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ÖZET
Nöronal migrasyon bozukluklar›ndan biri olan periventriküler nodüler heterotopi s›k olarak epilepsiye neden olmakta ve kraniyal
manyetik rezonans görüntülemesi ile kolayl›kla tan›nabilmektedir. Bazen bu hastalarda psikiyatrik ﬂikayetler de eﬂlik edebilmektedir. Yaz›m›zda emosyonel stresle ortaya ç›kan parsiyel nöbetleri somatizasyon olarak de¤erlendirilerek psikiyatri taraf›ndan 10 y›ld›r takip edilen ve antidepresan kullanmakta olan 33 yaﬂ›nda bir kad›n hasta sunulmuﬂtur. Elektroensefalografi incelemesi normal olarak bulunan
hastan›n kraniyal manyetik rezonans incelemesinde bilateral periventriküler nodüler heterotopi saptanm›ﬂt›r. Karbamazepin tedavisi ile
nöbet kontrolü sa¤lanm›ﬂt›r. Olgumuzda oldu¤u gibi beyinde bilateral lezyon olsa bile parsiyel nöbetler görülebilmekte ve nöbet kontrolü sa¤lanabilmektedir. Somatoform ﬂikayetleri olan hastalardan öykü al›n›rken yak›nmalar›n›n epileptik nöbet olabilece¤i ak›lda tutulmal› ve hastalar bu aç›dan sorgulanmal›d›r.
Anahtar Kelimeler: Periventriküler nodüler heterotopi, epilepsi, motor.

ABSTRACT
A Case with Bilateral Periventricular Nodular Heterotopia Diagnosed as Depression
Melek Kandemir, Zerrin Pelin, Cem ‹smail Küçükali, Nuriye Y›lmaz
Clinic of Neurology, Erenkoy State Hospital for Mental Health and Diseases, Istanbul, Turkey

Periventricular nodular heterotopia is a form of neuronal migration abnormality. Periventricular nodular heterotopia can easily be recognized by cranial magnetic resonance imaging. The most common clinical appearance is epileptic seizures. In some cases, symptoms are accompanied with psychiatric complaints. In this article, we report a 33-year-old female with complaints of left-sided paresthesia induced by emotional stress. She had been followed at an outpatient psychiatry clinic for about 10 years with the diagnosis of
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somatization disorder. Her electroencephalography recordings -awake as well as during sleep- were found to be normal. The cranial
magnetic resonance imaging showed bilateral periventricular nodular heterotopia. Her seizures were controlled with carbamazepine
treatment. Partial epileptic seizures might also be observed, even though the cerebral heterotopic lesions are bilateral. When a history is obtained from a patient with somatoform complaints, it should be kept in mind that these symptoms might be seizures, and
the patient should be questioned accordingly.
Key Words: Periventricular nodular heterotopia, epilepsy, partial, motor.

