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Epilepside uyku deprivasyonu kortikal
eksitabiliteyi art›r›r

Sendroma özgü etkiler

R.A.B. Badawy, MBBCh, MSc; J.M. Curatolo, MAS; M. Newton, MD, FRACP; S.F. Berkovic, MD, FRACP
ve R.A.L Macdonell, MD, FRACP

Özet—Amaç: Epilepsili hastalarda uyku deprivasyonunun kortikal eksitabiliteyi art›rd›¤› hipotezini s›namak üzere transkranyal man-
yetik uyar›m (TMU) uygulamas›. Metotlar: Yeni tan› konmufl ve tedavi görmemifl (15’i idiyopatik jeneralize [IGE] ve 15’i fokal epilep-
si) 30 epilepsi hastas›nda her iki hemisferde ve 13 kontrol hastada dominant hemisferde uyku deprivasyon önce ve sonras› belli uya-
ran aras› sürelerde (ISI) çift puls TMU uyar›m› gerçeklefltirdik. Bugular: IGE hastalar›nda her iki hemisferde ve fokal epilepsisi olan
hastalarda EEG nöbet foküsüne ipsilateral hemisferde belli ISI’larda kortikal eksitabilite art›fl› gözlendi. Eksitabilitedeki bu de¤ifliklik
IGE hastalar›nda en belirgin düzeydeydi. Kontrol olgularda ve fokal epilepsi grubunda kontralateral hemisferde 250 msn ISI’da uyku
deprivasyonu sonras› ›l›ml› de¤ifliklikler gözlense de, di¤er gruplara göre daha düflük kald›. Sonuçlar: Uyku deprivasyonu epilepside
kortikal eksitabiliteyi yükseltir; de¤ifliklik paterni sendroma ba¤l›d›r.
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Uyku deprivasyonu neredeyse tüm epilepsi tiplerinde güç-
lü bir aktiflefltiricidir.1 Ço¤u çal›flmada uykusuzlu¤un özel-
likle idiyopatik jeneralize epilepsisi (IGE) hastalar›nda je-
neralize ve fokal interiktal boflal›mlar›n provokasyonunda
etkili oldu¤u da saptanm›fl ve uyku deprivasyonlu EEG’le-
rin rutin EEG’de hastan›n uyumas› ile elde edilen çekim-
den bile daha yararl› oldu¤u bulunmufltur.1-5 Uyku depri-
vasyonunun epileptik bölgeleri nas›l aktiflefltirdi¤i tam
olarak bilinmemektedir, ancak etki nöronal eksitasyon ve
inhibisyon aras›ndaki dengesizli¤e atfedilmektedir.6

Transkranyal manyetik uyar›m (TMU), kortikal eksita-
bilite hipotezlerinin insanlarda in vivo araflt›r›lmas› amac›
ile kullan›labilecek bir yöntemdir. TMU insan motor kor-
teksinin güvenli, giriflimsel olmayan, a¤r›s›z bir uyar›lma
yöntemidir; santral motor yollar üzerinde hem eksitatör
hem de inhibitör etkileri var oldu¤undan, epilepsi dahil
pek çok hastal›¤›n tetkikinde kullan›labilir.7,8 Normal kifli-
lerde uyku deprivasyonunun kortikal eksitabilite üzerin-
deki etkilerini araflt›rmak üzere yap›lan az say›da çal›flma-
da TMU’dan yararlan›lm›fl ve çeliflkili sonuçlar elde edil-
mifltir.9,10 Uyku deprivasyonunun jüvenil miyoklonik epi-
lepsi (JME) üzerindeki etkilerinin araflt›r›ld›¤› son bir ya-
y›n, flimdiye kadar epilepsi hastalar›n›n dahil edildi¤i tek

çal›flmad›r. Yazarlar, uyku deprivasyonu sonras› artan kor-
tikal eksitabiliteye paroksizmal aktivitede art›fl›n efllik etti-
¤ini bildirmifllerdir.11 

Bu çal›flmada, yeni bafllang›çl› epilepsisi olan ve ilaç
kullanmayan hastalarda kortikal eksitabilitenin uyku dep-
rivasyonu sonras› art›p artmad›¤›n› ve bu etkinin IGE ve
fokal epilepside farkl› olup olmad›¤›n› araflt›rd›k. 

