmiĢtir. Ayrıca daha uzun takibi yapılan hastalarımızdan 1 

hasta ikinci yılında, 1 hastamız ise dördüncü yılında nöbet geçirmiĢtir. 

 
Tablo–31: EEG, MRG, MRS, PET ve SBT’ nin opere olan hastalarda sol 

tarafla uyumu 

 Duyarlılık p-değeri 

EEG 
n=37 

9/11 (%82) p<0,05 

MRG 
n=37 

10/11 (%91) p<0,05 

MRS 
n=31 

9/9 (%100) p<0,05 

PET 
n=19 

3/6 (%50) p<0,05 

SBT 
n=37 

7/11 (%63) p<0,05 

SBT: Sözel bellek testi  

 

EEG, MRG, MRS, PET ve SBT’ in opere olan hastalarda sol tarafla 

uyumu istatiksel olarak anlamlı bulundu (p<0,05). 
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Tablo–32: EEG, MRG, PET ve WMS-GBT’nin opere olan hastalarda sağ 

tarafla uyumu. 

 Duyarlılık p-değeri 

EEG 
n=37 

19/26 (%74) p<0,05 

MRG 
n=37 

23/26 (%88) p<0,05 

MRS 
n=31 

20/22 (%91) p<0,05 

PET 
N=19 

9/13 (%62) p<0,05 

WMS-
GBT 
n=37 

18/26 (%69) p<0,05 

WMS-GBT: Wechsler’in görsel bellek testi. 

 

EEG, MRG, MRS, PET ve WMS-GBT’nin opere olan hastalarda sağ 

tarafla uyumu istatiksel olarak anlamlı bulundu (p<0,05) 

 
Tablo–33: Frontal fonksiyonlar için testlerin duyarlılıkları. 

 Duyarlılık p-değeri 

WMS Mental Kontrol 
Testi 
n=90 

28/50 (%56) p<0,05 

DüĢünce AkıĢı Testi 
n=90 

18/50 (%36) p>0,05 

Dikkat Testleri 
n=90 

42/50 (%84) p>0,05 

Stroop 
n=90 

15/50 (%30) p>0,05 

Raven 
n=90 

16/50 (%32) p>0,05 

WAĠS alt testleri 
n=90 

17/50 (%34) p>0,05 
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Yukarıdaki testlerin her birinin ayrı ayrı tüm frontal fonksiyonlar ile 

değerlendirilmesi sonrasında istatiksel olarak sadece WMS Mental Kontrol 

Testinin anlamlı uyum gösterdiği saptandı (p<0,05). 

 

Tablo–34: Paryetal fonksiyonlar için testlerin duyarlılıkları 

 
Duyarlılık p-değeri 

Viziospasyal 
Yetenekler 

n=90 
5/13 (%38) p<0,05 

Yüz Tanıma Testi 
n=90 

6/13 (%46) p<0,05 

Çizgi Yönü Belirleme 
Testi 
n=90 

1/13 (%8) p>0,05 

 
Yukarıdaki testlerin her birinin ayrı ayrı tüm paryetal fonksiyonlar ile 

değerlendirilmesi sonrasında istatiksel olarak sadece Viziospasyal 

Yetenekler ve Yüz Tanıma Testinin anlamlı uyum gösterdiği saptandı 

(p<0,05). 

 
Tablo–35: Ġlaç kullanım süreleri. 

 LAMOTRĠJĠN 

n=27 

LEVETĠRASETAM 

n=52 

O
p

e
re

 O
la

n
la

r 

n
=

3
7

 

Medyan 0 0 

Min 0 0 

Max 18 10 

O
p

e
re

 

O
lm

a
y
a

n
la

r 

n
=

5
3

 

Medyan 0 3 

Min 0 0 

Max 12 9 
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ÇalıĢmaya alınan hastalar karbamazepin, okskarbazepin, lamotrigin, 

valproik asit, fenitoin, fenobarbital, topiramat, levetirasetam, pregabalin, 

gabapentin, primidon klonazepam, vigabatrin, barbexoclone gibi ilaçlar 

kullanmıĢlardır. Bu ilaçların kullanım süreleri yıl olarak hesaplanmıĢtır. Bu 

ilaçlar arasında sadece lamotrijin ve levetiresetamın kullanım süreleri 

açısından gruplar arasında fark olduğu saptanmıĢtır (p<0,05).   

 

Tablo–36: NPTB ile Ġlaçların kullanım süreleri arası iliĢki oranları. 

 KARBAMAZEPĠN FENĠTOĠN TOPĠRAMAT 

NPTB (Genel) 

n=90 

r=0,297 

P=0,004 

r=0,276 

p=0,008 

- 

NPTB (Opere edilen) 

n=37 

r=0,509 

p=0,001 

- r=0,439 

p=0,007 

NPTB: Nöropsikometrik test bozukluk düzeyi. 

 

NPTB’deki performanslar ile hastaların kullandıkları ilaçların kullanım 

süresi arasındaki iliĢkiler değerlendirildiğinde hastaların NPTB’deki 

performans düĢüklüğü ile tüm hastalar için karbamazepin ve fenitoinin, opere 

edilen hastalar için ise karbamazepin ve topiramatın kullanım süreleri 

arasında pozitif yönlü bir iliĢki olduğu saptanmıĢtır. NPTB’deki 

performanslardaki bozukluk karbamazepin kullanım süresi arttıkça %29,7; 

fenitoin kullanım süresi arttıkça %27,6 artmaktadır ve opere edilen hastalar 

için ise karbamazepin kullanım süresi arttıkça %50,9; topiramat kullanım 

süresi arttıkça %43,9 artmaktadır. 

Ayrıca NPTB’deki performanslar ile toplam kullanılan ilaç sayısı 

arasındaki iliĢki test edilmiĢ, genel anlamda toplam kullanılan ilaç sayısının 

NPTB’ deki performanslar üzerinde bir etkisi olmadığı saptanmıĢtır 

(p=0,656).  
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Olgu Örnekleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil–2: Sağ MTS: A. T1 IR sekansta sağ hipokampusta atrofi ve 
homojenitede azalma (ok). B. FLAIR sekansında sağ hipokampusta belirgin 
intensite artıĢı (ok). C-D. PET/BT’de sağ temporal lob ve insular kortekste sol 
ile karĢılaĢtırıldığında azalmıĢ metabolizma. E-F. Sağ hipokampal MR 
spektrumunda NAA’da azalma, Cho ve Cr’de belirgin artma. Sol tarafta 
normal MR spektrumu. G-H. Sağ insular korteksin MR spektrumunda sol 
taraf ile karĢılaĢtırıldığında NAA’ da azalma Cho’de belirgin artma izleniyor. 
(Gökhan ÇavuĢoğlu’nun izniyle). 
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ġekil–3: Sol MTS: A. T1 IR sekansta sol hipokampusta atrofi ve 
homojenitede azalma (ok). B. FLAIR sekansında sol hipokampusta intensite 
artıĢı (ok). C-D. PET/BT’de sol temporal ve insular korteks düzeyinde sağ ile 
karĢılaĢtırıldığında hipometabolizma. E-F. Sol hipokampal MR spektrumunda 
NAA’da azalma, Cho ve Cr’de belirgin artma. Sağ tarafta normal MR 
spektrumu. G-H. Sol insular korteks MR spektrumunda sağa taraf ile 
karĢılaĢtırıldığında NAA’da daha belirgin azalma Cho’de artma izleniyor 
(Gökhan ÇavuĢoğlu’nun izniyle). 
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ġekil–4: MRG ve PET bulguları normal, MRS’de bilateral MTS: A-B. T1 IR 
ve FLAIR sekansında her iki hipokampus doğal. C-D. PET/BT’de her iki 
temporal ve insular kortekste normal metabolizma bulguları. E-F. Her iki 
hipokampus MR spektrumunda NAA’da azalma Cho ve Cr’de artıĢ. G-H. Sağ 

