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Summary

An electroencephalogram (EEG) as applied in the routine diagnostic procedures in
patients with epilepsy is usually recorded to:
search for epileptiform discharges in order to confirm (the susceptibility for) seizures;
analyze the localization and type of epileptiform discharges in order to obtain
information on the epilepsy syndrome;
examine the frequency of ictal discharges within a certain period in order to obtain
information on the impact of the epilepsy in daily life.

The studies in this thesis examine whether the calculation of the frequency of interictal
epileptiform discharges (IEDs) in an EEG can supply additional useful information. The
studies are performed in the setting of a tertiary epilepsy center. It is first examined
whether the IED frequency can be a marker of epileptogenicity, to be changed by vagus
nerve stimulation or by a ketogenic diet as antiepileptic therapies. Can a change in IED
frequency predict or at least confirm which patients respond to the therapy? Secondly,
it is examined if a higher IED frequency is correlated to worse cognitive abilities in
children with epilepsy. Most studies in the second part focus on children with benign
focal epilepsies. These are epilepsy syndromes known with high frequency of IEDs and
low seizure frequency. Learning disabilities are reported in several studies, especially in
rolandic epilepsy (the most common type of benign focal epilepsies).

Chapter 1 is an introduction, providing background information and introducing the
two research topics: the use of the IED frequency as a marker for the outcome after
therapy change, and the use of the IED frequency as a marker for cognitive outcome.

In chapter 2 the results of a prospective study in 19 patients suffering from severe
childhood epilepsies treated for 2 years with vagus nerve stimulation (VNS) are
presented. For the group as a whole, no changes in IED frequency were observed in a
30 minute EEG in wakefulness at 6 months, compared to baseline. At 6 months, 3
patients were clinical responders ( 50% seizure reduction), however without clear
decrease in IED frequency. Three more EEGs were recorded with intervals of 6 months,
until the end of the study at 2 years VNS treatment. The IED frequency did not change.
A significant correlation between the mean IED frequency (from 4 EEGs post VNS) and
prospectively counted seizure frequency within 2 years was demonstrated. IEDs
occurring in series of spike waves were most strongly correlated with seizure frequency
(R=0.74). The study shows that the IED frequency is a candidate marker for
epileptogenicity in these patients.

In chapter 3 the usefulness of calculating IED frequency in a prospectively examined
heterogeneous group of 34 epilepsy patients (children and adults) treated with a
ketogenic diet (KD) is examined. Twenty four hour EEG recordings pre and post
treatment enabled to examine the effects of the KD on the IED frequency in
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wakefulness as well as in sleep. The objective was the prediction of the future effect of
the KD in individual patients at an early moment (at 6 weeks of treatment). Because the
diet is a burden, early useful information to decide on (dis)continuing the diet, is
welcome. Nocturnal decrease of IEDs at 6 weeks was related to being a responder to
the KD. However, at individual level, the IED changes could not reliably predict which
patients should be encouraged to continue the diet. Because a clear seizure reduction
was obvious in the second month of KD treatment in all responders, seizure counts
should be best used for this decision.

Chapter 4 presents the results of a cross sectional study correlating the outcomes on
several cognitive tests with IED frequency and other IED characteristics in 24 hour EEGs
in 182 children with different epilepsy syndromes. A higher IED frequency in
wakefulness was associated with worse performance on central information processing
speed, short term verbal memory and visual motor integration, independently from
other epilepsy related characteristics. The frequency of nocturnal IEDs only contributed
partially to a slower central information processing speed. There were no large
additional effects of other IED characteristics (localization, distribution, serial spike
wave complexes). The effects of IED frequency within specific syndromal diagnoses
could not be examined because of too small subgroups.

In Chapter 5 a study in a homogeneous group of 26 children with rolandic epilepsy is
described. Twenty four hour EEGs, reading tests, and IQ measurements were
performed. The group of children had a significant mean educational delay in reading
compared to existing data on normal development. A larger delay in reading sentences
was correlated to a higher nocturnal IED frequency. Verbal IQ was negatively correlated
to nocturnal IED frequency. The possible causal relationship between IED frequency
and language impairment is discussed.