Metotlar. Otuzsekiz hasta ‹lk Nöbet Klini¤i’nden topland›. ‹lk Nöbet
Klini¤i yeni bafllang›çl› nöbet ile gelen hastalar›n akut yönlendirme ser-
visidir. Sonuçlar IGE’li 15 (8’i kad›n, ortalama 32.3 y›l, 16–59 yafl) ve fo-
kal epilepsili 15 (7’si kad›n, ortalama 37.8 y›l, 16–77 yafl) olgudan elde
edildi. Geriye kalan 8 hasta uyku deprivasyonunun yetersiz olmas› veya
ikinci TMU seans›na gelmemeleri nedeni ile analize al›nmad›. Epilepsi
ve alt sendromlar tan›s› en az iki deneyimli epileptolog taraf›ndan klinik
öykü, görüntüleme ve EEG bulgular› ile konuldu. Sadece, epileptik nö-
bet tan›s› do¤rulanm›fl ve nörolojik muayeneleri normal hastalar çal›flma-
ya al›nd›. Hastalar›n hiçbiri antiepileptik ilaç kullanm›yordu. IGE tan›s›
için absans veya epileptik miyoklonus ile uyumlu en az bir klinik nöbet
veya özgün bir jeneralize epileptiform EEG anormalli¤i gerekiyordu.
IGE’li 15 hastan›n hepsi en az bir kez jeneralize tonik klonik nöbet geçir-
miflti. Fokal epilepsi tan›s› için nöbet semptomatolojisi veya EEG’nin sa¤
veya sol tarafa iflaret etmesi gerekiyordu. Bilateral foküsü veya elektrok-
linik lokalizasyon bulgular› motor kortekse iflaret eden hastalar dahil
edilmedi. Fokal epilepsili 13 hasta en az bir sekonder jeneralize nöbet ge-
çirmiflti. Geri kalan ikisinde sadece kompleks parsiyel nöbet tespit edil-
di. Nöbet grubundaki tüm hastalar TMU tetkikinden önceki 2–4 hafta
içinde bir nöbet geçirmiflti. 
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Nöbet olgular›, nöbet veya baflka bir nörolojik sorun öyküsü olmayan
(6’s› kad›n, ortalama 39.2 yafl, 21–73 yafl) 13 sa¤l›kl› kontrolle karfl›laflt›-
r›ld›. Çal›flma protokolü Austin Health ‹nsan Araflt›rmalar› Etik Komitesi
taraf›ndan onayland› ve 18 yafl›ndan küçük olgularda ebeveynin onay› ve
di¤er tüm olgularda da olgunun yaz›l› onay› al›nd›. 

EEG kay›tlar›. Tüm hastalardan, oluflturulmufl ‹lk Nöbet Klini¤i pro-
tokolü uyar›nca 10–20 elektrod sistemi ile iki EEG kayd› al›nd›. Kay›tlar
Compumedics Limited Profusion Dijital EEG Sistemi ile gerçeklefltirildi.
EEG kay›t oturumu hiperventilasyon ve fotik stimülasyon dahil en az 25
dakika sürdü. Her bir kay›tta epileptiform boflal›mlar arand›. Sadece
emin olunan diken, keskin dalgalar ve diken-dalga boflal›mlar› epilepti-
form deflarj olarak kabul edildi. EEG’ler, çal›flmaya hangi hastalar›n da-
hil edildi¤ini bilmeyen iki ba¤›ms›z epileptolog taraf›ndan okundu ve ra-
por yaz›ld›. ‹lk EEG postiktaldi ve nöbetten 24–72 saat sonra çekildi. Sa¤-
lam bir klinik fokal veya jeneralize nöbet semiyoloji öyküsü al›nan hasta-
lardan uyku deprivasyonlu EEG istendi ve çal›flmam›za kat›lmaya davet
edildiler. 

‹stirahat ve uyku deprivasyonu. ‹stirahat, uyku günlükleri ile pefl pe-
fle üç gece ve gece bafl›na 7-9 saatlik kesintisiz uyku olarak tan›mland›.
Uyku deprivasyonu son 24 saat içinde kahve gibi herhangi bir uyar›c› al-
maks›z›n 20 saat uyan›kl›k olarak tan›mland›. Olgulardan uyku deprivas-
yon periyodu s›ras›nda dald›klar› tüm uyku sürelerini kay›t etmeleri is-
tendi. Uykular›n›n geldi¤ini hissettiklerinde bir çalar saati 15 dakikada
bir çalacak flekilde ayarlamalar›, bu flekilde uyan›k kalmalar› önerildi. 

