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DERLEME

Uyku Elektroensefalografisinin Uyku Laboratuvarlar›nda ve
Nöroloji Prati¤inde Kullan›m›
The Use of Sleep Electroencephalography in Sleep Laboratories and Neurological Practice
Nilda TURGUT

Uyku elektroensefalografisi (EEG) uykuda geliﬂen
epileptiform deﬂarjlar› belirlemede önemli bir aktivasyon yöntemidir. Ayr›ca EEG, uyku laboratuvarlar›nda
polisomnografi kay›tlar›nda uyku evrelerini skorlamada ve uyku hastal›klar› ile uyku evreleri aras›ndaki
iliﬂkiyi göstermede de¤erli bir yöntemdir. Bu yaz›da,
uyku EEG’sinin uyku laboratuvarlar›nda kullan›m› ve
nöroloji prati¤inde epileptiform deﬂarjlar› göstermede
bir aktivasyon yöntemi olarak uygulanmas› irdelendi.

Sleep electroencephalography (EEG) is an important activation method for the identification of
epileptiform discharges. EEG is also a useful tool
in scoring sleep stages, and in showing the relationship between sleep disorders and sleep
stages. This article reviews application of sleep
EEG in sleep laboratories and addresses its role
as an activation method in showing epileptiform
discharges in neurological practice.

Anahtar Sözcükler: Elektroensefalografi; epilepsi; polisomnografi; nöbet; uyku; uyku bozukluklar›; video kayd›.
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Epileptik nöbetler, uykuda meydana gelen
de¤iﬂikliklerin epileptik nöbetleri aktive etmesi
nedeniyle, uyan›kl›¤›n yan› s›ra uykuda da geliﬂebilmektedir.[1] Nöbetlerin ço¤unun tipik klinik
ve elektroensefalografik (EEG) özellikleri bulundu¤undan, EEG laboratuvarlar›nda epileptik deﬂarjlar›n belirlenmesi, epilepsi tan›s›n› do¤rulamada, epileptik oda¤›n saptanmas›nda, hastan›n
tedavisini planlamada ve prognoz tayininde oldukça de¤erli bir yöntemdir.[2] Epileptiform interiktal deﬂarjlar uykuda ve uyku-uyan›kl›k geçiﬂlerinde s›kl›kla aktive olmakta, dolay›s›yla da
uyku, hiperventilasyon ve fotik uyar›m gibi
önemli bir aktivasyon yöntemi olarak EEG laboratuvarlar›nda yerini almaktad›r.[3,4]

Uyku laboratuvarlar›nda ise EEG’den polisomnografi kay›tlar› s›ras›nda uyku evrelerini
skorlamada yararlan›lmakta, böylelikle uyku
hastal›klar› ile uykunun evreleri aras›ndaki iliﬂki
daha net bir ﬂekilde gösterilebilmektedir.[5] Ayr›ca, polisomnografi kay›tlar›nda epileptiform deﬂarjlar da izlenebilir; bu nedenle, polisomnografi
ile u¤raﬂanlar›n da epileptiform aktiviteleri tan›mas› ve gerekti¤inde hastay› ileri EEG incelemesi amac›yla yönlendirmesi önemlidir.[6] Bu yaz›da, uyku EEG’sinin polisomnografik uygulamalar s›ras›nda uyku laboratuvarlar›nda kullan›m›
ve nöroloji prati¤inde epileptiform deﬂarjlar›
göstermede bir aktivasyon yöntemi olarak uygulanmas› irdelendi.
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gerekir. Elektrotlardan biri bir gözün d›ﬂ kantusuna hafifçe lateral ve yaklaﬂ›k 1 cm üstüne, di¤eri ise öteki gözün d›ﬂ kantusunun hafifçe laterali ve 1 cm aﬂa¤›s›na yerleﬂtirilmelidir.[9] Horizontal planda hafifçe asimetrik olarak yap›lan
bu montaj, hem vertikal hem de horizontal planda geliﬂen göz hareketlerini izlememizi sa¤lar.
Elektro-okülografi kayd› için kullan›lan derivasyonlar ROC/A1 ve LOC/A1 ﬂeklindedir (ROC=
Sa¤ oküler, LOC= Sol oküler).[4,9] Ancak baz› laboratuvarlarda ROC/A1 ve LOC/A2 ﬂeklindeki
montaj da kullan›lmakta, bu montaj ile sinyal
amplitüdü maksimal de¤erlerde elde edilebilmekte ve artefakt ile göz hareketlerinin ayr›m›
daha net yap›labilmektedir. Göz hareketleri kayd›nda 50 microV için 7.5 mm’lik minimum bir
kazanç önerilmektedir. Yavaﬂ göz hareketlerini
izleyebilmek için 0.3 saniyeden daha h›zl› zaman sabitleri kullan›lmamal›d›r.[11]

