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Özet
Amaç: Acil elektroensefalografinin (EEG) belirlenmiþ bir tanýmý olmadýðý gibi, istem yapma kriterleri üzerinde de henüz fikir birliði oluþmamýþtýr.
Esnek bir tanýmla; planlanarak ve randevu verilerek yapýlan EEGlerin dýþýnda kalan bütün EEGlerin acil EEG kapsamýnda kabul edilmesi
daha uygun olabilir. Bu çalýþmada önceden randevu verilmemiþ ve 1 saat içerisinde çekilmiþ ve iki saatte raporlanmýþ EEG'lerin özelliklerini
ve klinikle uyumunu analiz etmeyi amaçladýk. Materyal ve metot: Bir yýllýk toplam 1803 EEG içerisinden 143 (% 7,93) EEG belirlenen
kriterlere göre acil EEG olarak deðerlendirildi. Taný ile uyumlu olan, baþka tanýlarý dýþlayan veya tedaviyi düzenlemekte yarar saðlayan EEGler
faydalý olarak sýnýflandýrýldý. Bulgular: Acil EEG istemlerinin çoðunluðu nöroloji (% 36,4) ve acil servis (% 24,5) bölümleri tarafýndan
yapýlmýþtý. Tüm EEGlerin 43ü (% 30,1) normal olarak deðerlendirilirken, 76sýnda (% 53,1) az veya çok serebral etkilenmeyi gösteren anormal
bulgular mevcuttu. Tüm çekimlerin %72'sinde ön taný ile acil EEG bulgularý uyumlu bulundu. Nonkonvulzif status epileptikus (NKSE), ensefalopati
ve konvulzif status epileptikus (SE) ön tanýlarý EEG bulgularý ile uyumluydu (korelasyon sýrasýyla % 100, % 91,7, % 89,9) (p£ 0.05). Nörolojiden
yapýlan istem ön tanýlarýnýn EEG raporlarý ile uyumu (% 86,5) diðer kliniklerden yapýlan istemlere (% 67,3) oranla anlamlý derecede farklýlýk
gösterdi (p=0.003). Ýstem öncesi 118 olguda (% 82,5) nöroloji konsultasyonu yapýldýðý saptandý. Sonuç: Özellikle SE takibinde ve NKSE
düþünülen durumlarda acil EEGnin çok önemli yeri vardýr. EEG istemi öncesinde nöroloji konsultasyonu yapýlmasý ve ön tanýlarýn net bir
biçimde ifade edilmesi, klinisyene taný ve takipte oldukça yardýmcý olacak sonuçlar elde edilmesini saðlayacaktýr.

Summary
Objective: There is no opinion on the definition and request indications of emergent electroencephalography (EEG) yet. All EEGs except
planned and given appointment before can be an acceptable definition of emergent EEG. In this study we analyzed all EEGs carried out in
non-elective basis, recorded within one hour and reported in two hours and we also studied the correlation of these EEGs with the clinical
findings. Material and method: There were 143 (7.93 %) emergent EEG among 1803 EEGs performed in our laboratory within one year of
period. EEG was classified as useful if it clinched a diagnosis, excluded a specific diagnosis or helped in management.
Results: Most of the requests were from neurology (36.4 %) and emergency services (24.5 %). Reports of 43 (30.1 %) emergent EEG were
normal, while 76 (53.1 %) were showing more or less abnormality of influenced brain function. In 72 % of EEG was showing correlation with
initial diagnosis and EEG findings. Usefulness according to the referral diagnosis was nonconvulsive status epilepticus (NCSE), encephalopathy
and convulsive status epilepticus (SE) (100 %, 91.7 %, 89.9 % respectively) (p£ 0.05). The correlation of initial diagnosis and EEG from
neurology department (86.5 %) was statistically higher than other departments (67.3 %) (p=0.003). Neurology consultation was done in 118
(82.5 %) of cases. Conclusion: Emergent EEG has a very important role in the diagnosis of SE and NCSE. We recommend neurology
consultation before requesting EEG and definite initial diagnosis to get more beneficial results from EEG findings to diagnose and management.
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Giriþ

