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ABS TRACT
O b jec ti ve: Studies aiming to explain the pathophysiology of idiopathic generalized
epilepsy (IGE) indicate that the epileptic activity arises from thalamocortical circuitry.
The aims of this study were to explore the pathophysiology of IGE using the thalamic
volume measurements and to compare the measurement results between
subsyndromes of IGE, between different seizure types and between the
presence/absence of absence status epilepticus and, finally, to evaluate the effect of
the possible differences on pathogenetic mechanisms of IGE. 
Met hods: We investigated thirty-one patients followed up by the Department of
Neurology - Epilepsy Center at Istanbul University, Istanbul Faculty of Medicine with the
diagnosis of IGE according to the International League Against Epilepsy (ILAE)
classification and 15 age- and sex-matched healthy volunteers. The borders of the
thalamus and total brain were marked manually by using ‘DicomWorks software’ in
coronal sections and, volumetric analysis was done. The values in the patients with IGE
were compared with those in the normal controls using appropriate statistical tests.  
Re sults: There were no statistically significant differences between the left, right and
total thalamic volumes in relation to the total brain volume in patients and controls.
However, thalamic volume was found to be increased in IGE patients with absence
seizures in comparison to those without absences. 
C on c lu  si on : These results support the hypothesis that thalamus plays 
an important role in the pathophysiology of the absence seizures.  (Arc hi ves of 
Neu ropsy chi atry 2011; 48: 243-8)
K ey words: Idiopathic generalized epilepsy, absence seizure, thalamus,
thalamometric analysis 

ÖZET 
Am aç: İdyopatik jeneralize epilepsinin (İJE) patofizyolojisini açıklamak amacıyla
yapılan çalışmalar epileptik aktivitenin talamokortikal devreden kaynaklandığına
işaret etmektedir. Bu çalışmada talamus hacim ölçümleri yapılarak İJE’nin
etyopatogenezini aydınlatmaya yönelik bilgiler edinmek, ayrıca İJE
altsendromlarında, farklı nöbet tiplerinde ve absans status epileptikus geçirenlerde
elde edilen bulguların karşılaştırılması ve saptanan farkların bu patogenetik süreçle
ilişkisini değerlendirmek amaçlanmıştır.   
Yön tem  ler: İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı,
Epilepsi polikliniğinden izlenmekte olan olgular içinden uluslararası sınıflamaya
(ILAE) göre İJE tanısı almış 31 olgu ve yaş olarak benzer 15 sağlıklı gönüllü
çalışmaya alınmıştır. Talamus ve total beyin sınırları ‘DicomWorks software
kullanılarak koronal kesitlerde elle işaretlenmiş ve hacim ölçümü yapılmıştır.
Sonuçlar uygun istatistiksel testler kullanılarak normallerle kıyaslanmıştır. 
Bul gu lar: Hastaların sağ, sol talamus ve total talamus volüm ölçümlerinin total beyin
hacmine oranı normal kontrollerle kıyaslandığında istatistiksel olarak anlamlı fark
bulunmamıştır. İJE’lilerde absans nöbeti olan hastalarda olmayanlara oranla talamusun
hacminin büyük olduğu saptanmıştır. 
So nuç: Bu bulgular özellikle absans nöbetlerinin patofizyolojisinde talamusun
önemli rol aldığı hipotezini desteklemektedir. (Nö rop si ki yat ri Ar fli vi 2011; 48: 243-8)
Anah tar ke li m e ler: İdyopatik jeneralize epilepsi, absans nöbetleri, talamus,
talamometrik analiz
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G iriş

İdyopatik jeneralize epilepsiler (İJE) genellikle hayatın ilk iki
onyılında ortaya çıkmaktadırlar ve çeşitli alt sendromları vardır.
İJE’lerin etyopatogenezi henüz tam olarak bilinmemektedir,
tanımlandıklarından beri bir çok hipotez ile mekanizmaları
açıklanmaya çalışılmıştır. Gibbs ve Gibbs’in yaygın kortikal aşırı
uyarılabilirlik hipotezine göre; İJE’lilerde EEG’de diken-dalga
deşarjları serebral kortikal kaynaklı olarak eş zamanlı bir şekilde