insular kortekste NAA’da azalma Cho ve Cr’de artıĢ, solda normal MR 
spektrumu izleniyor (Gökhan ÇavuĢoğlu’nun izniyle). 
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TARTIġMA VE SONUÇ 
 

 

Tedaviye dirençli ve temporal lokalizasyonlu parsiyel nöbetlerde en 

sık görülen etyolojik neden meziyal temporal sklerozdur. MTS, epilepsi 

hastalarının % 60-80‘inde epilepsi protokoluna göre çekilen MRG’lerde 

gözlemlenmektedir (23). Klinik, EEG monitorizasyon, nöropsikometrik testler 

ve konvansiyonel MRG ile hipokampal patoloji saptanan olguların 

nöbetlerinde cerrahi tedavi ile %33–90 (ort. %70) oranında nöbetsizlik ve 

yaĢam kalitesinde artıĢ saptanmıĢtır (4, 6, 7).  

Bu nedenle cerrahi tedavi öncesi epileptik alanın ve yayılımının en 

etkin ve doğru Ģekilde belirlenmesi son derece önemlidir. Nöropsikometrik 

testler, lateralizasyonun belirlenmesinde yardımcı ve destekleyici olarak 

kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra hastaların cerrahi öncesi ve sonrası kognitif 

fonksiyonlarının karĢılaĢtırılmasında çok değerli bilgiler vermektedir (6).  

Ġki taraflı mezial temporal tutulumlarda konvansiyonel MRG ile 

epileptik odak tarafının belirlenmesi son derece zordur. Bununla birlikte MRG 

ile herhangi bir patololoji saptanmayan olguların %50’sinde diğer tanı 

yöntemleri ile epileptik odak belirlenmiĢ ve cerrahi sonrası hastaların 

nöbetleri belirgin Ģekilde kontrol altına alınmıĢtır (8, 9).  

Halen dünyada epilepsi cerrahisine gidiĢ için ortalama süre 15-20 

yıla arasında değiĢkenlik göstermektedir. (4-6). ÇalıĢmamızda epilepsi 

cerrahisine giden hastalarda ortalama süre 17 yıl olarak bulundu. Bu 

nedenlerden dolayı dirençli epilepsi tanısının olabildiğince erken dönemde 

konulması ve erken dönemde hastaların cerrahiye gönderilmesi prognoz 

açısından oldukça önemlidir. 

Uzun süreli skalp video-EEG monitorizasyon çalıĢmalarında, parsiyel 

nöbetli hastaların %80-90’ında EEG patolojisini saptanmıĢtır (71). EEG 

anormallikleri, fokal, uni veya bilateral olabilir. KPN sırasında hastaların %10-

30’unda yüzey kayıtlama ile anormallik saptanmayabilir (71, 72). 

ÇalıĢmamızda 90 hastanın tamamında tek taraflı ya da bilateral EEG 

patolojisi saptandı. Bu durum tamamen hasta seçiciliği ile iliĢkili ve daha 
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önceki kayıtlamalarda EEG patolojisi saptanan hastaların monitorize 

edilmesinden kaynaklanmaktadır. 

Hammen ve ark.’nın (73) yaptığı bir çalıĢmada lokalizasyonun 

belirlenmesinde MRS ile EEG’nin uyumlu olduğu belirtilmektedir. Meyer ve 

ark.’nın (74) çalıĢmalarında 43 hastanın nörogörüntülemeleri ile EEG’nin 

taraf belirlemede uyumluluğu değerlendirilmiĢ ve uyumluluk oranları 

PET/EEG %77, MRG/EEG %58, MRS/EEG %56 Ģeklinde belirlenmiĢtir. Biz 

MRG ve EEG uyumluluğu açısından sağ ve sol temporal patolojili olguları 

incelediğimizde sağ temporal bölge için MRG-EEG uyumluluğunu %76,2 

(32/42) ve sol tarafta ise MRG-EEG uyumluluğunu %86,7 (26/30) olarak 

bulduk. MRS ve EEG uyumluluğu açısından sağ ve sol temporal patolojili 

olguları incelediğimizde sağ temporal bölge için MRS-EEG uyumluluğunu 

%71,9 (23/32) ve sol tarafta ise MRS-EEG uyumluluğunu %88 (22/25) olarak 

saptadık. PET ve EEG uyumluluğu açısından sağ ve sol temporal patolojili 

olguları incelediğimizde sağ temporal bölge için PET-EEG uyumluluğunu 

%69,2 (9/13) ve sol tarafta ise PET-EEG uyumluluğunu %78,6 (11/14) olarak 

belirledik.  

Literatürde MRG, MRS ve PET/BT tetkiklerinin epileptik odağı 

lokalize/lateralize etmedeki iliĢkilerini değerlendirmeye yönelik çalıĢmalar 

mevcuttur. Park ve ark. (75) unilateral HS nedeniyle opere olan 33 hastadan 

oluĢan çalıĢmalarında, hastaların MRS ve PET/BT sonuçlarını karĢılaĢtırmalı 

değerlendirmiĢlerdir. MRS ve PET/BT’nin aynı taraf patolojiyi göstermedeki 

baĢarısını %73, MRS ve PET/BT’in MRG ile uyumunu ise %85 olarak tespit 

etmiĢlerdir. Yine Kim ve ark. (76) 23 temporal ve 19 ekstratemporal lob 

kaynaklı 42 epilepsi hastasına postoperatif sonuçlarıyla birlikte yaptıkları 

retrospektif çalıĢmada 23 TLE’li hastanın 16’sında (%69) epileptojenik 

temporal lobda PET/BT ile belirgin hipometabolizma saptamıĢlardır. Bolling 

ve ark. (77)  ilaç tedavisine dirençli nöbetleri nedeniyle opere olan 28 hastada 

yaptıkları retrospektif çalıĢmada PET/BT ile hipometabolizma saptanan 

alanlarla histopatolojik veriler arasında anlamlı istatiksel iliĢki olduğunu 

belirtmiĢlerdir. Kim ve ark. (78) tarafından yapılan bir baĢka çalıĢmada da 29 

TLE’li hasta değerlendirilmiĢ ve bu hastaların %83.3’ünde epileptik nöbetlere 
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neden olan temporal lobta yaygın hipometabolizma olduğu gösterilmiĢtir. 