klinisyenin istem kaðýdýna yazdýðý þekliyle alýndý. Ön taný ve
son tanýya göre EEG'ler klinisyene her hangi bir þekilde tanýyý
destekleyici yönde, baþka tanýlarý dýþlamakta veya tedaviyi
planlamakta yardýmcý olmuþ ise "faydalý", olmamýþsa "faydasýz"
olarak deðerlendirildi. Ön taný ve sonrasýnda konulan son
tanýlar karþýlaþtýrýldý. Ýstatistiksel deðerlendirmeler SPSS
13.0 programýnda c2 testi ile yapýldý ve p deðeri £ 0.05
anlamlý olarak kabul edildi.

Son yýllarda anatomik ve fonksiyonel yönleriyle beyin
görüntüleme yöntemlerinde önemli geliþmeler olmaktadýr.
Ancak elektroensefalografi (EEG) 1930lardan bu yana
kullanýlan, en iyi bilinen ve kolay ulaþýlabilen tetkikler
arasýndadýr. Acil EEGnin belirlenmiþ bir tanýmý olmadýðý
gibi, istem yapma kriterleri üzerinde de henüz fikir birliði
oluþmamýþtýr. Literatürde ise bu konuda oldukça az veri
olduðu gözlenmektedir. Buna raðmen acil durumlarda EEG'nin
altta yatan etyolojiyi aydýnlatmasý ve tedaviyi takipteki yeri
inkar edilemez. Acil EEG tanýmý için yaygýn görüþ, istem
sonrasý ilk bir saat içerisinde çekilen ve yorumlanan EEGler
olarak belirtilmektedir .1 Ancak laboratuar ve hastane koþullarý
göz önüne alýnarak bunu 1 saatle kýsýtlamak oldukça zordur.
Bu sebeple daha esnek bir tanýmla; planlanarak ve randevu
verilerek yapýlan EEGlerin dýþýnda kalan bütün EEGlerin
acil EEG kapsamýnda kabul edilmesi daha uygun olabilir. Bu
çalýþmada önceden randevu verilmemiþ, 1 saat içerisinde
çekilmiþ ve iki saatte raporlanmýþ EEG'lerin özellikleri ve
klinikle uyumu analiz edildi.

Sonuçlar
Bir yýllýk dönemde çekilmiþ olan 143 acil EEG trasesinin
69'u (%48,3) erkek hastaya (ortalama yaþ 47,78± 18,27
yýl) ve 74'ü (%51,7) kadýn hastaya (ortalama yaþ 46,45±20,40
yýl) aitti. Acil EEG istemleri bölümlere göre sýrasýyla 52
(%36,4) hasta ile nörolojiden, 35 (%24,5) hasta ile acil
servisten, 11 (%7,7) hasta ile enfeksiyon hastalýklarýndan,
12 (%8,4) hasta ile psikiyatriden ve 33 (%23) hasta ile diðer
servislerden yapýlmýþtý (þekil 1).

Þekil 1. Acil EEG Ýstemi Yapan Kliniklerin Daðýlýmý
Diðer servisler
%12

Gereç ve Yöntem
Gaziantep Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalý Elektrofizyoloji
laboratuarý kayýtlarýmýzdan 1 Ocak 2006-1 Ocak 2007 yýllarý
arasýnda yapýlmýþ acil EEG kayýtlarý retrospektif olarak
incelendi. Bu EEG'ler daha önce randevu verilmemiþ olan
ancak klinisyen tarafýndan acil istem olarak gönderilen, 1
saat içerisinde çekilen ve en geç iki saat içerisinde raporlanan
EEG'ler idi. Tüm çekimler mesai saatleri içerisinde yapýldý.
EEG'ler 32 kanal dijital EEG kayýt sistemi (Cadwell Easy
II, Kennewick WA) ile kayýt edildi. Saçlý deriden yapýlan
kayýtlarda elektrotlar 10-20 sistemine göre yerleþtirildi.
Mümkün olan durumlarda hiperventilasyonla ve tüm olgularda
aralýklý fotik stimulasyonla aktivasyon yapýldý. Bir yýllýk
toplam 1803 EEG içerisinden 143 (%7,93) EEG belirlenen
kriterler göre acil EEG olarak deðerlendirildi. Tüm EEG'ler
iki nöroloji öðretim üyesi tarafýndan deðerlendirilmiþti.
Hastalarla ilgili klinik bilgiler hastane dosyalarýndan elde
edildi. EEG istem kaðýtlarýndaki ön tanýlar, EEG raporlarý,
dosyalardaki son tanýlar kaydedildi. Ön tanýlar, istem yapan