başlamaktadır (1). İlk kez Jasper ve Penfield “santrensefalik
teori” ile bu nöbetlerin başlangıcının ve diken-dalga aktivitesinin
beyin sapı ve diensefalon kaynaklı olabileceğini ileri sürmüşlerdir
(2). Buna ek olarak kediler üzerinde yapılan bir deneyde
talamusun orta hat çekirdeklerine uyarı verildiğinde bilateral
senkron diken-dalga aktivitesi oluştuğu görülmüştür (3). Son
zamanlarda genetik hayvan modelleri üzerinde yapılan deneysel
çalışmalar ise diken-dalga deşarjlarının her iki yapının
etkileşimiyle talamo-kortikal devreden kaynaklandığını
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doğrulamaktadır (4). Tüm bu çalışmaların sonucunda; retiküler
talamik nöronlardaki genetik kökenli işlev bozukluğu nedeniyle
talamo-kortikal sistemin aşırı bir elektriksel yanıtlılık geliştirerek
anormal uyarıma yol açtığı düşünülmektedir (5). 

İJE’li hastalarda büyük çoğunlukla rutin klinik
nörogörüntüleme yöntemleri ile patolojik bulgular
saptanmamaktadır ve ILAE kriterlerine göre de yapısal beyin
anomalisi saptanmaması İJE tanısı için bir ön koşuldur (6,7).
Ancak bazı nöropatolojik çalışmalar ile İJE’lilerde
mikrodisgenezis şeklinde migrasyon bozuklukları gösterilmesi bu
yaklaşıma ters düşmektedir (8-10). Buna ek olarak standart
Manyetik Rezonans (MR) ile kompüterize anatomik beyin
haritalama yöntemi birlikte kullanılarak İJE’de serebral ve
serebellar bazı bozukluklar da tespit edilmiştir (11).  Az sayıda in
vivo MR çalışması İJE’de kortikal/subkortikal gri madde oranında
değişiklik olduğunu ileri sürmektedir (12). Ancak talamusta
yapısal değişikliğe dair kesin veri saptanamamıştır (13).

Betting ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada yüksek
çözünürlüklü MR kullanılarak 147 İJE’li hasta alt gruplarına ve
nöbet tiplerine göre talamik volümleri kıyaslanarak araştırılmıştır.
Talamik volümler ön ve arka yarı olmak üzere 2 parçaya ayrılarak
incelenmiştir. Sonuç olarak absans (Abs) epilepsisi ve absans
nöbeti olan JME’li hastalarda ön talamik volüm artmış
saptanırken, sadece jeneralize tonik klonik nöbeti (JTKN) olan ve
absans nöbeti olmayan JME’lilerde bu bulgu izlenmemiştir (14).
Bugün için talamusun İJE’deki nöropatolojik ve anatomik rolünü
aydınlatmak amaçlı çalışmalarına gereksinim vardır.

Bu bilgilerin doğrultusunda İJE’lilerde talamusun hacminde
değişiklik olup olmadığını talamik volümetri ile incelemek, normal
kontrollerle İJE grubu arasında fark olup olmadığını
patofizyolojiyi açıklamaya katkıda bulunmak amacıyla araştırmak
hedeflenmiştir. Ayrıca İJE içindeki farklı sendromlarda, nöbet
tiplerinde ve absans status epileptikus geçirenlerde elde edilen
bulguların karşılaştırılması ve saptanan farkların mekanizmaya
etkisini değerlendirmek amaçlanmıştır. 

Yöntem

O lguların  Seçim i ve G rup landırılm ası
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim

Dalı, Epilepsi polikliniğinden izlenmekte olan olgular içinden
nöbet semiyolojileri ve öyküleri, EEG bulguları ve diğer kayıtlarına
göre ILAE sınıflamasına (15) uygun olarak İJE tanısı almış olgular
saptanmıştır. Demografik ve klinik veriler, hastalar ve yakınları ile
yapılan görüşmeler, takip ve tedavi bilgileri dosyalarından ayrıntılı
olarak incelenmiştir. 

