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I. Projenin Türkçe ve İngilizce Adı ve Özetleri

EK-11 Sonuç Raporu Formatı

Video-EEG monitoring in patients with medically intractable epilepsy patients and

determining of surgical candidates on this basis

İngilizce Adı :



Medikal tedaviye dirençli epilepsi hastalarında video-EEG monitorizasyonu ve bu

temelde cerrahi adayı hastaların belirlenmesi

Özet

Amaç ve Kapsam: Hastanemizde video-EEG monitorizasyon ünitesi uzun bir

aradan sonra Kasım 2020’de tekrar açılmıştır. Burada, Kasım 2020 ile Mart 2021

tarihleri arasında ünitemizde yatırılarak takip edilen hastalarımızın klinik

özelliklerini ve sonlanımlarını sunmayı amaçladık.

Materyal ve Yöntem: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD, video-EEG

monitorizasyon ünitesinde Kasım 2020 ile Mart 2021 tarihleri arasında yatırılarak

takip edilen 18 hastanın dosyası incelenmiş; klinik özellikleri, video-EEG

monitorizasyon bulguları ve sonlanımları kaydedilmiştir.

Analiz ve Bulgular: On sekiz hastanın 7’i kadın (20-46 yaş), 11'i erkek (19-59 yaş)

idi.  Yatış endikasyonu 10 hastada (%55) dirençli epilepsi nedeni ile olası cerrahi

tedavi, diğer 8 hastada ise tanı/ayırıcı tanı idi. Hastalar 1-9 gün (ortanca: 4 gün)

monitorize edildi. Hastaların 15' inde (%83) en az bir nöbet/atak kaydedildi. Olası

cerrahi tedavi nedeni ile yatırılan 10 hastanın 7’sinin Epilepsi Çalışma Grubu'nda

tartışılması (3’si temporal lobektomi, 3’ü VNS ya da korpus kallozotomi, biri

lezyonektomi açısından) planlandı. Olası cerrahi tedavi nedeni ile monitorize

edilen hastalardan biri anti-nöbet tedavileri azaltılıp kesilerek 8 gün izlendi,

interiktal EEG’de anormallik izlenmedi ve kaydedilen nöbetlerin hepsi psikojenik

non-epileptik nöbetlerdi.

Sonuç ve Öneriler: Uzun süreli video-EEG monitorizasyonu epilepsi/epileptik

olmayan durumların ayırıcı tanısı, uygun olmayan tanı ya da tedavi nedeni ile

yanlışlıkla dirençli epilepsi olarak düşünülen hastaların saptanması, dirençli

epilepsisi olan hastalarda olası cerrahi tedavilerin planlanması açısından önemlidir.

Video-EEG monitoring in patients with medically refractory epilepsy and

determination of surgical candidates on this basis

Abstract

Aim and Scope: Video-EEG monitoring unit in our hospital was re-opened in

November 2020 after a long break. Here, we aimed to present the clinical

characteristics and outcomes of patients who were hospitalized in our unit between

November 2020 and March 2021.

Materials and Methods: The files of 15 patients who were hospitalized and

followed up in the video-EEG monitoring unit of Ankara University Faculty of

Medicine, Department of Neurology between November 2020 and March 2021

were examined; clinical features, video-EEG monitoring findings and outcomes

were recorded.

Analysis and Findings: Of the 18 patients, 7/18 were female (20-46 years old) and

11/18 were male (19-59 years old). Indication for hospitalization was possible

surgical treatment for refractory epilepsy in ten patients (55%), and diagnosis /

differential diagnosis in the remaining 8 patients. Patients were monitored for 1-9

days (median: 4 days). At least one seizure/attack was recorded in 15 (83%) of the

patients. Seven of 10 patients who were hospitalized due to possible surgical

treatment, were planned to be discussed in the Epilepsy Working Group (3 in terms

of temporal lobectomy, 3 in terms of VNS or corpus callosotomy, 1 in term of

lesionectomy). One of the patients monitored for possible surgical treatment was

monitored for 8 days under reduced and then no medication showed no interictal

EEG findings and and all of the events recorded were psychogenic non-epileptic

seizures.

Conclusion and Recommendations: Long-term video-EEG monitoring is important

in terms of differential diagnosis of epilepsy / non-epileptic conditions,

determination of patients mistakenly considered to have refractory epilepsy due to

Özetleri :



improper diagnosis or treatment, and planning possible surgical treatments in

patients with refractory epilepsy.