Manyetik uyar›m. TMU (hasta ve kontrol) tüm olgularda iki ayr› gün-
de, 1–2 hafta arayla, istirahatta ve uyku deprivasyonlu EEG’nin çekildi¤i
gün gerçeklefltirildi. Herhangi bir hipotetik “s›ra etkisinden” kaç›nmak
için, fokal epilepsili 6, IGE’li 7 hastada ve 5 kontrolde istirahat TMU ça-
l›flmas› uyku deprivasyonlu EEG’den önce yap›ld›. S›ra di¤erlerinde tam
tersi idi. Kortikal eksitabilite üzerinde hormon etkisinden kaç›nmak üze-
re do¤urganl›k periyodundaki tüm kad›nlarda her iki test seans› da
menstrüasyon döneminin ayn› faz›nda gerçeklefltirildi.12 TMU sadece
dominant motor kortekse uyguland›, çünkü normal olgularla yap›lan ça-
l›flmalarda her iki hemisferde eksitabilitenin farkl› olmad›¤› bilinmektey-
di.13 TMU s›ras›nda olgular rahat ve geriye yaslanabilir bir sandalyede
oturtuldular. Yüzeyel elektromiyografi (EMG) kayd› abductor pollicis
brevis kas›ndan al›nd›. Uyar›m kontralateral serebral hemisfere, düz sir-
küler 9 cm çapl› (d›fl çap› 14 cm) ve merkezi verteks üzerine yerlefltirilen
manyetik coil kullan›larak, do¤ru coil ak›m yönü (sol korteks uyar›m›
için saatin tersi yönde ve sa¤ korteks uyar›m› için saat yönünde) ile gön-
derildi. Coil destek ask›s› ile yerine sabitlendi ve pozisyonu her bir çal›fl-
mada tekrar kontrol edildi. ‹ntrakortikal eksitabilite araflt›rmas›, bir çift
Magstim 200 manyetik stimülatörü (Magstim, Whitland, Dyfed, BK) bir-
lefltiren Bistim modülü kullan›larak farkl› uyar›mlar aras› sürede çift uya-
r›m ile gerçeklefltirildi. Seans 60–90 dakikada tamamland› ve literatürde
önerilen protokol uyar›nca gerçeklefltirildi.14-17 Afla¤›daki parametreler
kay›t edildi: 1) Motor eflik (ME), olgu istirahat halinde iken tespit edildi,
devaml› görsel ve iflitsel EMG geri beslemesi ile do¤ruland›. Uyar›m
maksimum ç›kt›n›n %30’u ile bafllat›ld› ve bir motor uyar›lm›fl potansiyel
(MUP) elde edilene kadar %5’lik art›fllarla yükseltildi. ‹ntansitedeki
%1’lik de¤ifliklik, eflik de¤erini hesaplamak üzere kullan›ld›. ME, istira-
hat s›ras›nda hedef kasta 10 çal›flman›n %50’den fazlas›nda pik-pik ampli-
tüdü > 100 μV olan MUP üretebilen en düflük uyaran intansite düzeyi ola-
rak tan›mland›.18 2) Kortikal toparlanma süresi, olgu istirahatta ve ME’nin
%20 üzerinde güçle 200, 250 ve 300 msn’lik uyar›m aras› sürelerde uyar›l-
d›. ISI 1, 2, 5, 10 ve 15 msn’de ilk uyar›m ME’nin %80’i düzeyinde ve ikin-
ci uyar›m da ME’nin %20 üstü fliddette verildi. Her bir uyar›m aras›nda
minimum 15 sn’lik bir aral›k b›rak›ld›. Her bir ISI için toplam 10 uyar›ma
ulaflana kadar uyar›mlar rasgele s›rayla uyguland›. Uzun ISI toparlanma
e¤risi (ISI 200, 250, 300 msn), yüzde olarak ölçülen (TR/%CR) her bir
ISI’da test cevab› (TC) olarak adland›r›lan ikinci uyar›m ve koflulland›r›-
c› cevap (KC) olarak adland›r›lan birinci uyar›mla elde edilen cevab›n
oran› al›narak elde edildi. K›sa ISI toparlanma e¤risinde (ISI 1, 2, 5, 10,
15 msn) ise, her bir olgu için toparlanma e¤risi oluflturmak üzere sade-
ce bir test uyar›m› (MUP) verildi¤inde, ME’nin alt›nda uygulanan koflul-
land›r›c› uyar›m sonras› her bir ISI’da elde edilen cevaplar›n ortalama
pik-pik amplitüd oranlar› (EO) ortalama MUP yüzdesi olarak ifade edildi
(TR/%MUP). 