UYKU EEG’S‹N‹N UYKU
LABORATUVARLARINDA
KULLANIMI
Polisomnografi laboratuvarlar›nda EEG kayd›, uykunun de¤erlendirilmesinde en önemli
yöntemdir.[7] Ayr›ca, elektro-okülografi (EOG)
h›zl› göz hareketlerini (REM= Rapid Eye Movement), elektromiyografi (EMG) kas atonisini
göstermede de¤erli testler olup, EEG, EOG ve
EMG polisomnografi laboratuvarlar›nda uyku
evrelendirmesi için standart incelemeler aras›nda yer almaktad›r.[5,7]
Teknikler
Elektroensefalografi kayd›: Uykunun de¤erlendirilmesinde, EEG en önemli yöntemdir. Elektroensefalografi kayd›nda alfa dalgalar›n› ve uyku i¤ciklerini görmemizi sa¤layacak en yavaﬂ
h›z (10 veya 15 mm/saniye) kullan›lmal›, uyku
i¤ciklerini gözleyebilmemiz için kalem defleksiyonu 50 microV için en az 7.5 mm olmal›d›r.[7]
Elektrot yerleﬂtirilmesi uluslararas› on-yirmi
sistemine göre yap›lmaktad›r.[7,8] Polisomnografi
kay›tlar›nda EEG bilgisi bir kanalla s›n›rland›r›labilir; bu durumda C4/A1 ya da C3/A2
(C=Santral, A=Auriküler) derivasyonlar›ndan
kay›t al›n›r.[9] Uyku i¤cikleri, K kompleksleri ve
keskin verteks dalgalar› C3 ya da C4 noktalar›ndan net bir ﬂekilde kaydedilebilir, yüksek voltajl› yavaﬂ dalgalar bu derivasyonlarda maksimal
amplitüd gösterirler.[7,10] Ayr›ca, uyku baﬂlang›c›
C3 ya da C4 noktalar›ndan kesin olarak de¤erlendirilebilmektedir. Baz› laboratuvarlarda ise,
uyku baﬂlang›c›n› daha iyi de¤erlendirebilmek,
uykuda geliﬂen uyan›kl›klar› belirlemek için,
C4/A1 ya da C3/A2 montaj›na ek olarak oksipital kay›tlar kullan›lmaktad›r. Baz› laboratuvarlarda ise rutin olarak frontal bölgelere montaj yap›lmakta, böylelikle non-REM (NREM) evre III ve IV’ün daha net de¤erlendirilmesi mümkün olmaktad›r.[7]

Elektromiyografi kayd›: Standart polisomnografi kay›tlar› aras›nda yer almaktad›r.[7]
REM evrelendirmesi için EMG kayd›, çenenin
alt›ndaki ve üstündeki kaslardan (mental, submental) yap›lmaktad›r.[4,9] Ancak, uykuda periyodik hareketler gibi belirli bir uyku hastal›¤›
olan olgularda kayd›n tibialis anterior kas›ndan yap›lmas› tercih edilmektedir. Bruksizmi
olan olgularda ise kay›t için masseter kas› kullan›lmaktad›r.[7]
Uyku kayd›nda en az dört kanal kullan›lmaktad›r; ancak, kay›t yap›lacak cihazda kanal
say›s› s›n›rl› ise EOG kayd› iki kanal yerine tek
kanal kullan›larak da yap›labilir.[7] Ek kanal kay›tlama olana¤› varsa oksipital kayd›n ilave edilmesi önerilmektedir.[7,11] Ayr›ca, polisomnografi
kay›tlar›nda kullan›lan cihazlarla solunum, kalp
h›z›, kan bas›nc›, özofagus pH, penis çap› ile ilgili kay›tlar da yap›labilmektedir.[4,7]
Uyku evreleri skorlama ölçütleri
Uyku evreleri NREM (evre I, II, III, IV) ve
REM olmak üzere ikiye ayr›l›r. Uyku skorlama
iﬂlemlerinde epok-epok yaklaﬂ›m kullan›lmaktad›r. Uyku evreleri skorlan›rken her bir epo¤a
tek bir dönem skoru verilir. E¤er bir epokta birden fazla dönem varsa o zaman epo¤un büyük
bölümünü oluﬂturan dönem o epo¤un evresi
olarak skorlanmaktad›r.[7]