YapılmıĢ bir çok çalıĢmada PET’in TLE’de duyarlılığının %62–85 aralığında 

değiĢtiği bildirilmiĢtir (79, 80).  

PET ve MRG uyumluluğu açısından sağ ve sol temporal patolojili 

olguları incelediğimizde sağ temporal bölge için PET-MRG uyumluluğunu 

%76,9 (10/13) ve sol tarafta ise PET-MRG uyumluluğunu %78,6 (11/14) 

olarak saptadık. PET ve MRS uyumluluğu açısından sağ ve sol temporal 

patolojili olguları incelediğimizde sağ temporal bölge için PET-MRS 

uyumluluğunu %76,9 (10/13) ve sol tarafta ise PET-MRS uyumluluğunu 

%84,6 (11/13) olarak bulduk. PET ve MRS uyumluluğu açısından sağ ve sol 

temporal patolojili olguları incelediğimizde sağ temporal bölge için PET-MRS 

uyumluluğunu %76,9 (10/13) ve sol tarafta ise PET-MRS uyumluluğunu 

%84,6 (11/13) olarak belirledik. MRG ve MRS uyumluluğu açısından sağ ve 

sol temporal patolojili olguları incelediğimizde sağ temporal bölge için MRG-

MRS uyumluluğunu %94 (30/32) ve sol tarafta ise MRG-MRS uyumluluğunu 

%84 (21/25) olarak saptadık. Bu sonuçlara göre tüm tanı yöntemleri birbirleri 

ile karĢılaĢtırıldığında elde ettiğimiz bulgular ile literatür arasında uyum 

olduğu görülmüĢtür.  

Gadian ve ark.’nın (81) yaptığı çalıĢmada 82 hastada yapılan 

hipokampal spektroskopik değerlendirme sonrası epileptik tarafta normal 

populasyona göre NAA/Cho+Cr oranında belirgin azalma olduğunu 

bildirilmiĢtir. Benzer bir baĢka çalıĢmada Hajek ve ark. (37) 35 TLE’li hasta 

üzerinde yaptıkları MRS değerlendirmeleri sonrası epileptik tarafta NAA 

sinyali, NAA/Cho, NAA/Cr ve NAA/Cho+Cr oranlarında belirgin azalma 

saptamıĢlar ve %89 oranında histopatolojik doğrulukla lateralizasyon 

yapabildiklerini göstermiĢlerdir. ÇalıĢmamızda MRS’de MTS tanısı konmuĢ 

olan 23 hastanın cerrahi sonrası biyopsi sonuçları incelendiğinde tüm 

hastaların histopatolojik olarak MTS tanısı aldığını gördük. Yani MRS ve 

biyopsi sonuçları %100 oranında uyumluydu. Ancak biz hastaları epilepsi 

cerrahisine gönderirken sadece MRS sonuçları ile değil ayrıca hastaların 

kliniği, video-EEG monitorizasyonu, psikometrik testleri, MRG, PET ve 

gerektiğinde WADA dahil birçok tetkik sonucuna göre değerlendirerek karar 
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verdik. Literatürde MRS ile ilgili değiĢik çalıĢmalarda iki taraflı hasarlanma 

%30-50 arasında değiĢmektedir (38, 39). ÇalıĢmamızda MRS’ de  MTS 

olarak değerlendirilen 52 hastanın 18’ inde (%35) bilateral patoloji  saptanıp 

literatür ile uyumlu bulundu. 

Literatüre bakıldığında MRS sonuçları sıklıkla 2 taraflı olarak 

görülmekte ancak tek taraflı hakimiyet ön planda olmaktadır. Muhtemelen  

MTS’ye yol açan patofizyolojik değiĢiklikler bir tarafı baskın olarak tutarken az 

ya da çok karĢı tarafıda etkilemektedir. Ancak opere edilmeyen taraftaki MRS 

bulgularının uzun süreli takiplerde dikkate alınması ve araĢtırılması uygun 

olur kanısındayız. 

Ayrıca Kilpatric ve ark.’nın (82) yaptığı bir çalıĢmada hastaların opere 

oldukları taraf ile görüntüleme yöntemleri ve nöropsikometrik testler 

karĢılaĢtırılmıĢ ve MRG’nin operasyon tarafı ile uyumluluğu %98, ictal 

EEG’nin %92, PET’in %93, NPT’nin %51 saptanmıĢtır. 

MRG ve lokalizasyon açısından operasyon sonuçları 

değerlendirildiğinde tek baĢına MRG’nin tanı değeri solda %91 sağda ise 

%74, iktal EEG ve lokalizasyon açısından operasyon sonuçları 

değerlendirildiğinde tek baĢına iktal EEG’nin tanı değeri solda %82 sağda ise 

%81, MRS ve lokalizasyon açısından operasyon sonuçları 

değerlendirildiğinde tek baĢına MRS’nin tanı değeri solda %100 sağda ise 

%91, PET ve lokalizasyon açısından operasyon sonuçları 

değerlendirildiğinde tek baĢına PET’in tanı değeri solda %50 sağda ise %70, 

SBT ve lokalizasyon açısından operasyon sonuçları değerlendirildiğinde tek 

baĢına SBT’nin tanı değeri solda %63 saptanırken, WMS görsel bellek testi 

ve lokalizasyon açısından operasyon sonuçları değerlendirildiğinde tek 

baĢına WMS görsel bellek testinin tanı değeri sağda %69 saptandı. 

ÇalıĢmamızda PET’de oranlar literatür ile karĢılaĢtırıldığında sol 

tarafta düĢük saptanmıĢtır. Bunun nedeninin ise hem PET yapılan ve sol 

taraflı olgu sayımızın az olmasına (6 hasta) hem de PET 

değerlendirmelerinin iki tarafın karĢılaĢtırılması esasına dayalı vizüel olarak 

yapılmıĢ olmasına bağlıyoruz. YapılmıĢ bir çok çalıĢmada PET’in TLE’de 

duyarlılığının %62-85 aralığında değiĢtiği bildirilmiĢtir (79, 80). Ancak esas 
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neden ülkemizin ekonomik koĢulları gereği her hastaya PET çekilememesi 

sadece belirli endikasyonlarda çekilebilmesinden kaynaklanmaktadır. 

ÇalıĢmamızda nöropsikometrik testlerden görsel bellek testleri diğer 

tanı yöntemleri ile sağ temporalde saptanan odak ile ve sözel bellek testleri 

ise sol temporalde saptanan odak ile uyumluluk açısından kıyaslandı. Görsel 

bellek testlerinde performans bozukluğu gözlenen hastaların EEG’de 

%69.1’inde, MRG’de %75,9’unda, MRS’de %57’sinde ve PET’de %53,8’inde 

sağ temporal bölgede odak saptandı. Sözel bellek testlerinde sol tarafta 

performans bozukluğu gözlenen hastaların EEG’de %71,9’unda, MRG’de 

%56,3’ünde, MRS’de %70’inde ve PET’de %58,3’ünde sol temporal bölgede 

odak belirlendi. 

