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طبق نتایج بدست آمده از آنالیز داده های بیماران ،در تقسیم بندی نوع تشنج اختالف معني داری در نوع
تشنج ،سابقه تومور یا تروما یا هیپوکسي و مدت زمان سابقه تشنج بین دو گروه بیماران (صرع لوب
گیجگاهي داخلي و خارجي) وجود نداشت ( .)p > 3/32محل شروع موج ایكتال در  %26/2بیماران در
ناحیه گیجگاهي چپ و موج شروع ایكتال در  %29/52بیماران موج  Slowبود ،همچنین بین دو گروه
بیمارن از نظر محل شروع موج ایكتال و موج شروع ایكتال اختالف معني داری وجود نداشت.
نتیجهگیری
طبق نتایج بدست آمده EEG ،روش مناسبي برای تشخیص صرع لوب گیجگاهي ميباشد ولي جهت
تمایز نوع صرع گیجگاهي داخلي و خارجي کمكي نميکند و به منظور افتراق این دو صرع بررسي EEG
به تنهایي کمک کننده نیست و نیازمند روشهای تشخیصي دیگر است.
کلمات کلیدی
صرع فوکال مقاوم به درمان ،نوار مغز ،صرع لوب گیجگاهي مزیال.
پی نوشت :این مطالعه فاقد تضاد منافع ميباشد.
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مقدمه

پاتولوژیک تشخیص داده ميشوند .با این حال بسیاری از بیماران

برای سالهای متمادی صرع به عنوان تشنجهای راجعه شناخته

حتي چندین سال پس از بیماری  MRIیا  PET scanطبیعي

ميشده است ،اما در مقاله ی معتبر  ،)1( Hauserدر ایاالت

دارند ( .)9 ,5تشنجهای کانوني اغلب سیر بالیني و عالئم و

متحده ی آمریكا ،حدود  6میلیون نفر مبتال به صرع هستند که

نشانههای مشخصي دارند که در طي بیماری به خوبي حفظ

ساالنه در هر  133هزار نفر حدود  55نفر مئرد جدید یافت

مي شود و میتواند نشانگر محلي از مغز باشد که شروع کنندهی

میشود که دو سوم آنها در دوران کودکي شروع ميشود.