G‹R‹ﬁ
Heterotopi, normal beyin hücrelerinin anormal bir lokalizasyonda yerleﬂmesiyle karakterize kortikal geliﬂim
malformasyonlar› olarak tan›mlanmaktad›r (1). Eriﬂkin korteksinde yer alan nöronlar, geliﬂim sürecinin baﬂlang›c›nda
ventriküler alan›n germinal tabakas›nda ortaya ç›kar ve serebral kortikal nöronlar›n büyük bölümü glial hücrelerin
yollar›yla birlikte yer de¤iﬂtirir. Periventriküler nodüler heterotopi (PNH)’de baz› nöronlar›n migrasyonunda tam kay›p söz konusudur. Bu nöronlar ventriküler alanda yumak
ya da nodüller ﬂeklinde o bölgeye ait olmayan farkl› nöronlar halinde kal›r. PNH ilk kez Tüngel taraf›ndan 1857 y›l›nda postmortem inceleme ile saptanm›ﬂ olup nöronal
migrasyon bozukluklar›n›n en hafif ﬂekli olarak kabul edilmektedir (2-4).
Heterotopik nöronlar unilateral veya bilateral, difüz
veya lokal, subependimal veya subkortikal, subependimal
bölgeden subkortikal bölgeye uzanacak ﬂekilde yerleﬂim
gösterebilmektedir (1). Subkortikal nodüler heterotopi
gri madde kitlelerinin göç yolaklar›n›n üzerinde da¤›n›k
olarak yerleﬂmesi, PNH ise heterotopik gri maddenin
ventrikül duvarlar›nda subependimal yerleﬂimi ile karakterizedir (5).
Heterotopi manyetik rezonans görüntüleme (MRG)’de
korteksle ayn› sinyali vermesiyle tan›nabilmektedir. FDGPET görüntülemesinde heterotopi normal gri maddeyle
ayn› metabolik aktiviteye sahiptir. Epileptik nöbetlerin heterotopik korteks veya üzerindeki serebral korteksin her
ikisinden de kaynaklanabilece¤i bildirilmektedir (1).
PNH epilepsi ile s›kl›kla birlikte giden kortikal geliﬂim
bozukluklar›ndan biridir. Nöbet s›kl›¤› ve nöbet tipleri
de¤iﬂkenlik göstermektedir. Baz› hastalarda nadiren nöbet gözlenirken baz› hastalarda tedaviye dirençli s›k tekrarlayan nöbetler görülebilmektedir (6,7). Kesin olarak
lokalizasyon-nöbet iliﬂkisi saptanm›ﬂ hastalarda elektrofizyolojik bulgular s›kl›kla temporal ya da pariyeto-oksipital baﬂlang›c› göstermektedir. Psikojenik epileptik olmayan nöbet tan›s› alm›ﬂ olgular da nadir olarak bildirilmektedir (6,8).
Bu olgu, ﬂikayetlerinin psikojenik kökenli oldu¤unun
düﬂünülmesinden dolay› uzun süre tan› konulamamas› ve
hastalarda yanl›ﬂ olabilecek psikiyatrik tan›lardan kaç›nmak için nöbet öyküsünün daha iyi al›nmas› gerekti¤ini
vurgulamak için bildirilmiﬂtir.
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Otuz üç yaﬂ›nda kad›n hasta sol a¤›z yar›s›nda ve sol
kolda uyuﬂukluk ﬂikayetleri ile psikiyatri acil servisine baﬂvurdu. Uyuﬂuklu¤un sol a¤›z yar›s›ndan baﬂlayarak sol kola
yay›ld›¤› ve genellikle birkaç saniye sürdü¤ü bildiriliyordu.
Hastan›n yaklaﬂ›k 10 y›ld›r bu ﬂikayetlerle psikiyatri klinikleri taraf›ndan takip edildi¤i ö¤renildi. O dönemlerde yap›lan
nörolojik muayenesinin ve çekilen elektroensefalografileri
(EEG)’nin normal oluﬂu, ﬂikayetlerinin emosyonel stresle art›ﬂ› nedeniyle tablo somatizasyon olarak de¤erlendirilmiﬂ
ve tedavisi düzenlenmiﬂti. Acil poliklini¤imize de ﬂikayetlerinin yo¤unlaﬂmas› üzerine baﬂvurmuﬂtu. Hastan›n nöroloji uzman› taraf›ndan görülmesiyle al›nan ayr›nt›l› öyküde
baﬂlang›çta ortalama alt› ay arayla sadece stresli dönemlerinde ve gece uykuda ﬂikayetlerinin oldu¤u, son bir y›ld›r
menstrüasyon dönemlerinde ve emosyonel stresle ortaya
ç›kt›¤› belirtildi. Hasta, uykuda ortaya ç›kan ﬂikayetlerini
kendisinin fark etti¤ini, yaklaﬂ›k beﬂ-yedi dakika kadar süren a¤›zdan baﬂlay›p sol kola yay›lan uyuﬂukluk sonras›nda
