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GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Teknoloji ilerledikçe tıp alanında da buna paralel geliĢmeler olmakta, hastalıkların
teĢhisi ve tedavisi gün geçtikçe kolaylaĢmaktadır. Hastalıkların tanısında ve tedavisinde
cihazların önemi artmaktadır fakat ülkemizde bu cihazların bakım ve kalibrasyonunu yapan
teknik eleman yok denecek kadar azdır.
ĠĢte EEG cihazı bunlardan bir tanesidir ve bu modül ile bir EEG cihazının en belirgin
arızalarını, bakımını ve kalibrasyonlarının nasıl yapılacağını öğrenerek ülkemizdeki bu
eleman açığının azaltılmasında büyük bir destek sağlayacaksınız.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1
AMAÇ
Bu öğrenme faaliyetini baĢarı ile tamamladığınızda EEG (Elektroansefalografi)
arızalarını standartlara uygun ve hatasız giderebileceksiniz.

ARAġTIRMA


Ġnternet ortamında arama motorlarına EEG ya da elektroansefalografi yazarak
bilgi edininiz.



EEG çekimi yapan hastanelere giderek EEG cihazının ünitelerinin neler
olduğunu araĢtırınız.



Hastanelerdeki EEG çekimi yapan personelden bağlantı kutusunda oluĢabilen
arıza ve çözüm yolları hakkında bilgi toplayınız.



ToplamıĢ

olduğunuz

bu

bilgileri

rapora

dönüĢtürüp sınıf

içerisinde

arkadaĢlarınız ile tartıĢınız.

1. EEG CĠHAZININ BLOK YAPISI
EEG, beynin elektriksel aktivitesini gösteren ve kâğıt veya ekrana görüntü Ģeklinde
kayıt edilmiĢ gösterimleridir. EEG tanımı için daha detaylı bilgi EEG cihazında kurulum
modülünde yer almaktadır.
Sistemin çalıĢması basitleĢtirilmiĢ bir blok Ģema üzerinde çalıĢarak anlaĢılabilir. Belli
bir EEG cihazında üreticinin sağladığı detaylı blok diyagramı ve Ģema üzerinde çalıĢmak
gerekir. ġekil 1.2‟de bir EEG nin basitleĢtirilmiĢ blok diyagramı görülmektedir. 20 elektrot
hastanın kafasına yerleĢtirilmiĢ ve bunlar sekiz farksal giriĢli ön yükseltecin giriĢlerine
anahtar seçmeli bağlanmıĢlardır (farksal giriĢ tek yönlü çıkıĢ). Sekiz çıkıĢ daha da
yükseltilerek 8 sürücü güç yükselteci tarafından kalem saptırıcılarına uygulanır. AĢağıdaki
Ģekillerde EEG blok diyagramları ve resimlerde de EEG cihazları görülmektedir.

Resim 1.1: Dijital EEG
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Resim 1.2: Portatif dijital EEG

Resim 1.3: 192 Kanallı dijital EEG

Resim 1.4: Telemetri EEG
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ġekil 1.1: EEG cihazının blok diyagramı
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ġekil 1.2: 8 Kanallı bir EEG sisteminin basitleĢtirilmiĢ blok diyagramı

ġekil 1.3: EEG telemetri sistemi blok diyagramı
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1.1. EEG Üniteleri
Analog bir EEG cihazının elektrot giriĢ paneli, hastanın baĢındaki elektrotların bağlı
olduğu kablolardan gelen sinyalleri alır ve elektrot seçici düğmelere ve amplifikatöre bağlı
kablolarla EEG‟ye nakleder. Tersine dijital bir EEG Cihazının giriĢ paneli sadece elektrot
kablolarından gelen sinyalleri almakla kalmaz, bunu bir kabloyla bilgisayara ya da monitöre
göndermeden önce bu sinyali güçlendirir.
Analog EEG cihazının sinyal seçme düğmeleri, her amplifikatöre bağlanacak
elektrodu seçmek için kullanılır. Dijital EEG cihazında elektrot seçimi bilgisayar yazılım
programıyla yönlendirilir.
EEG potansiyellerinin genliğinin ölçümünde ve amplifikatörler ile analog sistemde
yazıcıların çalıĢmasını kontrol etmek için bilinen bir voltajda kalibrasyon sinyalleri
kullanılır. Kalibrasyon sinyali, yazıcı çıktılarının, filtrelerin ve amplifikasyon kazancının
etkisini gösterdiği kare dalga sinyalidir. Bu amaçla harici bir sinyal kaynağından, genliği
bilinen bir sinyal cihaza uygulanır. Tüm kanallarda saçlı deri ile amplifikatör arasındaki
yüzeyin yeterince iĢ gördüğünü kontrol amacıyla kısa bir deneme çekimi için aynı elektrot
çiftini tüm amplifikatör giriĢlerine bağlayarak analog EEG biyokalibrasyonu yapılabilir.
Dijital EEG biyokalibrasyonu, her kayıt kanalındaki aynı elektrot çiftini göstererek aynı
Ģekilde gerçekleĢtirilir; ancak, bazı ticari sistemler hâlen sanki gerçekte tüm amplifikatörleri
temsil ediyormuĢ gibi sadece bir amplifikatörün çıktısını göstermektedir.
Her EEG kanalı kaydı bir diferansiyel amplifikatörün çıktısıyla oluĢturulur. Her
diferansiyel amplifikatörün iki sinyal terminali EEG amplifikatörleri sadece sinyal
terminalleri arasındaki voltaj farkını artırır; iki sinyalde görülen birbirinin aynı olan voltajlar
yükseltilemez ve düz bir çizgi çıktısı EEG amplifikatörleri 1.sinyalin 2.sinyalden daha
negatif olması hâlinde sinyalin yukarı doğru sapmasına yol açacak Ģekilde ayarlanmıĢtır.
Eğer birinci sinyal ikinciden daha pozitif olursa, o zaman sinyal aĢağıya doğru sapma yapar.
Analog filtreler seçilen frekanslardaki sinyallerin amplitütünü azaltır. DüĢük ve
yüksek frekans filtreleri, çok yavaĢ ve çok hızlı dalgaları ortadan kaldırmak, böylelikle en
fazla klinik önem taĢıyan frekans yelpazesini seçmek için kullanılır (0.5-30 Hz).
Analog EEG cihazlarının yazıcı birimleri saçlı deriden kaydedilen, yükseltilen ve filtre
edilen potansiyel değiĢiklikler tarafından harekete geçirilir. Kalemler aĢağıya ve yukarı
doğru hareket ederek genellikle 30 mm/saniyelik değiĢmeyen bir hızda yatay olarak hareket
eden bir grafik kâğıdına yazar.
Analog-dijital çevrimci, sürekli olarak değiĢen voltajı (yani analog sinyal) bir dizi
farklı sayısal değere dönüĢtürür. Analog sinyalin her saniye için kullanılan dijital değer
sayısına örnekleme hızı denir. Örnekleme hızı analog sinyalin içerdiği en hızlı frekanstan en
az iki kat değilse o zaman dijital sinyal analog sinyalde mevcut olmayan frekanslar
oluĢturacaktır (Nyquist teorisi).
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Dijital sinyal görüntüsü, kâğıt ya da monitör ekranı dahil bir bilgisayarın üretebileceği
herhangi bir okunabilir çıktı biçimini alabilir. Klinik yorum için dijital EEG‟nin rutin
görüntüsü geniĢ, yüksek çözünürlüklü bir bilgisayar ekranı kullanarak alınmalıdır. En az 100
veri noktası kullanarak geniĢliği 25 mm‟den az olmayan (analog EEG kâğıdında 30
mm/sn.ye karĢılık) bir ekranda 1 saniyelik kaydın gösterilmesi mümkün olmalıdır. Kanallar
arasında dikey aralık en az 15 mm olmalıdır. Ne var ki yeni cihaz alacak olanlar daha yüksek
standart aramalıdır. AĢağıdaki Ģekildeki cihaz analog EEG cihazıdır.

Resim 1.5: Örnek bir EEG’yi oluĢturan donanım

1.1.1. Elektrot GiriĢ Paneli
EEG kaydı yapılacak bir hastayı gözlemleyenler, elektrot kablolarının hastanın
baĢında yatağın yanındaki bir kutuya uzandığını saptayacaktır. Bu kutu bir elektrot giriĢ
panelidir (Aynı zamanda giriĢ paneli, giriĢ kutusu ya da fiĢ kutusu olarak da adlandırılır.).
KurĢun elektrot kablolarının ucundaki prizler (diĢi uç) giriĢ panelindeki (Aynı zamanda fiĢ
kutusu ya da giriĢ kutusu olarak da adlandırılır.) fiĢ yuvalarına takılır. Güvenlik amacıyla
elektrot kablolarının ucu diĢidir. Bu elektrik akımı bulunan bir duya takılmalarını ya da hasta
ile baĢka bir akım kaynağı arasında doğrudan temas sağlamasını olanaksız hâle getirir.
8

ġekil 1. 4: Elektrot giriĢ paneli

Her yuva, baĢın üzerindeki elektrodun yerleĢimini gösteren bir sembol ile
iĢaretlenmiĢtir. Doğru yuvanın seçilmesine yardımcı olmak için, yuvalar genellikle baĢı
temsil eden bir Ģema içine yerleĢtirilmiĢtir. Ek yuvalar, gerektiğinde ek elektrot
yerleĢtirilmesi için kullanılabilir. GiriĢ panelindeki her yuvadan çıkan teller, bir kablo içinde
EEG cihazına ulaĢır. GiriĢ panelinde ya bir empedans metre, ya da böyle bir ölçü aletine
elektrot tellerini giriĢ panelinden çıkarmadan elektrot empedansının ölçülmesini sağlayacak
bağlantılar bulunur.
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Resim 1.6: Elektrot giriĢ paneli

KurĢun kablonun 1 metreden uzun olmaması gerektiğinden [elektrik
giriĢlerini([interferans) en aza indirmek için)], giriĢ paneli hastanın yanında olur. ġaçlı deri
elektrotları ile analog amplifikatör arasındaki bağlantı kablolarının uzunluğu ne kadar kısa
olursa elektrik giriĢimi o kadar az olur.
Dijital EEG cihazlarında analog amplifikatörler, tipik olarak giriĢ panelinde yer
alırken analog cihazlarda amplifikatörler yazıcı Ģasesinde bulunur. Ancak analog EEG
cihazlarında bile giriĢ panelinden EEG cihazına giden kablo, hastanın baĢı ile giriĢ paneli
arasındaki kablodan daha uzun olabilir, çünkü elektriksel olarak yalıtılmıĢtır ve giriĢimleri
alma olasılığı düĢüktür. Hasta için yalıtılmıĢ kayıt odası kullanılan laboratuvarlarda giriĢ
paneli odada bulunmalıdır. Eğer analog ya da dijital EEG cihazı yalıtılmıĢ odanın dıĢındaysa
kablo yalıtımdaki bir açıklıktan EEG cihazına kadar uzatılır.

Resim 1.7: Elektrot giriĢ panelinden gelen elektrotların hastaya bağlanması
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ġekil 1.5: Mini elektrot bağlantı kutusu

1.1.2. Analog EEG Cihazı Sinyal Seçme Düğmeleri
Tüm analog EEG cihazlarında ana seçici düğme yanında her kanal için ayrı bir sinyal
seçme düğmesi vardır.
Bu düğmeler, her kanalı aĢağıdaki parçalara bağlamakta kullanılır:

Kalibrasyon sinyallerine

Bir veya daha fazla kayıt elektroduna

Toprak hattına bağlamak


Tek tek kanal seçici düğmeler: Mekanik bir döner düğme, basma düğmesi
veya kaydırmalı düğmeden oluĢur. 21‟den fazla pozisyonu vardır. Ayrıca her
kanalla ilgili tek tek elektrotlar, hareketli imleci olan bir ekran monitörü
kullanarak her kanal için programlanabilir.



Ana elektrot seçici düğme: Özgül elektrot kombinasyonlarını (montaj) tüm
amplifikatörlerin giriĢ terminaline bağlamak için kullanılır. “hard-wired” ya da
programlanabilir bir ana kumanda düğmesi her kombinasyon için sadece bir
ayar içerir ve tek tek kanal seçilmesi ile zaman kaybını azaltır. Standart elektrot
kombinasyonları kullanarak yapılan rutin kayıtlarda da bu yararlıdır.



Kanal giriĢ seçenekleri: Dört tiptir. Bunlar:



Kalibrasyon pozisyonunda, kalibrasyon sinyal kaynağı amplifikatör giriĢine
bağlanır.



GiriĢ panelindeki her yuva, toprak elektrodu giriĢ noktası hariç, herhangi bir
amplifikatör giriĢine bağlanabilir. Aynı elektrot birden fazla amplifikatör
giriĢinde seçilebilir. Ancak aynı elektrot bir amplifikatörün mevcut iki giriĢinde
de seçilirse, sinyaller kısa devre yapar, kesilir ve kalem düzeneği bir çizgi çizer.

11

ġekil 1.6: Elektrot seçim düğmeleri



Ġki veya daha fazla elektrot kombinasyonu bir amplifikatörün aynı giriĢinde
seçilebilir. Fiziksel olarak aynı amplifikatör giriĢine bağlanan bu çoklu elektrot
seçimi sıklıkla bir “averaj referansı” oluĢturmada kullanılır. “Averaj” terimi tek
tek her elektrot kaydedilen voltaj sinyallerine eĢ olarak katkı yaptığı için
kullanılmaktadır.



Toprak elektrodu bir amplifikatöre giriĢ olarak seçilebilir ve giriĢi
amplifikatörün toprak hattına bağlayarak hastanın toprak hattına bağlanıp
bağlanmamasında bağımsız olarak etkili bir biçimde akım giriĢi kapatılır.