تشنج است .در مطالعات قبلي ( )8بروز عالیم در صرع لوب

نكتهای که وجود دارد این است که در کشورهای در حال

گیجگاهي مزیال با صرع خارجي لوب تمپورال تفاوتهای

توسعه ،حدود  %93از افرادی که تشنج کردهاند هرگز درماني

مختصری دارد .مثالً حرکات اتوموتور زودرس در اندام فوقاني

دریافت نكردهاند .طبق تقسیمبندی International League

مقابل در صرع خارجي بیشتر است و در عوض اوتوماتیسم

) Against Epilepsy (ILAEدر سال  ،6315بعد از

دهاني زودرس در صرع داخلي بیشتر دیده ميشود .بررسيهایي

تشخیص نوع تشنج ،مرحله بعد تشخیص نوع تشنج است ،که

که در سطح متابولیک به روش توموگرافي تابش فوتون واحد

شامل دو نوع  generalized ،focalو یک نوع ناشناخته

(single photon emission tomography

(صرع) است ( .)6صرع به عنوان شرایطي توصیف شد که در آن

computedیا  )SPECTدر حین تشنج انجام ميشود بیانگر

تشنج به صورت مزمن رخ ميدهد و دلیل آن ميتواند مشكلي

آنند که در صرع لوب گیجگاهي ،قسمت

داخلي لوب

دائميیا پیش رونده در ساختار مغز باشد .تشنجهای صرعي

گیجگاهي تنها محل شروع تكانههای تشنجي نیست و بلكه

کانوني ) (focal epileptic seizuresناشي از فعالیت غیر

قسمتهایي مانند قسمت خارجي گیجگاهي  ،لوب اینسوال و

طبیعي عصبي در بخش خاصي از کورتكس بوده و ميتواند به

حتي تاالموس هم ميتوانند به سرعت فعال شوند ( .)13در

سایر بخشهای این سیستم انتشار یابد .صرع لوب گیجگاهي

بعضي موارد تشنجهای شبیه به صرع از عالئم تشخیصي

) temporal lobe epilepsyیا (TLEاز موارد شناخته

تومورهای مغزی است .در واقع صرع لوب گیجگاهي به دو نوع

شدهی صرعهای کانوني است و شامل  seizureهایي است که

اصلي صرع بخش

داخلي لوب گیجگاهي ( mesial

غالباً از بخش داخلي لوب گیجگاهي منشا ميگیرند(.)2-3

 temporal lobe epilepsyیا  )mTLEو صرع قسمت

 TLEمعموالً با اختالالت ساختاری و متابولیكي مشخصي چون

خارجي یا نئوکورتیكال لوب گیجگاهي ( Neocortical

هایپوکامپ

 temporal lobe epilepsyیا  )nTLEتقسیم ميشود.

( )hippocampal sclerosisدر ارتباط است .این

 mTLEشایعترین فرم از صرعهای کانوني است که تظاهر

ناهنجاریهای ساختاری و یا متابویک به خارج از قسمت

بالیني مشخصي به نام تشنج لیمبیک ( )limbic seizureدارد

داخلي لوب گیجگاهي و به سمت چندین ناحیهی غیر لیمبیک

که ناشي از تغییرات خاص عصبي در ساختارهای لیمبیک

مغز نیز گسترش یافته که غالباً شامل بخش خارجي لوب

ميباشد mTLE .همچنین ظاهر الكتروگرافیک و یافتههای

گیجگاهي و نواحي قداميقشر مغز بوده که از طریق

پاتولوژیک متمایزی دارد و شایعترین اختالل پاتولوژیک زیر

تصویربرداری رزونانس مغناطیسي ( magnetic resonance

شاخهی آن اسكلروز هیپوکامپ (hippocampal sclerosis

 imagingیا  ،)MRIاسكن توموگرافي تابش پوزیترون

یا  )HSاست HS .شامل از بین رفتن سلولها با الگویي خاص

( positron emission tomography scanیا scan

است که بیشترناحیه  CA1و نورونهای هیالر ( hilar

 ،)PETاسكن طیف سنجي تشدید مغناطیسي ( Magnetic

 )neuronsرا در برگرفته است(.)11با استفاده از موج نگاری

 Resonance Spectroscopyیا  )MRSو یا مطالعات

مغز یا نوار مغز ( electroencephalogramیا )EEG

آتروفي

هیپوکامپ

یا

کاهش

متابولیسم
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ميتوان فعالیتهای غیر طبیعي مغزی را با دقت باالیي ارزیابي