Bu olgular içerisinden; jeneralize tonik-klonik ve/veya absans
ve/veya miyoklonik nöbetleri olan ve EEG’lerinde jeneralize 3 Hz
ve üzeri frekansta diken-dalga deşarjları saptanan, normal bir
kranyal görüntülemesi olan (ailesel olgular dışında) ve nörolojik
muayenesinde patolojik özellik saptanmayan 31 olgu çalışmaya
alınmıştır. Olgular bilgilendirilmiş olur formunu imzaladıktan
sonra geliş sıralarına göre çalışmaya dahil edilmişlerdir. 

Kontrol grubunu ise yaş ve cins olarak benzer, hiç bir beyin
hastalığı olmayan 15 sağlıklı gönüllü oluşturmuştur. 

Hasta grubu; ILAE sendrom sınıflamasına göre sendrom
tanıları (15), epilepsi başlangıç yaşları, epilepsi süresi, ışığa
duyarlılık, klinik ve EEG’de fokal bulgular, nöbet tipleri, absans

ve/veya JTK status epileptikus varlığı ve sıklığı, absans,
miyokloni, jeneralize tonik-klonik nöbet başlangıç yaşları, tedavi
öncesi ve sonrası bu nöbet tiplerinin sıklıkları (Tablo 1), febril
nöbet öyküsü, en son nöbetin tarihi, nöbeti ortaya çıkaran
faktörler, kullanmış ve halen kullanmakta olduğu tedaviler,
tedavisi süresince ilaç kesimi olup olmadığı, varsa ilaç kesim
sonrası nüks gelişip gelişmediği, ilaçsız geçirdiği süre, tedavi
süresi, tedaviye yanıtları (Tablo 2), psikiyatrik ve diğer sistemik
hastalık varlığı, remisyon olup olmadığı, daha önce yapılmış olan
görüntüleme yöntemleri, epilepsi açısından soygeçmiş ve
hemisfer dominansı açısından değerlendirilmiş, alt gruplar
oluşturulmuştur.

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Etik kurul
başkanlığından onay alınmıştır.

Manyetik Rezonans G örüntülem e (MRG )  ve
Talam om etri
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Radyoloji

Anabilim Dalı’nda MR incelemeleri hastalara ve 15 sağlıklı
gönüllüye 1.5 Tesla (T) gücünde süperiletken magnete sahip MR
ünitesinde (Magnetom Symphony, Siemens, Erlangen, Almanya)
gerçekleştirilmiştir. İncelemelerde standart kafa sargısı ile
aksiyel, sagittal ve koronal planda öncü görüntüler alınmasını
takiben T2 ağırlıklı (A) turbo spin echo (tSE) aksiyel
(TR/TE=5750/100 msn, NEX=1, kesit kalınlığı=5 mm,
matriks=512x512, FOV=220 mm), koronal ve sagital, inversion
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Tablo 1 . Hastaların nöbet sıklıklarına göre sınıflandırılması

a)  Absans ve m iyokloni nöbet sıklıklarına göre alt gruplara ayırm a
ölçütleri :

Grup 1:  ÇOK SIK;  Ayda ≥ 30  nöbet 

Grup 2:  ORTA SIKLIKTA; Ayda < 30 ve  > 3 nöbet

Grup 3:  -SEYREK ve HAFİF; Ayda < 3 nöbet 

-FANTOM ABSANSLAR; hafif semptomlu,

-YALNIZCA EEG’DE FARKEDİLENLER,

-SON 1 YILDIR NÖBETİ OLMAYANLAR,

b) JTK  nöbet sıklıklarına göre sınıflam a alt gruplara ayırm a ölçütleri :

Grup 1:  SIK; Yılda ≥ 3 nöbet

Grup 2:  SEYREK; Yılda < 3,

-SON 1 YILDIR NÖBETİ OLMAYANLAR

Tablo 2 . Hastaların tedaviye yanıtlarını değerlendirme kriterleri

PRO G NO Z:

1 . Tedaviye iyi yanıt (Tek antiepileptik ilaç ile) : 

a) En az 1 yıldır nöbetsiz veya, 

b) Çok seyrek nöbeti olanlar (1/Yıl veya daha seyrek ve/veya sadece
uyaran faktör varlığında)

2 . O rta yanıt: 

a)  Nöbet sıklığında en az %50 azalma olanlar ve 1b den sık olanlar, 

b)  Nöbet kontrolü birden çok ilaç tedavisi ile sağlanabilenler 

3 . D irençli: 

Tedaviyle nöbet sıklığında %50’den az yanıt (uygun tedavi 
denemelerine rağmen)



recovery T1 A (IR T1) koronal (TR/TE=1960/4 msn, IT=1100msn,
NEX=1, kesit kalınlığı=1.25mm, matriks=512X512, FOV= 220 mm)
sekanslar elde edilmiştir. 