Bu oranlar görüntüleme yöntemleri ve nöropsikometrik testlerin 

birlikte değerlendirildiğinde literatürle uyumlu olarak çok büyük bir oranda bir 

tanı koyma yeteneklerinin olduğunu göstermektedir.  

Epilepsi cerrahisi düĢünülen hastalarda literatür gözden geçirildiğinde 

lateralizasyon açısından yapılan 129 hastalık bir çalıĢmada nöropsikolojik 

test sonuçlarının %40 klinik ve diğer bulgularla uyum gösterdiği, %13 de 

yanlıĢ lateralizasyon verdiği ve %47 oranında lateralizasyon göstermeyen 

bulgular gösterdiği dikkati çekmiĢtir (46). Ayrıca, aynı testler bazı 

çalıĢmalarda lateralizasyon belirlemede güvenilir çıkarken, bazı çalıĢmalarda 

güvenilirlikten uzak olduğu saptanmıĢtır (47). Genellikle, sözel bellek 

testlerinin görsel bellek testlerine kıyasla daha duyarlı olduğu belirtilmektedir 

(46). Sol anterior temporal lobektomi öncesinde hastanın sözel bellek 

performansı ne kadar yüksekse, postoperatif bellek bozulmasının o kadar 

fazla olduğu saptanmıĢtır ancak ameliyat öncesinde sözel belleği bozulmuĢ 

olan ve sol hipokampal volüm kaybı gösteren hastalarda, postoperatif olarak 

sözel bellekte daha fazla bozulma riskinin çok düĢük olduğu belirlenmiĢtir 

(49).  

Yine Busch ve ark.’nın (83) yaptığı bir çalıĢmada sol temporal 

lobektomi  öncesi bellek testlerindeki bozulma ne kadar fazlaysa operasyon 

sonrası bellek testlerindeki bozulma riskininin o kadar düĢük olduğu 

görülmüĢtür. Ayrıca 2009’da yapılmıĢ olan ve 35 sol ve 47 sağ temporal 
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lobektomili hastanın alındığı bir çalıĢmada sağ lobektomi uygulanan 

hastaların bellek testlerinde özellikle 2 yıl içerisinde belirgin düzelme 

gösterdiği, sol lobektomili hastaların ise stabil kaldığı ve daha da 

kötüleĢmediği saptanmıĢtır (84). 2006’da yapılmıĢ bir çalıĢmada temporal 

lobektomi yapılan hastalarda sözel bellek testlerinde bozulma olmadığı 

gözlenmiĢtir (85).  

Literatürde sol temporal lobektomi geçiren, öncesinde normal bir 

sözel bellek ve bozulmuĢ bir görsel bellek gösterdiği halde, postoperatif 

olarak sözel belleğini koruyan olguların olduğu da gözlenmiĢtir (48). 2008’de 

yapılan 105 sağ ve 132 sol anterior temporal lobektomili hastanın 

değerlendirildiği bir çalıĢmada yine aynı Ģekilde operasyon sonrası bellek 

testlerinde düzelme saptanmıĢ. Ayrıca bu çalıĢmada özellikle çalıĢma 

belleğinin ve yürütücü iĢlevlerin cerrahi tedavi ile düzeldiği ancak nöbet 

süresi ve sıklığının ve nöbet baĢlangıç yaĢının düĢük olmasının bu iĢlevleri 

bozduğunu ve bu anlamda erken cerrahi tedavinin olumlu etkilerinin olduğu 

belirtilmiĢtir (86).  

Yapılan bazı araĢtırmalarda sol anterior temporal lobektomi 

hastalarının sözel bellekleri normal sınırlardaysa, postoperatif sözel bellek 

bozulması göstermesi riskinin opere edilmeden izIenen hastalara kıyasla, 

daha fazla olduğu gözlenmiĢtir (49). Ayrıca Japonya’da yapılan 62 hastalık 

bir seride transilviyan selektif amigdalohipokampektomi (TSA) sonrası sağ 

taraftan opere edilen hastaların hem görsel hem de sözel bellek testlerinde 

düzelmenin olduğu sol taraftan opere edilen hastaların 1. ayda sözel bellek 

teslerinin bozulduğu ancak 1 yıl içerisinde düzeldiği saptanmıĢtır (87).  

Yine Fransa’da yapılan bir çalıĢmada 30 hastalık bir seride sağ 

taraftan opere edilen hastaların bellek testlerinin 5. aydan itibaren düzeldiği 

ancak sol taraftan opere edilenlerin 12. aydan itibaren kısmen düzeldiği 

belirtilmiĢtir (88). Ayrıca 2008’de yapılan bir çalıĢmada 35 temporal 

lobektomili ve 62 selektif amigdalohipokampektomi uygulanan hastalar 

cerrrahi sonrası materyal spesifik bellek açısından birbirleriyle kıyaslanmıĢlar 

ve SAH ugulanan özellikle sağ MTLE’li hastalarda ATL uygulan sol MTLE’li 

hastalarda  testlerin performanslarında iyi sonuçlar alındığı belirtilmiĢtir (89). 
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2006’da yapılmıĢ bir çalıĢmada ise SAH ve ATL uygulan hastalar bellek 

fonksiyonları açısından kıyaslanmıĢ ve SAH yönteminde bellek 

fonksiyonlarının daha iyi korunduğu saptanmıĢtır. Ayrıca bu çalıĢmada hem 

cerrahi sonrası bu bellek performanslarının cerrahi öncesi bellek performansı 

düzeyi ile iliĢkisi olmadığı belirtilmiĢtir (90). 

2011’de yapılmıĢ olan ve 30 hastanın alındığı bir çalıĢmada cerrahi 

sonrası 1 yıl sonunda bellek fonksiyonlarında düzelme olduğu belirtilmiĢtir 

(91). Helmstaedter ve ark.’nın (92) yaptığı bir çalıĢmada cerrahi sonrası 

yürütücü iĢlevlerde düzelmenin TLE’li hastalarda frontal lob epilepsili 

hastalardan daha fazla olduğu saptanmıĢtır. 

Operasyon öncesi ve sonrası nöropsikolojik testlerin 

karĢılaĢtırılmasında literatürde değiĢik sonuçlar elde edilmiĢ olduğu 

görülmektedir. Bazı çalıĢmalarda operasyon sonrası NPT’nin değiĢik 

oranlarda düzeldiği, bazı çalıĢmalarda bozulduğu, bazılarında da değiĢmediği 

bildirilmiĢtir. Özellikle daha selektif cerrahi yöntemlerin kullanıldığı 

çalıĢmalarda daha olumlu sonuçlar alındığı görülmüĢtür.  