عنوان صرع لوب لترال در نظر گرفته شد .معیارهای ورود به

کرد و تست کلینیكي مهمي برای تشخیص و درمان بیماریهای

مطالعه شامل ابتال به صرع گیجگاهي داخلي یا خارجي ،رضایت

مغزی به حساب ميآید EEG .همچنین یكي از مهمترین

آگاهانه ( )informedشرکت در مطالعه  ،صرع فوکال مقاوم به

ابزارهای بررسي و مطالعه در افراد جوان دچار صرع به شمار

درمان (موارد  refractoryشامل موارد کنترل نشده ،یا مقاوم

ميرود( .)13 ,16قابل ذکر است ،ارزش  EEGبرای تشخیص و

به دارو یا  )6( )intractableو همچنین تكمیل بودن پرونده

طبقه بندی صرع به خوبي اثبات شده ولي ارزش پیشگویي

بیماران بود ،همچنین تماميبیماران از فاکتورهای محرک تشنج

کنندهی آن همچنان نا مشخص باقي مانده است ( .)15در مورد

مانند محرومیت از خواب ،مصرف نوشیدنيهای الكلي،

صرعهای لوب گیجگاهي EEG ،استاندارد پوشش محدودی

داروهای محرک تشنج ،تماس متناوب با محرکهای نوری و

از نواحي مختلف لوب گیجگاهي ارایه کرده و تنها بعضي از

تمرکز طوالني مدت بر روی کامپیوتر و بازیهای ویدیویي در

تخلیههای صرعي اینترایكتال ( interictal epileptiform

طول مدت بستری پرهیز شدند .بیماراني که کرایتریاهای باال را

 dischargesیا  )IEDsرا ميتواند نشان دهد .همچنین

نداشتند یا دارای استاتوس اپي لپتیكوس ( status

الكترودهای اضافي ميتوانند به ارزیابي مناطق بیشتری توسط

 )epilepticusبودند یا بیماران دارای هرگونه اختالل عصبي

 EEGکمک کنند .یافتههای غیر طبیعي  EEGدر TLE

در سیستم عصبي مرکزی مانند آلزایمر ،پارکینسون ،تومورهای

اغلب شامل کاهش آریتمیک(آهسته شدن) کانوني امواج مغزی

مغزی بدخیم ،سكتههای مغزی ،مولتیپل اسكلروزیس ،انواع

(به هر دو صورت امواج تتا و دلتا) و IEDهای کانوني است که

سردرد ها ،و neuroinfectionsاز مطالعه خارج شدند .از بین

معموال محدود به نواحي قداميگیجگاهي ميباشد .در اغلب

 93بیمار مبتال به  53 ،TLEنفر ( 15مرد و  63زن) مبتال به صرع

موارد این یافتههای غیرطبیعي با ناحیهی شروع تشنج و

قسمت داخلي لوب گیجگاهي ( )mTLEو  53نفر ( 66مرد و

ناهنجاریهای ساختاری مشاهده شده در  MRIمطابقت

 19زن) مبتال به صرع قسمت خارجي لوب گیجگاهي ()nTLE

دارد( .)12در این مطالعه بر آن شدیم بیماران مبتال به صرعهای

بودند .اطالعات دموگرافیک بیماران شامل سن(سال) ،جنس،

لوب گیجگاهي داخلي و خارجي را از نظر پارامترهای

طول مدت بیماری(سال) ،نوع تشنج ،سابقه تومور یا تروما یا

 ،EEGیافتههای تصویر برداری  MRIو اطالعات

هیپوکسي و )( FC(Febrile seizureبراساس شرح حال

دموگرافیكي با یكدیگر مقایسه کنیم و افتراق بین این دو صرع

قبلي و اطالعات کودکي یا براساس مدارک موجود) و

را بررسي کنیم.

اطالعات  MRIدر چک لیست تهیه شده جمع آوری شد.

مواد و روش ها

 EEGتماميبیماران در طول بستری به طور مداوم بصورت

این مطالعه مقطعي -توصیفي بر روی  93مورد شناخته شده
 TLEنوع داخلي یا خارجي به صورت غیر تصادفي در دسترس
در سالهای  1383تا  1389در مرکز صرع بیمارستان فیروزگر
تهران بستری بودند ،انتخاب شدند .بیماران به واسطه عالئم
بالیني ،معاینات فیزیكي  ،نتایج پاراکلینیک  ،یافتههای EEGو
تصویر برداری  MRIتشخیص داده شده بودند .به طوری که در
تصویر برداری  MRIمواردی که سمت مدیال لوب تمپورال
درگیری وجود داشت به عنوان صرع لوب گیجگاهي مزیال و
مواردی که سمت لترال لوب تمپورال درگیری وجود داشت به

مونیتورینگ ثبت و ذخیره شد ،الزم به ذکر است  EEGاز همه
بیماران به روش روتین یا استاندارد و بر روی جمجمه ()Scalp
بطور سطحي انجام گرفت .دستگاه مورد استفاده ،دستگاه
مانیتورینگ  Nihon kohdenژاپن و با سیستم  13_63و
 T1,T2و  T9,F9و  T10,F10و فیلترینگ  3/1_53و
دستگاه  stellateبا سیستم  63-13و فیلترینگ 23-52-12
بود.گزارش و نتایج بررسي  EEGها به وسیله ی یک متخصص
نورولوژی(فلوشیپ صرع) که در جریان نوع صرع هیچ یک از
بیماران نیست ثبت شد .مواردی که در  EEGها بررسي شد،
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شامل مدت زمان تشنج (ثانیه) ،لوکالیزاسیون محل شروع موج

تشنج بین دو گروه بیماران (صرع گیجگاهي داخلي و خارجي)