Epilepsi, toplumda %1 görülme sıklığı ile en sık görülen kronik nörolojik hastalıklardandır. Epilepsi

hastalarının yönetiminde ilk basamak doğru tanı konulabilmesidir.  Ayırıcı tanısında, senkop ve

psikojenik non-epileptik nöbetler başta olmak üzere pek çok hastalık bulunur. Son yıllarda sayıları

hızla artan yeni anti-nöbet ilaçlara rağmen, hastalarının yaklaşık %40’ında ilaç tedavisine yanıt

vermeyen dirençli epilepsi söz konusudur. Bu hastaların önemli bir kısmı cerrahi tedavi adayıdır.

Cerrahi tedavi ile yaşam süresinin 5 yıl kadar uzadığı bildirilmiştir. Cerrahi tedavi ile nöbetler

tamamen ortadan kalkabilir, ya da sıklık ve şiddetinde anlamlı bir azalma sağlanabilir. Hastaların %

85’inde nöbet kontrolünde önemli derecede düzelme sağlanırken, yaklaşık %20’sinde ilaçlar

tamamen kesilebilir. Ayrıca cerrahi tedavi ne kadar erken yapılırsa kalıcı nöbetsizlik şansının arttığı

ve yaşam kalitesindeki iyileşmenin daha belirgin olduğu da gösterilmiştir. Bu nedenlerle bu hastalar

gecikmeden cerrahi tedavi açısından değerlendirilmelidir. Dolayısıyla nöroloji uzmanı tarafından

nöbet kontrolü sağlanamayan hastaların, epilepsi konusunda yoğunlaşmış nöroloji/çocuk nörolojisi

uzmanı, beyin cerrahı, nöroradyolog, nükleer tıp uzmanı, psikiyatrist ve nöropsikoloğun yer aldığı ve

multidisipliner yaklaşımın sağlanabildiği bir epilepsi merkezine yönlendirilmesi gerekir. Ancak ne

yazık ki, ilaca dirençli hastaların sadece %1’inin epilepsi merkezlerine yönlendirildiği bildirilmiştir.

Bunun nedenleri arasında bu konuda nörologlar arasında bile farkındalığın yeterince olmaması ve

video-EEG monitorizasyonu gibi ileri incelemelerin sadece epilepsi cerrahisi için yapıldığı yanılgısı

sayılabilir. Gerçekten de ilaca dirençli epilepsi hastalarının cerrahi öncesi değerlendirilmesinde

sadece interiktal EEG özellikleri ve MR bulgularına göre karar verilemeyeceği, video-EEG

monitorizasyon ile sağlanan iktal EEG bulgularının ve video ile kaydedilen nöbetlerin semiyolojik

olarak incelenmesinin cerrahi kararda dayanak noktası olduğu literatürde net olarak vurgulanmıştır.

Öte yandan, video-EEG monitorizasyon ilaca dirençli epilepsisi olan hastaların olası cerrahi tedavi

açısından değerlendirilmesinin yanı sıra epilepsi ve epileptik olmayan diğer durumların ayırıcı

tanısında, uygun olmayan tanı ya da tedavi nedeni ile ‘yalancı dirençli’ hastaların belirlenmesinde de

önemli bir yere sahiptir.

Ülkemizde yaklaşık 800.000 epilepsi hastası olduğu, bunların yaklaşık 80.000’inin cerrahi tedavi

adayı olduğu tahmin edilmektedir. Yine 2017’de yapılan bir çalışmada opere edilen hasta sayısının

yaklaşık 4000 olarak tahmin edildiği ve dolayısıyla cerrahi adayı hastaların ancak %5’ine

ulaşılabildiği bildirilmiştir.

Son 10 yıl içinde ülkemizde epilepsi cerrahisi uygulayan merkezlerin sayısı artmış olmakla beraber

hastanemizde video-EEG monitorizasyon ünitesi bulunmadığından cerrahi tedaviye aday hastalar

uygun bir şekilde değerlendirilememekte ve cerrahi tedaviye yönlendirilememekte idi. Bu proje ile

video-EEG monitorizasyon ünitesinin yeniden kurulması ve cerrahi tedaviye aday olan hastaların

değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

II. Amaç ve Kapsam



Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi Epilepsi polikliniğine başvuran hastalar şu 2

endikasyon ile video-EEG Monitorizasyon Ünitesi’ne yatırılmıştır:

1. Tanı/Ayırıcı tanı

2. Dirençli epilepsi nedeni ile olası cerrahi tedavi için değerlendirme

Tek başına veya kombinasyon halinde verilen, en az iki uygun antiepileptik ilaç denemesine rağmen

uzun süreli nöbetsizlik durumuna ulaşamayan hastalar ILAE (International League Against Epilepsy)

kriterlerine (2010) göre ilaç tedavisine dirençli olarak tanımlanır. Çoğu merkez ilaca cevapsızlık

kararında 18 ay-2 yıl arası tedavi süresini esas almaktadır. Biz de çalışmamızda hastaların ilaç

tedavisine uyumunu da göz önünde bulundurarak, nöbet tipi ve epilepsi sendromuna uygun olarak

kullanılan en az iki anti-epileptik ilaçtan sonra, en az 18 ay içinde nöbet kontrolü sağlanamayan

hastaları, 'tedaviye dirençli' olarak kabul ettik.

Hastalar, öyküde bahsedilen tipik nöbetlerinden/ataklardan en az üç nöbet geçirene kadar monitorize

edildi. Bu sırada hastaların klinik özelliklerine göre bazı hastalarda mevcut anti-epileptik tedavileri

azaltıldı/kesildi ya da herhangi bir değişiklik yapılmadı.  İnteriktal EEG, videoya kaydedilen

nöbtelerin semiyolojik özellikleri ve iktal EEG bulguları analiz edildi.

Bunların dışında ayrıca ilgili diğer anabilim/bilim dalları (Beyin Cerrahisi, Psikiyatri, Çocuk

Nörolojisi, Radyoloji, Psikiyatri ve Nükleer Tıp) ile iletişime geçilerek, gönüllülük esasına dayalı

olarak bir multi-disipliner Epilepsi Çalışma Grubu (Epilepsi konseyi) oluşturuldu. Tedaviye dirençli

epilepsi tanısı alan hastaların Epilepsi Çalışma Grubu'nda tartışılması planlandı.

III. Materyal ve Yöntem



Mevcut proje kapsamında alınan video-EEG cihazının İbni Sina Hastanesi 11. Kat Nöroloji Kliniği A

Bloğa kurulmasını takiben üniteye hastaların kabulüne Kasım 2020’de başlanmıştır.  Kasım 2020 ile

30 Nisan 2021 arasında 18 hasta monitorize edilmiştir. On sekiz hastanın 7’i kadın (20-46 yaş), 11’i

erkek (19-59 yaş) idi.  Yatış endikasyonu 10 hastada (%55) dirençli epilepsi nedeni ile olası cerrahi

tedavi, diğer 8 hastada ise tanı/ayırıcı tanı idi. Hastalar 1-9 gün (ortanca: 4 gün) monitorize edilmişti.

Hastaların 15’sinde (%83) nöbet/atak kaydı yapılabildi.

Uzun süreli video-EEG monitorizasyon sonucu tanı/ayırıcı tanı endikasyonu ile yatırılan 8 hastanın

4’üne fokal epilepsi, 2’sine psikojenik non-epileptik nöbet tanısı konuldu. Fokal epilepsi tanısı

konulan hastaların anti-nöbet tedavileri düzenlenerek Epilepsi polikliniğinin takibine alındı.

Psikojenik non-epileptik nöbet tanısı konulan hastalar ise Psikiyatri’ye yönlendirildi. Kalan 2

hastadan biri çalıştığı iş yerinden çağrılması nedeni ile atak/nöbet kaydı yapılamadan kendi isteği ile

taburcu edildi. Son hastanın özgeçmişinde epilepsi tanısı ve anti-nöbet ilaç kullanma hikayesi vardı.

Başvuru sırasında 5 yıldan fazla süredir anti-epileptik ilaç kullanmıyor ve nöbet geçirmiyordu.

Aralıklı ve kısa süreli konuşurken takılma, tutuk konuşma yakınması vardı. Uzun süreli video-EEG

monitorizasyon süresince interiktal EEG’si ve bu ataklar sırasındaki eş zamanlı EEG kaydı normaldi.

Genellikle derslerde olan bu yakınması performans anksiyetesine bağlandı.

Olası cerrahi tedavi nedeni ile yatırılan 10 medikal tedaviye dirençli epilepsi hastasının 2’sinde (%

20) kaydedilen nöbetlerin tümü psikojenik non-epileptik nöbetlerdi. Dolayısıyla bu hastaların

tedaviye ‘yalancı dirençli’ hastalar olduğu sonucuna varıldı. Bu hastalar Psikiyatri’ye yönlendirildi

ancak Epilepsi Polikliniği'mizde de bir süre takip edilmesine karar verildi.