1.1.3. Amplifikatörler
EEG amplifikatörleri iki esas amaca hizmet etmek üzere tasarlanmıĢtır: Diferansiyel
diskriminasyon ve amplifikasyon. Diskriminasyon, amplifikatörün giriĢ 1 ve 2‟sine bağlanan
amplifikatör elektrotları arasındaki elektrik potansiyel farklılıklarını ortaya çıkarırken her iki
giriĢ için ortak olan potansiyelleri seçip reddetme yeteneğidir. (Ortak mod rejeksiyonu
“Common mode rejection” olarak adlandırılır.). Amplifikasyon, potansiyel farklılıklarının
boyutlarını, analog EEG cihazının kalemlerini ya da dijital EEG cihazının analog-dijital
çevrimciyi hareket ettirebilecek bir düzeye çıkarır.
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ġekil 1.7: EEG elektrodundan alınan sinyali güçlendiren amplifikatör devresi



Diskriminasyon (Ayrım): EEG cihazının her amplifikatöründe iki giriĢ
terminali bulunur. Bunlara “giriĢ 1”ve “giriĢ 2” adı verilir. (Önceleri vakum
tüplerindeki gridler nedeniyle “grid 1” ve “grid 2” olarak isimlendirilirdi.). Her
terminale uygulanan potansiyel değiĢiklikler veya sinyaller aynı derecede,
ancak amplifikatörün toprak hattına göre ters yönde güçlendirilir (Amplifiye
edilir.). Bu, giriĢ 2‟ye uygulanan sinyalin polaritesini ters çevirerek dolayısıyla
giriĢe uygulanan sinyalden efektif olarak çıkartılmasıyla yapılır. Bu uygulama
biçimine “diferansiyel” veya “dengeli” amplifikasyon denir. Dolayısıyla bir
diferansiyel amplifikatör giriĢ 1 ve 2‟ye gelen sinyaller arasındaki farkı
güçlendirir, tüm biyoelektriksel kayıt aygıtlarında diferansiyel amplifikasyon
kullanılır.



Amplifikasyon: Amplifikatörler, giriĢler arasındaki voltaj farkını artırarak çıkıĢ
voltajının, analog EEG cihazının kalemlerini ya da dijital EEG cihazının
analog-dijital çevrimciyi hareket ettirmesini sağlar. EEG ve uyarılmıĢ
potansiyel amplifikatörleri biyolojik sinyal voltajını mikrovolttan, volta çıkarır.
Amplifikasyon kazanç terimi ile aynıdır.

1.1.4. Filtreler
Filtreler EEG‟den gelen görece yüksek veya düĢük frekanslardaki dalgaları dıĢlamak
için kullanılır. Böylelikle en önemli orta frekans aralığındaki dalgalar (1-30 Hz) net bir
biçimde ve bozulmadan kaydedilebilir. Filtreler EEG sinyalini diferansiyel amplifikatörden
tek uçlu ikinci bir amplifikatöre geçtikten sonra alır. Her filtreden geçtikten sonra sinyal tek
uçlu amplifikatör tarafından yeniden güçlendirilir.
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EEG cihazlarının üç çeĢit analog ve dijital filtresi vardır.




Alçak frekans filtreli: YavaĢ dalgaların genliğini azaltır.
Yüksek frekans filtreleri: Hızlı dalgaların genliğini azaltır.
Çentik filtreler: Elektrik hattı giriĢimlerini ortadan kaldırmak için dar bir
frekans aralığındaki dalgaların genliğini seçici olarak azaltır.

1.1.4.1. Dijital ve Analog Alçak Frekans Filtreleri
Alçak frekans filtresi sınır değer frekansı olarak sinüsoidal dalgaları üzerindeki veya
“zaman sabiti” olarak kare dalgalar üzerindeki etkisiyle ayırt edilebilir.
Alçak filtre frekans ayarı, sinüsoidal dalgalarının genliğinin sabit bir oranda azaldığı
sınır değer frekansını belirtir. FiltrelenmemiĢ sinyaldeki bu zayıflama oranı, eĢik ayarlardan
bağımsız olarak ayarlanır. Dolayısıyla 1Hz‟e ayarlanmıĢ bir alçak frekans filtresi 1 Hz‟lik bir
sinüsoidal dalganın genliğini, 5Hz‟e ayarlanmıĢ bir alçak frekans filtresi ise 5 Hz‟lik bir
sinüsoidal dalganın genliğini azaltır. ġekil 1.8‟de farklı analog filtre ayarlarının, farklı
frekanslardaki sinüs dalgaları üzerindeki etkileri gösterilmektedir.

ġekil 1.8: DeğiĢik frekanslardaki sinüs dalgaları üzerinde farklı filtre ayarlarının, bir
kalibrasyon sinyali ve EEG kaydının bir bölümü
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1.1.4.2. Yüksek Frekans Filtresi
Hızlı dalgaların büyüklüğünü azaltan etkisi, sabit bir oranla azalan dalga frekansı ile
belirlenir. Örneğin % 30.3 veya 3dB, %20 veya 2dB (üreticiye bağlı olarak) ġekil 1.8 ve
ġekil 1.9‟da, 15,35 ve 70 Hz‟lik yüksek frekans filtre ayarlarının etkisi gösterilmektedir. Bu
frekanslardaki sinüs dalgalarının genliği %20 2dB kadar azalmaktadır. Sınır değer
frekanslarının üstündeki sinüs dalgaları daha fazla azalır; sınır değerin biraz altında olanlar
da %20‟den az olmakla birlikte azalır. Bu iliĢkiler ġekil 9‟un altındaki Ģemanın sağ
tarafındaki eğrilerle özetlenmiĢtir.

ġekil 1.9: Farklı filtre ayarlarının, EEG’de kaydedilen frekans spektrumunu temsil eden
frekanslardaki sinüs dalgalarının genliğine etkisi

1.1.4.3. Faz Kayması
Filtrelerin sınır değer frekanslarına yakın frekans dalgaları arasındaki zaman iliĢkisini
de bozduğunu bilmek önemlidir. Her filtre bu dalgaları farklı sürelerde geciktirir ya da
ilerletir. Buna faz kayması ya da faz distorsiyonu denir. Çünkü görünürde bir dalga
formunun fazı zaman içinde ilerlemiĢ ya da gecikmiĢtir. Uzun süreli bir dalga formunun ya
da kare dalga sinyalinin baĢlangıç noktasına geri dönüĢ hızını etkileyen alçak frekans filtresi
aslında yavaĢ bir dalga formunun doruğunu (pik) zaman içinde geriye doğru götürmüĢtür.
Tersine bir kare dalga sinyalinin baĢlangıca göre ilk sapmasının hızını etkileyen yüksek
frekans filtresi, daha yavaĢ dalga formunun doruğunu zaman içinde geriye atar. Filtreler
dalga formları üzerinde daha güçlü etki yaptıkça filtrelerin yol açtığı faz kayması artar.
Filtrelemeden kaynaklanan faz kayması milisaniye aralığındaki bir epileptiform dikenin saçlı
deri üzerinde dağılması ya da uyarılmıĢ potansiyel dalga formlarının ölçümleri gibi olaylar
arasındaki zamanlama farklarının yorumunda önem kazanır.
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1.1.4.4. 60 Hz’lik Filtre
En sık görülen elektrik artefaktını yani alternatif akım kullanan cihazların yarattığı
giriĢimi ortadan kaldırmaya yardım eder. Bu filtre 60 Hz‟lik (50 Hz‟lik güç hattı frekansı
kullanan ülkelerde 50 Hz‟lik bir filtre kullanılır.) sinüs dalgalarının genliğini Ģiddetle azaltır.
Ancak bunu komĢu frekanslardaki dalgaların genliğini de bir miktar azaltmadan yapamaz
(ġekil 1.8 ve ġekil 1. 9).
60 Hz‟lik filtreler sadece neyin gözden saklanabileceğini tam olarak bilerek ve
giriĢime yol açan nedenlerin ortadan kaldırılması için gerekli tüm çabanın harcanmasından
sonra kullanmalıdır.
Bazı durumlarda, özellikle diğer cihazların yarattığı gürültülü kayıt ortamlarında,
giriĢim 60 ya da 50 Hz‟den baĢka bir frekanstan kaynaklanabilir. Diğer elektrik
bileĢenlerinden geçen ana akım (elektrik motorları gibi) giriĢimin frekansını değiĢtirir. Bu
durumda diğer cihazları duvar prizlerinden çıkarmak ya da gürültüyü dıĢlayacak baĢka EEG
cihazı filtreleri kullanmak gerekebilir.

1.1.5. Analog Yazıcı Birimleri
Analog yazıcı aygıtları amplifikatörün çıkıĢının dikey bir harekete çevrilmesini sağlar.
Analog EEG cihazlarının çoğunda bunu sağlayan, osilografik kalem yazıcılarıdır. Bir
osilografta, sabit mıknatısın çekim alanı içine yerleĢtirilmiĢ bir galvanometre bobini bulunur.
Böylelikle amplifikatör çıkıĢından gelen elektriksel potansiyel değiĢikliklerine yanıt olarak
bobin döner. Galvanometre bobininin gövdesi, yazılacak yüzeyin üzerinde sinyallerin
genliğine bağlı olarak EEG kâğıdının üzerinde yukarıya ve aĢağıya hareket ederek grafik
çizer. En sık kullanılan yazıcı aygıtları mürekkepli kalemlerdir. Diğer yazıcı aygıtlar
püskürtme mürekkep, karbon kâğıdı ve ıĢık veya ısı duyarlı (termal) kâğıtlardır.
Kâğıdı analog cihaz içindeki bir depolama kutusundaki katlanmıĢ kâğıt kümesinden
çeken kâğıt geçiĢ sistemi, bunu eĢit hızda yazıcı kalemlerin altında ve mürekkebin kuruduğu
ve kâğıdın en azından birkaç saniye incelenip sınıflandırılabildiği bir yüzeyden geçirir. Sonra
da yeniden katlandığı baĢka bir depolama kutusuna gönderir. Cihazların çoğunda tüm
dünyada önerilen 3cm/saniyelik kâğıt hızı kullanılır ve genellikle ek olarak daha yüksek
veya daha düĢük hız ayarları bulunur.
Fiziksel olarak kâğıt geçiĢ sistemi, bir motorla birlikte, kâğıdın kenar kısmından
sürtünme ile kâğıdı çeken bir makara ve diĢli aktarım sisteminden oluĢur.
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ġekil 1.10: Kalemlerin hatalı hizalanması

1.1.6. Sinyal Görüntüsü
Dijital sistemlerde kaydedilen sinyal çeĢitli görüntüleme araçlarına (Örnek:
osiloskoplar, kâğıt) kolayca çıktı olarak gönderebilirse de dijital analizin avantajlarından
yararlanmak için EEG‟nin incelenmesinde en pratik yol, bilgisayar üzerinde (monitör)
görmektir. EEG'nin görüldüğü bilgisayar monitörü geleneksel bir kalem yazıcı çıktısının
ürettiği görüntülerin kalite ve büyüklüğüne yakın olmalıdır. Bu nedenle rutin görsel inceleme
için daha geniĢ bir ekran küçüğe tercih edilir ve kaydın 1 saniyesi en az 25 mm‟lik (rutin
EEG 30 mm/sn.de) bir ekran geniĢliğini tutmalıdır. EEG görüntüsünün her saniyede, en az
100 veri noktasını içermelidir. Minimum gereksinimler 1024 noktanın yatay gösterimini
sağlayan monitörlerle karĢılanır. Ancak analog kalem yazıcıların kalitesini de elde etmek
için daha yüksek çözünürlük gerekir.

ġekil 1.11: EEG sinyalinin kaydı
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Resim 1.8: EEG çekimi esnasındaki ekran görüntüsü

Yeterli bir ekran görüntüsünün çözünürlüğü yüksek olmalı, titreme olmamalı ve geniĢ
bir alanı bulunmalıdır.

1.1.7. Analog Dijital Çevrimi
Dijital iĢlemeye uygun bir EEG sinyali üretilmelidir. Dijital iĢleme sürekli analog
sinyalin dijital sinyale dönüĢtürülmesiyle baĢlar. Dijital sinyal eĢit zaman aralıklarıyla bir
birinden ayrılmıĢ bir dizi farklı kesintili veri noktasını içerir. Bu dönüĢtürme bir analogdan
dijitale çevrimci (dönüĢtürücü) (ADÇ) aracılığıyla yapılır. ADÇ aslında yükseltilmiĢ analog
EEG sinyallerini almak için giriĢleri olan bir devre paneline monte edilmiĢ bir bilgisayar ipi
dizisidir. Analog sinyallerin dijital formda nasıl doğru bir biçimde yeniden üretileceğini
belirleyen üç önemli nitelik vardır.




1-Örnekleme hızı (saniye baĢına örnek)
2-Çözümlenebilecek genlik düzeyi sayısı (1 sayısıyla ayırt edilir.)
3-GiriĢ voltaj aralığı (ADÇ‟nin analiz için ayarlandığı analog amplifikatörlerden
gelen voltaj aralığı)
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ġekil 1.12: Farklı örnekleme hızlarının sinyal çözünürlüğü üzerindeki etkisi

1.1.8. Dijital Filtreleme
Dijital EEG analizinin en büyük avantajlarından biri EEG incelemesi sırasında filtre
ayarlamasının geriye dönük olarak yapılabilmesidir. Dijital filtrelemeye iliĢkin yaygın üç
yaklaĢım vardır:




1-Sonlu sinyal yanıtı
2-Sonsuz sinyal yanıtı
3-Hızlı fourier dönüĢümü

Ticari EEG sistemlerinin çoğunda geriye dönük EEG incelemesinde sonlu sinyal
yanıtı filtreleme kullanılır. Bu hesaplama açısından çok daha basittir ve fourier filtrelemeden
çok daha kısa iĢleme süresi gerektirir.

1.1.9. Dijital EEG Montaj Seçimi ve Montajın Yeniden Formatlanması
Analog EEG cihazlarının aksine, dijital EEG cihazları saçlı deri üzerindeki tek tek
dalga formlarının bölgesel dağılımının daha geniĢ bir Ģekilde incelenmesine olanak verir.
Saçlı deri üzerindeki uzamsal EEG dağılımının analizinde önemli araçlardan biri montajın
yeniden formatlanmasıdır.
Geleneksel uzamsal EEG analizi, elektroansefalografi uzmanının EEG‟nin
topografyasını zihinden oluĢturmasını gerekli kılar. Genellikle EEG‟nin üç ya da daha fazla
montajının görüntüsünü birleĢtirmekle buna ulaĢılabilir. Rutin kâğıt EEG uzamsal analizinde
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elektroansefalografi uzmanı EEG‟nin topografisinin farklı kayıt zamanlarında aynı olduğu
yönünde bir teorik varsayımda bulunur. Dijital EEG çeĢitli montajlar kullanarak aynı
devrenin analiz edilmesine olanak veren yeniden montaj formatlama özelliğiyle bu sorunu
atlatır. Bu, dijital EEG‟nin en büyük avantajıdır.
Her kanaldan gelen EEG sinyalinin, giriĢ 2‟deki elektrotta bulunan aktivitenin giriĢ
1‟den basitçe çıkarılması olduğu hatırlandığında, montajın yeniden formatlanması ĢaĢırtıcı
biçimde basitleĢir.