ایكتال ،مورفولوژی موج شروع ایكتال( pattern at onsetیا

وجود نداشت (.) P-value >3/32قابل ذکر است ،در )%13( 5

 ،)PAOمورفولوژی موج ادامه ایكتال ( late significant

مورد از گروه  mTLEو  )% 2(6مورد از گروه  nTLEسابقه

 patternیا  ،)LSPتعمیم ثانویه ( Secondary

تب و تشنج کودکي یا  febrile seizureرا ذکر کردند .نوع

 ،)generalizedامواج اینترایكتال ،لوکالیزاسیون محل غالب

ضایعه در  MRIدر گروه  % 33 ،mTLEموارد آتروفي%62 ،

اینترایكتال ،وضعیت بیمار از نظر خواب و بیداری حین تشنج

موارد اسكلروز و در %66/2موارد کیست و در گروه ،nTLE

بود.

 %56/2موارد گلیوز % 63 ،موارد کیست و  %12موارد تومور

آنالیزهای آماری به وسیله ی نرم افزار آماری  SPSSنسخه 65

بود ،بین دو گروه از نظر نوع ضایعه موجود در  MRIاختالف

انجام گرفت ،از آزمون  Kolmogorov Simonovبرای

معني داری وجود داشت (( )P=3/331اطالعات دموگرافیک

نرمال بودن توزیع دادهها استفاده شد .آزمون Independent

بیماران در جدول  1خالصه شده است).

 sample T-testبه منظور مقایسه متغییرهای کمي(سن ،طول
مدت بیماری ،مدت زمان تشنج) بین دو گروه و از آزمون chi
 Squareبه منظور مقایسه متغییرهای کیفي (تمام متغییرهای
کیفي این مطالعه) بین دو گروه مورد مطالعه استفاده شد .توزیع
دادهها به صورت تعداد (درصد) و میانگین  ±انحراف معیار
( )mean± SDنشان داده شد ،همچنین  P-valueکمتر از
 3/32به عنوان رابطه معني دار در نظر گرفته شد.
نتایج
در این مطالعه مقطعي-توصیفي  93بیمار مبتال به صرع
گیجگاهي داخلي یا خارجي شرکت کردند ،میانگین سني
بیماران در گروه صرع گیجگاهي خارجي و داخلي به ترتیب
 62/36±16/29و  62/85±11/88سال بود ،همچنین بین دو
گروه از نظر سن و جنس اختالف معني داری وجود نداشت (P-
 valueبه ترتیب3/21و .)3/62در بیماران صرع فوکال مقاوم به
درمان در تقسیم بندی نوع تشنج در  % 68 ،1CPS %81بیماران
سابقه تومور یا تروما یا هیپوکسي و  %25/2بیماران در گروه
 mTLEو %26/2بیماران در گروه  nTLEضایعه سمت چپ
لوب گیجگاهي در  MRIداشتند و میانگین مدت سابقه تشنج
در بیماران گروه  mTLEو  nTLEبه ترتیب  13/12±5/82و
 11/32±9/26سال بود .همچنین اختالف معني داری در نوع
تشنج ،سابقه تومور یا تروما یا هیپوکسي و مدت زمان سابقه

Complex partial seizure

1
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جدول  -8اطالعات دموگرافیک بیماران در دو گروه صرع گیجگاهي داخلي و خارجي.
متغییر ها دموگرافیک

mTLE

nTLE

تعداد افراد

53

53

Confidence
interval
-

سن(سال)(میانگین ±انحراف معیار)