ÇalıĢmamızda sözel bellek testleri ve lokalizasyon açısından 

operasyon sonuçları değerlendirildiğinde tek baĢına SBT’nin tanı değeri 

solda %63 saptanırken, WMS görsel bellek testi ve lokalizasyon açısından 

operasyon sonuçları değerlendirildiğinde tek baĢına WMS görsel bellek 

testinin tanı değeri sağda %69 saptandı. Literatür incelediğimizde genel 

olarak bu testlerin duyarlılığının odak belirlemede literatürdeki oranlara yakın 

değerler olduğunu saptadık. Ancak literatürde sözel bellek testlerinin 

duyarlığının daha fazla olduğunu görmekteyiz. Bizim çalıĢmamızda 

yukarıdaki oranlar opere edilen hastalar için bulunan değerlerdir. Sol taraftan 

opere edilen hasta sayımız daha az olduğu için (11/37), bu Ģekilde literatür ile  

uyumlu olmayan değerler bulduğumuzu düĢünmekteyiz. 

Bizim çalıĢmamızda opere edilmeyen hastaların kontrol 

nöropsikometrik testleri ile ilk testleri kıyaslandığında istatiksel olarak anlamlı 

bir değiĢiklik olmadığı gözlenirken, opere edilen hastaların 1. kontrol 

testlerinde ve 2. kontrol testlerinde, ilk testlerine göre istatiksel olarak anlamlı 

bir düzelme olduğu saptandı (p<0,05). Bulgularımız değiĢik literatür 
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sonuçlarıyla değerlendirildiğinde aslında daha önceki çalıĢmalarda da 

gösterildiği gibi cerrahi tedavinin kognitif fonksiyonlar üzerinde olumlu 

etkilerinin olduğunu göstermektedir. Tabiki birçok çalıĢmada bellek ile ilgili 

performanslarda özellikle sol temporal lobektomi uygulanan hastalarda 

özellikle sözel bellek testlerinde performansların cerrahi sonrası düĢtüğü 

belirtilmektedir. Bizim çalıĢmamızda bu Ģekilde cerrahi sonrası düzelmenin 

nedeninin uygulanan SAH yöntemi ile iliĢkili olabileceğini düĢünmekteyiz. 

Gerçekten de yukarıda bahsedilen literatür bilgilerini incelediğimizde özellikle 

selektif cerrahi yöntemler uygulanan hastalarda cerrahi sonrası bellek 

testlerinde, ATL gibi yöntemlerin kullanıldığı olgulara kıyasla daha olumlu 

sonuçlar alındığını görmekteyiz. Bu da epilepsi cerrahisinde daha selektif 

yöntemlerin en azından cerrahi sonrası hastaların bellek fonksiyonları dikkate 

alındığında kullanılması gerektiğini göstermektedir. 

Literatüre baktığımızda 2006’da yapılan bir çalıĢmada 23 hastalık bir 

seride nöbet süresinin hem sağ hem sol TLE’li hastalarda kontrollerle 

karĢılaĢtırıldığında hem sözel hem de görsel belleği olumsuz yönde etkilediği 

tespit edilmiĢtir (93). Ayrıca yine 2006’da yapılmıĢ bir çalıĢmada TLE’li ve 

psikojenik nöbetleri olan toplam 250 hastanın alındığı ve bu hastalar 

arasında sözel ve sözel olmayan hafızalar değerlendirildiğinde nöbet 

süresinin bu testler üzerinde temporal lob epilepsili hastalarda olumsuz 

yönde etkilediği görülmüĢtür (94). Yine 2010’da 207 TLE’li ve 210 psikojenik 

nöbeti olan hastanın alındığı bir çalıĢma sonucunda özellikle TLE’li hastaların 

bellek testlerinin nöbet süresi ve hayat boyu nöbet sıklığından ve erken 

yaĢlarda nöbet baĢlangıcından olumsuz etkilendiği gözlenmiĢtir. Ayrıca bu 

çalıĢmada sekonder jeneralize tonik klonik nöbetleri olan TLE’li hastalarda 

bellek testlerinin daha fazla olduğu görülmüĢtür (95).  

ÇalıĢmamızda tüm hastalar değerlendirildiğinde hem opere edilen 

hem de opere edilmeyen hastalarda nöbet süresi uzadıkça ve nöbet sayısı 

arttıkça, hem sözel bellek testlerindeki hem de görsel bellek testlerindeki 

performanslarda düĢme olduğu saptandı. Bu testlerdeki ilk temel performans 

değerleri ne kadar düĢükse düzelme olasılığının o kadar azaldığı gözlendi. Ġlk 

teslerdeki performanslar ne kadar iyi ise düzelme ihtimalinin arttığı belirlendi. 
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Ayrıca ilk kontrolde hastalarda düzelme miktarı ne kadar artarsa sonraki 

kontrolde düzelme olasılığının arttığı izlendi. Yukarıda bahsettiğimiz literatür 

bilgilerini tekrar değerledirecek olursak; bütün çalıĢmalarda nöbet süresi ve 

nöbet sayısının bellek fonksiyonları üzerinde (hem sözel bellek hem de 

görsel bellek) olumsuz etkileri olduğunu görmekteyiz. Ancak literatürde genel 

olarak cerrahi öncesi bellek fonksiyonları ne kadar iyi ise cerrahi sonrası 

bozulmanın o kadar kötü olacağı belirtilmiĢtir. Ancak bunun aksine özellikle 

selektif cerrahi yöntemlerin uygulandığı ve cerrahi sonrası olumlu sonuçlar 

alınan çalıĢmalarda böyle bir iliĢki saptanmamıĢtır. Bu anlamda hastanın 

nöbet süresi ve sıklığı ne kadar az ise o kadar az etkileneceğini ve buna 

bağlı olarak cerrahi öncesi etkilenmesinin daha az olacağı ve sonuçta cerrahi 

sonrası düzelme ihtimalinin artacağı ortaya çıkmaktadır. Bu da yine erken 

cerrahi tedavinin özellikle selektif yöntemlerin hem sözel hem de görsel 

bellek performansları açısından da daha faydalı olacağını göstermektedir. 

ÇalıĢmada sadece parsiyel ya da parsiyel+sekonder JTKN’lerin 

bellek üzerine olan etkileri incelendiğinde hem sözel hem de görsel bellek 

testlerindeki performanslarla istatiksel olarak anlamlı bir iliĢkisi saptanmadı 

(p>0,05). Literatürde sekonder JTK nöbetleri olan hastaların kognitif 

fonksiyonlarında daha fazla bozulma olduğunu görülmektedir (95). Bizim 

çalıĢmamızda sonuçlarda bir farklılık görülmemesi sekonder jeneralize olan 

nöbet sayısının bir standardizasyonunun olmaması olarak düĢünülebilir. Yani 

tek bir kez jeneralize olan ya da daha fazla jeneralize olan hastalar aynı grup 

içersinde değerlendirilmiĢtir. Ayrıca sadece KPN’li 13 hasta varken 

KPN+SJTKN’li 77 hasta bulunmaktaydı. Bu sayısal farklılık sonuçları 

etkilemiĢ olabilir. Tüm bu nedenlerin literatür ile uyumlu olmayan bir sonuca 

varmamıza neden olduğunu düĢünmekteyiz. 