1.1.10. Dijital Veri Depolama ve TaĢıma
Dijital hâle getirilmiĢ EEG verilerin yasal amaçlarla saklanması gerekir. Gereken
depolama alanı, bilgi miktarına bağlıdır. Dijital hâle getirilmiĢ bilginin miktarı bit sayısıyla
ve örnekleme hızıyla belirlenir. Örnek olarak 32 kayıt kanallı bir EEG için yaklaĢık 50
Mb/saatlik bir kayıt alanı gerekebilir. Fakat dosya formatı ve veri sıkıĢtırma tekniğinin
türüne bağlı olarak değiĢiklik gösterir. Daha kalıcı bir depolama için EEG bilgisayarından
baĢka veri depolama aygıtlarına aktarılarak yapılır.
Günümüzde, kompakt disk (CD), DVD ya da DAT (dijital analog teyp) en geniĢ veri
kapasitesi olan en hızlı eriĢimi sunan ekonomik uzun süreli depolama aygıtlarıdır.
1.1.11. Elektrik Güvenliği
Biyoelektriksel kayıt sırasında hastalar ve sağlık çalıĢanları için temel sorun, ölümcül
elektrik çarpmalarıdır. Ancak, diğer potansiyel ölümcül tehlike ameliyathanede genel
anestezi uygularken oluĢabilecek yanabilir gazların patlamasıdır. EEG cihazı yanabilir. Bir
anestezik gaz kaynağının yanına yerleĢtirilirse EEG cihazının güç düğmesinin açılmasıyla
oluĢan bir kıvılcım sonucunda yanabilir, gaz patlaması gerçekleĢebilir.
En yaygın doğrudan elektrik çarpması tehlikesi genellikle aĢağıdaki üç sorundan
kaynaklanır:




Kayıt cihazının ya da prizinin topraklanmaması
Hastanın toprak bağlantısının düzgün yapılmaması
Elektrotların doğrudan hastayla ve duvar akımındaki gibi güçlü elektrik
kaynaklarıyla teması

Yakın zamanda, elektrot bağlantıları erkek yerine diĢiye çevrilmiĢtir. EEG, sağlık
çalıĢanı olmayan kiĢilerin yanlıĢlıkla elektrotları doğrudan duvar prizine soktukları ve
hastanın elektrik çarpması sonucunda ölmesine yol açtıkları birkaç ĢaĢırtıcı vaka olmuĢtur.
Tipik olarak hastadan geçebilecek tehlikeli akım Ģunlardan kaynaklanabilir:



Cihazdaki bir kısa devre
Cihazdaki kapasitif ya da endüktif akım kaçağı

Akım kaynağı ister kısa devre, ister kaçak akımdan olsun, hataya yönelik tehlike her
zaman ya düzgün topraklama yapmamak ya da topraklamanın yanlıĢ kullanılmasından
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kaynaklanır. Paradoksal görünmekle beraber, toprak elektrodunu hastanın üzerine
yerleĢtirmek elektrik çarpma tehlikesini sadece artırır. Toprak elektrodunun tek amacı
hastayı korumak değil gürültü kirlenmesini azaltmaktır.
Elektrik çarpmasının nedenleri Ģöyle sıralanabilir:





Elektrik çarpma riski akımın vücutta izlediği yola bağlıdır.
Kısa devre ve yetersiz toprak hattı
Akım kaçağı ve yetersiz toprak hattı
EĢit biçimde topraklanmayan cihazlar arasındaki elektrik akımı

EĢit biçimde topraklanmamıĢ iki ya da daha fazla cihaz arasındaki hastaya akım
geçme olasılığını en aza indirmek için aĢağıdaki kurallara mutlaka uyulmalıdır.





Hastaya bir seferde bir cihazdan fazlasının toprak hattını bağlamayınız.
Hastayla teması olan tüm cihazların tüm güç kablolarını, aynı topraklama
düzeyini paylaĢma olasılığını artırmak için, her zaman aynı prize takınız.
Birden çok cihaza bağlı bir hastada kayıt yaparken her zaman izolasyon giriĢ
paneli gibi akım sınırlandırıcı bir aygıt kullanınız.
GiriĢimi azaltmak için hastanın yatağının topraklanması gerekirse her zaman
diğer cihazlarla birlikte kullanarak topraklama yapınız.

1.2. EEG Güç Ünitesi ve Arızaları
Kayıt cihazından kaynaklanan artefaktların, elektrotlardan kaynaklanan artefaktlar
gibi cihazdan kaynaklanan artefaktların da serebral aktiviteden çok farklı dalga formlarının
birden ortaya çıkıĢı ile tanımlanabilir. Artefaktların kaynağı genellikle cihazın iĢlevsel bir
unsurundan bulunabilir. Modern EEG cihazlarının iki özelliği sorunu saptayıp çözmekte
kolaylık sağlar.



Cihazın birçok unsurundan gösterge ıĢıkları ve kolayca kontrol edilebilen
zorunlu voltaj göstergeleriyle elektriksel temas noktaları vardır.
Her kanalın bileĢenleri değiĢtirilebilir modüllerden yapılmıĢtır.

Bütün kanallarda görülen, cihazın herhangi bir unsurundan kaynaklanan artefaktlar
genellikle 60 Hz‟lik giriĢim ya da güç eksikliğine neden olur. Güç kesintisi EEG cihazında
atan sigorta ya da arızalı bir prizden kaynaklanabilir. DeğiĢtirilen sigorta yeniden atarsa güç
kaynağı arızalı olabilir.
Tüm kanallarda 60 Hz‟lik giriĢim;




Kayıt odasındaki güçlü bir giriĢim kaynağına,
Hastanın EEG cihazının toprak hattına bağlantısında kesinti veya arızaya,
Cihazın güç kaynağında veya diğer parçalarındaki hataya bağlı olabilir.

Tek tek kanalların bileĢenlerinin yol açtığı artefaktlar sadece hatalı kanal çıkıĢında
gözlenir ve giriĢ seçiminden bağımsız olarak sürer. Bu sorunların nedeni, bir kanalın
modüller bileĢeninin diğer kanala karĢılık gelen bileĢeniyle değiĢtirilerek bulunabilir.
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Örneğin, analog EEG cihazının bir kanalındaki 60 Hz‟lik artefakt, amplifikatörde bir sorun
olduğunu düĢündürüyorsa amplifikatörü o artefaktı göstermeyen baĢka bir kanalın
amplifikatörü ile değiĢtirerek durum anlaĢılabilir.

ġekil 1.13: EEG cihazının güç ünitesinin blok diyagramı

1.3. Junction Box (Bağlantı Kutusu) ve Arızaları
Yukarıda elektrot giriĢ panelinde detaylı olarak junction box hakkında bilgi verildi.
Elektrot giriĢ paneli (bağlantı kutusu) arızalarından bahsedilecektir. Bağlantı kutusuna
bağlanan elemanlar elektrot kablolarıdır. Her elektrodun bağlı olduğu bir kablosu ve bağlantı
kutusuna bağlanacağı diĢi fiĢi vardır. EEG‟nin özelliğine göre bağlantı kutusunda elektrot
bağlama giriĢ panel sayısı farklılık gösterebilir. Bağlantı kutusu hastadan alınan sinyallerin
ilk geldiği noktadır ve buradan yükseltici elemanlara iletilir. ĠĢte bu iletim, cihazın kullanım
sıklığı ve teknik personelin gösterdiği özen doğrultusunda, zaman içerisinde bağlantı
kutusunda bulunan erkek fiĢler, bakım yetersizliğinden giriĢ noktalarında kirlenme ve
buralarda yalıtkan bir tabaka meydana gelmesi sonucu çekim esnasında hastadan alınan
sinyaller amplifikatörlere iletilemez. Bağlantı kutusunun en belirgin arızası budur ya da
mekanik zorlamadan dolayı bağlantı kutusu içerisindeki iletim hatlarının kopması baĢka bir
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arızadır. ĠĢte bu gibi durumlarda teknik personelin çekim esnasında oluĢan bu arızayı en kısa
zamanda çözmesi gerekir. Ġletim oksitlenmeden, soğuk lehimden ya da direk lehimin atması
sonucunda oluĢtuğunda; teknik personel gerekli elemanları değiĢtirmeli ve oluĢan yalıtkan
tabakayı temizleyerek arızayı gidermelidir.
Ayrıca EEG cihazının servis el kitabındaki bağlantı kutusu ile arıza giderme önerileri
bölümünün okunması gerektiği de unutulmamalıdır. Bağlantı kutusu ile bilgisayara bağlantı
kablolarında oluĢabilecek arıza düĢünülerek kontrolleri periyodik bakımlarda kesinlikle
yapılmalıdır.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Bu uygulama faaliyeti ile EEG cihazının güç ünitesi ve junction-box (bağlantı kutusu)
arızalarını giderebileceksiniz.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 EEG cihazı servis el kitabındaki elektrot
ve junction-box arızalarını giderme
talimatlarına uyunuz.
 Cihaz ön kontrollerini yapınız.
 Junction-box fonksiyonlarını kontrol
ediniz.

 EEG cihazı servis el kitabını inceleyiniz.
 Arıza bilgi formunu dikkatlice okuyunuz.

 Junction-box tutucularını kontrol ediniz.
 Junction- box ile PC bağlantısını kontrol
ediniz.
 Arıza bilgi formu doldurunuz.
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KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. EEG cihazının servis el kitabını incelediniz mi?
2. EEG cihazı servis el kitabındaki elektrot ve junction-box
arızalarını giderme talimatlarına uydunuz mu?
3. Cihaz ön kontrollerini yaptınız mı?
4. Junction-box fonksiyonlarını kontrol ettiniz mi?
5. Junction-box tutucusunu kontrol ettiniz mi?
6. Junction-box ile PC bağlantısını kontrol ettiniz mi?
7. Arıza bakım formunu doldurdunuz mu?

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
1.

( ) EEG sinir ve kas sistemindeki elektriksel aktiviteleri ölçen bir tanı ve teĢhis
cihazıdır.

2.

( ) Dijital EEG cihazında elektrot seçimi bilgisayar yazılım programıyla yönlendirilir.

3.

( ) Kalibrasyon sinyali, yazıcıdaki çıktılarını, filtrelerin ve amplifikasyon kazancının
etkisini gösterdiği sinüzoidal bir sinyaldir.

4.

( ) Güvenlik amacıyla elektrot kablolarının ucu diĢidir.

5.

( ) EEG cihazının bakır elektrot kablolarının ucundaki prizler giriĢ panelindeki
(junction-box) fiĢ yuvalarına takılır.

6.

( ) Yüksek frekans filtresi hızlı dalgaların büyüklüğünü azaltır.

7.

( ) Amplifikatörler, giriĢler arasındaki voltaj farkını artırarak, çıkıĢ voltajı, analog
EEG cihazının kalemlerinin hareket etmesini sağlar.

8.

( ) Cihazın elektriksel temas noktaları vardır.

9.

( ) Ġyi topraklama yapılmamıĢ EEG çekim odasında, hasta risk altındadır.

10.

( ) Hastaya bir seferde bir cihazdan fazlasının toprak hattını bağlamayınız.

11.

( ) Birden çok cihaza bağlı bir hastada EEG kaydı yaparken her zaman izolasyon
giriĢ paneli gibi akım sınırlandırıcı bir aygıt kullanınız.

12.

( ) EEG elektrot bağlantıları erkek fiĢtir.

13.

( ) EEG elektrot bağlantıları diĢi fiĢtir.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2
AMAÇ

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2

Bu öğrenme faaliyeti ile EEG cihazının elektrot ve olası diğer arızalarını
giderebileceksiniz.

ARAġTIRMA


Ġnternet ortamında arama motorlarına EEG elektrot çeĢitleri yazarak bilgi
edininiz.



EEG çekimi yapan hastanelere giderek EEG iĢaretlerinin analizinin nasıl
yapıldığı hakkında bilgi edininiz.



Hastanelerdeki EEG çekimi yapan personelden elektrot ve olası diğer arızalar
ve çözüm yolları hakkında bilgi toplayınız.



ToplamıĢ

olduğunuz

bu

bilgileri

rapora

dönüĢtürüp

sınıf

içerisinde

arkadaĢlarınız ile tartıĢınız.

2. EEG ANALĠZĠ ELEKTROT VE OLASI
ARIZALAR
2.1. EEG ĠĢaretlerinin Bilgisayar Yardımıyla Analizi
2.1.1. EEG ĠĢaretlerinin Önemi
EEG iĢaretleri beyin yüzeyinden elektrotlarla algılanan düĢük genlikli biyoelektrik
iĢaretlerdir. Ġnsan beyni gibi merkezî sinir sisteminin merkezinden algılanan bu iĢaretlerde
çok miktarda bilgi saklandığı bilinmektedir. Beynin karmaĢık yapısı ve kontrol ettiği
iĢlemlerle birlikte algılanan iĢaretlerin düĢük genlikli olması, bu bilgilere ulaĢılmasını
zorlaĢtırmaktadır. Günümüzde baĢta epilepsi olmak üzere beynin birçok rahatsızlık ve
zihinsel süreçlerinin izlenmesinde en ucuz ve hastaya acı vermeyen bir yöntem olarak EEG
önemini korumaktadır.
Nöroloji kliniklerinde EEG cihazı beyin rahatsızlıklarının gözlemlenmesinde yoğun
bir Ģekilde kullanılmaktadır. Fakat uzmanların bu bilgileri değerlendirme ve sınıflandırma
imkânları sınırlıdır. Uzmanların yaptığı değerlendirmelerde kesin kıstasların olmaması EEG
iĢaretlerinin görsel analizinin yetersiz kalmasına sebep olmaktadır. Rutin klinik teĢhislerde
EEG iĢaretlerinin analizine duyulan ihtiyaç, otomasyon ve bilgisayar tekniklerinin
kullanımını zorunlu kılmıĢtır. Bu nedenle objektif bir değerlendirme yapabilmek için EEG
iĢaretlerinin farklı yöntemlerle analiz edilmesi yoluna gidilmiĢtir. Son yıllarda geliĢtirilen bu
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yöntemlerin bazıları iĢaretlerin statiksel analizinin yapılmasında, diğerleri ise özel dalga
Ģekillerinin belirlenerek ayrıĢtırılıp incelenmesinde kullanılmaktadır.