Psikiyatri
%8
Acil servis
%24

Yoðun
bakýmlar
%6
Nefroloji
%6
Enfeksiyon
hast
%8

Nöroloji
%36

Tüm EEGlerin 43ü (%30,1) normal olarak deðerlendirilirken,
76sýnda (% 53,1) az veya çok serebral etkilenmeyi gösteren
anormal bulgular, 24ünde ise (% 16,8) nonspesifik EEG
bulgularý mevcuttu (tablo 1).

Tablo 1. Ön Tanýlara Göre Çekilen EEGlerin Raporlarý
Acil EEG Raporlarý

Ensefalopati
Meningoensefalit
Nonkonvulzif SE*
Nöbet
Status Epileptikus
Toplam
*SE: Status epileptikus
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Nonkonvulzif
status epileptikus

Yavaþlama+
epileptiform

Yaygýn
yavaþlama

Epileptiform

Nonspesifik

Normal

0 (0%)
0 (0%)
3 (75%)
0 (0%)
0 (0%)
3 (2.1%)

3 (12.5%)
0 (0%)
0 (0%)
5 (6.4%)
6 (22.2%)
14 (9.8%)

12 (50.0%)
5 (50%)
0 (0%)
8 (10.3%)
5 (18.5%)
30 (21%)

1 (4.2%)
1 (10%)
1 (25.0%)
16 (20.5%)
10 (37.0%)
29 (20.3%)

2 (8.3)
1 (10%)
0 (0%)
18 (23.1%)
3 (11.1%)
24 (16.8%)

6 (25.0)
3 (30%)
0 (0%)
31 (39.7%)
3 (11.1%)
43 (30.1%)
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Tablo 1'de ön tanýlarla acil EEG sonuçlarýnýn yorumu yer
almaktadýr. Tüm çekimlerin %72'sinde ön taný ile acil EEG
bulgularý uyumlu bulundu (tablo 2).

Tablo 2. Ön Tanýlara Göre Acil EEG Bulgularýnýn
Klinisyene Faydalý Olma ve Olmamalarý
Ön Taný

Acil EEG Bulgularý
Faydalý (%) Faydasýz (%) p deðerleri

Nöbet
78 (54.5)
Status epileptikus 27 (18.9)
Ensefalopati
24 (16.8)
Meningoensefalit
10 (7.0)
Nonkonvulzif SE
4 (2.8)
Toplam
143

46 (59.0)
24 (89.9)
22 (91.7)
7 (70.0)
4 (100)
103 (72)

32 (41.0)
3 (11.1)
2 (8.3)
3(30.0)
0 (0.0)
40 (28)

0,113
0,0001
0,0001
0,206
0,0001
0,002

En sýk yazýlan acil EEG ön tanýlarýnýn sýrasýyla 78 hastada
(%54.5) nöbet, 27 hastada (%18.9) konvulzif status epileptikus
(SE), 24 hastada (16.8) ensefalopati olduðu saptandý (tablo
2). Nonkonvulzif status epileptikus (nonkonvulzif SE),
ensefalopati ve SE ön tanýlarý EEG bulgularý ile uyumlu
bulundu (korelasyonlar sýrasýyla %100, %91,7, %89,9
sýrasýyla) (p£ 0.05). Ayný þekilde nonkonvulzif SE, konvulzif
SE ve ensefalopati ön tanýlarý tetkikler sonrasýndaki son
tanýlar ile uyumlu iken (p<0,05) meningoensefalit ve nöbet
ön tanýlarý ile son tanýlar arasýnda anlamlý bir sonuç bulunmadý
(p>0,05).
Nörolojiden yapýlan istem ön tanýlarýnýn EEG raporlarý ile
uyumluluðu (%86,5) diðer kliniklerden yapýlan istemlere
(%67,3) oranla anlamlý derecede farklýlýk gösterdi (p=0,003).
Ýstem öncesi 118 olguda (%82,5) nöroloji konsultasyonu
yapýldýðý saptandý.