Talam usun Volüm etrik Analizi
Talamometrik ölçümler koronal planda alınan IR T1 (TR=1960

msn, TE=4 msn, IT=1100 msn, dönme açısı=15, matriks büyüklüğü
x boyut=512X512, FOV=220 mm, kalınlık=1.25 mm) sekansında
koronal, sagittal ve aksiyel planlarda yapılmıştır. 

Talamus alanı ‘DicomWorks software’  kullanılarak, koronal,
sagittal ve aksiyel planlarda  incelenmiştir ve koronal kesitlerde
görsel olarak işaretlenerek, işaretli alanın ölçümü yapılmıştır. 

Anatomik sınırlar Keith A. Johnson ve J. Alex Becker’ın
atlasına (http://www.med.harvard.edu/AANLIB/cases/caseNA/
pb9.htm) ve Talairach stereotaksi atlasına (16) göre belirlenmiştir.
Talamusun ön ucu interventriküler foramene kadar uzanır, bu
nedenle anterior (ön) sınır:  interventriküler foramenin önde
sonlandığı düzey olarak kabul edilmiştir. Mediyal (iç) sınır: 3.
ventrikülün yan duvarının üst kısmı ve intertalamik adhezyon;
inferior (alt) sınır: hipotalamik sulkus, hipotalamus; posterior
(arka) sınır: aşağıda ortabeynin üst sınırı, lateral (dış) sınır:
internal kapsülün arka bacağı ve corpus striatum üst sınır; lateral
ventrikülün santral parçası ve dışta kaudat nukleus, posterior
sınır: pulvinarın sonu, medial ve lateral genikülat cisimler olarak
kabul edilmiştir.

Kabul edilen bu anatomik zeminde, ilk yazar tarafından
talamusun görülebildiği ortalama 23 kesitten her birinde elle
işaretlenerek elde edilen alanların ölçüm değerlerinin Microsoft
Excel programında dökümü yapılmıştır. Ölçümler hem sağ hem de
sol talamusa ayrı ayrı uygulanmıştır. Alan ölçüm değerlerinin
toplanarak kesit kalınlığı ile çarpılması yoluyla her bir talamusun
hacmi saptanmıştır. Her bir hemisfer ayrı ayrı olmak üzere
çizilerek beyin parenkim hacmi elde edilmiştir.  Ayrıca  talamik ve
beyin parenkim hacmi ölçüm değerleri oranlanmıştır (Şekil 1).

İstatistiksel D eğerlendirm e
İstatistiksel değerlendirme için SPSS 11.0 programı

kullanılmıştır. Yaş, sendrom dağılımları, epilepsi başlangıç yaşı,
epilepsi süresi, ışığa duyarlılık, klinik ve EEG’de fokal bulgular,

nöbet tipleri, absans ve/veya JTK status varlığı ve sıklığı, absans,
miyokloni, jeneralize tonik-klonik nöbet başlangıç yaşları, tedavi
öncesi ve sonrası bu nöbet tiplerinin sıklıkları, en son nöbetten
itibaren geçen süre, nöbeti ortaya çıkaran faktörler, kullanmış ve
halen kullanmakta olduğu tedaviler, tedavisi süresince ilaç
kesimi olup olmadığı, varsa ilaç kesim sonrası nüks gelişip
gelişmediği, ilaçsız geçirdiği süre, tedavi süresi, tedaviye
yanıtları, psikiyatrik ve diğer hastalık varlığı, remisyon olup
olmadığı, daha önce yapılmış olan görüntüleme incelemeleri,
epilepsi açısından soygeçmiş, her iki talamus ve hemisferlerin
ayrı ayrı, toplam ve total volümetrik ölçüm değerleri ve
talamus/total beyin oranları için deskriptif analizler yapılmıştır. 