62/85±11/88

62/36±16/29

95%

3/21

مرد

)%56,2(15

)%22(66

95%

3/62

زن

)%25,2(63

)%52(19

CPS

)%86/2(35

)%83(32

Other

)%5/2(3

)%13(5

دارد

)%62(13

)%36,2(13

ندارد

)%52(33

)%25,2(65

جنس
نوع تشنج فوکال

سابقه

تومور

یا

یاهیپوکسي

تروما

سابقه تشنج(سال)(میانگین ±انحراف معیار)
محل ضایعه در MRI

نوع ضایعه در MRI

P-value
-

95%

3/28

95%

3/52

13,12± 5,82

11,32±9,26

95%

3/86

لوب گیجگاهي راست

)%32(15

)%32(15

95%

3/55

لوب گیجگاهي چپ

)%25,2(63

)%26,2(61

دوطرفه

)%5,2(3

)%16,2(2

اسكلروز

)%62(13

)%2(6

آتروفي

)%33(16

)%5,2(3

کیست

)%66,2(8

)%63(9

گلیوز

)%5,2(3

)%56,2(15

تومور خوش خیم

)%13(5

)%12(2

هترو تروفي

)%6,2(1

)%5,2(3

دیسپالزی

)%6,2(1

)%6,2(1

95%

3/331

mTLE: mesial temporal lobe epilepsy, nTLE: neocortex temporal lobe epilepsy
بین دو گروه از نظر مدت زمان تشنج ،نوع موج شروع ایكتال،

در گروه  mTLEو  nTLEبه ترتیب % 36/2و % 26/2بود،

محل موج شروع ایكتال ،موج ادامه ایكتال  ،امواج اینترایكتال،

همچنین در گروه  nTLEمیزان تشنج در خواب به طور معني

 Secondary generalizedو محل غالب امواج اینترایكتال

داری بیشتر از  mTLEبود (()P=3/335جدول .)6

اختالف معني داری وجود نداشت ( .) P>3/32تشنج در خواب
جدول  -2توزیع اطالعات  EEGبیماران در دو گروه صرع گیجگاهي داخلي و خارجي.
اطالعات EEG

mTLE

مدت تشنج(ثانیه)( میانگین ±انحراف معیار)

51/35±55/28

محل شروع موج ایكتال

nTLE

P-value

Confidence
interval
56/26±52/32

لوب گیجگاهي راست

)%35/2(12

)%56/2(15

لوب گیجگاهي چپ

)%22(66

)%23(63

دوطرفه

)%5/2(3

)%5/2(3

%82

3/55
3/98

%82

 -8089مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد
موج شروع ایكتال

موج ادامه ایكتال

Secondary
generalized

امواج اینترایكتال
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 Alphaو Beta

)% 66/2(8

)%65/2(11

Delta

)% 66/2(8

)%12(2

Theta

)%32(15

)%52(19

 Spikeیا Sharp

)%63(9

)%16/2(2

Delta

)%13(5

)%16/2(2

Theta

)%15/2(5

)%5/2(3

Alphaو Beta

)%6/2(1

)%2(6

 Spikeو Sharp

)%56/2(15

)%23(63

Artifact

)%65/2(11

)%62(13

دارد

)%56,2(15

)%35,2(12

ندارد

)%25,2(63

)%26,2(62

Nonepileptiform
Abnormality

)%33(16

)%65/2(11

Epileptiform
Abnormality

)% 53(69

)%56/2(68

(Unilateralیكطرفه)

)%26/2(62

)%52(33

(Bilateralدوطرفه)

)%66/2(8

)%12(2

(Contralateralمخالف

)%12(2

)%13(5

%82

%82

%82

3/25

3/25

3/25

3/93
%82

محل غالب اینترایكتال

3/59
%82

جهت)
تشنج در خواب

دارد

)%36/2(13

)%26/2(62

ندارد

)%25/2(65

)%35/2(12

بحث و نتیجه گیری
هدف مطالعهی حاضر بررسي و مقایسهی پارامترهای ،EEG
شامل مدت زمان تشنج ،موج شروع ایكتال ،محل شروع موج
ایكتال ،موج ادامه ایكتال ،Secondary Generalized،
امواج اینترایكتال ،محل غالب اینترایكتال ،تشنج در خواب به
همراه نتایج تصویر برداری  MRIو اطالعات دموگرافیک در
بیماران مبتال به صرع لوب گیجگاهي داخلي و خارجي یا
نئوکورتیكال ( mTLEو  )nTLEاست .در مطالعه حاضر،
 EEGدر دو صرع لوب گیجگاهي داخلي و خارجي اختالف
معني داری در موارد مدت زمان تشنج ،موج شروع ایكتال ،محل
شروع موج ایكتال ،موج ادامه ایكتالSecondary ،
 ،Generalizedامواج اینترایكتال ،محل غالب اینترایكتال
وجود نداشت( ،)P>3/32اگر چه دو گروه از نظر تشنج در
خواب اختالف معني داری با هم داشتند به این صورت که میزان