2.1.2. EEG Analizlerinin ĠĢaret ÇeĢitleri
ĠĢaretlerin analizi hekimlerin görevidir ancak bazı durumlarda sistemlerin doğru
çalıĢıp çalıĢmadığının kontrolünü yaparken cihazların hangi fonksiyonları kullandığı ve
çalıĢma modlarının bilinmesi büyük önem taĢımaktadır.
2.1.2.1. Kantitatif EEG Analizi ( Spektral Yoğunluğun Fourier Analizi)
Kantitatif EEG analizi, belirli bir EEG özelliğini sayısal değere çevirmeyi ifade eder.
Kantitatif EEG analizini gerçekleĢtirmede yaygın olarak kullanılan bir sinyal analiz yöntemi
spektral analizidir. Tipik olarak hesaplanan bir özelliğe iliĢkin örnek, belirli bir zaman
diliminde kaydedilen tüm alfa (8-13 Hz) frekans aktivite miktarını gösteren sayısal değerdir.
Kantitatif EEG ölçümü rutin görsel incelemeyle karĢılaĢtırmalarda, istatistiksel
karĢılaĢtırmalarda veya topografik haritalama gibi diğer EEG formlarının gösterilmesinde
kullanılır. Kantitatif EEG analiz yöntemlerinin çoğu çok kesin ve yeniden oluĢturulabilir
sonuçlar vermekle birlikte, hemen hemen tümünün birer tahmin olduğunu, bu nedenle belli
ölçülerde hata içerdiğini bilmek önemlidir. OtomatikleĢmiĢ olay saptama ya da özellik
çıkarma, seçilmiĢ bir EEG aktivitesini tanımak veya izole etmek için bilgisayar
kullanılmasını ifade eder. Bunun bir örneği, elektrografik nöbet aktivitesinin otomatik olarak
saptanmasıdır.
Kantitatif analiz sıklıkla Ģunlarda kullanılır:

Ġstatistiksel analiz için EEG özelliklerinin niceliklerinin belirlenmesi

EEG aktivitesinin topografik görüntüsünün oluĢturulması

Epileptiform aktivitenin saptanması

Ameliyat sırasında seçilmiĢ EEG özelliklerinin izlenmesi
Rutin görsel incelemeyle ortaya çıkarılamayan klinik açıdan önemli değiĢiklikleri
saptama yöntemi olarak kantitatif EEG analizine yönelik araĢtırmalar sürmektedir.
Bilgisayar analizinin, farklı tanılar açısından yararlı olduğunu öne süren birkaç bildiri
bulunmasına karĢın, bu tür bulgular bağımsız araĢtırmacılar tarafından ikna edici bir biçimde
doğrulanmamıĢtır. Ġstatistiksel kantitatif EEG analizi anormal beyin iĢlevlerinin bağımsız bir
ölçüsü olarak güvenilir değildir ve bu Ģekilde tıbbi ve yasal amaçlar için kullanılmamalıdır.
EEG sinyalinin frekans bileĢenlerini nicel olarak belirlemek için EEG sinyalini zaman
boyutundan frekans boyutuna geçiren yöntemler geliĢtirilmiĢtir. Zaman boyutu, rutin
EEG‟de gösterildiği gibi, zamana karĢılık genlik (ya da faz) açısından tanımlanan sinyalleri
ifade eder. ġekil 2.1‟de 1a ve 2a‟da (yani zaman boyutunda) gösterilen orijinal EEG
sinyalleri, frekans boyutuna çevrilmiĢtir (1b ve 2b). Dolayısıyla 1b ve 2b‟de, 1a ve 2a‟da
görülen sinyallerdeki farklı frekansların göreli yoğunlukları gösterilmektedir. ġekil 2.1‟deki
örnekte frekans analizi 0-20 Hz arasında yapılmıĢtır.
Bir sinyal frekans boyutunda analizin (ġekil 2.1 ), orijinal dalga formu morfolojisinin
artık görülmeyeceği anlamını taĢıdığını bilmek önemlidir. Böyle bir veri kaybına rağmen
avantajları Ģunlardır:
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Birkaç tanımlayıcı ile çok miktarda veri özetlenebilir.
Sinyalde seçilmiĢ olan özellikler nicel olarak incelenebilir.
Sinyaller arasındaki iliĢki görsel incelemeye göre daha kesin olarak açığa
çıkabilir.

Zaman boyutundan frekans boyutuna çevrim yapmakta sıklıkla matematiksel
uygulamalar kullanılır. ġekil 2.1‟de kullanılan yöntem hızlı fourier olarak bilinir (HFD; FFT:
fast Fourier transform) olarak bilinir. HFD fonksiyonu, herhangi bir sinyalin değiĢik faz,
frekans ve amplitüdlerinin sinüs ve kosinüs dalga bileĢimi olarak tanımlanabileceği olgusuna
dayanır. Buna göre HFD bir dizi sayısal kat sayı oluĢturur ve bunlar orijinal sinyaldeki sinüs
ve kosinüs dalgalarını frekans, genlik ve faz terimleriyle ortaya koyar. Tüm fourier sinüs ve
kosinüs değerleri (kat sayıları) kullanılarak sinyal yeniden yapılandırılıp frekans boyutundan
zaman boyutundaki orijinal formuna geri çevrilebilir.
Sinyalin yoğunluğuna karĢı, frekans açısından gözlenebilmesi için HFD‟nin analizine
yönelik yaygın yaklaĢım, güç dağılımı (power spektrum) olarak isimlendirilen grafik
oluĢturma için fourier kat sayılarının karelerini almaktır (ġekil 2.1, 1b ve 2b‟de gösterildiği
gibi). Güç dağılımı orijinal EEG‟den çok daha az veri içerir. Bu durum spektral bilgilerin
depolanmasını, ham EEG verilerinin depolanmasından çok daha etkili kılar. Ne yazık ki güç
dağılımından, yeniden orijinal EEG sinyali oluĢturulamaz (Faz bilgilerini içermez.). Ayrıca
kat sayıların karelerinin alınması değiĢik frekans bileĢenlerinin genlik iliĢkilerini değiĢtirir.
Örneğin, uzunluğu 2 ve 4 metre olan iki çizginin kareleri alındığında her ikisi de daha uzun
olur ancak göreceli uzunluk farkları aslında olduğunun iki katına çıkar. EEG‟nin değiĢik
frekans bileĢenlerinin genlik iliĢkileri de güç dağılımı analizi ile aynı Ģekilde değiĢir. Bu etki,
güç dağılımının karekök eĢitliği alınarak bir genlik spektrumu oluĢturularak giderilebilir.
Doğal olarak, güç dağılımı genlik ölçümlerine göre, genlik spektrumunda görülen genlik
iliĢkileri rutin görsel EEG analizi ile çok daha doğrudan karĢılaĢtırılır.

ġekil 2.1: Normal (1) ve anormal (2) EEG’lerin güç dağılımı
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EEG sinyalinin belirli spektral özellikleri bir kez genlik ve güç dağılımı ortaya
çıktıktan sonra incelenebilir. Bunlar genellikle:






Mutlak bant amplitüdü veya gücü
Göreli bant genliği veya gücü
Spektral sınır frekansı
Ortalama doruk (pik) frekansı
Mutlak pik frekansı

Bu değerlerin her biri, sırayla elektrot pozisyonuna göre istatistiksel olarak analiz
edilebilir veya topografik görünüm üzerinden iĢaretlenir.

ġekil 2.2: Hafif uyku sırasında genlik spektrumu ve göreli delta aktivitesinin topografik haritası

Kantitatif analiz için EEG parçasının deneyimli bir EEG okuyucusu tarafından
seçilmesi de önemlidir. Bu artefakt kontaminasyonunu önlemek ve sonuçların
yorumlanmasını kolaylaĢtırmak için yapılır. ĠĢlenecek parçanın seçiminde bir bilgisayar
ekran görüntüsü kullanılır.
2.1.2.2. Topografik Haritalama
Zaman içinde EEG aktivitesindeki eğilimler (ġekil 2.3 ve 2.4) veya aktivitenin saçlı
deri üzerindeki dağılımını (ġekil 2.1) vurgulamak için EEG ve uyarılmıĢ potansiyel
aktivitelerinin gösterilmesinde özel yollar geliĢtirilmiĢtir. Saçlı deride kaydedilen aktivitenin
dağılımının gösterilmesine topografik haritalama denir.
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Topografik haritalama aĢağıda sıralanan durumlarda kullanılabilir:




Zaman içinde belli bir noktadaki EEG voltaj dağılımlarının (zaman boyutlu
haritalama),
Frekans analizlerinden elde edilen EEG zemin aktivitesi özelliklerinin (frekans
boyutlu haritalama),
Ġstatiksel karĢılaĢtırmaların (istatistiksel haritalama) gösterilmesinde.

ġekil 2.3 Normal bir EEG’de sıkıĢtırılmıĢ spektral diziler

ġekil 2.4: Anormal bir EEG’de sıkıĢtırılmıĢ spektral diziler

Birinci kategoriye örnekler, uyarılmıĢ potansiyelleri (UP) ve averajlanmıĢ epilepti
form dikenleri içerir. Dikenlerin averajlanması baĢka bir yöntemle değerlendirilmesi
mümkün olmayan yaygın alan dağılımlarını ortaya koyabilir. Diken averajlanmasının
epiloptojenik odakların anatomik lokalizasyonuna önemli bir katkıda bulunup
bulunmayacağı daha fazla araĢtırılmalıdır. Diken averajlanmasında olduğu gibi UP
haritalaması da esas olarak alan dağılımlarını açığa çıkarmaktan çok görsel hâle getirmekte
kullanılır. Mutlak UP genlik ölçümleri pik latanslarından klinik açıdan daha az kullanıĢlı olsa
da UP uzamsal dağılımları henüz çok fazla araĢtırılmamıĢtır.
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Zaman boyutunda topografik haritalama için genlik ölçümleri, analog-dijital
çevrimciyle ayarlanan elektriksel 0 baĢlangıç çizgisinden sapmalara göre belirlenir. Güncel
uygulamada haritalanan veri noktalarına ait baĢlangıç çizgisi hemen her zaman bilgisayar
tarafından kullanılan elektriksel 0 baĢlangıç çizgisinden farklıdır. Sıklıkla dalga formu,
serebral olan ve serebral olmayan aktivitelerden kaynaklanan daha yavaĢ bir dalga üzerine
binmiĢtir. Bu etki, ilgilenilen dalga formunun frekansının üstündeki ve altındaki dalga
formlarının dijital olarak süzülmesi ile azaltılabilir. UyarılmıĢ potansiyel vakalarında sinyal
baĢlangıç çizgisi, uyarı artefaktı ile değiĢebilir. Amplifikatördeki bir sapma (amplifikatörde
kayma: offset) ve saçlı deri ile elektrot arasında oluĢan istirahat potansiyellerindeki
değiĢimlerden kaynaklanan baĢlangıç bozukluklarını saptamak çok daha güçtür. Bu etkiler,
kanaldan kanala değiĢen derecelerde yüksek veya düĢük genlikli yanıltıcı TH görüntülerine
neden olur.
Zemin aktivitesinin frekans boyutunda topoğrafik haritalama genellikle spektral
averajlamadan çıkarılan birkaç özellikten birinin iĢaretlenmesi ile yapılır. ġekil 2.1‟de, 0-4
Hz‟lik göreli bant değerinin (0.4Hz‟lik mutlak bant değerinin, 1-20 Hz mutlak bant değerine
bölünmesiyle elde edilmiĢ.) topografik haritasının tipik bir örneği yer almaktadır.
Topografik haritalar üzerindeki “gerçek” değerlerin sadece asıl kanal değerlerini
gösterenler olduğunu bilmek önemlidir. ġekil 2.1‟deki örnekte tüm haritada gerçek değer
olan sadece 19 nokta (piksel) vardır. Geri kalanların tümü tahmini ya da haritayı görsel
açıdan daha hoĢ kılmak için gerçek değerler arasına yerleĢtirilen değerlerdir. Bu sadece bir
dağın zirvesine yakın bir noktanın ve eteğine yakın üç ya da dört noktanın bilindiği bir
duruma benzer. Bu noktaları düz çizgilerle birleĢtirmenin, bir dağın biçimini hatta en yüksek
noktasını doğru olarak göstereceği düĢünülemez. Haritaların uzamsal çözünürlüğünü
artırmanın tek yolu kayıt elektrotlarının sayısını artırmak (yani gerçek veri noktaları) ve
montaj tasarımını değiĢtirmektir. Haritaların akılda tutulması gereken ikinci önemli özelliği,
rutin EEG kaydında da olduğu gibi, inaktif bir referansın olmayacağı ve birine-sefalik
olmayan referans montajına iliĢkin en iyi tahminî spektral analiz kullanarak yapmanın, EKG
artefaktı nedeniyle güçlüğüdür. Dolayısıyla aktivite görüntüsü hiçbir zaman EEG‟nin gerçek
topografyasını ortaya koyamaz. Bu yüzden topografik haritalamayı rutin uygulamadaki gibi
birden fazla montajla analiz etmek belki de en iyisidir. Ne var ki birden fazla montajla
gerçekleĢtirilen yayımlanmıĢ topografik araĢtırma çok enderdir.
Haritalama değerleri için güvenilir istatistiksel yöntemler ve kullanılabilir normal
sınırlar ortaya konuluncaya kadar frekans boyutunda topografik haritalama için rutin klinik
uygulama EEG uzmanına rutin EEG‟nin yeniden incelenmesine gerekli olabileceği
konusunda bilgi vermekle sınırlıdır. Anarmol rutin EEG bulgularının yokluğunda, serebral
bir iĢlevsizlik için elektrografik kanıt, frekans boyutunda topografik haritalamaya
dayandırılmamalıdır.
2.1.2.3. OtomatikleĢtirilmiĢ Olay Saptama
OtomatikleĢtirilmiĢ olay saptama klinik olarak epilepsi monitörizasyonunda
kullanılmaktadır. Bilgisayar ya interiktal epilepti form aktivitenin ya da elektrografik
nöbetlerin tanınması ve bunların sonradan basılması veya görüntülenmesi amacıyla ayrı bir
dosyada depolanmak üzere programlanır. Nöbetin saptanmasına yönelik birkaç yaklaĢım
geliĢtirilmiĢ ve mükemmelleĢtirilmiĢtir. Bunların tümü yapay nöral ağlar dâhil, çeĢitli sinyal
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iĢleme yöntemleri kullanarak ritimde ya da zemin aktivitesindeki değiĢiklikleri saptar. Hâlen
bu amaç için geliĢtirilmiĢ programlar, özellikle de interiktal epileptiform aktiviteyi
saptamakta kullanılanlar yeterince özgün değildir. Ne var ki duyarlıdırlar yani birçok pozitif
olmakla birlikte ender olarak birkaç yanlıĢ negatif bulunur. OtomatikleĢmiĢ nöbet
saptamanın esas yararı EEG uzmanına daha ileri analizler için depolanan veya gözden
geçirilmesi gereken EEG kayıtlarının miktarını azaltmada etkin bir araç sağlamasıdır.
OtomatikleĢtirilmiĢ artefakt saptama, uyandırılmıĢ potansiyel kayıtlarından Ģu sinyalleri
ortadan kaldırmada kullanılır:




AĢırı 60 devir kontaminasyon içeren sinyaller
Önceden ayarlanmıĢ voltaj aralığını aĢan sinyaller
Düz bir çizgi olarak ortaya çıkan sinyaller

2.1.2.4. Ameliyathane ve Yoğun Bakım Birimi Monitörizasyonu
Kantitatif EEG analizi ameliyathanede ve yoğun bakım biriminde serebral iĢlevin
izlenmesinde giderek daha çok kullanılmaktadır. Ameliyathanede saçlı deriden kaydedilen
EEG genel anestezi düzeyini izlemede ve karatis endarterktomisi sırasında iskeminin
saptanmasına da yararlıdır. Bu tip monitörizasyon rutin görsel EEG araĢtırmasıyla da
kolayca ve güvenilir bir biçimde sağlanabilirse de farklı bilgisayarlı analiz yöntemleri
uygulanmaktadır. Ġyi bilinen yöntemlerden biri ardıĢık güç veya genlik spektral grafiklerin
sıralanmasıdır. ġekil 2.3 ve 2.4‟te gösterildiği gibi zaman içinde oluĢan bütün değiĢimler
kolaylıkla saptanabilir. Alternatif olarak spektral sınır frekansı gibi tek tek spektral
özelliklerin daha kesin değerlendirmesi frekansa (y aksisi) karĢı zaman (x aksisi) iĢlevi
olarak iĢaretlenebilir.
Karotis anderterektomi ameliyatı sırasındaki monitörizasyon görece hafif genel
anestezi düzeyinde yapılır. Bu EEG‟nin istemik değiĢikliklere karĢı daha duyarlı olmasına
olanak verir. Anestezinin görece hafif derinliğinde EEG, teta ve delta dalga formlarıyla
karıĢmıĢ olarak alfa frekans aralığında anterior dominant aktivite gösterir. Monitörizasyon
için en kritik zaman karotis arterin klipsleneceği andır. Karotis arterin klipslenmesinden önce
EEG‟de 10 dakikalık baĢlangıca göre bir değiĢiklik görülmez. O zaman bir Ģant
yerleĢtirmesinden kaçınılabilir. Ġstemiye bağlı değiĢikliklerin büyük çoğunluğu klipslemeden
sonraki ilk 20 saniyede oluĢur. Ağır ya da majör değiĢiklikler orta ya da hafif düzeydeki
değiĢikliklerden daha önce ortaya çıkar. Majör değiĢiklikler, ağır bir isteminin oluĢabileceği
konusunda cerrahı derhâl uyarmak için kullanılacak değiĢikliklerdir ve aĢağıdakilerden
herhangi birini içerir:




1-Tüm aktivitelerde %75‟lik bir değiĢiklik
2- <= 1 Hz delta aktivitesinde %100‟lük bir artıĢ
Tüm aktivitelerde %50‟lik bir kayıp

En ciddi değiĢiklik genlik kaybıdır. Anormal EEG aktiviteleri, hızlı frekanslarda bir
zayıflamayla baĢlar. 18-23 ml /100 g/dakikalık serebral kan akıĢı düzeylerinde baĢlayarak
yavaĢlamada >1Hz‟lik artıĢ olur. Majör EEG değiĢiklikleri 18ml/100g/dakikanın altında
oluĢur. EEG yavaĢlaması 15ml/100g dakikada artar ve EEG 12ml/100g/dakikada EEG
izoelektrik (inaktif) hâle gelir. Ġnsanlarda serebral enfarktüs için eĢik değerin
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10ml/100g/dakika olduğu düĢünülmektedir. Yaygın değiĢiklikler anestezinin etkilerine (aĢırı
anastezi) ya da görece hipotansiyona bağlı olabilir. Her iki durumda da anestezi uzmanı
tarafından derhâl düzeltilmelidir. Herhangi istemik değiĢikliğin baĢlaması konusunda cerraha
doğru bilgi sağlamak için kayıt ameliyat iĢlemi boyunca ve hastanın kendine gelme
sürecinde sürdürülmelidir. Montaj seçimi merkezden merkeze belli ölçülerde değiĢebilirse de
genelde longitüdinal bipolar montaj kullanılır. Daha yavaĢ dalga formlarının görüntüsünü
güçlendirmek için “kâğıt hızı” 15mm/saniye olmalıdır. Tavsiye edilen duyarlılık 3-5
V/mm‟dir.
Ameliyathane monitörizasyonuyla karĢılaĢtırıldığında yoğun bakım birimlerinde
kantitatif EEG analizi uygulaması sınırlıdır. Çünkü;



EEG kayıt sisteminin bütünlüğünü uzun bir zaman dönemi boyunca sürdürmek
güçtür.
Artefaktların saptanması ve dıĢlanması zordur.

Ameliyathaneden farklı olarak yoğun bakımda EEG monitörizasyonu genellikle bir
EEG teknisyeni hazır bulunmadan uzun bir sürede gerçekleĢtirilir. Böyle bir durumda
kantitatif EEG analizi idealdir; çünkü EEG hızlı bir inceleme için uzun bir zaman içinde
iĢaretlenmiĢ seçilmiĢ spektral özelliklerin görüntüsü içine sıkıĢtırılabilir. Ancak orijinal EEG
olmadan veya hazırda teknisyen olmaksızın artefaktların doğru yorumu sorun oluĢturur.
Yoğun bakım birimi EEG monitörizasyonunu anevrizma yırtığının ardından vazospazmın
erken saptanmasında baĢarıyla kullanılmaktadır. Bazı vakalarda subklinik nöbetlerin
varlığını saptamada spektral yönlendirme (Örnek: SıkıĢtırılmıĢ spektral dizi) kullanılır.
Ancak, otomatikleĢtirilmiĢ nöbet saptama algoritmaları daha etkilidir.

2.2. Elektrot ve Olası Diğer Arızalar
EEG yapıları itibariyle oldukça hassas elektrotları kullanır. Farklı tipte elektrotlar
bulunmaktadır. Bu konu öncesinde Elektrotlar modülünün tekrar incelenmesi konunun
anlaĢılması açısından size büyük destek olacaktır.

2.2.1. EEG Elektrot Yapıları
Elektrotlar, ucunda kayıt cihazı giriĢ paneline takılan fiĢin bulunduğu bir tele
tutturulmuĢ bir iletkenden oluĢur. Saçlı deri elektrotları, kesin lokalizasyon belirlenip
elektrik empedansını düĢürmek üzere saçlı derinin hazırlanmasından sonra yerleĢtirilir.
Metal yüzeyli elektrotlar her kullanımdan sonra antiseptik bir solüsyonla temizlenmelidir.

Resim 2.1: EEG cihazına bağlanmasını sağlayan elektrotlar
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Metal disk ve kap elektrotlar: Genellikle 4-10 mm çapındadır (Resim 2.2).
Daha küçük veya büyük elektrotlar saçlı deri ile sabit bir mekanik ve elektriksel
temas sağlamaz. Her elektroda yalıtılmıĢ bir kurĢun tel bağlanmıĢtır.
Elektrotların kolayca tanınması için, her telin yalıtımında farklı bir renk
kullanılır. KurĢun tellerin yalıtımı kurĢunların sadece iki uçta ayrıldığı standart
kablo biçiminde birbirine bağlanarak yapılırsa mekanik veya elektriksel
sorunlar azalır. Elektrotlar uygulanmadan önce uygulama alanları ölçümlerle
saptanır (ġekil 2.3) ve o noktalar alkol veya aĢındırıcı elektrolit jelle ovularak
hazırlanır.

Resim 2.2: Metal kap elektrotlar

Elektrotları saçlı deriye yapıĢtırmak için birkaç yöntem kullanılabilir. Kollodion
tekniğine göre artekaft azdır ve çok sayıda sabit kayıtlar alınabilir. Uzun süreli kayıtlar için
mevcut tek yöntemdir. Bu teknikte, merkezlerinde bir delik bulunan kap elektrotlar,
hazırlanan saçlı deriye yerleĢtirilir ve bir stile aracılığı ile tutulurken elektrot uçlarının
etrafına birkaç damla kolldion uygulanır ve saçlı deriye yayılması sağlanır. Kollodionun
yayılması ve kuruması, stile etrafındaki bir tüp aracılığıyla basınçlı buhar verilerek
kolaylaĢtırılabilir. Elektrodun güvenli bir biçimde tutturulmasından sonra stile geri çekilir ve
kap, merkezindeki delikten kör bir hipodermik iğne ile enjekte edilen iletken jelle
doldurulur. Eğer deliksiz bir kap elektrodu kullanılıyorsa saçlı deriye tutturulmadan önce
iletken, jelle doldurulur. Bazı laboratuvarlar elektrodun üstüne kollodion batırılmıĢ bir gazlı
bez yerleĢtirerek tutturma iĢlemi yapmaktadır. Elektrotlar kollodionun asetonla çözülmesi ile
saçlı deriden ayrılır. Kollidon yönteminde kimyasal maddeler kullanıldığından
havalandırması iyi olmayan ve patlama tehlikesi olan yerlerde (Örnek: küvez veya
ameliyathane gibi) kullanılmamalıdır.

Tablo 2.1: EEG elektrot pastası (jeli) yapım malzeme listesi

Elektrotların yerleĢtirilmesinde uygulanan diğer bir yöntem pasta kullanılmasıdır. Bu
yöntem hem elektrodu yerinde tutar hem de iyi bir elektriksel temas sağlar. Saçlı deri bölgesi
hazırlandıktan sonra saçlı deriye bu yapıĢkan iletici pastadan sürülür ve sıkı bir temas
35

sağlanıncaya kadar elektrot bunun üzerine bastırılır. Ortasında delik olan elektrotlar pastanın
delikten çıkmasına, böylece elektrot kabının kenarlarının sıkıca saçlı deriye oturmasına
olanak verir. Etun üzerine bir gazlı bez ya da pamuk yumağı yerleĢtirilerek yerinde daha
sağlam durması ve pastanın kurumaması sağlanabilir. Bu yöntem hızlıdır, ancak elektrotlar,
kollodion kullanılarak yapılan uygulamaya göre daha kolaylıkla mekanik ve elektriksel
teması yitirebilirler. Disk veya kap elektrotlarının diğer uygulama yöntemleri Ģunlardır:





Parafin
Negatif basınçlı (suction) elektrotlar
Tüm elektrot takımını yerinde tutan kafa Ģeritleri, kayıĢlar veya kepler
Bu yöntemler genellikle yukarıda anlatılanlardan daha az tatmin edici sonuçlar
verir.

Metal disk veya kap elektrotlar gözlerin etrafına, göğse ya da vücudun diğer
kısımlarına yerleĢtirilerek göz hareketleri, kalp atıĢları, solunum, kas kasılması veya vücut
hareketlerini oluĢturduğu sıklıkla EEG'yi bozabilen elektrik potansiyelleri izlenebilir.
Aktivite kullanılabilirse de bunlar bazı bozulmalara neden olabilir ve böyle bir aktivitenin
daha doğru kaydedilmesi isteniyorsa özel elektrotlar gerekir.


Klips elektrotlar: Bazen kulak memelerinden alınan kayıtlarda kullanılır.
Farklı elektrotlardan yapılan kayıtların neden olacağı elektrik sorunlarından
kaçınmak için klipslerin, saçlı deri elektrotları ile aynı materyalden yapılmıĢ
kap veya diskleri olmalıdır.

Resim 2.3: Klips elektrot



Ġğne elektrotlar: Genellikle çelik veya platinden yapılmıĢ sivri tellerdir.
Girilecek alan bütünüyle dezenfekte edildikten sonra saçlı derinin yüzeydeki
tabakalarına yerleĢtirilir. Ağrı enfeksiyon olasılığı ve istenmeyen elektriksel
özellikler gibi dezavantajları, hızlı uygulama avantajından fazladır bazı
laboratuarlar, komadaki hastaların acil kayıtlarında bu elektrotları hâlâ
kullanmaktadır; ancak çoğu EEG‟ci bunların kullanılmaması gerektiğini
düĢünmektedir. Ġğne elektrotları sıklıkla ameliyat sırasındaki kayıtlarda ve
intrakraniyal elektrot kayıtlar eĢliğinde kullanılır.
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Resim 2.4: Ġğne elektrot



Nazofaringeal elektrotlar: Bazı laboratuvarlarda saçlı deri elektroduna ek
olarak temporal lobun nazal kısımlarında epileptiform aktivitesi olduğundan
kuĢkulanılan ancak saçlı deri kayıtlarında böyle bir aktivite görülmeyen
hastalarda kullanılır.