Tartýþma
Acil servislerde hastaya olabildiðince hýzlý ve doðru taný
koyabilmek için tetkikler isterken daha seçici olmak gerekir.
Elektroensefalografi, kýsmen zaman alan, çekim için teknik
eleman ve yorumlamak için de nöroloji uzmanlýðý gerektiren
bir tetkiktir. Bu özellikleri sebebiyle ücret olarak da pek ucuz
sayýlmaz. Bazý hastane koþullar gereði 24 saat EEG çekimi
yapýlmamasý ve randevulu çalýþýlmasý EEGye kolayca
ulaþýlmasýný engellemektedir.
Bu çalýþmada üniversite hastanesinde acil koþullar altýnda
çekilen EEGlerin bulgularýný ve klinik uyumunu inceledik.
Laboratuarýmýzda yapýlan acil EEG çekim oraný (%7,93)

olarak saptandý. Baþka çalýþmalarda bu oran %4,4,
%12,8,10,2 ve % 8.9 olarak saptanmýþtýr.1-4 Çalýþmamýz ile
daha yüksek oran saptanan diðer çalýþmalar arasýndaki
farklýlýklar metodolojik yöntemlerden kaynaklanýyor olabilir.
Bu çalýþmada hasta yaþ grubu 16 yaþ ve üzeri olarak alýnmýþtýr
ve çekimlerimiz mesai saatleri ile sýnýrlý kalmýþtýr. Daha
yüksek EEG çekimi oraný olan merkezlerde tüm hastalarýn
(çocuk ve eriþkin) çalýþmaya dahil edildiði ve haftanýn yedi
günü 24 saat çekim yapabilme imkanýnýn olduðu
görülmektedir.3,4 Çekim oranlarý bu çalýþmadan daha yüksek
olan ve haftada 7 gün, 24 saat çekim yapabilen bir merkezde
çekimlerin % 37sinin mesai dýþý saatlerde istendiði
gözlenmiþtir.4 Tüm çekimlerin üçte birini içeren bu oran,
EEG çekimlerinin mesai saatleriyle kýsýtlý kalmasýnýn getireceði
olasý aksaklýklar açýsýndan dikkat çekicidir.
Acil EEGnin klinisyenlere faydalý olma oraný (%72), Khan
ve ark.dan daha yüksek (%60.8), Pralin ve ark.nýn
deðerlerinden (%77,5) daha düþük bulunmuþtur.3,4 Tüm ön
tanýlar göz önüne alýndýðýnda nonkonvulzif SE, EEG ile
uyumluluk oraný (%100) en yüksek ön taný olarak saptanmýþtýr.
Bu durum nonkonvulzif SEun ön taný olarak akla
gelmemesinden olabileceði gibi, klinisyenlerin nonkonvulzif
SE düþündükleri olgularda ön tanýya nöbet yazmalarýndan
da kaynaklanabilir. Nonkonvulzif SE için EEG patognomonik
deðildir ancak epileptik aktiviteyi açýk seçik gösterir.5
Hastanemizde konulan ön tanýlar diðer çalýþmalardakilerden
bazý farklýlýklar göstermektedir.1-4 Nöbet ön tanýsý diðer
serilerden daha yüksek bulunmuþtur. Diðer hastanelerden
nöbet geçiren hastalarýn kýsa sürede þuuru açýlmazsa ileri
merkez olarak hastanemize sevk edilmeleri bu durumu
açýklayabilir. Hastanemize gelen bu hastalara mümkün
olduðunca acil EEG çekimleri yapýlmaktadýr. Ayrýca nöbet
ön tanýsý muhtemelen istem yapan hekimlerin birden fazla
klinik tabloyu ifade etmekte bu terimi tercih etmelerinden de
kaynaklanýyor olabilir. Þuuru bozuk hastalarda ensefalopati