Volümetrik analiz sonucu elde edilen sayısal değişkenlerin
dağılımları değerlendirilmiştir. Normal dağılıma uyan 
bağımsız değişkenlerin hasta ve kontrollerin bulgularının
değerlendirilmesinde ‘Independent samples test’ kullanılırken,
normal dağılıma uymayan değişkenler için ise nonparametrik
testlerden ‘Mann-Whitney testi’ kullanılmıştır. P değeri olarak <0.05
anlamlı kabul edilmiştir. Sayısal değişkenlerin nominal ve ordinal
değişkenlerle kıyaslanması ‘Spearman’s rho testi’ ile yapılmıştır. 

Bulgular

H astaların  K linik Ö zellikleri
Hastalar 16-53 yaşları arasında, yaş ortalaması 30.5±11.6

(aritmetik ortalama±standart sapma) olan, 11 erkek ve 20
kadından oluşurken, normal kontrol grubu 18-57 yaşları arasında,
yaş ortalaması 32.4±12.6 olan 9 kadın ve 6 erkekten oluşmuştur.

Olguların ortalama epilepsi başlangıç yaşı; 15.5, epilepsi
süresi; 14.5 yıl olarak saptanmıştır. Absans nöbeti başlangıç yaşı
ortalama; 16.7±10.5’dir, 3 olgunun absans nöbetlerinin başlangıç
yaşı kesin olarak belli değildir ve bunlardan 1 olguda fantom
(hafif semptomlu) absans nöbetleri görülmektedir. Miyokloni
nöbet başlangıç yaşı; 17.4±5.6’dır, JTKN başlangıç yaşı ise;
17±5.3’dür. Hastaların nöbet tiplerinin dağılımına bakıldığında;
absans nöbeti olan; 19 olgu mevcuttur, bunlardan bir olguda
perioral miyoklonili absans nöbetleri görülmektedir, bunların
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Tablo 3 . Hastaların ve kontrollerin talamus ve total beyin hacimlerinin ölçüm değerleri

K O NTRO L H ASTA

Volüm  (m m 3) Min-Maks O rtalam a±SD Min-Maks O rtalam a±SD

Sağ talamus 4411.25-7021.25 5500.50±666.35 3941.25-6667.5 5472.34±673.10

Sol talamus 4365.0-6862.5 5489.50±688.84 3610.00-6788.75 5519.19±728.86

Sağ parankim 37858-50552 45253.67±3990.20 37376-56241 44814.31±4353.29

Sol parankim 39273.5-50545.0 45976.13±3687.65 38784-56348 45428.02±4075.73

Sağ talamus/sağ parankim 0.096-0.164 0.122±0.016 0.089-0.152 0.123±0.015

Sol talamus/Sol parankim 0.091-0.157 0.120±0.016 0.085-0.142 0.122±0.015

Total beyin 77131.5-101097.0 91229.80±7651.88 76160-112589 90242.33±8394.49

Total talamus 8776.25-13883.75 10990.00±1328.35 7551.25-13456.25 10991.53±1366.53

Talamus/ beyin oranı 0.094-0.160 0.121±0.016 0.087-0.144 0.122±0.015

Min=minimum, maks=maksimum, SD=standart deviasyon



dışında 1 olguda absans nöbetleri görülmediği halde absans
status epileptikus atakları olmaktadır. Miyokloni nöbeti olan; 19
olgu mevcuttur. Altı olgu dışında tüm olgularda jeneralize tonik-
klonik nöbetler görülmektedir. Beş hastada en az bir kez ASE
atağı saptanmıştır. (Şekil 2).

Ayrıca absans nöbeti olanlarda epilepsi süresi daha uzunken
(p=0.04), son nöbetten itibaren geçen sürenin daha kısa (p=0.03)
olduğu izlenmiştir. 

Olguların kliniğimizde ortalama takip süreleri: 5.6 yıl olarak
bulunmuştur. İki olgu İJE tanısını çalışma sırasında yeni almıştır. 

Hastalar ışığa duyarlılık açısından değerlendirildiğinde; 1
olgu sadece klinik olarak, 7 olgu sadece EEG kayıtlarında, 6 olgu
ise her ikisinde de olmak üzere toplam 14 olgu ışık uyarana
duyarlılık özelliği göstermektedir.