ġekil 2.5: Nazofaringeal elektrot

Nazofaringeal elektrotlar uygulama yoluna uygun olarak Z Ģeklinde, sert bir plastik
içine yerleĢmiĢ iletken telden yapılmıĢtır. Uç kısmında 2-5 mm çapında yalıtılmamıĢ bir
metal top bulunur her burun deliğinden bir elektrot orta hatta yakın, burun boĢluğunun tabanı
boyunca arkaya doğru itilir ve daha sonra dıĢa doğru çevrilir. Bu uç kısmın nazo farenksin
çatısına ve orta serebral fossa tabanında kafatasına oldukça yakın (yani temporal lobun
ucuna yakın) bir yere yerleĢmesini sağlar. Uygulama rahatsızlığa, öğürmeye ve müköz
membranlarda hafif yaralanmalara neden olabileceğinden genellikle bir hekim tarafından
lokal anestezik sprey kullanılarak yapılır.


Sfenoidal elektrotlar: Bu elektrotlar yalıtılmamıĢ bir ucu olan esnek bir telden
oluĢur. Bir kanal aracılığı ile temporal ve masseter kaslardan geçerek sfenoidal
kanadın yakınına yerleĢtirilir. Elektrodun yerleĢip yerleĢmediği radyoloji olarak
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tespit edilir. Elektrotlar birkaç günlük seri EEG kaydı için kırılma veya hastaya
zarar verme tehlikesi olmaksızın yerinde bırakılabilir.


Elektrokortikografik elektrotlar: Bazı cerrahi iĢlemler sırasında kullanılır. Bu
elektrotlar metal toplardan veya kolayca yerleĢtirilebilmesi için yaylı bir
düzeneğe takılabilen ve mil etrafında dönen bağlantılarla yerinde tutulan, tuzlu
suya batırılmıĢ pamuk fitillerden oluĢur.



Subdural ve epidural elektrotlar: Bunlar esnek ve saydam, ince bir silastik
tabakası içine yerleĢtirilmiĢ eĢit aralıklı disk elektrot (genellikle platin ve
paslanmaz çelikten) levhalarından veya tek kolonlu Ģeritlerden oluĢur.



Derin elektrotlar: Ameliyatla çıkarılacak bölgeyi belirlemeye yönelik EEG
kaydında ve hareket bozukluklarının tedavisinde uyarıcı elektrotlar olarak
kullanılır. EEG kaydında derin elektrotlar genellikle bu elektrotların uzunluğu
boyunca farklı silindirik temas noktalarından sonlanan bir demet ince telden
oluĢur ve dolayısıyla çeĢitli derinliklerden kayıt alınmasını sağlar. Subdural
elektrotlarda olduğu gibi, MR görüntülemeye uygun olması için platin metal
kullanılır.

2.2.2. Kayıt Elektrotlarının Elektriksel Özellikleri
Ġyi kayıt elektrotları, kayıt alanındaki elektriksel potansiyel değiĢikliklerini bir
sapmaya uğratmadan EEG cihazı giriĢ paneline ulaĢtırmaktır.
Doğala yakın kayıtlar elde etmek için Ģunlara dikkat etmek gerekir:





Uygun materyalden yapılmıĢ elektrot seçilmelidir.
KuĢku duyulduğunda, elektrodun iki ucu arasında elektriğin kesintisiz
olduğundan emin olmak için elektrot direnci ölçülmelidir.
Her elektrot uygulamasından sonra ve kayıt sırasında elektrot empedansı
ölçülerek saçlı deri ve elektrot arasındaki elektriksel temasın durumu
saptanmalıdır.
Elektrot polarizasyonu ve bias potansiyelleri önlenmelidir.

Kayıt elektrotlarının özelliklerinde Ģunlara dikkat etmek gerekir:





Elektrot materyalleri saçlı deri elektrolitleri ile kimyasal reaksiyona girmeyen
materyalden olmalıdır.
Elektrot direnci(rezistans) veya doğrudan akıma gösterilen direnç elektrot
kurĢun kablo ve bağlantı fiĢi arasında elektrik akımını kesintiye uğratan bir
durumdan kuĢkulanıldığında ölçülür bu ölçüm saçlı deriye yapıĢtırmadan önce
yapılır. Elektrodun yalıtılmamıĢ iki ucu elektrottan zayıf bir doğru akım geçiren
ohmmetreye bağlanır sağlam bir elektrot direnci birkaç ohm‟dan fazla
olmamalıdır.
Elektrot empedansı veya alternatif akıma gösterilen direnç, elektrotla saçlı deri
arasındaki temas değerlendirilmesi için elektrodun kayıt alanına
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yerleĢtirilmesinden sonra ölçülür. Her EEG kaydından önce her elektrodun
empedansı ölçülmeli ve 100ve 500  (ohm) arasında olmalıdır.
Elektrot ve saçlı deri arasında oldukça geniĢ bir temas yüzeyi sağlanarak akım
yoğunluğu her noktada düĢük tutulmalıdır.
Amplifikatör giriĢ empedanslarının yüksek olması sağlanarak kayıt sırasında
elektrotlardan geçen akımın Ģiddeti düĢük tutulmalıdır.
Özellikle elektrot direnç ölçümünde kullanılan sabit akım önlenmelidir.
Saf metallerden oluĢan iyon alıĢ veriĢini en aza indiren iyi temizlenmiĢ
elektrotlar kullanılmalıdır.
Her amplifikatörün giriĢine bağlanan elektrotlar aynı cinsten seçilmelidir.

2.3. EEG Elektrotlarının Bağlantı ġekilleri
Uluslar arası 10-20 sistemi ile elektrotlar yerleĢtirmek tüm saçlı derinin aynı Ģekilde
kaplanmasını sağlar. Bu sistem baĢ üzerindeki kemik iĢaret noktaları arasındaki uzaklıkları
kullanır. BaĢı kat eden toplam uzunluklar kullanılır. Toplam uzunluğun %10 veya %20‟ sini
oluĢturan bir çizgi sistemidir. Elektrot kesiĢme noktalarına yerleĢtirilir. 10-20 sistemi
simetrik aynen yinelenebilen bir elektrot yerleĢtirmesi sağlansa hastadan veya değiĢik
hastalardan aynı veya değiĢik laboratuvarlarda kaydedilen EEG‟lerin karĢılaĢtırılmasına
olanak verir. Sistem esnektir; bir anormalliğin yerleĢimini doğru olarak belirlemek için
gerekebilecek ek elektrotlar, değiĢtirilmiĢ 10-20 sistemi terimleri kullanarak kesiĢme
noktaları arasındaki uzaklıkların daha fazla bölünmesi ile sisteme katılabilir.
EriĢkinlerde kullanılan standart elektrot seti (ġekil 23) 21 kayıt elektrodundan ve bir
toprak elektrodundan oluĢur. Kayıt elektrotları bir harf ve bir satır altı harfi veya rakam ile
gösterilir. Harf, elektrodun altındaki bölgenin kısaltmasıdır: prefrontal ve frontopolar (fp),
frontal (F), santral(C), parietal (P), oksipital (O) ve auriküler (A). Satır altı sıfır ya da orta
hat sgital yerleĢimi gösteren z‟dir veya lateral yerleĢimi gösteren bir rakamdır. Tek sayılar
sol taraftaki elektrotları, çift sayılar sağ taraftaki elektrotları iĢaret eder . Ġnferior frontal
elektrotlar F7 ve F8, sıklıkla “anterior temporal” elektrotlar olarak adlandırılır çünkü bunlar
anterior temporal alandaki aktiviteyi oldukça doğru kaydeder.
Her kayıt elektrodunun yerini kesin olarak belirlemek için kesin ölçümler gereklidir.
En iyi ölçüm plastik veya kumaĢtan yapılmıĢ bir metreyle yapılır. Elektrot yerlerini
iĢaretlemek için yağlı bir kalem kullanılır ve bunları belirlemek için ara ölçümler gerekir.
Ölçümler, kafatasının 3 kemik iĢareti noktasına dayanır:




Ġnion: BaĢın arka kısmında, orta noktadaki kemik çıkıntı
Nasion: Alnın altında yer alan burun köprüsü
Preauriküler nokta: Kulak kanalı önünde yer alan çukurluk

Ölçümler beĢ basamaklı bir dizi hâlinde gerçekleĢtirilir (ġekil 23). AĢağıdaki
tanımlarda eski 10-20 sisteminin terimleri kullanılmıĢ olmakla birlikte, okuyucular,T3 ve
T4‟ün T7 ve T8 olarak ve T5 ve T6‟nın da P7 ve P8 olarak değiĢtirilmiĢ 10-20 sisteminin
yeni terimleri olduğunu bilmeleri gerekir.


1.adım: Orta hat boyunca nasion-inion arasındaki uzaklık ölçülür. Bu çizgi
boyunca frontopolar nokta Fp, nasionun %10 üstünde iĢaretlenir. Frontal (Fz),
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santral (Cz), parietal(Pz) ve oksipital (O) noktalar tüm uzaklığın %20‟sini
oluĢturacak Ģekilde eĢit aralıklarla iĢaretlenir. Orta hat noktaları Fpz ve Oz
sadece ara ölçümde kullanılır ancak elektrot yerleĢtirilmez.

ġekil 2.5: Kayıt elektrotlarının yerleĢtirilmesi (a-) uluslararası sistemindeki elektrot yerleĢimi
(b-f) elektrot yerlerinin belirlenmesi



2.adım: Ġki preauriküler nokta arası uzaklık Cz‟den geçecek Ģekilde ölçülür. Bu
hat boyunca, C3 ve C4 santral noktaları ile T3 ve T4 temporal noktaları için
transvers pozisyonlar orta hattan, sırasıyla %20 ile %40‟lık aralıklarla
iĢaretlenir.



3.adım: BaĢın çevresi oksipital noktadan (O) T3 ve T4 temporal noktaları ve
frontopolar Fp noktasından geçecek Ģekilde ölçülür. Fp1 için logitüdinal
ölçümler çevrenin %10‟u kadar mesafeye göre saptanır.



4.adım: Fp1 ve Fp2‟den, C3 ve C4‟ü geçerek O1 ve O2‟ye varan longitüdinal
uzaklıklar her iki tarafta ölçülür. Bu uzaklıkların orta noktaları, C3 ve C4‟ün
longitüdinal koordinatlarının belirler sol tarafta C3 ve O1, sağ tarafta C4 ve O2
arasındaki orta noktalar P3 ve P4‟ün longitüdinal koordinatlarını gösterir.



5.adım: F7‟den F8‟e uzanan ve Fz‟den çizgi üzerinde, F7 ve Fz‟nin ortasındaki
F3‟ü ; Fz ve F8‟in orta noktasındaki F4‟ün transvers koordinatları yer alır. T5
ve T6‟ya uzanan ve Pz‟den geçen çizgi, T5 ve Pz arasındaki orta noktasındaki
P4‟ün tranvers koordinatlarını belirler.

Elektrotlar, Fz,Cz ve Pz‟ye, bunların yukarıda belirtilen bütün lateral noktalarına
bağlanır. A1 ve A2 olarak isimlendirilenler her iki kulağa bağlanır. Toprak elektrodu için
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seçilen nokta ise genellikle baĢın orta noktasıdır. Rutin EEG‟de daha az sayıda elektrot
kullanılması,
istenilen düzeyin altında kabul edilmektedir. Gerektiğinde, bu kayıt
elektrotlarının orta noktalarına ilave elektrotlar yerleĢtirilebilir. Bazı vakalarda saçlı deri
lezyonları (doku zedelenmesi), kafatası asimetrileri veya baĢka anormallikler 10-20 sistemi
ile elektrot yerleĢtirilmesini olanaksız kılabilir. Böylesi durumlarda, elektrotları değiĢtirilmiĢ
10-20 yerleĢtirme sistemi kullanılarak bu noktalara olabildiğince yakın yerleĢtirilmelidir.
Böylesi Standart yerleĢimde sapmalar olduğunda EEG kaydı üzerindeki bir diyagramda
belirtilmelidir. Diğer elektrot yerleĢtirmeleri, küçük bebeklerin EEG kayıtlarında, göz
hareketlerinde, kalp atıĢlarında, solunum veya diğer hareketler gibi ekstraserebral (beyin
dıĢında) aktivitenin izlenmesinde kullanılır.
Gerçek anterior temporal elektrotlar bazı laboratuvarlar zaman zaman F7 ve F8‟e göre
anterior temporal bölgenin daha yakınına ek elektrot yerleĢtirir (ġekil 24). Bu elektrotlara
genellikle T1 ve T2 denilse de uluslar arası 10-20 sistemine göre T1, F7 ve T3 arasına, T2
ise F8 ve T4 arasına yerleĢtirilecektir. Gerçek anterior temporal elektrotların pozisyonları,
dıĢ kulak kanalı ile gözün lateral kantusu arasına hayali bir çizgi çizilerek belirlenir. Sonra
bu çizgi üzerinde tüm çizgini 1/3‟ü uzaklığındaki dıĢ kulak kanalının önünde yer alan
noktanın yeri belirlenir. Elektrot bu noktanın doğrudan 1cm üzerine yerleĢtirilir.