%82

3/335

تشنج در خواب در صرع گیجگاهي نوع خارجي به صورت
معني داری بیشتر از نوع داخلي بود ( .)P=3/335با توجه به
نتایج مطالعه حاضر EEG ،با الكترود سطحي اسكالپ روش
مناسبي برای افتراق صرعهای لوب گیجگاهي داخلي و خارجي
نخواهد بود و باید از روشهای تشخیصي مناسبتری در این
زمینه استفاده شود .قابل ذکر است ،در مطالعه انجام شده توسط
García-Marín

و  ،González-Feriaبه این نتیجه

رسیدند که روش روتین  EEGروش مناسبي برای دریافت
اطالعات کافي به منظور پیگیری درماني به حساب نميآید.
همچنین گذاشتن الكترود ها به صورت اینتراکرانیال و عمقي را
روشي مناسب به منظوردریافت اطالعات کافي در صرعهای
گیجگاهي عمقي و ناحیه داخلي مغز در نظر گرفتند( .)12نتایج
این مطالعه همسو با مطالعهی حاضر بود و از طرفي ميتوان نتیجه
گرفت که معني دار نبودن مطالعهی حاضر ميتواند به دلیل
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محدودیتهای مطالعهی حاضر عبارت بودند از کم بودن تعداد

به صورت معني داری بیشتر بود ،همچنین نتیجه گیری این

نمونه ها و فقدان الكترولید اسفنوئیدال باشد یا شاید اگر در

مطالعه به این صورت بود که تفاوتي در تعدادی از موارد EEG

مطالعه حاضر از روشهای تهاجميتر مثل الكترودهای

و کلینیكي بین دو گروه وجود دارد اما هیچیک از آنها باعث

اینتراکرانیال و عمقي برای ثبت  EEGاستفاده ميشد نتایج

تمایز قطعي این دو مورد صرع از هم نبود و این مطالعه هم

متفاوتي داشته باشد .در مطالعه انجام شده توسط  Ebnerو

همسویي با مطالعه ما نداشت .با این حال براساس یافتههای

 ،Hoppeاطالعات موجهای ایكتال و اینترایكتال EEG

 Raghavendraو همكارانش  EEGهمچنان مهمترین ابراز

بیماران مبتال به اسكلروز گیجگاهي داخلي ( Mesial

بررسي بیماران  TLEدر میان روشهای بالیني و غیر تهاجمي

 )temporal sclerosisبررسي کرده بودند یافتههای EEG

بوده بوده وشرح حال ،معاینهی

بالیني ،تستهای

به این صورت بود که  %23بیماران موج  Spikeدر لوب

نوروفیزیولوژیک MRI ،و غیره الزم است به وسیله یافتههای

گیجگاهي مقابل داشتند و الگوهای موج شروع ایكتال به

 EEGتكمیل گردند تا بهترین تصمیم درماني برای بیماران

صورت ریتمیک موجهای  Theta، , Deltaو  Alphaبود و

اتخاذ گردد ( .)12همچنین در مطالعه  )63( Watanabeکه به

در ناحیه گیجگاهي همان طرف یا طرف مقابل دریافت

بررسي پاسخ  BOLDدر بیماران با صرع لوب گیجگاهي مزیال

ميشد( .)15این نتایج با نتایج حاصل از مطالعهی حاضر غیر

پرداخته بود ،به این نتیجه رسیدند تغییرات همودینامیک در لوب

همسو بودند به این صورت که همانطور که در جدول  6آمده

گیجگاهي مزیال در زمان

interictal epileptic

است ،در صرع نوع گیجگاهي داخلي موج شروع ایكتال%63 ،

 dischargesاز ناحیه تمپورال بر روی اسكالپ ثبت ميشود،

امواج از نوع  Spikeیا  %66/2،sharpاز نوع دلتا و  %32از نوع

همچنین تغییرات کمياز پاسخ  BOLDدر لوب نئوکورتیكال

تتا  ،همچنین  %66/2از نوع  Alphaو  Betaبودند .در مطالعه

همان طرف پیدا شد.