sol koldan baﬂlayan kas›lmalar›n›n oldu¤unu ifade ediyordu. Bu esnada siyanöze oldu¤u ve idrar inkontinans›n›n oldu¤u ö¤renildi. Gece ortaya ç›kan ﬂikayetlerinin tümüne
kas›lmalar›n eﬂlik etmedi¤i bildirildi. On y›l önce yap›lan
EEG tetkikinin normal olarak bulundu¤u belirtilen hastan›n
o zamandan beri psikiyatri poliklini¤inde takip edildi¤i, son
beﬂ ayd›r klomipramin tedavisi görmekte oldu¤u ve ﬂikayetlerinde düzelme olmad›¤› ö¤renildi.
Öz geçmiﬂinde miad›nda ve evde spontal vajinal yolla
do¤du¤u, prenatal ve postnatal dönemde bir sorun yaﬂanmad›¤› ö¤renildi. Travma, infeksiyon ve ateﬂli havale öyküsü bildirilmedi. Soy geçmiﬂinde epilepsi veya baﬂka bir nörolojik hastal›k öyküsü belirtilmedi. Hastan›n fizik muayenesinde ve nörolojik muayenesinde özellik saptanmad›.
Nöbetler, sekonder jeneralizasyonun zaman zaman eﬂlik etti¤i fokal sensöriyel-motor epileptik nöbetler olarak
de¤erlendirildi. Olgunun yap›lan kraniyal MRG’sinde her
iki lateral ventrikül korpus komﬂulu¤unda, derin periventriküler düzeyde, ventriküler korpus boyunca subependimal uzan›m gösteren, difüz, nodüler konfigürasyonda,
T1A ve T2A incelemelerde korteks ile eﬂ intensitede, heterotopik gri madde; solda biraz daha belirgin olmak üzere
her iki temporal horn komﬂulu¤unda nodüler form alan
gri madde ekspansiyonu belirlendi (Resim 1). ‹nteriktal dönemde yap›lan rutin EEG ve üç saatlik uyku EEG incelemesi normal bulundu. Yap›lan tüm kan tetkiklerinde herhan-
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TARTIﬁMA
PNH, kortikal malformasyonlar aras›nda en s›k görülenlerdendir. Yüksek çözünürlüklü MRG’leri PNH’nin tan›nmas›n›, özelliklerini ve beyindeki da¤›lma paternlerinin ortaya
konmas›na olanak sa¤lam›ﬂt›r (9). PNH heterotopinin periventriküler da¤›l›m›na göre, bilateral difüz simetrik ya da
asimetrik PNH, neokortekse uzan›m gösteren ya da göstermeyen bilateral fokal ve unilateral fokal PNH olarak s›n›fland›r›lm›ﬂt›r (7,10,11). Olgumuzda heterotopi bilateral
difüz simetrik da¤›l›m göstermekte olup, çok say›da gri
madde nodülü lateral ventriküllerin yan duvarlar› ve bilateral temporal horn komﬂulu¤unda yerleﬂim göstermekteydi.
MRG’de yayg›n bilateral patoloji olmas›na ra¤men olgumuzun parsiyel nöbetleri bulunmaktayd›. Battaglia ve
arkadaﬂlar›n›n bildirdi¤i olgu gruplar›nda bilateral simetrik
PNH grubunda bizim olgumuzda oldu¤u gibi fokal nöbetler bildirilmektedir (4). Ancak bu gruptaki hastalar›n nöbetleri oldukça s›k ve tedaviye dirençli olarak bildirilmektedir. Ünal ve arkadaﬂlar›n›n bildirdikleri sekiz olguluk seride
bilateral PNH’li olgular›n alt›s›nda s›k ve tedaviye dirençli
nöbetler tan›mlanm›ﬂ, bu olgular›n sadece ikisinde medikal tedaviye iyi yan›t elde edilmiﬂtir. (6). Olgumuzun nöbetleri çok s›k tekrarlamayan ve düﬂük doz karbamazepin
ile basit parsiyel nöbetler haline dönüﬂüm gösteren nöbetler ﬂeklindeydi. Bu nedenle olgumuzun, nöbetlerinin kolay
kontrol alt›na al›nmas› sebebiyle literatürdeki dirençli epileptik olgulardan farkl›l›k gösterdi¤i düﬂünüldü.
Battaglia ve arkadaﬂlar›n›n serisinde, bilateral simetrik
heterotopisi olan olgular›n EEG’lerinde bilateral asenkron
odaklar; unilateral heterotopisi olanlarda ise posterior bölgelerde heterotopiyle ayn› tarafta deﬂarjlar görüldü¤ü bildirilmiﬂtir (4). Bizim olgumuzda ise uyan›kl›k ve uyku EEG
incelemesi normal olarak bulunmuﬂtur.