MTS’li hastaların bir bölümünde nöropsikometrik test prosedüründe 

MTS tarafı ile iliĢkili bellek testlerinin yanı sıra frontal iĢlevlerde ve bazen 

vizyospasyal iĢlevlerde düĢük performans izlenmektedir (96, 97). Bu 

bulguların anlamları bu gün için açık değildir. Yine de elektriksel deĢarjların 

frontal yayılımı ile iliĢkilendirilebileceği düĢüncesindeyiz. ÇalıĢmamızın 

amaçlarından biri bu türden test performansı gösteren hastaların PET’lerinde 
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de iliĢkili beyin bölgelerinde hipometabolizma olup olmadığının 

araĢtırılmasıydı. Literatüre baktığımızda TLE’li 13 hastaya yapılan PET 

görüntülemelerinde özellikle sol taraf hemisfer ve talamusta rölatif asimetrik 

hipometabolizma saptanan hastaların verbal bellek düzeylerinin ve materyal 

spesifik bellek bozukluğunun daha fazla olduğu saptanmıĢtır (54). Ayrıca 

Almanya’da yapılmıĢ olan bir çalıĢmada TLE’li 96 hastalık bir seride özellikle 

sol konuĢma merkezi dominant olan hastalarda prefrontal alanda asimetrik 

olarak azalmıĢ bir glukoz metabolizma bozukluğu saptanmıĢ ve bunun 

yanısıra bu durumun özellikle sekonder jeneralize nöbetleri olan hastalarda 

daha fazla olduğu gözlenmiĢtir (55). 

ÇalıĢmamızda frontal alan fonksiyonları için kullanılan tüm testler 

(WMS mental kontrol testleri, düĢünce akıĢı testi, stroop testi, raven, WAIS 

kısaltılmıĢ alt testleri; yargılama, soyut düĢünme, aritmetik yetenek, 

planlama,  dikkat testleri) birlikte değerlendirilip sonuç olarak frontal fonksiyon 

bozukluğu olup olmadığı ayrıca paryetal alan fonksiyonları için viziospasyal 

yetenek testleri, yüz tanıma testi, planlama ve birlikte değerlendirilip sonuç 

olarak paryetal fonksiyon bozukluğu olup olmadığı saptandı. Bu sonuçların 

daha sonra PET ile lokalizasyon açısından uyumlu olup olmadığı incelendi. 

Yapılan değerlendirmede 90 hastanın 37’sinde bellek dıĢı testlerinde bir 

bozukluk saptanmazken, 40 hastada yalnızca frontal testlerde, 3 hastada 

sadece paryetal testlerde ve 10 hastada hem frontal hem de paryetal 

testlerde fonksiyon bozukluğu saptandı. Bellek dıĢı testlerdeki performansları 

normal olarak gözlenen hastaların %91,9’unda PET’de ekstratemporal 

alanlarda patolojik aktivite olmadığı görülmüĢ, %5,4’ünde frontal bölgede ve 

%2,7’sinde diğer alanlarda hipometabolizma saptanmıĢtır. Bellek dıĢı 

testlerdeki frontal alan fonksiyonlarında performans düĢüklüğü saptanan 

hastaların yalnızca %10’ununda PET’de yine frontal bölgede 

hipometabolizma gözlenirken, %88’inde PET’de ekstratemporal alanlarda 

patolojik aktivite olmadığı saptandı. Paryetal alan fonksiyonlarında 

performans düĢüklüğü saptanan hastaların hiçbirinde PET’de ilgili alanlarda 

hipometabolizma saptanmadı. Sonuç olarak nöropsikometrik testlerde bellek 

dıĢı performans düĢüklüğü gözlenen (frontal, paryetal) hastaların PET’lerinde 
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benzer Ģekilde temporal alan dıĢında hipometabolizma ile uyumlu alan 

olmadığı istatiksel olarak saptandı (p>0,05). Bu da bize bellek dıĢı 

fonksiyonlardaki bu bozukluğun metabolik düzeyde olmadığını daha çok 

beyindeki network sisteminin tutulumunun bir sonucu olabileceğini 

düĢündürmektedir. Ayrıca nöbetler sırasında elektriksel deĢarjların frontal ve 

paryetal yayılımı sonucu zaman içerisinde bu alanlarla ilgili nörofizyoljik 

iĢlevlerde bozukluk ortaya çıkabileceği de düĢünülebilir. Diğer taraftan hem 

PET yapılan ve ekstratemporal tutulumu olan olgu sayımızın az olmasına 

hem de PET değerlendirmelerinin iki tarafın karĢılaĢtırılması esasına dayalı 

vizüel olarak yapılmıĢ olmasına ve bu değerlendirmelerin genel olarak daha 

çok temporal lob odaklı yapılmasına bağlıyoruz. 

Literatürü incelediğimizde 2010’da yapılan bir çalıĢmada sözel 

akıcılık, stroop ve WAIS kısaltımıĢ alt testlerinin kontrol ve TLE’li hastalarda 

karĢılaĢtırıldığında, özellikle stroop ve iz sürme testlerinde anlamlı Ģekilde 

TLE’li hastalarda bozukluk olduğu saptanmıĢ (98). Ayrıca 2010’da yapılmıĢ 

bir baĢka çalıĢmada yürütücü iĢlevler ve çalıĢma belleği kontrol grubu ve 

TLE’li hastalarda karĢılaĢtırılmıĢ. Bu çalıĢmada WAIS kısaltılmıĢ alt testleri, 

viziospasyal yetenek testleri, mental kontrol testleri değerlendirilmiĢ özellikle 

WAIS kısaltımıĢ alt testlerinde ve mental kontrol teslerinde TLE’li hastalarda 

bozukluk olduğu saptanmıĢtır (96). BaĢka çalıĢmalarda viziospasyal yetenek 

testlerinin özellikle sağ TLE’li hastalarda bozulduğu bildirilmektedir (97-99).  

Diğer bazı çalıĢmalarda da TLE’li hastalarda sözel akıcılık testlerinin ve dikat 

testlerininde de bozulmalar olduğu saptanmıĢtır (100, 101). Martin ve ark.’nın 

(102) yaptığı bir çalıĢmada WCS (Wiscosin Card Sorting) testinin TLE’li 

hastalarda bozuk olduğu gözlenmiĢtir. Kim ve ark.’nın (103) yaptığı bir 

çalıĢmada WCS testinin TLE’li hastaların %56’sında yürütücü iĢlevlerdeki 

bozukluğu gösterdiği saptanmıĢtır. Ayrıca cerrahi öncesi bu testler ne kadar 

bozuksa cerrahi sonrası daha fazla düzeldiği belirtilmiĢtir. 