Elektro-okülografi kayd›: Polisomnografik kay›tlarda EOG kayd›, REM uykusu s›ras›nda geliﬂen fazik h›zl› göz küresi hareketlerini ve uykunun baﬂlang›ç aﬂamalar›nda geliﬂen yavaﬂ,
yüzen göz hareketlerini saptamada önemlidir.[7]
Göz hareketlerini kaydetmek için en az iki kanal
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C4A1
C4A1
O2A2
O2A2
C3A2
C3A2

Alfa ritmi

O1A1
O1A1
ROC
ROCFp2
LOC
LOCFp2
CHIN
EMG1

ﬁekil 1. Uyan›kl›k evresi.

Evreler ve belirgin özellikleri

amplitüdlü 2-7 Hz frekans›nda keskin verteks
dalgalar› ortaya ç›kar. Ayr›ca, yine evre I’de oksipital derivasyonlarda geçici, keskin karakter
gösteren deﬂarjlar görülür (POSTS= positive occipital sharp transients of sleep). Evre I’in skorlamas› K kompleksleri ve uyku i¤ciklerinin
mutlak yoklu¤unu gerektirmektedir. Uyan›kl›¤›
izleyen evre I’de, her biri birkaç saniye süren
yavaﬂ göz hareketleri geliﬂir. Evre I’de h›zl› göz
hareketleri görülmez ve EMG’de tonik aktivite
izlenir (ﬁekil 2).[7,12,13]

a. Uyan›kl›k evresi: Uyanma durumu olup, alfa aktivitesi ve/veya düﬂük voltajl›, kar›ﬂ›k frekansl› EEG ile karakterizedir. Bu döneme nispeten tonik EMG eﬂlik eder ve genellikle EOG iﬂaretinde h›zl› göz hareketleri ve göz k›rpmalar›
vard›r (ﬁekil 1).[7]
b. Evre I: Uyan›kl›ktan di¤er uyku evrelerine
geçiﬂte veya uykudaki vücut hareketlerini takiben oluﬂmaktad›r. Uyan›kl›k kayd›ndan evre I’e
geçiﬂ EEG’nin yavaﬂlamas› ile karakterizedir.
Alfa aktivitesinin miktar, amplitüd ve frekans›nda düﬂüﬂ görülür. Nispeten düﬂük voltajl› 27 Hz aktivite traseye hakim olur. Evre I k›sa sürelidir, süresi yaklaﬂ›k bir ile yedi dakika aras›nda de¤iﬂmektedir ve son k›s›mlar›nda yüksek

c. Evre II: Uyku i¤cikleri ve K komplekslerinin
varl›¤›, evre III ve IV’ün varl›¤›n› tan›mlamaya
yetecek kadar yüksek amplitüdlü yavaﬂ aktivitenin yoklu¤u ile karakterizedir.[7] Uyku i¤ciklerinin frekans› 12-14 Hz olup, süresi en az 0.5 sani-

C4A1
C4A1
O2A2
O2A2
C3A2
C3A2
O1A1
O1A1

Yüzen göz hareketleri

ROC
ROCFp2
LOC
LOCFp2
CHIN
EMG1

ﬁekil 2. Evre I epok örne¤i.
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C4A1
C4A1
O2A2
O2A2

Uyku i¤cikleri

C3A2
C3A2
O1A1
O1A1
ROC
ROCFp2
LOC
LOCFp2
CHIN
EMG1

ﬁekil 3. Evre II epok örne¤i.

ye olmal›d›r.[7,14] K kompleksi, hemen bir pozitif
bileﬂenin takip etti¤i, s›n›rlar› iyi belirlenmiﬂ negatif keskin dalgad›r. Kompleksin toplam süresi
0.5 saniyeyi geçmelidir (ﬁekil 3).[7,15]