‹statistiksel analiz. IGE grubunda sonuçlar, hemisfer bask›nl›¤›na gö-
re Edinburgh Handedness Envanteri19 uyar›nca ayr›ld›. IGE hastalar›n-

dan sadece biri ve kontrol olgulardan biri solakt›. Di¤er tüm olgular sa¤
ellerini kullan›yorlard›. Fokal epilepsi grubunda sonuçlar ipsilateral (tah-
mini nöbet foküsü ile ayn› tarafl›) ve kontralateral hemisfere göre analiz
edildi. Bu, EEG/klinik bulgulara dayand›r›ld›.

Ortalama ME de¤erleri ve k›sa ve uzun ISI toparlanma e¤risi de¤er-
leri aç›s›ndan grup içi farklar›n analizinde ve istirahat ve uyku deprivas-
yonda fokal epilepsi, IGE ve kontrol gruplar›n›n analizlerinde Student iki
örnek t testi kullan›ld›. Ayn› grup içi karfl›laflt›rmalar› uyku deprivasyonu
sonras› yapmak için efllefltirilmemifl Student t testi yap›ld›. Uyku depri-
vasyonu sonras› her bir ISI’da eksitabilite de¤iflikliklerinin boyutu, uyku
deprivasyon önce (pre UD) ve sonras› (post UD) de¤erleri kullan›larak
flu formülle hesapland›: ([post UD – pre UD]/post UD) � 100. 

Her bir grupta uyku deprivasyonu sonras› etki boyutu da her bir ISI
için flu formülle hesapland›: etki boyutu = post UD grup ortalamas› [IGE,
ipsi fokal, kontra fokal veya kontrol] – istirahat grup ortalamas› [IGE, ip-
si fokal, kontra fokal veya kontrol])/ istirahat grup UD ortalamas› (IGE,
ipsi fokal, kontra fokal veya kontrol). ‹ki sonuç aras›nda etki boyutu ≥ 0.2
ise küçük, ≥ 0.5 ise orta ve ≥ 0.8 ise büyük bir istatistiksel ve klinik fark
oldu¤u anlam›na gelmekteydi.20

Sonuçlar. Elektrografik ve klinik bulgular. IGE’li 15 hastan›n
3’ünde (%20) ve fokal epilepsi grubundan 15 hastan›n 4’ünde
(%27) kesin epileptiform boflal›mlar tespit edildi. IGE’li 15 hasta-
n›n 6’s›nda (%40) ve fokal epilepsi grubundan 15 hastan›n 7’sin-
de (%47) özgün olmayan bir yavafll›k veya keskin dalgalar belir-
lendi. Postiktal EEG’de kesin epileptiform boflal›m› olmayan has-
talarda yap›lan uyku deprivasyonu sonras› IGE’li 12 hastan›n
7’sinde (%58) ve fokal epilepsi grubundan 11 hastan›n 4’ünde
(%36) epileptiform boflal›mlar belirdi. Nöbet semiyolojisi ve EEG
bulgular› ›fl›¤›nda IGE’li 5 hastada JME tan›s› konulurken, di¤er
10 hastada belli bir IGE alt sendromu belirlenemedi. Fokal epi-
lepsi grubunda, 11 hastada temporal lob epilepsi, 3 hastada fron-
tal lob epilepsi ve 1 hastada pariyetal lob epilepsi tan›s› konuldu.
Fokal epilepsili tüm hastalarda nörogörüntüleme yap›ld›; ikisin-
de hipokampal asimetri belirlendi. Baflka bir anormallik ile kar-
fl›lafl›lmad›. 

ME. Hiçbir grupta istirahat ve uyku deprivasyonu s›ras›nda
veya aras›nda grup içi veya gruplar aras› bir fark gözlenmedi.   