Bizim çalıĢmamızda WCS testinin değerlendirdiği frontal 

fonksiyonları benzer Ģekilde değerlendiren stroop, raven, WAĠS kısaltılmıĢ alt 

testleri, mental kontrol testleri, düĢünce akıcılığı, dikkat testleri, ayrıca 

paryetal testlerden yüz tanıma testi, çizgi yönü belirleme testi ve viziospasyal 
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yetenekler değerlendirildi. Genel olarak literatüre bakıldığında değiĢik 

çalıĢmalarda farklı testlerin bellek dıĢı fonksiyonlardaki bozukluğu 

belirlemede değiĢik sonuçlar elde edildiği görülmüĢtür. ÇalıĢmamızda frontal 

alan fonksiyonları için kullanılan tüm testler (WMS mental kontrol testleri, 

düĢünce akıĢı testi, stroop testi, raven, WAIS kısaltılmıĢ alt testleri; 

yargılama, soyut düĢünme, aritmetik yetenek, planlama,  dikkat testleri) 

birlikte değerlendirilip sonuç olarak frontal fonksiyon bozukluğu olup olmadığı 

saptandı. Daha sonra bu testlerinin her birinin birbirlerinden bağımsız olarak 

frontal iĢlev bozukluğunu saptayabilme yetenekleri belirlendi. Ayrıca paryetal 

alan fonksiyonları için viziospasyal yetenek testleri, yüz tanıma testi, ve 

planlama testleri birlikte değerlendirilip sonuç olarak paryetal fonksiyon 

bozukluğu olup olmadığı hesaplandı. Daha sonra bu testlerinin her birinin 

birbirlerinden bağımsız olarak paryetal iĢlev bozukluğunu saptayabilme 

yetenekleri hesaplandı. ÇalıĢmamızda frontal iĢlev bozukluğunu saptamada 

WMS mental kontrol testlerinin duyarlılığı %56, düĢünce akıĢı testinin %36, 

dikkat testlerinin %84, stroop testinin %30, ravenin %32, WAĠS alt testlerinin 

%34, viziospasyal yetenek testlerinin %38, çizgi yönü belirleme testinin %8 

ve yüz tanıma testinin %46 saptandı. Frontal iĢlev testlerinden özellikle WMS 

mental kontrol testlerinin istatiksel olarak anlamlı bir Ģekilde frontal bozukluğu 

gösterebildiği belirlendi (p<0,05). Dikkat testlerinin frontal bozukluğu 

göstermek konusunda duyarlılığının yüksek olduğu görüldü. Ancak temporal 

ve paryetal alan fonksiyonlarından da etkilendiği için istatiksel olarak uyumlu 

olmadığı görüldü (p>0,05). Paryetal fonksiyon testlerinden yüz tanıma testi 

ve viziospasyal yetenek testlerinin paryetal bozukluğu anlamlı Ģekilde 

gösterebildiği belirlendi (p<0,05). Sonuç olarak çalıĢmamızda literatürde 

kullanılan testlerin bizdeki karĢılıkları olan özellikle WMS mental kontrol 

testlerinin, dikkat testlerinin, yüz tanıma testi ve viziospasyal yetenek 

testlerinin literatürle uyumlu olarak ilgili beyin iĢlevlerini doğru olarak 

yansıtabildiğini gözlemledik.  

ÇalıĢmamızda frontal ve paryetal alan fonksiyonları 

değerlendirildiğinde opere olan hastalarda cerrahi sonrası bu fonksiyonları 

ölçen test performanslarında belirgin düzelme olduğu saptandı (p<0,05). Ġlk 
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NPT’de frontal ve paryetal alan testlerinde performans düĢüklüğü olan 

hastaların %52,6’si kontrol NPT’de normal performanslar sergilediler. Opere 

olmayan hastalarda ilk NPT ve kontrol NPT’ler kıyaslandığında frontal ve 

paryetal alan testlerindeki performans açısından bir değiĢiklik olmadığı 

izlendi. Yine bu fonksiyonlar üzerinde yapılan değerlendirmede nöbet süresi 

arttıkça bu fonksiyonlardaki bozukluğun arttığı saptanırken, nöbet türünün ve 

nöbet sıklığının etkisi olmadığı görüldü. Bu da bellek dıĢındaki bu 

fonksiyonların yine literatür ile uyumlu olarak özellikle nöbet süresinden 

etkilendiğini göstermektedir. Bu da erken cerrahi tedavinin bu fonksiyonlar 

üzerinde de olumlu etkilerinin olacağını düĢündürmektedir. 

Epilepsi cerrahisi uygulanan hastalarda cerrahi sonrası baĢarı 

oranları merkezlere göre değiĢmekte ve cerrahi sonrası baĢarı oranın 

ilerleyen yıllarda azaldığı görülmektedir. 2006’da yapılan bir çalıĢmada 1 

yıllık takipte nöbetsizlik oranı %72 saptanırken; bu %72’lik nöbet geçirmeyen 

hasta grubunun 2 yıllık takiplerinde % 87’si nöbetsizken, 5 yıllık takiplerinde 

bu oranın %74’e ve 10 yıllık takiplerinde %67’ye düĢtüğü görülmüĢtür (104). 

Yine bir baĢka çalıĢmada cerrahi sonrası 1 yıllık nöbetsizlik oranı %82 

saptanmıĢtır (105). 227 hastanın alındığı bir çalıĢmada ne kadar erken 

cerrahiye uygulanırsa cerrahi sonrası nöbetsizlik oranının o kadar yüksek 

olacağı ve cerrahi sonrası hayat kalitesinin buna bağlı olarak daha yüksek 

olacağı belirtilmiĢtir. Bu çalıĢmada 1 yıllık nöbetsizilik oranı %81 ve 5 yıllık 

nöbetsizlik oranı %75 saptanmıĢtır (106).  

Bizim çalıĢmamızda opere edilen hastalar ortalama 5 yıl (6 ay-7 yıl) 

süreyle cerrahi sonrası nöbet açısından takip edildiler. Opere edilen 37 

hastanın operasyon sonrası nöbet sayılarında önemli derecede azalma 

saptandı. Operasyon sonrası 4 hasta birer kez nöbet geçirmiĢ ve bu hastalar 

Engel sınıflamasına göre 1C olarak değerlendirilmiĢlerdir. Ayrıca 1 hasta 

aura tariflemiĢtir. Operasyon sonrası 1 yıllık nöbetsizlik oranı %89 

saptanmıĢtır. Nöbet geçiren hastaların 3’ü ilk 3 ayda nöbet geçirirken, 1 

hasta cerrahi sonrası birinci yılın sonunda nöbet geçirmiĢtir. Ayrıca daha 

uzun takibi yapılan hastalarımızdan 1 hasta ikinci yılında, 1 hastamız ise 

dördüncü yılında nöbet geçirmiĢtir. Sonuç olarak cerrahi tedavi sonrası nöbet 
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sayılarında belirgin olarak azalma olduğu saptanmıĢ ve bu bulguların literatür 

ile uyumlu olduğu görülmüĢtür. 