ġekil 2.6: Noktalı alanlar baĢ yüzeyinde sağ temporal lob epileotiform diken aktivitesinin
yaklaĢık dağılımı

ġekil 2.7: Elektrot bağlama

2.3.1. Photic Lamp Yapısı ve Arızaları
Fotik uyarım için kullanılan EEG donanımıdır. Fotik uyarım bu aktivasyon iĢlemi
mümkün olan her çekimde kullanılmalıdır; çünkü tanısal açıdan önemli anormallikleri ortaya
çıkarabilir. Çok nadir nöbetleri tetikleyebilir; bu durum hem nöbet öyküsü olan hastalarda,
hem de çok daha seyrek olarak, böyle bir öyküsü olmayanlar da görülebilir.
41

Fotik uyarım stroboskobik bir lamba aracılığı ile oluĢturulan parlak flaĢ ve difüz ıĢık
aracılığı ile sağlanır(xenon lamba). Lamba hastanın gözlerinden yaklaĢık 30 cm uzağa
yerleĢtirilir. FlaĢlar yaklaĢık 10 saniye süren diziler hâlinde, tipik olarak 1, 3, 5, 10, 13, 15,
17, 20, ve 25 Hz‟lik değiĢik hızlarda verilir. Test süresince gözlerin açık ve kapalı olduğu,
ayrıca gözlerin açılıp kapatıldığı dönemler olmalıdır. Her flaĢın oluĢumu, flaĢ jeneratörünün
senkron sağlayan bir sinyali kullanılarak ayrı bir kanalda monitörize edilir. Monitör sinyali
kayıt kanalında gösterilir.
Photic (fotik) lamp‟ın, yatar ya da oturur pozisyondaki hastanın göz hizasına 30 cm
yaklaĢtırılabilmesi için bir mekanizmaya ihtiyacı vardır. Bu mekanizmanın, uzayabilir
kısalabilir pozisyonuna sahip olması için, mekanizma hareketli bir mekanik aksama
tutturulmuĢtur. EEG cihazının bulunduğu masaya sabitleme tertibatı bulunmaktadır. Fotik
uyarımı veren lamba, hastaya yaklaĢtırıldıktan sonra teknisyen tarafından, el aleti
gerektirmeden sabitlenir. Photic lamp arızalarında en sık görülen arıza, farklı frekansta belli
sürelerde ıĢık veren lambanın kullanım süresini doldurup aktivitesini yerine getirmemesidir.
Bu arızanın giderilmesi için, yedek lamba ile değiĢtirilmesi gerekir. Bu iĢlemi teknisyen
rahatlıkla gerçekleĢtirebilir. BaĢka bir arıza, lambaya pozisyon sağlayan, mekanik
arızalarıdır. Bu arızada hareketin sağlandığı ek noktalarının özel yağlayıcılarla yağlanması
gerekir. Bu iĢlem sıkıĢmaları giderecektir ve bu iĢlemi teknisyen rahatlıkla yapabilir. Lamba
taĢıyıcılarının kırılması durumunda yenisi ile değiĢtirilmesi yeterli olacaktır. Bu iĢlem içinde
cihazı üreten firma ile irtibata geçmek gerekir. Diğer bir arıza da hareketli noktalardan geçen
lambaya enerji taĢıyan kablolarda oluĢan kablo kırılmalarıdır. Bu arıza pek nadir görülür ve
bu kablonun değiĢimi kolayca gerçekleĢtirilebilir. Diğer bir arızada kontrol panelinde
bulunan lamba kontrol panelinde bulunan lamba seçim tuĢlarında zamanla kullanımdan
kaynaklanan arızadır. Burada tuĢlarda oluĢan arıza, ister dokunmatik olsun ister mikro
mekanik kontaklı olsun zamanla oksitlenip akımı geçirmemesidir. Bu gibi durumlarda arızalı
tuĢ paneli sökülür alkol ya da oksit götürücü temizleme materyalleri ile silinerek tekrar eski
aktivitesine kavuĢturulabilir. En son çare olarak tuĢlar yenisi ile değiĢtirilebilir. DeğiĢmesi
gerekli parça temini için üretici firma ile irtibata geçmek gerekebilir.
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ġekil 2.8: Photic lamp parçaları

ġekil 2.9: EEG cihazı üzerindeki (uyarıcı) photic lamp görünüĢü
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2.3.2. Hata Kodları
Hata kodları EEG üreten firmadan firmaya değiĢir. Bu değiĢim, hata kodu
gösterimidir. Ancak hata kodları anlam olarak birbirlerine yakındır. EEG cihazları, çekim
esnasında standartların dıĢında yapılan tüm hataları teknisyene bildirir. Bu bildirimi ekranda
hata kodu olarak yazar. Yazılan kodun anlamına göre teknisyen hatayı giderir.Örnek bir
EEG cihazından alınmıĢ hata kod ve açıklamaları aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir.

HATA KODU

ANLAMI

#0 sayıcı hatası (motor kontrol)

„30‟
„31‟
„32‟
„40‟
„41‟
„50‟
„51‟
„60‟
„61‟
„62‟
„70‟
„71‟
„80‟
„81‟
„A0‟
„B0‟

#1 sayıcı hatası (lamba frekansı)
#2 sayıcı hatası (10 ms zaman)
A port hatası
B port hatası
A port hatası
B port hatası
A port hatası
B port hatası
C port hatası
Tarama hatası
Tarama hatası
Algılama hatası
Gösterme hatası
GP-IB kart hatası
RS-232C kart hatası
Tablo 2.2: EEG hata kodları

2.3.3. Olası Diğer Arızalar
EEG kayıt sistemleri ilgili sinyalleri anlaĢılmaz hâle getiren insan kaynaklı hatalardan
dolayı sorun yaĢayabilir ve bu teĢhisi imkânsızlaĢtırır. ġekil 3.12 tipik insan kaynaklı hataları
göstermektedir. 50 Hz karıĢımı bir yana göz kırpıĢtırmaları kayıtta güçlü darbe sinyalleri
görülmesine neden olur. Kafa derisi kas aktiviteleri, belirgin karıĢıklıklara neden olabilir. Bu
dıĢ kaynaklı gürültü, EEG makine kontrolü ayarlanarak düĢürülebilir. ġekil 3b‟ de görüldüğü
gibi yüksek frekanslar etkili biçimde zayıflatılmıĢtır. Kalp aktivitesi damar darbeleri Ģeklinde
görünür olabilir Ģekil 3.12 c ya da r dalga tepeleri olarak görülebilir. ġekil 3.12d ortak
elektrot altındaki terleme zaman sabitinde ileri seviyede düĢüĢe neden olabilir.

Tipik hatalar aĢağıdaki kategorilere ayrılabilir:







Elektrot bağlantı problemleri, kırık elektrot ve yüksek empedanslı bağlantılar
Kablo bağlantı problemleri, kırık kablolar ve bükülmüĢ pinler
YanlıĢ anahtarlama pozisyonu, operatör hatası ya da kırılmıĢ prob uçları
KırılmıĢ anahtarlar, bozuk anahtar kontakları
Grafik kaydedici fonksiyon bozuklukları,
Elektronik fonksiyon bozuklukları, bir kanalın sistemindeki ya da güç
kaynağındaki devre hatası
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EEG teknisyeninin rutin olarak yapması gereken bir kontrol iĢlemi vardır. Bu kontrol
iĢlemi aĢağıdaki basamaklardan oluĢur:






Makine ısınmak üzere açılır.
Kalibrasyon ayarlanır, genelde 100V‟ta ve bütün kanallar üzerinde kare Ģekilli
palsler elde edilir (kalem yazıcısı).
Sistemin ve her iki kanalın 100V‟a uygun sapma için hassasiyet ayarı yapılır.
Zaman sabitindeki bozulmayı denetlemek için kalibrasyon düğmesine basılır ve
basılı tutulur.
Tüm kanallarda sıfır giriĢ görmek için bütün giriĢler topraklanır.

Klinik EEG makinelerinde elektrik /elektronik ve mekanik arızalar çok nadiren
gerçekleĢir. Üreticinin sorun giderme prosedürleri genelde kolayca sorunun çözülmesini
sağlar. AĢağıdaki örnekler sık karĢılaĢılan birkaç problemi sunmaktadır.
Örnek 1
Belirtiler: Makine çalıĢıyor ama bir ya da daha çok sayıdaki kanalda kayıtlar eksik.
Muhtemel Sebepler




Sorunlu kanallardaki mürekkep kaynağı kurumuĢ.
Mürekkep tüpleri tıkanmıĢ.
Kalem temas etmiyor.

Sorun Çözümü (Makine kapalı)




Mürekkep rezarvuarlarını kontrol et.
Mürekkep hortumlarını tıkanıklığa karĢı kontrol et.
Kalemin yukarı bükülmüĢ olup olmadığını kontrol et.

Çözümler




Kuru mürekkep rezervuarları için, üretici tarafından belirtilen seviyeye kadar
tüpler doldurulur. Fazla mürekkep doldurulması hâlinde makine içine mürekkep
taĢmasına sebep olur ve bu, devre elemanlarında hasara yol açar.
TıkanmıĢ mürekkep yolları için tüpü, hortumu ve kalemi sökün. Ilık su ile
ıslatın. Düzgün ve uygun bir tel ile tıkanıklığı açın, tüpü delmemeye özen
gösterin.
BükülmüĢ kalemler için; kalemi sökün ve aĢağı doğru dikkatli biçimde bükün,
bu kalemler hassas yapılı olduğu için bu iĢlem esnasında dikkatli olun.

Örnek 2
Belirtiler: Lekeli kayıtlar (parlak/koyu)
Muhtemel Sebepler: AĢınmıĢ kalem ya da doğru yerleĢtirilmemiĢ kâğıt
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Sorun Çözümü: Kâğıt yerleĢimini kontrol ediniz. Sorun kâğıtta değilse kalem ucunun
aĢınıp aĢınmadığını kontrol ediniz.
Çözümler



Kâğıt yükleme iĢlemini üreticinin direktifleri doğrultusunda yapınız.
AĢınmıĢ kalem uçlarını yenisi ile değiĢtiriniz.

Örnek 3
Belirtiler: Gürültü ya da zayıf akım
Muhtemel Sebepler: Ara kablo bağlantısı ya da elektro/mekanik problemler
Sorun Çözümü




Seçici anahtarları kalibrasyon pozisyonuna getiriniz, gürültü ve uygunsuz
hareketleri gözleyiniz.
Eğer kalibrasyon operasyonu normal ise sorun büyük olasılıkla hasta
bağlantılarındandır.
Bütün EEG kablolarını toprakla ve düz çizgi kopyasının doğruluğunu kontrol et.
Kayıtta gürültü görülüyorsa problem muhtemelen makinenin iç kısmındadır.
Sorun çözümü için servis kitapçığına bakınız.

Çözümler




Hasta bağlantılarını ve elektrotların fiziki kontrollerini yapınız.
Makine içindeki bir sorun için daha detaylı bir çalıĢma gerekecektir.
EEG makinelerinde giriĢim (60Hz) grafik kaydedici zorluklarından sonra en sık
karĢılaĢılan proplemdir. EEG sinyalleri çok düĢük genlikte olduğu için (5100V) hasta kablolarını bağlarken büyük dikkat gerekir. Açık devre güç
kaynağı, filtre kapasitörleri ve kısa devre voltaj regülatörleri kablo
problemlerinin benzer belirtileri olan sorunlar çıkarmaktadır.
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UYGULAMA FAALĠYETi
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Bu uygulama faaliyeti ile EEG cihazının elektrot ve olası diğer arızalarını
giderebileceksiniz.

ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 EEG cihazı servis el kitabını inceleyiniz.
 Uyarıcı photic lamp tutucu arızalarını
gideriniz.
 Uyarıcı photic lamp lambasını
değiĢtiriniz.
 EEG iĢaretlerini analiz eden özel PC
yazılımını kontrol ediniz.
 EEG özel kartını kontrol ediniz.
 Biyoelektrik iĢaretlerin iĢlendiği kart
fonksiyonlarını test ediniz.
 Elektrotların sağlamlık testini yapınız.

 Mürekkep ve yazıcı kalemlerin kontrolü
yapılırken servis el kitabındaki uyarıları
dikkate alınız.
 EEG yazıcı kısmı ile çalıĢırken çok
hassas davranınız.
 Elektrotların sağlamlık testi yapılırken
hassas ohmmetre kullanınız.

 EEG yazıcı mürekkeplerini kontrol
ediniz.
 EEG yazıcı kalemlerini kontrol ediniz.
 Arızalı kartı değiĢtiriniz.
 Teknik servis formu doldurunuz.
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KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Değerlendirme Ölçütleri
Evet
EEG cihazı servis el kitabını incelediniz mi?
Uyarıcı photic lamp tutucu arızalarını giderdiniz mi?
Uyarıcı photic lamp lambasını değiĢtirdiniz mi?
EEG iĢaretlerini analiz eden özel PC yazılımını kontrol ettiniz mi?
EEG özel kartını kontrol ettiniz mi?
Biyoelektrik iĢaretlerin iĢlendiği kart fonksiyonlarını test ettiniz mi?
Elektrotların sağlamlık testini yaptınız mı?
EEG yazıcı mürekkeplerini kontrol ettiniz mi?
EEG yazıcı kalemlerini kontrol ettiniz mi?
Arızalı kartı değiĢtirdiniz mi?
Teknik servis formu doldurdunuz mu?

Hayır

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
1.

( ) EEG iĢaretleri beyin yüzeyinden elektrotlarla algılanan düĢük genlikli biyoelektrik
iĢaretlerdir.

2.

( ) Kantitatif EE analizi belirli bir EEG özelliğini sayısal değere çevirmeyi ifade eder.

3.

( ) Ameliyat sırasında seçilmiĢ EEG özelliklerinin izlenmesi topografik haritalama ile
gerçekleĢtirilmektedir.

4.

( ) Topografik haritalama zaman içinde belli bir noktadaki EEG voltaj dağılımlarının
gösteriminde kullanılır.

5.

( ) Elektrotlar, ucunda kayıt cihazı giriĢ paneline takılan fiĢin bulunduğu bir iletkene
tutturulmuĢ bir yalıtkandan oluĢur.

6.

( ) Kollodion elektrodu tutturmada kullanılan bir solüsyondur.

7.

( ) Saf metallerden oluĢan iyon alıĢ veriĢinin olduğu iyi temizlenmiĢ elektrotlar
kullanılmalıdır.

8.

( ) Metal yüzeyli elektrotlar her kullanımdan sonra antiseptik bir solüsyonla
temizlenmelidir.

9.

( ) Ameliyatla çıkarılacak bölgeyi belirlemeye yönelik EEG kaydında ve hareket
bozukluklarının tedavisinde uyarıcı elektrotlar olarak kullanılan elektrot iğne
elektrotlardır.

10.

( ) Photic lamp fotik uyarım için kullanılan EEG donanımıdır.

11.

( ) EEG arızalarından birisi de mürekkeplerin kurumasıdır.

12.

( ) EEG arızalarından biriside kalemlerin yazmamasıdır.

13.

( ) EEG arızalarından biriside elektrot kablolarının kopması kırılmasıdır.

14.

( ) Uluslar arası 10-20 sistemi ile elektrotlar yerleĢtirmek tüm saçlı derinin aynı
Ģekilde kaplanmasını sağlar.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3
AMAÇ
Bu öğrenme faaliyetiyle EEG cihazının bakım ve kalibrasyonunu yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA


ġehrinizde

bulunan

hastanelere

giderek

EEG

cihazının

bakım

ve

kalibrasyonlarının nasıl yapıldığı hakkında bilgi toplayınız.


Rapor hâline getirip derste arkadaĢlarınızla bilgi paylaĢımında bulununuz.