Chapter 6 presents a 2 year prospective follow up study in 26 children with benign
focal epilepsies (mainly rolandic epilepsy), focusing on cognitive outcome and IED
frequency changes over time. The cognitive function estimated to be most likely to
change together with the IED frequency was chosen as outcome parameter: the central
information processing speed (CIPS). At baseline, a lower CIPS was correlated with a
higher IED frequency in wakefulness. At follow up, changes in CIPS accompanied
changes in IED frequency in wakefulness in the same direction. There was a higher
probability of ongoing IEDs at two years follow up in those patients that had had a
baseline EEG with a high IED frequency, multifocal localization and/or serial spike wave
discharges. The chapter discusses the consequences of this finding. It is recommended
that controlled intervention trials should be performed in patients with benign focal
IEDs with cognition as outcome. At first patients with high IED loads, proven cognitive
difficulties and without treatment indication for seizures should be included in such
trials.
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In Chapter 7 methods to quantify IEDs are scrutinized. First a method used in daily
clinical practice that categorizes the IED frequency is examined on efficiency, reliability
and overall satisfaction. The method showed an acceptable interobserver agreement.
The outcome of the quantification in the EEG report was most used for decisions on the
syndromal diagnosis or to observe changes in consecutive EEGs in patients known with
high IED frequencies (electrical status epilepticus of slow wave sleep (ESES), or epileptic
encephalopathies). Second, for the purpose of future research, several methods to
decide to change in IED frequency in successive EEGs of individual patients with benign
focal IEDs were examined. Changes had to be observed in a dataset of 22 EEGs at
baseline and 22 EEGs at follow up. The method that best met all conditions was the
calculation of IEDs by visual inspection, with a twice scored baseline EEG to define the
limits for change.

Chapter 8 discusses the combined findings of the studies and advices on further
research. Based on the results of the studies on IED change after vagus nerve
stimulation and ketogenic diet, it is concluded that IED reduction is difficult to use as
outcome parameter in treatment trials, because of methodological challenges and
general low impact of these treatments on IED frequency. New studies should be
designed with caution and are best performed in homogeneous patient groups with
epilepsy syndromes known with frequent IEDs. The aim of such studies should be to
predict the future therapeutic effect in individual patients. Other markers of
epileptogenicity for the use in such studies should be explored, such as transcranial
magnetic stimulation (TMS).
The studies on IEDs and cognition in children added to the growing evidence of a
(possibly causal) relationship between IEDs and cognitive impairments. It is discussed
that controlled intervention studies should be performed, with cognitive improvement
as main outcome parameter in relation to IED frequency reduction. Besides
intervention studies, prospective longitudinal observations of functional as well as
structural changes in cognitive networks related to IEDs (and other epilepsy related
variables) are needed. Syndrome specific vulnerabilities of cognitive networks to IEDs
might exist. This kind of research needs technical and mathematical knowledge and
therefore collaborations in multidisciplinary research groups are necessary.
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Samenvatting

Een electro encephalografie (EEG) zoals toegepast in de routine diagnostiek bij
patiënten met epilepsie wordt gebruikt om:
naar epileptiforme ontladingen te zoeken om (de gevoeligheid voor) epileptische
aanvallen te bevestigen;
de lokalisatie en het type van de epileptiforme ontladingen te analyseren om
informatie te verkrijgen over de syndroomdiagnose van de epilepsie;
de hoeveelheid van ictale ontladingen binnen een bepaalde periode te onderzoeken
om informatie te verkrijgen over de impact van de epilepsie in het dagelijks leven.

De studies in dit proefschrift onderzoeken of het bepalen van de hoeveelheid
interictale epileptiforme ontladingen (interictal epileptiform discharges = IEDs) in een
EEG bruikbare aanvullende informatie kan opleveren. De studies werden uitgevoerd in
de setting van een derdelijns epilepsiecentrum.
Als eerste werd onderzocht of de hoeveelheid IEDs een marker van epileptogeniciteit
kan zijn, te veranderen door nervus vagus stimulatie of een ketogeen dieet als
antiepileptische therapie. Kan een verandering in de hoeveelheid IEDs voorspellen, of
tenminste bevestigen, welke patiënten goed op de therapie gaan reageren ?
Als tweede werd onderzocht of een grotere hoeveelheid IEDs gerelateerd is met
slechtere cognitieve vaardigheden bij kinderen met epilepsie. De meeste studies in dit
tweede deel focussen op kinderen met benigne focale kinderepilepsieën. Dit zijn
epilepsiesyndromen die bekend staan om grote hoeveelheden IEDs en lage
aanvalsfrequentie. Problemen met leren worden in diverse studies genoemd, vooral bij
Rolandische epilepsie (het meest voorkomende type van de benigne focale
kinderepilepsieën).

Hoofdstuk 1 is een introductie. Het geeft achtergrond informatie en introduceert de
twee onderzoeksonderwerpen: het gebruik van de hoeveelheid IEDs als een marker
voor uitkomst na verandering van therapie en het gebruik van de hoeveelheid IEDs als
een marker voor uitkomst op het gebied van cognitie.