Literatüre bakıldığında AEĠ’larin etkisiyle kognitif etkilenme kiĢinin 

sosyal ve iĢ yaĢamını en çok etkileyen problemlerden biridir. Bütün AEĠ’lar 

kognitif etkilenme yapabilir. En çok fenobarbital,  primidonun ve yeni 

AEĠ’lardan topiramatın bu etkileri fazladır (107). Karbamazepin ile yapılmıĢ 

bir çalıĢmada KBZ’nin bu etkisinin erken dönemde ilaca ilk baĢlandığında 

olduğu ancak daha sonra bu etkisinin düzeldiği belirtilmiĢtir (108). Ayrıca yine 

özellikle yeni AEĠ’larla eski AEĠ’larin karĢılaĢtırıldığı bir çalıĢmada; eski 

AEĠ’lardan özellikle FB, PHT ve KBZ’nin kognisyon üzerinde olumsuz etkileri 

olduğu belirtilirken yeni antiepileptik ilaçlardan topiramatın yine aynı Ģekilde 

olumsuz etkisinin olduğu ancak levetiresetam, lamotrijin ve gabapentin gibi 

ilaçların bu olumsuz etkilerinin daha az olarak görüldüğü belirtilmiĢtir (107). 

156 hastanın alındığı baĢka bir çalıĢmada levetirasetam ve topiramat 

karĢılaĢtırılmıĢ ve levetiresetamın topiramat gibi kognisyon üzerine olumsuz 

etkisinin olmadığı saptanmıĢtır (109).  

ÇalıĢmamızda NPT’lerdeki bozukluğun hastaların kullandıkları 

ilaçların kullanım süresi ile iliĢkisi değerlendirildiğinde NPT’deki 

performanslarda bozukluk düzeyi, karbamazepin kullanım süresi arttıkça 

%29,7, fenitoin kullanım süresi arttıkça %27,6 artmaktaydı. Opere edilen 

hastaların NPT’deki bozukluk düzeyi, karbamazepin kullanım süresi arttıkça 

%50,9, topiramat kullanım süresi arttıkça %43,9 artmaktaydı. Bulgularımız 

literatür ile uyumlu bulunmuĢtur. Ayrıca tüm hastalar değerlendirildiğinde LVT 

kullanım süresinin median değeri 2 (0–10) yıl saptandı. Ġlaçların bellek dıĢı 

fonksiyonlar üzerindeki etkilerine bakıldığında levatirasetam kullanan 52 

hastanın 23’ünde bellek dıĢı test performanslarında bozukluk saptandı. Bu 23 

hastanın levatirasetam kullanım süresi diğer bellek dıĢı testlerde performans 

bozukluğu olamayan 30 hasta ile kıyaslandığında ortalama ilaç kullanım 

süresinin daha düĢük olduğu saptandı. Yani levatirasetam kullanım süresi 

arttıkça NPT’lerde bozukluk ortaya çıkma olasılığının azaldığı saptandı. Diğer 

ilaçların kullanım süresi ile bellek dıĢı fonksiyonlar arasında anlamlı bir iliĢki 

saptanmadı (p>0,05). ÇalıĢmamızda ayrıca NPT’deki bozukluk düzeyi ile 
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toplam kullanılan ilaç sayısı arasındaki iliĢki test edilmiĢ, genel anlamda 

toplam kullanılan ilaç sayısının NPT’deki bozukluk düzeyi üzerinde bir etkisi 

olmadığı saptanmıĢtır. Literatür ile uyumlu bulunmamıĢtır.  

Bazı bulgularımızın literatür ile uyumlu bulunmamasının nedeni 

çalıĢmanın temelde retrospektif bir çalıĢma olması ve eski dosyalardan 

gerekli bilgilere ulaĢılamaması, hastaların yeterince sağlıklı bilgi verememesi 

ve bir çok hastaya ulaĢılmak istendiğinde ulaĢılamaması gösterilebilir. 

Kontrole gelen hastalar uzun zamandan beri ilaç kullandıkları için hangi ilacı 

ne kadar süre kullandıkları hakkında doğru bilgi vermemiĢ olabilirler. Bunun 

yanı sıra ilaç sayısının çalıĢmamızda hayat boyu kullanılan ilaç sayısının 

olması aynı anda kaç ilaç kullandığının temel alınmaması olabilir. Ayrıca tüm 

hastalarımızın zaten çoklu ilaç kullanması ve bu hastaların aslında daha az 

sayıda ilaç kullanan gruplarla karĢılaĢtırılmasının ilaç sayısının bu 

fonksiyonlar üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi açısından daha sağlıklı 

olabileceğini düĢünüyoruz.  

Özet olarak; 

 Cerrahi planlanan tedaviye dirençli temporal lob epilepsili 

hastalarda yardımcı tanı yöntemlerinden video-EEG, MRG, MRS, PET ve 

Nöropsikometrik testlerin birbirleriyle lateralizasyon açısından uyumlu olduğu 

saptandı.  

 Tanı yöntemlerinin hepsi birden değerlendirildiğinde çok 

yüksek bir oranda doğru tanı ve laterilizasyon sağlanmaktadır. 

 Nöbet süresinin, nöbet sayısının ve kullanılan ilaçların ve 

kullanım süresinin, kognitif fonksiyonlar üzerinde olumsuz etkilerinin olduğu 

belirlendi.  

 Özellikle fenitoin, karbamazepin ve topiramatın nöropsikolojik 

test performanslarını olumsuz etkilediği ancak kullanan hasta sayısı az 

olmasına rağmen levatirasetamın bu performanslar üzerinde olumsuz 

etkisinin çok fazla olmadığı görüldü. Yine de daha geniĢ kapsamlı 

çalıĢmalara ihtiyaç vardır. 



 
 

70 

 Epilepsi cerrahisi uygulanan hastaların medikal tedavi ile takip 

edilen hastalara göre hem bellek hemde bellek dıĢı fonksiyonlarının cerrahi 

sonrası takiplerde düzelme eğiliminde olduğu izlendi.  

 Epilepsi cerrahisi uygulanan hastaların nöbetsizlik oranlarında 

çok belirgin azalma olduğu görüldü. 

 Kognitif etkilenme ne kadar az ise cerrahiden fayda görme 

olasılığının o kadar fazla olduğu belirlendi. Ayrıca bellek testleri kadar bellek 

dıĢı testlerin de özellikle kognitif fonksiyonların prognozu hakkında bilgi 

verebileceği saptandı. 

 Sözel bellek testlerinin, görsel bellek testlerinin ve bellek dıĢı 

performans testlerinden ise özellikle WMS mental kontrol testlerinin, dikkat 

testlerinin, yüz tanıma testi ve viziospasyal yetenek testlerinin ilgili beyin 

alanlarındaki bozukluğu saptamada duyarlı testler olduğu görüldü. 

 Epilepsi cerrahisi uygulanan hastalarda bellek dıĢı testlerinin 

her ne kadar görüntülemelerle lokalizasyon açısından uyumluluğu yüksek 

değerlere sahip olmasa da prognoz açısından değerli bilgiler vermektedir. 

ÇalıĢmamızın sonucu olarak uzun yıllardır nöbetleri devam eden, çok 

sık nöbet geçiren, çoklu ilaç tedavisi almalarına rağmen genellikle bu 

ilaçlardan fayda görmeyen ve bu ilaçların yan etkilerine maruz kalan 

hastaların erken cerrahi tedavi (özellikle selektif) ile hem nöbetsizlik 

açısından hem de kognitif fonksiyonlar açısından daha yüksek yaĢam 

kalitesine ulaĢacağı açıktır. 
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