olarak tan›mlan›r. Testere diﬂi ﬂeklinde dalgalar
traseye hakim olurken, alfa frekans›nda aktivite
de REM uykusunda görülebilir (ﬁekil 5).[9,13,16]
Evre I, II, III, IV’ün hepsi birden NREM evresi olarak adland›r›lmaktad›r.[13] Ayr›ca, uyku kay›tlar› s›ras›nda EEG ve EOG kanallar›nda epo¤un yar›s›ndan fazlas›n› kapsayan kas gerilimi
ﬂeklinde artefaktlar gözlenebilmekte ve bu artefaktlar›n oldu¤u epoklara hareket zaman› (HZ)
skoru verilmektedir.[7] Hareket zaman›, nispeten
k›sa süreli olan hareket uyan›kl›klar›ndan (hareket arousallar›) ay›rt edilmelidir. Hareket uyan›kl›¤›nda, herhangi bir kanalda patern de¤iﬂikli¤i (EMG kanal›nda amplitüd art›ﬂ›, EOG kanallar›nda patern de¤iﬂikli¤i, EEG kanal›nda alfa aktivitesinde art›ﬂ, paroksismal yüksek voltaj
aktivitesi) söz konusudur. Hareket uyan›kl›klar›
epok skoru olarak kullan›lmamaktad›r; ancak,
evre de¤iﬂikli¤ini gösterdiklerinden dolay›
önemlidir.[9]

d. Evre III: Tepeden tepeye amplitüdü 75 microV’den büyük, 2 Hz veya daha yavaﬂ dalgalar›n epo¤un en az %20’sini oluﬂturdu¤u, ama
%50’sini geçmedi¤i EEG kayd›d›r. Uyku i¤cikleri evre III’de olabilir veya olmayabilir.[7,13]
e. Evre IV: Tepeden tepeye amplitüdü 75 microV’den büyük olan, 2 Hz veya daha yavaﬂ dalgalar›n epo¤un %50’sinden fazlas›n› kaplad›¤›
EEG kayd› olarak tarif edilir. Uyku i¤cikleri evre IV’de olabilir veya olmayabilir (ﬁekil 4).[7,13]
f. REM Evresi: Hem EEG, hem de EOG ve
EMG kanallar›nda olmak üzere belirli aktivite
meydana gelir. Düﬂük amplitüdlü elektromiyogram ve epizodik h›zl› göz hareketlerinin eﬂlik etti¤i nispeten düﬂük voltajl› kar›ﬂ›k frekansl› EEG

ﬁekil 4. Evre IV epok örne¤i.
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C4A1
C4A1
O2A2
O2A2
C3A2
C3A2

H›zl› göz hareketleri

O1A1
O1A1
ROC
ROCFp2
LOC
LOCFp2
CHIN
EMG1

Atonik EMG

ﬁekil 5. REM evresi.

Patolojik durumlarda uyku
evrelendirmesinin önemi

UYKU EEG’S‹N‹N
EEG LABORATUVARLARINDA
KULLANIMI

Uyku EEG çekimleri, uyku evrelendirmesi
yapmaya yard›mc› olabilece¤i gibi, patolojik
durumlar› göstermede de yararl›d›r. Patolojik
durumlar› göstermede yap›lan polisomnografik
kay›tlar, standart kay›tlardan farkl›l›klar gösterebilir.

Epilepsi hastalar›nda uyku EEG incelemesi
nöbeti gözlemek, nöbet tipini saptamak, epileptik oda¤› belirlemek, epileptik aktivitelerin uykunun hangi döneminde yo¤unluk kazand›¤›n›
ortaya ç›karmak amac›yla yap›lmaktad›r.[18] Epileptogenez için gerekli olan kortikal eksitabilite,
uyku s›ras›nda uyan›kl›k haline göre daha yüksek düzeylere ulaﬂmakta, bunun sonucunda da
uyku s›ras›nda EEG’de uyan›kl›k durumuna
göre daha çok tekrarlayan paroksismal aktivite
görülmektedir.[19]

Narkolepside, uykuya dald›ktan sonra ilk 15
dakika içinde ortaya ç›kan REM (sleep onset
REM= SOREM) epizodlar› tan›da önemlidir.
Standart kay›t yöntemleri SOREM’i göstermede
yeterli olabilmekle birlikte, k›sa süreli olan erken
REM epizodlar›n› izleyebilmek için vertikal EOG
kayd› eklenebilir. Narkoleptiklerde ayr›ca katapleksi ataklar›n› önlemede s›kl›kla trisiklik antidepressanlar kullan›ld›¤›ndan, bu ilaçlar›n REM’i
suprese edebilece¤i ak›ldan ç›kar›lmamal›d›r.[7,17]