Hasta grubunun sendrom dağılımlarına bakıldığında 17
olgu jüvenil miyoklonik epilepsi (JME), 6 olgu jüvenil absans
epilepsisi (JAE), 2 olgu çocukluk çağı absans epilepsisi (ÇAE)
olarak tanı almıştır. Diğer olgular ILAE sınıflamasına göre
sınıflandırılamamış ve 2 olgu absans status epileptikus (ASE) ile
seyreden atipik İJE, 2 olgu sadece jeneralize tonik-klonik
nöbetlerle seyreden İJE, 1 olgu geç başlangıçlı absans epilepsisi,
1 olgu ise perioral miyoklonili absans epilepsi (POMA) olarak
değerlendirilmiştir (Şekil 3). 

Tablo 4 . Absans nöbeti olan ve olmayan hastalarda volümetri değerlerinin
kıyaslanması
VO LÜM (m m 3) ABSANS VAR ABSANS YO K

O rtalam a±SD O rtalam a±SD

Sağ talamus volüm* 5621.31±699.88 5201.48±550.82

Sol talamus volüm* 5720.50±744.33 5153.18±55915

Sağ parankim volüm 45273.23±4732.05 43979.91±3622.30

Sol parankim volüm 45942.45±4351.01 44492.70±3517.61

Sağ talalamus/Sağ parankim 0.125±0.016 0.119±0.0148

Sol talamus/Sol parankim 0.125±0.015 0.116±0.0138

Total beyin volume 91215.68±9050.16 88472.61±7102.26

Total talamus volümü* 11341.81±1415.53 10354.66±1050.51

Total talamus/total beyin 0.125±0.015 0.117±0.0137

*Mann Whitney U testi ile p<0,05 anlamlı
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Şekil 1 . Volümetrik analiz örnekleri: Hastaların her iki talamusu ve her iki
hemisferin hacmi ayrı ayrı elle çizilerek, kesit kalınlığı ile çarpılarak tala-
mus ve beyin hacmi hesaplandı

Şekil 2 . Hastaların nöbet tiplerine göre dağılımı
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Şekil 3 . Hastaların epilepsi sendromlarına göre dağılımı: Hastaların çoğu
JME olarak sınıflandırlmıştır
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Hastaların kullanmakta oldukları antiepileptik ilaç tedavileri
incelendiğinde; 23 hasta monoterapi şeklinde tedavilerine devam
etmektedir. Bunlardan 1 olgu standart tedaviye dirençlidir ve
topiramat (TPM) kullanmaktadır, diğerleri Na-valproat (VPA)
monoterapisi altındadır. 5 hastanın tedavisi politerapi şeklindedir.
3 hasta ise ilaç kullanmamaktadır; bu hastaların ilaçsız oldukları
ortalama süre 3 yıldır, 1 hasta nöbetleri devam ettiği halde maddi
sıkıntıdan dolayı ilaç kullanmamaktadır.

Beş hastaya hastalıklarının seyri sırasında karbamazepin
tedavisi denenmiştir; bunlardan 3’ü bu tedaviden faydalanmamış,
1’inin nöbetleri kötüleşmiş, 1’i de bu tedaviden dolayı absans
status epileptikus tablosuna girmiştir. 

Hastaların tedavileri boyunca 13 hastada ilaç kesilmesi
dönemi olmuştur; bunlardan 11’inde ilaç kesim sonrası nüks
gelişmiştir.

Hastaların tedaviye yanıtlarına metodda belirtilen
kriterlere göre bakıldığında; 20 olgu iyi, 9 olgu orta, 2 olgu kötü
prognozlu olarak değerlendirilmiştir. 

Hastaların tedavi öncesi ve tedavi sonrası nöbet sıklıkları
‘Wilcoxon signed ranks test’ ile istatistiksel olarak
değerlendirildiğinde absans (p=0.01) ve JTKN (p=0.02)
nöbetlerinin tedavi sonrası anlamlı olarak azaldığı saptanmıştır.
Miyokloni nöbet sıklıklarında azalma olduğu izlenmiştir ancak
istatistiksel olarak anlamlı (p=0.14) bulunmamıştır. 