Resim 1. Kraniyal manyetik rezonans görüntülemesinde incelemesinde, aksiyel ve koronal kesitlerde bilateral periventriküler subependimal nodüler heterotopi alanlar› görülmektedir.

gi bir özellik saptanmad›. Olgunun uyan›kl›k ve uykuda
EEG örnekleri Resim 2’de görülmektedir.
Hastan›n kullanmakta oldu¤u klomipramin kesilerek okskarbazepin tedavisi uyguland›, fakat baﬂ a¤r›s› ve bulant› gibi yan etkilerin görülmesi üzerine karbamazepin tedavisine
geçildi. Bir y›l süreyle takip edilen hastan›n sadece baz›
menstrüasyon dönemlerinde, çok k›sa süreli sol a¤›z yar›s›nda ve sol kolda uyuﬂukluk ﬂeklindeki nöbetleri karbamazepin
dozunun 800 mg/gün’e ç›kar›lmas›yla kontrol alt›na al›nd›.
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Battaglia ve arkadaﬂlar›, hastalar›n ço¤unda fotoparoksismal yan›t gözlemlemiﬂler ve bunun heterotopik alan
etraf›ndaki dokunun hiperekstabilitesinin, nodül ve korteks aras›nda resiprokal bir iliﬂkiye yol açarak ortaya ç›kard›¤›n› ileri sürmüﬂler, heterotopik nodüller ve komﬂu arkikortikal ve neokortikal alanlar› içeren anormal anatomik
devrelerin nöbet aktivitesi yaratabilece¤ini vurgulam›ﬂlard›r (4,7). Valton ve arkadaﬂlar›, nöbet baﬂlang›c›nda ve/veya nöbet süresince heterotopik ve kortikal yap›lar›n sinyalleri aras›nda korelasyon oldu¤unu göstermiﬂler; periventriküler heterotopik nöronlar ile kortikal nöronlar aras›nda
ba¤lant›lar oldu¤unu ileri sürmüﬂlerdir (2). Heterotopik ve
kortikal alanlar aras›nda erken etkileﬂimin nöbetin baﬂlang›c›nda ortaya ç›kt›¤› ve heterotopik dokunun bu uyar›m›n›n uzak kortikal yap›larda uyar›lm›ﬂ yan›tlar› indükledi¤ini
göstermiﬂlerdir (2). Olgumuzun nöbet semiyolojisine bak›ld›¤›nda santral ya da frontal kaynakl› olabilecek fokal sensöri-motor nöbetler olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Nöbetlerin baﬂlang›c› ile heterotopik nöronlar aras›nda birebir iliﬂ-

Turk Norol Derg 2010;16:114-118

Kandemir M, Pelin Z, Küçükali Cİ, Yılmaz N.

Periventriküler Nodüler Heterotopi

Fp2-F4
F4-C4
C4-P4
P4-O2
Fp2-F8
F8-T4
T4-T6
T6-O2
Fp1-F3
F3-C3
C3-P3
P3-O1
Fp1-F7
F7-T3
T3-T5
T5-O1
22:55:23
[00:21:17]

Montage: LONGITUDINALE-TC: 0.30 s

22:55:33
[00:21:27

Fp2-F4
F4-C4
C4-P4
P4-O2
Fp2-F8
F8-T4
T4-T6
T6-O2
Fp1-F3
F3-C3
C3-P3
P3-O1
Fp1-F7
F7-T3
T3-T5
T5-O1
02:41:17
[04:07:11]

Montage: LONGITUDINALE-TC: 0.30 s

02:41:47
[04:07:41]

Resim 2. Olgunun uyan›kl›k ve uykuda elektroensefalografi örnekleri.

ki kurman›n mümkün olmad›¤›n› bir kez daha vurgulamaktad›r. Bu farkl›l›¤›n sebepleri aras›nda lezyonlar›n da¤›l›m›n›n ve say›s›n›n rolü olabilece¤i gibi heterotopik nöronlar ile kortikal nöronlar aras›ndaki iliﬂkinin gücünde farkl›l›klar olabilece¤ini düﬂündürdü.
PNH’de en s›k görülen klinik tablo epileptik nöbetlerdir, psikiyatrik tablolar çok s›k bildirilen olgular de¤ildir. Japonya’dan epileptik nöbetlerin eﬂlik etmedi¤i, majör depresyon tan›s› konulan ve MRG’sinde bilateral periventriküler difüz nodüler heterotopi saptanan 55 yaﬂ›nda bir kad›n
hasta bildirilmiﬂtir (8). Ünal ve arkadaﬂlar› ise sekiz olgu-
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dan oluﬂan serilerinde anksiyete ve panik bozukluk tan›s›
alm›ﬂ epileptik bir hasta bildirimi yapm›ﬂlard›r (6). Olgumuzda ﬂikayetlerin emosyonel stresle ve menstrüasyon
dönemlerinde art›ﬂ göstermesi tablonun psikojenik orijinli
olabilece¤ini düﬂündürmüﬂ ve yanl›ﬂ tedavi uygulanmas›na
sebep olmuﬂtur. Sekonder jeneralizasyonlar›n uykuda geliﬂmesi ise bu nöbetlerin dikkate al›nmamas›na yol açm›ﬂt›r. PNH’li hastalarda klinik tablolar›n, EEG bulgular›n›n ve
heterotopik nodüllerin da¤›l›m›n›n de¤iﬂkenlik göstermesi
hastalar›n idiyopatik jeneralize epilepsi, temporal lob epilepsisi ve hatta psikojenik epileptik olmayan nöbet tan›s›
almalar›na yol açabilmektedir. Nöbet öyküsünün detayl›
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bir ﬂekilde al›nmamas›, görüntüleme tekniklerine baﬂvurulmamas› ve EEG bulgular›n›n irdelenmemesi PNH olgular›nda epileptik nöbetlerin iyi tan›nmamas›na ve yanl›ﬂ tedavilere sebep olabilmektedir.
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