Kortikal toparlanma e¤rileri. Uyku deprivasyonunun etkileri.
Kontrol olgularda uyku deprivasyonu sonras› sadece 250 msn
ISI’da kortikal eksitabilitede art›fl belirlendi (p < 0.05). Fark an-
laml› olsa da, eksitabilitedeki bu art›fl›n boyutu di¤er gruplarda-
kinden düflük kald› (%19). IGE grubunda her iki hemisferde kor-
tikal eksitabilitede uyku deprivasyonu sonras› 1 msn ISI hariç
tüm ISI’larda büyük ve yayg›n bir art›fl ortaya ç›kt› (p < 0.01). Bu
de¤iflikli¤in boyutu istirahatta %33–76 aras›ndayd› ve 250 msn
ISI’da en yüksek düzeydeydi. ‹ki hemisferden elde edilen sonuç-
lar farkl› de¤ildi. Fokal epilepsili hastalarda uyku deprivasyonu
sonras› ipsilateral hemisferde meydana gelen art›fl, istirahata gö-
re 5 (p < 0.05) , 10, 200, 250 ve 300 msn (p < 0.01) ISI’da çok da-
ha yüksekti. Kontralateral hemisfer eksitabilite ölçümlerinde de
art›fla yönelik bir e¤ilim olsa da, fark sadece 250 msn ISI’da ista-
tistiksel olarak anlaml› düzeydeydi. Art›fl›n boyutu kontrollerde
oldu¤u gibi %10’du, oysa ipsilateral hemisferde %69 düzeyindey-
di. Uyku deprivasyonu sonras› iki hemisferin karfl›laflt›r›lmas› ile
ipsilateral hemisferde 1 msn d›fl›nda tüm ISI’larda kortikal eksi-
tabilitede daha yüksek bir art›fl oldu¤u görüldü (p < 0.01) (flekil). 

Epilepsi tipinin etkileri. Kortikal eksitabilitede uyku deprivas-
yonunun etkisi IGE grubunda daha belirgindi, etki boyutu
0.6–1.9 aral›¤›ndayd›, buna karfl›n ipsilateral hemisferde bu bo-
yut 0.4–1.1 aras›ndayd›. Her iki grupta da maksimum etki 250
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msn ISI’da geliflti. Kontrol grupta etki boyutu 0.3 ve 0.5 ve fokal
grupta kontralateral hemisfer etki boyutu 0.3-0.4 aras›ndayd›.
Her iki grupta etki boyutu yine 250 msn ISI’da maksimum düze-
ye ç›kmaktayd›. 

IGE ve fokal epilepsi gruplar›nda uyku deprivasyonu sonras›
sonuçlar uyku deprivasyonu yapt›r›lm›fl sa¤l›kl› kontrol olgularla
karfl›laflt›r›ld›. IGE grubunda kontrol olgulara göre her iki hemis-
ferde yayg›n bir kortikal eksitabilite art›fl› gözlendi ve bu art›fl 1
msn d›fl›nda tüm ISI’larda ortaya ç›kt› (p < 0.01). Fokal grupta ip-
silateral hemisferde, kontrollere göre 10, 15, 200, 250 ve 300 msn
ISI’da (p < 0.01) ve 2 ve 5 msn ISI’da (p < 0.05) art›fl belirlendi.
Kontralateral hemisfer ve kontroller aras›nda hiçbir ISI’da an-
laml› bir fark geliflmedi.

Tart›flma. Bu çal›flma, uyku deprivasyonunun yeni bafllan-
g›çl› epilepsi hastalar›nda kortikal eksitabilite üzerindeki et-
kilerini saptamak üzere tasarland›. Yeni bafllang›çl› epilepsi,
antikonvülzan ilaçlar›n test edilen ölçümler üzerindeki ola-
s› kontamine edici etkilerinden kaç›nmay› mümkün k›lmak-
tad›r. Çal›flma bu etkinin fokal ve jeneralize epilepsi hastala-
r›nda farkl› olup olmad›¤›n› anlamay› da amaçl›yordu.