Hastaların EEG’leri incelendiğinde 2’sinde sol, 3’ünde sağ
hemisfer üzerinde olmak üzere 5 hastanın EEG’sinde jeneralize
deşarjların yanı sıra fokal, asimetrik deşarjlar izlenmiştir. İki
hastanın EEG’sinde ayrıca 8-9 Hz 3-5 sn süren jeneralize hızlı
ritimler izlenmektedir.

Görsel olarak değerlendirmede tüm hastalarda ve normal
sağlıklı gönüllülerde MR incelemelerinde hiçbir anomali
saptanmamıştır. 

Talamusun volümetrik ölçüm değerlerinin istatistiksel
değerlendirmesi: 

Hastaların sağ, sol talamus ve total talamus volüm
ölçümlerinin total beyin hacmine oranlanarak hesaplandığında

normal kontrollerle arasında istatistiksel olarak anlamlı fark
bulunmamıştır. Ölçüm sonuçları tablo 3’de ayrıntılı olarak
gösterilmiştir.

Absans nöbeti olanlarda; sol talamus volüm (p=0.012), sağ
talamus volüm (p=0.04), total talamus volüm (p=0.023)
ölçümlerinde absans nöbeti olmayanlara kıyasla artış
saptanmıştır (Tablo 4, Şekil 4). Absans nöbeti olanlarla normal
kontroller arasında istatistiksel anlamlı fark saptanmamıştır.

Absans nöbeti olmayanlar ile normal kontroller arasında da
istatistiksel fark saptanmamıştır.

Absans ve miyokloni nöbeti sık olanlar ile daha az nöbeti
olanların, EEG ve/veya klinik olarak fokal özellikler gösterenlerle
göstermeyenlerin, absans status epileptikus atağı geçirenlerle
geçirmeyenlerin arasında volümetrik ölçümlerde anlamlı fark
bulunmamıştır.

Hastaların yaşı, epilepsi başlangıç yaşı, epilepsi süresi, tedavi
süresi, absans başlangıç yaşı, miyokloni başlangıç yaşı, JTKN
başlangıç yaşı, en son nöbetten itibaren geçen süre ve prognoz
ile volümetrik ölçümler arasında da istatistiksel olarak anlamlı
ilişki saptanmamıştır.

Tartışm a

İJE‘nin etyopatogenezi henüz tam olarak bilinmemektedir ve
klasik olarak yapısal beyin anomalisi saptanmaması
beklenmektedir, ancak bazı nöropatolojik çalışmalarda ve bazı
görüntüleme çalışmalarında rutin klinik nörogörüntüleme
yöntemleri ile saptanamayan bozukluklar gösterilmektedir. Son
zamanlarda İJE’li hastalarda MRS  ve fonksiyonel MRG
kullanılarak metabolik ve/veya yapısal bozukluk hakkında in vivo
olarak bilgi edinilmeye ve etyopatogeneze yönelik bulgular elde
edilmeye çalışılmaktadır. Tüm bu çalışmaların sonucunda;
talamo-kortikal sistemin aşırı bir elektriksel yanıtlılık geliştirerek
anormal uyarıma yol açtığı düşünülmektedir (17-23). 