3. EEG CĠHAZINDA BAKIM VE
KALĠBRASYON
3.1. EEG Servis El Kitabı Bakım Talimatları
EEG cihazları firmadan firmaya farklı tasarım da üretilir. Fakat kullanım amaçları ve
elde edilen grafiksel görsel görüntüler her cihazda aynıdır. EEG satın alınırken cihazla
beraber servis el kitabı da verilir. Burada cihaz ile ilgili blok diyagramlar, devre Ģemaları,
cihazı oluĢturan donanımların teknik özellikleri, montajı, kullanım Ģekli, olası arızaları,
bakım talimatları, hata kodları, bulunur. Tüm EEG cihazlarının (farklı markalar da olsa)
servis el kitaplarının içerikleri hemen hemen aynıdır.
EEG cihazının bakım talimatlarında elektrotların her çekimden sonra temizliğinin
nasıl yapılacağı, resimli Ģekillerde anlatılmıĢtır. Yazıcı mürekkeplerinin bulunduğu kabın
temizliğinin nasıl yapılacağı resimli Ģekilde anlatılmıĢtır. Servis el kitaplarına baktığımızda
dil sorunumuz olsa bile resimli talimatlara bakarak da EEG bakımının büyük bir
çoğunluğunu rahatlıkla yapabiliriz.
AĢağıdaki Ģekillerde servis el kitabından alınmıĢ bakım talimatlarının resimli
gösterimi bulunmaktadır.
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ġekil 3.1: EEG cihazının servis el kitabına göre yazıcı kâğıdının değiĢtirilmesinin resimli
anlatımı
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ġekil 3.2: EEG cihazının yazıcı mürekkep haznesinin doldurulması

52

ġekil 3.3: Yazıcının mürekkep haznesinin çıkarılması ve temizlenmesi

ġekil 3.4: Yazıcı kaleminin teknik özelliği

ġekil 3.5: Yazıcı kalemlerinin ayarlanması
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ġekil 3.6: Yazıcı kalemlerinin takılması

ġekil 3.7: EEG çekimlerinden sonra elektrotların temizlenmesi

3.2. EEG Cihazı Periyodik Bakımı
Elektrotlar dıĢında, EEG cihazları genellikle enfeksiyon geçiĢi için önemli bir tehlike
oluĢturmaz. EEG cihazı; hastalığı olan bir kiĢide kullanıldıktan sonra %70-90 etil alkol veya
isopropil alkolle veya aĢındırıcı olmayan baĢka bir dezenfektanla silinmelidir. Sadece EEG
aleti salgılar ya da kanla kontamine olduğunda hidroklorit solüsyonla silinmelidir. EEG
yazıcısı kontrol edilmeli, mürekkep kurumasının olup olmadığına bakılmalıdır. EEG
donanımlarını kontrol eden yazılımı, çekimler esnasında sürekli kontrol edilmeli orijinal
yüklü program çalıĢması ile bir sonraki çalıĢma sürekli kontrol edilmelidir. Programda
uygulama dıĢı bir problem görüldüğünde servis el kitabına bakılmalı ve üretici firma ile
temasa geçilmelidir. EEG‟ye bağlı olan PC‟nin temizliğinin yapılması mümkünse hava
üfleme sistemi ile tozunun, fanda biriken tozların alınması iĢlemi yapılmalıdır. Bağlantı
kutusunun fiziki durumuna bakılmalı özel aĢındırmayan temizleme maddeleri ile
temizlenmelidir. Elektrot ve kabloların temizliği servis el kitabındaki talimatlara göre
yapılmalıdır. Fotik uyarım lambası ıĢık akısının düĢmemesi için koruyucu Ģeffaf olan cam
kapağı, periyodik olarak temizlenmelidir. EEG cihazının periyodik bakımları esnasında
elektrik kaçak kontrolleri mutlaka yapılmalıdır. Kaçak kontrol iĢlemi bir kontrol kalemi ile
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basitçe yapılabilir. Ġyi topraklamanın olmadığı durumlarda kontrol kalemi elektriğin varlığını
gösterecektir. Bu durumda topraklama sistemine acilen bakılmalıdır. ġu unutulmamalıdır ki
tüm bakımlar servis el kitabındaki talimatlara göre yapılmalıdır.

3.3. EEG Kalibrasyonu
Klinik EEG‟de kalibrasyonun iki esas amacı vardır:



EEG potansiyellerinin voltajını, voltajı bilinen bir potansiyelle karĢılaĢtırarak
belirlemek.
Tüm kanalların aynı sinyali aynı Ģekilde amplifiye ettiğini ve filtrelediğini
göstererek her kanalın bütünlüğünü onaylamak.

En sık kullanılan kalibrasyon iĢlemi tüm amplifikatör giriĢlerine eĢ zamanlı standart
voltaj sinyalleri gönderilmesi ile her iki amaca da ulaĢır. Amplifikatörlerin özelliklerinden
birisi de hastanın EEG‟sini bir kalibrasyon sinyali olarak kullanarak da karĢılaĢtırabilmesidir.

3.3.1. Analog EEG Cihaz Kalibrasyonu
Analog EEG cihazlarında önceden seçilmiĢ voltajın negatif potansiyeli, analog cihaza
yerleĢtirilmiĢ bir kalibrasyon düğmesi kullanılarak amplikatörün giriĢine uygulanır (ġekil
33). Amplifikatörlere ve filtrelere gönderilen kalibrasyon sinyali kare dalga biçimindedir.
Sonradan bu biçim, yazıcıya ulaĢmadan önce amplifikatör kazan ayarlarının (amplifikasyon
miktarı) yüksek ve alçak frekans filtrelerinin ve 60 sikluslu çentik filtrenin etkisiyle değiĢir.
Yüksek frekans filtresi kare dalga sinyalinin ilk kalem sapmasının dikliğini etkilerken (Daha
yuvarlak bir görünüm almasına yol açar.), alçak frekans filtresi kalemin zemin çizgisine
dönmesine neden olur. Sadece ilk sapma kalibrasyon voltajının genliğini gösterir ve
kalibrasyon voltajı devam etse de kalem alçak frekans filtresi nedeniyle yavaĢ yavaĢ zemin
çizgisine döndükten sonra kalibrasyon voltajı kapatıldığında, kalem aniden ters yönde bir
sapma yapar ve kalibrasyon sinyalinin baĢlangıcındaki genliğe döner. Rutin kalibrasyon için
tüm kanallarda bir dizi böyle sapma kaydedilir.

ġekil 3.8: EEG kalibrasyon sinyali
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Analog cihazların kalem sapmaları, amplifikatör ve yazıcının voltaj çıktılarının doğru
bir biçimde kalibre edildiğini saptamaya yardım eder. Bir analog cihazın duyarlılık ayarları,
kalem sapması milimetresi baĢına mikro volt biriminde derecelendirilen bir devre anahtarı ya
da basma düğmesini içerir. Kalibrasyon sinyal voltajı da farklı düzeylere göre ayarlanabilir,
ancak genellikle amplifikatöre 50 V‟ luk bir sinyal göndermek üzere ayarlanır. Bir analog
EEG için standart duyarlılık ayarı 7 V/mm‟ dir. Amplifikatöre 50 V‟luk bir kalibrasyon
sinyali gönderilir ve duyarlılık ayarı 7 V/mm olursa o zaman kalem (1mm/7 V/mm x
50 V )= 7.14 mm‟lik bir uzaklıkta sapma yapacaktır. EEG teknisyeni bu durumda
kalibrasyon sinyalinden kaynaklanan kalem sapmasının doğru olduğunu onaylamak için
EEG kaydını bir cetvelle ölçebilir. Rutin bir kaydın sonunda, kayıt sırasında kullanılan her
duyarlılık ayarında kalibrasyon sinyalinin denenmesi iyi bir uygulamadır. Bu yolla
amplifikatörlerin ve yazıcıların kayıt sırasında kullanılan tüm duyarlılık ayarları için kalibre
edildiği doğrulanabilir.

3.3.2. Dijital EEG Cihaz Kalibrasyonu
Dijital EEG cihazlarının kalibrasyonu, elektrot giriĢ paneline bağlanabilen (interfaced)
bir dıĢ sinyal jeneratörü ya da cihaz içinde yer alan bir iç sinyal jeneratörüyle gerçekleĢtirilir.
Sinyal jeneratörü, frekansı ve voltajı teknisyen tarafından seçilebilen bir sinüs dalga sinyali
oluĢturmalıdır. Frekans EEG aktivitesi aralığı içinde (>0 Hz ila 70 <Hz ) yer almalıdır.
Dijital EEG yazılımında, kullanıcının her dalga formunun voltajını belirlemesine olanak
veren bir sinyal olmalıdır. Bu sinyal, sistemin kalibrasyonunun düzgün bir biçimde yapılıp
yapılmadığını belirlemek için sinyal jeneratöründen gelen belirli bir sinyaldir.

56

UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Bu uygulama faaliyeti ile EEG cihazının bakım ve kalibrasyonunu yapabileceksiniz.
ĠĢlem Basamakları
 EEG cihazı servis el kitabını inceleyiniz.

Öneriler

 EEG cihazı servis el kitabındaki
periyodik bakım ve ömürlü eleman
değiĢtirme talimatlarına uyunuz.
 Sadece önerilen temizlik maddesi
kullanınız.
 Kablo ve elektrotların temizliğini
yapınız.
 Temizlik maddeleri için servis el kitabına
bakınız.

 Photic lamb temizliğini yapmak gerekli
ise lambasını değiĢtiriniz.
 EEG‟nin dıĢ temizliğini yapınız.
 Junction box‟ın fiziki kontrolünü yapınız.
 Yazıcı bakımını yapınız.
 Akım kaçağı kontrolü yapınız.
 Bakım bilgi formlarını doldurunuz.
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KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1. EEG cihazı servis el kitabını incelediniz mi?
2. EEG cihazı servis el kitabındaki periyodik bakım ve ömürlü eleman
değiĢtirme talimatlarına uydunuz mu?
3. Sadece önerilen temizlik maddesi kullandınız mı?
4. Kablo ve elektrotların temizliğini yaptınız mı?
5. Photic lamb temizliğini yapmak gerekli ise lambasını değiĢtirdiniz mi?
6. EEG‟nin dıĢ temizliğini yaptınız mı?
7. Junction box‟ın fiziki kontrolünü yaptınız mı?
8. Yazıcı bakımını yaptınız mı?
9. Akım kaçağı kontrolü yaptınız mı?

Evet Hayır

10. Bakım bilgi formlarını doldurdunuz mu?

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
1.

( ) EEG kalibrasyonu EEG potansiyellerinin voltajını, voltajı bilinen bir potansiyelle
karĢılaĢtırarak belirlemek gerekir.

2.

( ) EEG cihazının periyodik bakımları esnasında elektrik kaçak kontrolleri yapılmasa
da olur.

3.

( ) EEG satın alınırken cihazla beraber servis el kitabı verilir.

4.

( ) Farklı 2 EEG cihazının aynı kaynağa bağlanmaları sonucunda oluĢan sinyaller
farklı olabilir.

5.

( ) EEG cihazının periyodik bakımlarında yazıcı ve bağlantı kutusu bakımı yapılmasa
da olabilir.

6.

( ) Elektrot dıĢında EEG cihazları genellikle enfeksiyon geçiĢi için önemli bir tehlike
oluĢturmaz.

7.

( ) Dijital EEG cihazlarının kalibrasyonu ya da elektrot giriĢ paneli ya da dijital cihaz
bilgisayar Ģasesine bağlanabilen bir dıĢ sinyal jeneratörü ya da cihaz içinde yer alan
bir iç sinyal jeneratörüyle gerçekleĢtirilir.

8.

( ) EEG cihazlarında kalibrasyon düğmesi bulunur.

9.

( ) Analog EEG cihazlarında kalibrasyon yapılmaz.

10.

( ) Analog EEG kalibrasyonunda farklı kalibrasyon gerilimi uygulanabilir ancak
genellikle amplifikatöre 50Voltluk bir sinyal göndermek üzere ayarlanır.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

Beyin sinyallerini ölçen cihaz aĢağıdakilerden hangisidir?
A) EMG
B) EEG
C) EKG
D) MR

2.

AĢağıdakilerden hangisi EEG cihazının donanımından değildir?
A) Yazıcı
B) Bağlantı kutusu
C) Elektrotlar
D) ġoklama paneli

3.

Hastadan sinyali alıp EEG cihazına ileten donanım aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Photic lamp
B) Besleme ünitesi
C) Yazıcı
D) Junction box

4.

EEG cihazında en sık karĢılaĢılan arıza aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Güç
B) Photic lamp
C) Yazıcı
D) Elektrot

5.

Photic lamp özelliği aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Akkor flemanlı
B) Fuloresan
C) xenon
D) Sarfiyatlı lamba

6.

EEG çekimi yapan teknisyen photic lamp hastanın gözlerine kaç santimetre
yaklaĢtırmalıdır?
A) 5cm
B) B)15cm
C) 25cm
D) 30cm

7.

“Photic lamp”ın görevi aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Teknisyenin hastayı görmesini sağlar.
B) Göz muayenesinde kullanılır.
C) Hastaya fotik uyarı vermek
D) D )EEG aydınlatma lambasıdır.
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8.

AĢağıdakilerden hangisi EEG analiz yönteminden değildir?
A) Kantitatif
B) Yüzeysel
C) Topografik
D) OtomatikleĢtirilmiĢ olay saptama

9.

AĢağıdakilerden hangisi EEG‟nin elektrot yerleĢtirme sistemidir?
A) 5-5 sistemi
B) 15-25 sistemi
C) 10-20 sistemi
D) 30-40 sistemi

10.

AĢağıdakilerden hangisi EEG yazıcısının arızasından değildir?
A) Mürekkep
B) Kalem
C) Lamba
D) Kâğıt

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz.

61

CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

YanlıĢ
Doğru
YanlıĢ
Doğru
YanlıĢ
Doğru
Doğru
Doğru
Doğru
YanlıĢ
Doğru
YanlıĢ
Doğru

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Doğru
Doğru
YanlıĢ
Doğru
YanlıĢ
Doğru
YanlıĢ
Doğru
YanlıĢ
Doğru
Doğru
Doğru
Doğru
Doğru
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Doğru
YanlıĢ
Doğru
YanlıĢ
YanlıĢ
Doğru
Doğru
Doğru
YanlıĢ
Doğru

MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

B
D
D
D
C
D
C
B
C
C
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KAYNAKÇA
KAYNAKÇA
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