Beklendi¤i gibi, uyku deprivasyonu bu kohortta
EEG’de epileptiform boflal›m tespit etme olas›l›¤›n› yük-
seltti. Bu durum özellikle IGE olgular›nda geçerliydi. IGE
olgular›nda ilk EEG’de sadece 3 hastada (%20) tan›sal de-
¤ifliklikler gözlenirken, uyku deprivasyonu ile 7 hastada
daha kesin boflal›mlar ortaya ç›kt›. Bu etkinin boyutlar› ön-
ceki yay›nlarla benzer seviyededir.2-5

TMU ile uyku deprivasyonunun her iki epilepsi grubun-
da da kortikal eksitabilitede bir art›fla yol açt›¤› görüldü.
Bu etki IGE grubunda her ne kadar bilateral olsa da, fokal
epilepsi grubunda nöbet foküsünü içeren hemisferle s›n›r-
l›yd›. Bu grupta kontralateral hemisferde kontrollerle ben-
zer davran›fl tarz› gözlenmesi ipsilateral (aktif) ve kontra-
lateral (nonaktif) hemisfer aras›nda anlaml› bir kortikal
eksitabilite fark› oldu¤unu göstermektedir. 

Kortikal eksitabilitede TMU ile ölçülen de¤ifliklikler,
beynin fizyolojik durumunda nispeten istikrarl› de¤ifliklik-
lerin bir markeri gibi vazife görebilir.12 K›sa ISI toparlan-
ma e¤risi erken faz›nda gözlemledi¤imiz artm›fl kortikal
eksitabilite, epilepsi hastalar›nda uyku deprivasyonu son-
ras› intrakortikal inhibisyonda azalma oldu¤unu düflün-
dürmektedir. Ço¤u farmakolojik ve hayvan çal›flmas›, bu
k›sa ISI toparlanma e¤risi erken faz›n›n motor kortekste
bulunan γ-aminobütirik asit A (GABAA) arac›l› devreler
hakk›nda bilgi sa¤lad›¤› görüflünü desteklemektedir.21-24

(10-15 msn’lik) geç fazda ortaya ç›kan kortikal eksitabilite
art›fl› da muhtemelen eksitatör internöronal devrelerde
glutamat arac›l› aktivasyonu yans›tmaktad›r.17,22,23,25,26 Bir
JME hasta grubunda da benzer bulgular bildirilmifltir.11

Kontrol olgularda elde etti¤imiz bulgular k›sa ISI’larda uy-
ku deprivasyonunun kortikal eksitabilite üzerinde bir etki-
si olmad›¤› yönündedir, ancak di¤er çal›flmalarda minör
fakat çeliflkili etkiler bildirilmifltir.9,10

Tablo Her bir grupta her bir hemisfer için istirahat ve uyku
deprivasyonlu motor eşikler (ortalama ± SS)

Grup

IGE (dominant hemisfer)

Kontrol (dominant hemisfer)

IGE (nondominant hemisfer)

Fokal epilepsi (ipsilateral
    hemisfer)

Fokal epilepsi (kontralateral
    hemisfer)

İstirahat ME,
uyaran

şiddeti %

Uyku deprivasyonu
ME, uyaran

şiddeti %

59.3 8.1 61.1 8.2

59.9 7.6 60.9 9.8

60.7 11.2 60.0 10.3

59.4 10.5 59.1 10.7

57.7 5.7 59.5 7.2

ME = motor eflik; IGE = idiyopatik jeneralize epilepsi.

fiekil. Kontrol ve idiyopatik jeneralize epilepsi hastalar›nda domi-
nant hemisferde ve fokal epilepsi grubunda her iki hemisferde uyku
deprivasyon önce ve sonras› k›sa ve uzun toparlanma e¤rileri. ‹psi-
lateral, epileptik foküs taraf› ve kontralateral karfl› hemisfer anla-
m›nda kullan›lm›flt›r. %100’ün alt›nda oranlar inhibisyonu ve
%100’ün üzerinde oranlar da fasilitasyonu ifade etmektedir. *p <
0.05, **p < 0.01. WR = iyi dinlenmifl; SS = uyku deprivasyonlu.