In hoofdstuk 2 worden de resultaten van een prospectieve studie bij 19 patiënten met
ernstige kinderepilepsiesyndromen gepresenteerd, die 2 jaar met nervus vagus
stimulatie (NVS) werden behandeld. Voor de gehele groep werden geen veranderingen
in de hoeveelheden IEDs geobserveerd in een 30 minuten durend EEG in waak na
6 maanden, vergeleken met de baseline. Na 6 maanden waren 3 patiënten klinische
responders ( 50% aanvalsreductie), maar zij hadden geen duidelijke daling in de
hoeveelheid IEDs. Er werden nog 3 EEGs geregistreerd met intervallen van 6 maanden
tot het eind van de studie na 2 jaar NVS behandeling. De hoeveelheid IEDs veranderde
niet. Een significante correlatie tussen de gemiddelde hoeveelheid IEDs (van 4 EEGs na
de start van de NVS behandeling) en de prospectief getelde hoeveelheid aanvallen
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werd aangetoond. IEDs die in reeksen piekgolven optraden waren het sterkst
gecorreleerd met de aanvalsfrequentie (R=0.74). De studie laat zien dat de hoeveelheid
IEDs een kandidaat marker voor epileptogeniciteit bij deze patiënten is.

In hoofdstuk 3 wordt het nut van het bepalen van de hoeveelheid IEDs in een
prospectief onderzochte heterogene groep van 34 epilepsiepatiënten (kinderen en
volwassenen) behandeld met het ketogeen dieet (KD) onderzocht. Vierentwintig uur
durende EEGs voor en na start van de behandeling maakten mogelijk dat zowel het
effect op de hoeveelheid IEDs in waak als in slaap kon worden onderzocht. Het doel
was om het toekomstige effect van het KD voor individuele patiënten op een vroeg
moment (na 6 weken behandeling) te voorspellen. Omdat het dieet zwaar is om vol te
houden, is vroege informatie waarop men kan baseren of het dieet al dan niet
gecontinueerd moet worden, zeer welkom. Een afname van de nachtelijke hoeveelheid
IEDs na 6 weken behandeling was gerelateerd met het zijn van een responder op het
KD. Maar op een individueel niveau, konden de IED veranderingen niet betrouwbaar
voorspellen welke patiënten aangemoedigd moesten worden om het dieet te blijven
volgen. Omdat een duidelijke reductie in aanvalsfrequentie in de tweede maand van KD
behandeling bij alle responders werd gezien, kunnen aanvalstellingen dus beter
gebruikt worden om dit besluit te maken.

Hoofdstuk 4 presenteert de resultaten van een dwarsdoorsnede studie die de
uitkomsten op verschillende cognitieve testen correleert met de hoeveelheid IEDs en
andere karakteristieken van IEDs in 24 uur EEGs van 182 kinderen met verschillende
epilepsiesyndromen. Een grotere hoeveelheid IEDs in waak was geassocieerd met
slechter presteren op de gebieden van het tempo van centrale informatieverwerking,
korte termijn verbaal geheugen en visuo motore integratie, onafhankelijk van andere
epilepsie gerelateerde karakteristieken. De hoeveelheid nachtelijke IEDs was alleen
maar deels gerelateerd aan een trager tempo van centrale informatieverwerking. Er
waren geen grote effecten van andere karakteristieken van de IEDs (localisatie,
distributie, reeksen piekgolfcomplexen). De effecten van de hoeveelheden IEDs per
epilepsie syndroomdiagnose konden niet goed onderzocht worden vanwege te kleine
subgroepen.