Bu arada multidisipliner epilepsi konseyinin ayda bir toplanması kararlaştırıldı. Şu ana kadar 2 kez

toplanıldı. Bu toplantılar sonucunda bir hastaya temporal lobektomi kararı verildi, karar hasta ile

paylaşıldı ve cerrahi tedavisi planlandı. İki hastada vagal sinir stimülasyonu yapılması (VNS) kararı

verildi. Hasta ve yakınları ile bu kararlar paylaşıldı. Onam alınarak bu iki hastaya VNS operasyonu

yapıldı. İlk VNS yapılan hasta post-operatif olarak 45 gündür takip edilmektedir. Ameliyat öncesi her

gün ve defalarca nöbet geçiren hastanın birinci ay sonunda yapılan kontrolünde, nöbetlerinin sayı ve

şiddetinde en az %30’luk bir azalma ve 2 gün süre ile hiç nöbet geçirmediği dönemler olduğu

öğrenildi. Diğer VNS hastasının ameliyatı yapılmış ancak post-operatif dönemde henüz pili

açılmamıştır.

Takip edecek epilepsi konseylerinde 2 hastanın daha temporal lobektomi+amigdalohipokampektomi,

bir hastanın da VNS ya da korpus kallozotomi, 1 hastanın da lezyonektomi (sol hemisferde temporo-

oksipital bölgede ensefalomalazisi olan bir hasta) açısından tartışılması planlanmıştır.

IV. Analiz ve Bulgular

Bu proje kapsamında sağlanan alt yapı olanakları ile ülkemizin en eski ve köklü üniversitelerinden

biri olan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne bağlı İbni Sina Hastanesi’nde tekrar video-EEG

monitorizasyonu ünitesi kurulmuştur. Bu sayede hastanemizde medikal tedaviye dirençli epilepsi

hastaları, cerrahi tedavi açsından değerlendirilmeye ve uygun hastalar cerrahi tedaviye

yönlendirilmeye başlanmıştır. Bu hem hastanemiz hem ülkemizdeki video EEG monitorizasyon

hizmetleri açısından bir kazançtır. Öte yandan bizim kısa süreli tecrübemiz ile de ortaya koyduğumuz

gibi, video-EEG monitorizasyonu sadece dirençli epilepsi hastalarının değerlendirilmesinde değil

ayrıca epilepsi tanı/ayırıcı tansında, özellikle psikojenik non-epileptik nöbetleri olan ve ‘yalancı

dirençli’ hastaların belirlenmesi bakımından da yadsınamaz bir öneme sahiptir.

V. Sonuç ve Öneriler



Şimdiye kadar yalnızca saçlı deri üzerinden kayıtlama yapılmıştır. İleride uygun ve gerekli hastalarda

invazif kayıtlama (subdural ya da derinlik elektrodları ile) yapılması ve kortikal stimülasyon

çalışmaları planlanmaktadır.

VI. Geleceğe İlişkin Öngörülen Katkılar

-

VII. Sağlanan Altyapı Olanakları ile Varsa Gerçekleştirilen Projeler

-
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IX. Kaynaklar

a. Mali Bilanço ve Açıklamaları: Dosya yükleme bölümüne eklenmiştir.

a) Mali Bilanço ve Açıklamaları:

X. Ekler

Makine ve Teçhizatın Konumu ve İlerideki Kullanımına Dair Açıklamalar: Makine İbni Sina

Hastanesi 11. Kat Nöroloji Kliniği A Blok 1130 numaralı hasta odasına kurulmuştur. Bu aşamada

yalnızca saçlı deri üzerinden kayıtlama yapılmaktadır. İleride invazif kayıtlama yapılması ve kortikal

stimülasyon çalışmaları planlanmaktadır.

b) Makine ve Teçhizatın Konumu ve İlerideki Kullanımına Dair Açıklamalar:

-

c) Teknik ve Bilimsel Ayrıntılar :

-

d) Sunumlar (bildiriler ve teknik raporlar) (Altyapı ve Yönlendirilmiş Projeler için uygulanmaz):

-

e) Yayınlar (hakemli bilimsel dergiler) ve tezler(Altyapı ve Yönlendirilmiş Projeler için uygulanmaz):