انجام شده توسط  ،)19( Ebersoleنتیجه گرفته شد که EEG

این مطالعه جزو اولین مطالعات در ایران است که طي آن به

به تمایز بین موج شروع ایكتال در بین بیمارن مبتال به صرعهای

بررسي و مقایسه دو صرع گیجگاهي داخلي و خارجي بر اساس

نوع گیجگاهي نئوکورتیكال با صرع نوع هیپوکامپ کمک

 EEGبیماران مبتال به صرع گیجگاهي پرداختیم ،همچنین

کننده است که با مطالعه ما همسو نبود .در مطالعه انجام شده

مطالعه مشابهي شبیه به این مطالعه وجود ندارد که دو صرع لوب

توسط  Terenceو همكارانش( )18که شبیه به مطالعه ما بود و

گیجگاهي مزیال و خارجي را بصورت گسترده بر اساس

به مقایسه  mTLEو  nTLEبه واسطه یافتههای  EEGو

اطالعات  EEGبررسي کند .با توجه به نتایج مطالعه ماEEG ،

دادههای دموگرافیک پرداخته بود به این صورت که  52نفر

روش مناسبي برای تشخیص صرع لوب گیجگاهي ميباشد ولي

شامل  31مورد  mTLEو  12مورد  nTLEدر این مطالعه

از جهت افتراق نوع صر ع گیجگاهي داخلي و خارجي از هم

شرکت کردند ،نتایج این مطالعه حاکي از آن بودند که سابقه

ناتوان ميباشد و به منظور افتراق این دو صرع بررسي  EEGبه

 FCیا  Febrile convulsionدر کودکي در mTLE

تنهای کمک کننده نیست و نیازمند روشهای تشخیصي دیگر

بیشتر بوده است و اختالف معني داری در ناحیه ایجاد کننده

مانند الكترودهای عمقي و اینتراکرانیال و  PETو SPECT

تشنج  ،امواج اینترایكتال در  EEGوجود نداشت ،همچنین کج

است .شاید از بررسيهای دیگر مانند سمیولوژی و عالیم آنها

شدن صورت و حرکات اتوموتور در ابتدای تشنج در 6مورد از

در هنگام تشنج بتوان وجه افتراقي بدست آورد و همچنین قابل

گروه  nTLEاتفاق افتاده بود و از طرفي اتوماتیسم دهاني

ذکر است با توجه به کمبود مطالعات مشابه برای تعیین

زودرس در نوع داخلي تمپوال بیشتر رخ داد ،امواج Alpha

راهكارهای نوین تشخیصي ،مطالعات بیشتری در آینده نیاز

و  Betaو  Sharpدر فاز ایكتال در گروه بیماران mTLE

است.

26  سال،3  شماره،89 شهریور-مرداد
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Abstract
Introduction: Epilepsy is one of the most common diseases in the brain.
Determination and comparison of changes in the electroencephalographic
pattern in the ictal and intercetal phases of patients with epilepsy of the
internal temporal lobe and epilepsy caused by other lesions outside the
temporal lobe (neocortex).
Materials and Methods: this cross-sectional study was conducted on 80
patients with internal and external temporal lobe epilepsy. Then, EEG
monitoring was performed and EEG results were compared in two groups of
internal and external temporal epilepsy.
Results: There was no significant difference in the type of seizure, history of
tumor or trauma or hypoxia, duration of seizure between two groups of
patients (internal and external temporal lobe epilepsy) (P>0.05). The
location of the beginning of the ictal wave in 52.5% of the patients was in
the left temporal region and the beginning of the ictal wave in 58.75% of the
patients was Slow wave, and there was no significant difference between the
two groups regarding the location and wave of the beginning of the ictal.
Conclusion: According to the results, EEG is an appropriate method for the
detection of temporal lobe epilepsy, but it does not help to differentiate the
type of internal and external temporal epilepsy. To distinguish between these
epilepsy, EEG alone is not helpful and requires other diagnostic methods.
Key words: focal epilepsy resistant to treatment, EEG, mesial temporal lobe
epilepsy.
Acknowledgement: There was no conflict of interest.