Bu çalışmamızda İJE’li tüm hasta grubunda talamusun hacmi
normal kontrollere kıyasla farklı bulunmazken absans nöbeti olan
hastalarda absans nöbeti olmayanlara göre her iki talamus ve
total talamus volümünde artış saptanmıştır. Bernasconi ve
arkadaşları tarafından bir çalışmada İJE’li olgularda talamusun
volümetri ölçümleri yapılmıştır ve bu ölçümlerde normal
kontrollerle aralarında fark saptanmadığı bildirilmiştir, ancak bu
çalışmada klinik olarak nöbet tiplerine göre kıyaslama
yapılmadığı, tüm grubun genel olarak ele alındığı görülmektedir
(17). Talamus hacminin ölçüldüğü diğer bir çalışmada da benzer
şekilde İJE’li 17 hasta ile kontrol grubu arasında fark
saptanmamıştır (24). Ayrıca talamik volümü de içeren subkortikal
yapıların volümlerinin incelendiği 11 İJE’li (JME’li 5, JAE’li 2,
uyanırken gelen JTKN epilepsili 4) hastada yapılan başka bir
çalışmada da normal kontrollerle aralarında fark izlenmemiştir.
Ancak bu çalışmada putaminal hacmin azalmasına bağlı olarak,
total subkortikal hacimlerde azalma saptanmıştır (13).
Literartürde klinik nöbet tiplerine göre hastalar gruplandırılarak
kıyaslama yapılan bizimki dışındaki ilk ve en geniş olguyu
inceleyen çalışmada 71 JME‘li, 49 JTKN olan ve 27 absans
epilepsili olgudan; absans nöbeti olan 55 hastada anterior
talamik hacim büyük olarak saptanmıştır (14). Bizim
çalışmamızda ve bu son çalışmada talamik hacimlerde fark
saptanması dikkat çekicidir. Diğer çalışmalardaki sonuç,
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Şekil 4 . Absans nöbet varlığı ve talamus volümü ilişkisi: absans nöbeti
olanlarda total talamus volüm ölçümlerinde absans nöbeti olmayanlara
kıyasla artış saptandı (p=0.023, Mann Whitney U testi ile p<0.05 anlamlı).
Absans nöbeti olanlar ve absans nöbeti olmayanlar ile normal kontroller
arasında istatistiksel fark yoktu
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nispeten daha az sayıda hastanın, klinik alt gruplarına
ayrılmadan incelenmesinden dolayı olabilir. Keza  klinik nöbet
tiplerine göre ayırmadan İJE’li grup ile kontrolleri
kıyasladığımızda bizim çalışmamızda da fark saptanmamıştır.
Absans nöbetleri olanlarda talamik hacmin artması bu nöbet
tipinde talamokortikal devrenin patolojik öneminin ağırlıklı
olduğunu göstermektedir. Ayrıca çalışmamızda absans nöbeti
olanlarda epilepsi süresi anlamlı olarak daha uzun ve son
nöbetten itibaren geçen süre daha kısa saptanmıştır. Böylece
absans nöbetleri olan hastaların talamustan kaynaklanan
interiktal patolojik (muhtemelen T tipi Ca kanallarından köken
alan) elektrofizyolojik aktiviteye daha çok maruz kaldığı
düşünülebilir. Dolayısıyla bu bulgular absans nöbetleri olan
hastalarda talamokortikal devrenin daha aktif çalıştığını ve buna
bağlı olarak gelişen ödem veya artmış kan akımının sonucu
talamik hacmin artmış olabileceğini düşündürmektedir. Ancak
ASE’u olan 5 hastanın olmayanlarla arasında talamik hacim
açısından fark saptanmaması bu düşünceyi desteklemese de
ASE’li hasta sayısının azlığı nedeniyle kesin bir sonuç olarak
değerlendirilememiştir.

Absans nöbetleri olan grupla sağlıklı kontroller arasında
talamus hacmi açısından istatistiksel ilişkinin olmaması,
talamometri ile saptanabilen makroskopik boyutta ölçülebilir bir
ilişkinin olmadığını göstermektedir, ancak fonksiyonel ve
elektrofizyolojik boyutta bir etkinin varlığını dışlamamaktadır. 

Talamus hacmindeki değişimin uzun süre kullanılmış olan
antiepileptik tedavinin etkisi olup olmadığı akla gelmiştir. Ancak
hastaların çoğu valproat kullanmaktadır ve valproata bağlı olarak
hacim artışı değil, tam tersine görüntüleme incelemelerinde
serebral atrofi görülebilmektedir (25).

Sonuç olarak absans nöbetli İJE olgularında talamik hacimde
saptanan bu artışın sebebi tam bilinmemekle beraber bu bulgular
özellikle absans nöbetlerinin patofizyolojisinde talamusun önemli
rol aldığı hipotezini desteklemektedir. İJE’li hastalarda altta
yatan bozukluğun tanımlanması genetik çalışmalarda daha
homojen grupların seçilebilmesiyle genetik değerlendirme
açısından gelişmelere yol açacaktır ayrıca klinik olarak ileri
tedavi olanaklarının gelişmesine imkan verecektir.
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