tanýsýyla yapýlan istemler de diðer çalýþmalardan daha yüksek
oranda saptanmýþtýr. Bunun sebebi biyokimyasal ve
mikrobiyolojik testlerin yaný sýra klinisyenlerin taný ve takip
amaçlý EEGyi tercih etmelerinden kaynaklanabilir. Acil EEG
çekim istemlerinde yer alan tek nöbet tanýsý eðer klinik
olarak tanýda bir þüphe yoksa acil EEG çekimi gerektiren bir
durum olmayabilir.6 Acil yaklaþým kýlavuzlarý nöbet ile
baþvuran tüm hastalarda kranial görüntüleme yapýlmasýný
önermektedir ve ancak en ufak bir þüphede EEG istemekten
de çekinmemek gerekir.7 Ýlk jeneralize nöbetle baþvuran
hastalarýn %77sine EEG çekimi yapýlan bir çalýþmada, EEG
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bulgularýnýn hiçbir hastada yaklaþýmý deðiþtirmediði
görülmüþtür.8 Ancak SE dýþý atipik hareketlerin varlýðý veya
tedavi sonrasý paroksismal aktivitelerin halen devam ettiði
düþünülen durumlarda EEGye baþvurmak gerekir. Status
epileptikus tedavisi sonrasýnda konvulzif hareketler dursa
dahi olgularýnýn %13,5-53ünde EEG bulgularý ile nonkonvulzif
SE saptanmýþtýr.1,4 Yine bir baþka çalýþmada þuur bozukluðu
ile baþvuran 198 hastanýn %37sinde etyolojide nonkonvulzif
SE tespit edilmiþtir.9
Acil EEG istemlerinin 1/3ünün nöroloji kliniklerinden gelmesi
yine diðer çalýþmalar rakamlarýna göre yüksek bir orandýr
Acile gelen ancak nörolojiye yatýrýlacak hastalarýn istemlerinin
de nöroloji kliniði adý altýnda olmasý bu oranýn artmasýna
sebep olmuþ olabilir. Sonuçlarýmýzda istemlerin %82,5i
öncesinde nöroloji konsultasyonu yapýldýðý gözlendi. Bu oranýn
% 81 olduðu Kuzey Amerika çalýþmasý ile benzer düzeydedir.2
Nörolojiden yapýlan ön tanýlarýn % 86,5 oranýnda EEG ile
uyumlu olmasý istemlerde nöroloji konsultasyonu yapýlmasýnýn
önemini göstermektedir.
Birçok klinik tabloda EEG klinisyene oldukça önemli bilgiler
vermektedir. Yapýlan prospektif bir çalýþmada hekimler,
hastalarýn %38inde acil EEG raporlarý doðrultusunda
tedavilerini yeniden düzenlemiþlerdir. 4 EEG tanýnýn
netleþmediði ilk aþamalarda yönlendirici olduðu gibi prognoz
hakkýnda da fikir verici olmaktadýr. Ancak istem öncesinde
nöroloji konsultasyonu yapýlmasýnýn ve ön tanýnýn net bir
biçimde ifade edilmesinin EEGnin daha iyi yorumlanmasýna
katkýda bulunacaðýný gibi laboratuarlarýn boþ yere
kullanýlmasýný da önleyici olacaktýr. Özellikle SE takibinde
ve ardýndan geliþebilecek nonkovulzif SE tanýsýnda EEGnin
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yeri yadsýnamaz. Daha geniþ prospektif çalýþmalar acil EEG
istem endikasyonlarý ile ilgili daha detaylý veriler elde edilmesini
saðlayacaktýr.
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