KKoonnttrroolllleerr  KK››ssaa  IISSII  TTooppaarrllaannmmaa  EE¤¤rriissii KKoonnttrroolllleerr  UUzzuunn  IISSII  TTooppaarrllaannmmaa  EE¤¤rriissii

IIGGEE  UUzzuunn  IISSII  TTooppaarrllaannmmaa  EE¤¤rriissii

KKoonnttrraa--FFookkaall  UUzzuunn  IISSII  TTooppaarrllaannmmaa

EE¤¤rriissii

‹‹ppssii--FFookkaall  UUzzuunn  IISSII  TTooppaarrllaannmmaa

EE¤¤rriissii

IIGGEE  KK››ssaa  IISSII  TTooppaarrllaannmmaa  EE¤¤rriissii  

KKoonnttrraa--FFookkaall  IISSII  TTooppaarrllaannmmaa

EE¤¤rriissii

‹‹ppssii--FFookkaall  IISSII  TTooppaarrllaannmmaa  EE¤¤rriissii

WR  Kontroller ‹GE WRSD Kontroller ‹GE SD ‹psi- *= p<0.05, **= p<0.01
WR= iyi dinlenmifl,
SD= uyku deprivasyonlu

Fokal WR ‹psi-Fokal SD Kontra-fokal WR Kontra-fokal SD
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Uzun ISI toparlanma e¤risi ile, IGE’li hastalarda ve fo-
kal epilepsili hastalar›n ipsilateral hemisferlerinde 200-300
msn aras›nda eksitabilitede belirgin bir art›fl elde edilmifl
ve bu art›fl 250 msn’de zirve yapm›flt›. Ayn› bulgu küçük
çapta da olsa 250 msn ISI’da kontrollerde ve fokal epilep-
sili hastalar›n kontralateral hemisferlerinde gözlendi. Da-
ha önce bildirdi¤imiz gibi, 250 msn’de zirve yapan eksita-
bilite art›fl›, IGE’li hastalarda tespit edilen 3-4 Hz boflal›m
frekans›27 düflünüldü¤ünde flafl›rt›c›d›r. Bu de¤ifliklikler
azalm›fl kortikal inhibisyonu yans›t›yor olabilir, çünkü bu
ISI düzeyinde eksitabilite art›fl›n›n en olas› mekanizmas›
GABAB arac›l› devrelerde azalm›fl aktivite gibi görünmek-
tedir.25,28,29 Dopaminerjik yollar da etkileniyor olabilir, an-
cak bu görüflü destekleyen az say›da çal›flma mevcut-
tur.15,30,31

Herhangi bir grupta istirahat ve uyku deprivasyonu ara-
s›nda ME’de herhangi bir de¤ifliklik ortaya ç›kmad›¤›n-
dan, uyku deprivasyonunun nöronal membran eksitabili-
tesi üzerinde bir etkisi olmad›¤› var say›labilir. Oysa JME
hastalar›nda uyku deprivasyonu sonras› ME’de hafif bir
düflüfl tespit edilmifltir11 ve JME’li hastalar›n uyku depri-
vasyonuna oldukça duyarl› olduklar› bilinmektedir.32 Bu
bilgi, bu hasta kohortunda ME’de gözlenen de¤iflikli¤i
aç›klayabilir, oysa bizim çal›flmam›zda hastalar›n sadece
1/3’ünde JME tan›s› konulmufltur. 

Geçmiflte uyku deprivasyonunun epileptik beyin üze-
rindeki net etkileri hakk›nda görüfl ayr›l›klar› yaflan›yor-
du. Ço¤u yazar eksitatör bir etki oldu¤u yönünde görüfl
bildirmekteydi, oysa kan›tlar dolayl› idi, sadece nöbet fre-
kans›na ve EEG’de uyku deprivasyonuna ba¤l› ortaya ç›-
kan de¤ifliklere dayand›r›lmaktayd›.33-35 Çal›flmam›z uyku
deprivasyonunun kortikospinal nöron eksitabilitesini dü-
zenledi¤ine inan›lan eksitatör ve inhibitör internöron sis-
teminde net bir fasilitatif etkisi oldu¤una dair do¤rudan
kan›tlar sunmaktad›r. Muhtemelen GABA ve glutamat
devreleri taraf›ndan sa¤lanan bu etki bir çeflit sendrom öz-
günlü¤ü sergilemektedir. Çal›flmam›z, ipsilateral hemis-
ferdeki motor korteksin, ancak o hemisferin epilepsiye ne-
den olan süreç ile etkilenmesi halinde tutuldu¤unu göste-
ren kan›tlar sunmaktad›r ve bu durum fokal epilepsiden
daha çok IGE’de göze çarpmaktad›r. Bu mekanizma, uyku
deprivasyonunun EEG’de epileptiform boflal›mlar› provo-
ke etmesinde ve nöbet riskini art›rmas›nda kilit bir meka-
nizma olabilir.
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