Uyku EEG kay›tlar› ve uyku deprivasyonu
çal›ﬂmalar› klinik uygulamada hiperventilasyon
ve fotik stimülasyon gibi aktivasyon yöntemi
olarak kullan›lmaktad›r.[20,21] Tek bir uyan›kl›k
çekiminde epileptik deﬂarj olgular›n yaklaﬂ›k
%50’sinde saptan›rken, uykuda epileptiform
deﬂarj yaklaﬂ›k %80 oran›nda görülmektedir.[21]
Spontan ya da deprivasyonlu uyku EEG çekimi,
nokturnal özellikli nöbet geçiren hastalarda klinik nöbet ve epileptiform EEG aktivitesinin saptanma olas›l›¤›n› art›rmaktad›r.[21] Ayr›ca, uyku
EEG kay›tlar›, öykü bilgilerindeki nöbet tipinin
do¤rulanmas›n› ve psödonöbet ayr›m›n› kolaylaﬂt›rmakta; nokturnal nöbetli olgularda epileptik odak saptanmas›nda, ilaç seçiminde ve prognoz hakk›nda bilgi sa¤lanmas›nda önemli rol
oynamaktad›r.[18]

Uyku-apne sendromunda, s›k uyan›kl›k görülmekte ve apne epizodlar›n› takiben geliﬂen
uyan›kl›klar epok evrelemesini olumsuz etkilemektedir. Ayr›ca, apneleri takiben K kompleksleri görülebilmekte, bu da evrelendirme hatalar›na neden olabilmektedir.[7]
Alfa-delta uykusunda, delta dalgalar›na
yüksek amplitüdlü, alfa-benzeri ritim eﬂlik eder.
Burada görülen alfa ritmi, uyan›kl›kta görülen
alfa ritmine k›yasla 1-2 Hz daha yavaﬂt›r. Bu ritmin görüldü¤ü epok NREM evre I-II olarak
kodlanabilece¤i gibi, de¤erlendirmeye de al›nmayabilir.[7,13]
46

Uyku elektroensefalografisinin uyku laboratuvarlar›nda ve nöroloji prati¤inde kullan›m›

Teknikler

Tüm gece boyunca polisomnografik kay›t aﬂa¤›daki durumlarda kullan›lmaktad›r:

Klinik EEG kayd› klinik yorum için gerekli
olan normal ve anormal paternleri yeterli düzeyde sergilemelidir. Uluslararas› 10-20 sistemine göre en az 21 elektrot yerleﬂtirilmeli, toprak
elektrot mutlaka eklenmelidir. Elektroensefalografi en az sekiz kanaldan ayn› anda kaydedilmelidir. On alt› veya daha fazla kanal say›s›
tercih edilebilir; çünkü, kanal say›s›n›n artmas›
anormalliklerin yerinin daha do¤ru belirlenmesi olas›l›¤› art›rmaktad›r.[4]

a. Epileptik ve non-epileptik nokturnal durumlar› ay›rt etmede (psödonöbetler, senkop, parasomni gibi),
b. Uyku epilepsisi olan hastalar› s›n›fland›rmada,
c. Elektriksel status epileptikusu belirlemede,
d. Çocukluk ça¤›n›n sentro-temporal diken
aktivitesi ile seyreden benign epilepsisinde oldu¤u gibi baz› sendromlar›n belirlenmesinde,

Konvulsiv bozuklu¤u olan veya oldu¤undan
kuﬂkulan›lan hastalarda, 20 dakikal›k uyan›kl›k
kayd›na ek olarak, uyku s›ras›nda da EEG kayd› yap›labilir. Uyku kayd› için, hastalardan kay›ttan önceki gece uyumamas› istenir ya da küçük çocuklarda oldu¤u gibi uyku sedatiflerle indüklenebilir.[4]

e. REM’de oda¤› lateralize ve lokalize etmede (cerrahi giriﬂim yap›lacak hastalar),
f. Hipsaritmide,
g. Lennox-Gastaut sendromunda tonik nöbetleri ortaya koymada.[13,22]

Epilepsiyi ortaya koymada çeﬂitli uyku
kay›tlar› yap›labilir:[13]

Video-polisomnografi
Parasomnileri ve nöbetleri ortaya koymada
önemli bir yöntemdir.[23]

1. Standart uyku kayd›,
2. Uyku deprivasyonundan sonra EEG kayd›,

Ambulatuar 24 saatlik EEG kayd› ve uyku
kayd›.

3. Tüm gece boyunca polisomnografik kay›t,

Uykunun interiktal deﬂarjlara olan etkisini
incelemede önemlidir.[13]

4. Video-polisomnografik kay›t,
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