In hoofdstuk 5 wordt een studie bij een homogene groep van 26 kinderen met
Rolandische epilepsie beschreven. Vierentwintig uurs EEGs, leestesten en IQ metingen
werden verricht. De groep kinderen had een significante gemiddelde leerachterstand
bij het lezen in vergelijking met bestaande data van kinderen met een normale
ontwikkeling. Een grotere achterstand voor het lezen van zinnen was gecorreleerd met
een grotere hoeveelheid nachtelijke IEDs. Het verbale IQ was negatief gecorreleerd met
de nachtelijke hoeveelheid IEDs. Een mogelijk causaal verband tussen de hoeveelheid
IEDs en taalproblemen wordt bediscussieerd.
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Hoofdstuk 6 presenteert een 2 jaar durende prospectieve studie bij 26 kinderen met
benigne focale epilepsieën (met name Rolandische epilepsie) of met IEDs typisch voor
een benigne focale epilepsie maar zonder geobserveerde aanvallen, die focust op
veranderingen in cognitieve uitkomst en veranderingen in IEDs in de tijd. De cognitieve
functie waarvan ingeschat werd dat deze het meeste kans maakte om te veranderen
tegelijkertijd met de hoeveelheid IEDs werd gekozen als uitkomst parameter: de
snelheid van centrale informatieverwerking (central information processing
speed=CIPS). Op de baseline was een lagere CIPS gecorreleerd met meer IEDs in waak.
In het vervolg van de studie gingen de veranderingen in CIPS gepaard met
veranderingen in de hoeveelheid IEDs, in dezelfde richting. Patiënten die een baseline
EEG hadden met grote hoeveelheid IEDs, multifocale IEDs en/of reeksen
piekgolfcomplexen hadden een grotere kans om na 2 jaar nog steeds IEDs in het EEG te
hebben dan de andere patiënten. In het hoofdstuk worden de consequenties van de
bevindingen bediscussieerd. Er wordt geadviseerd interventie studies te gaan opzetten
bij patiënten met benigne focale IEDs, met cognitie als uitkomstmaat. Als eerste zouden
patiënten met grote hoeveelheden IEDs, bewezen cognitieve problemen en zonder
behandelindicatie voor aanvallen geïncludeerd moeten worden in zulke studies.

In hoofdstuk 7 worden methoden onderzocht om de hoeveelheid van IEDs vast te
stellen.
Ten eerste werd een methode die gebruikt wordt in de dagelijkse praktijk en die de
hoeveelheid van IEDs in categorieën indeelt, bekeken. Deze methode werd beoordeeld
op efficiëntie, betrouwbaarheid en algemene tevredenheid. De methode had een
acceptabele overeenkomst tussen twee verschillende beoordelaars. De uitkomst
geleverd door deze methode in het EEG verslag werd vooral gebruikt om beslissingen te
nemen over de epilepsie syndroomdiagnose, of om veranderingen in opeenvolgende
EEGs te beoordelen bij patiënten die bekend zijn met grote hoeveelheden IEDs (met
een electrische status epilepticus in de slaap = electrical status epilepticus of slow wave
sleep = ESES, of met epileptische encephalopathieën).
Ten tweede, met het oog op gebruik voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek,
werden diverse methoden bekeken die besluiten tot verandering in de hoeveelheid
IEDs in opeenvolgende EEGs van individuele patiënten met benigne focale IEDs.
Veranderingen moesten worden geobserveerd in een dataset van 22 EEGs op de
baseline en 22 EEGs na follow up. De methode die het beste aan alle voorwaarden
voldeed was het bepalen van de hoeveelheid IEDs door visuele inspectie, met een
tweemaal gescoorde baseline om de grenzen voor verandering vast te stellen.

Hoofdstuk 8 bediscussieert de gecombineerde bevindingen van de studies en adviseert
over toekomstig onderzoek. Gebaseerd op de resultaten van de studies aangaande
veranderingen in de hoeveelheid IEDs na nervus vagus stimulatie en ketogeen dieet,
wordt geconcludeerd dat verandering in de hoeveelheid IEDs een lastige uitkomstmaat
is om te gebruiken in onderzoeken die een behandeling evalueren, omdat er
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methodologische uitdagingen zijn en er in het algemeen een lage impact van deze
behandelingen op de hoeveelheid IEDs was. Nieuwe studies moeten worden ingezet
met voorzichtigheid en dan het beste in homogene patiëntengroepen met epilepsie
syndromen bekend met frequente IEDs. Het doel van dergelijke studies moet het
voorspellen van het toekomstige therapeutische effect zijn bij individuele patiënten.
Andere markers van epileptogeniciteit voor de toepassing bij degelijke studies moeten
worden bekeken, zoals transcraniële magneetstimulatie (TMS).
De studies over IEDs en cognitie bij kinderen, voegden iets toe aan het groeiende bewijs
van een (mogelijk causaal) verband tussen IEDs en cognitieve problemen.
Beargumenteerd wordt dat gecontroleerde interventiestudies zouden moeten worden
uitgevoerd met cognitieve verbetering als belangrijkste uitkomstmaat, in relatie tot
vermindering van de hoeveelheid IEDs. Naast interventiestudies, zijn prospectieve
longitudinale observatiestudies van functionele en structurele veranderingen in
cognitieve netwerken, gerelateerd aan IEDs (en andere epilepsie gerelateerde
variabelen), nodig. Er zouden syndroom specifieke kwetsbaarheden van cognitieve
netwerken voor IEDs kunnen bestaan. Voor dit type wetenschappelijk onderzoek is
technische en wiskundige kennis nodig. Daarom zijn samenwerkingsverbanden in
multidisciplinaire onderzoeksgroepen noodzakelijk.


