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Elektroensefalografi (EEG):
Beyin hücrelerinden kaynaklanan normal ve
anormal elektriksel aktivitelerin kafa derisi
üzerinden (bazen de direk beyin üzerinden)
kaydedilmesini sağlayan bir yöntemdir

Elektrotlar kafa derisine özel bir yöntemle
pasta denilen iletken bir madde aracılığı ile
yapıştırılır. Şapka şeklinde elektrotlar da vardır.

Bu elektrotların ikisi arasındaki elektriksel
potansiyel değişiklikleri büyütülerek EEG
cihazına kaydedilir.

Bu esnada aletten kişiye herhangi bir
elektriksel akım vb iletilmesi değil aksine
kişinin beynindeki elektriksel aktivitenin
kaydedilmesi söz konusudur.

Epilepsi, koma, şuur bozuklukları,
unutkanlıklar, uyku bozuklukları gibi bir çok
beyin elektriğini değiştirebilecek durumlarda,

tanı ve tedavi planlanmasında kullanılır. Uyku
kayıtlamalarını ayrıntılı yapan cihaza da
POLİSOMNOGRAFİ denir.
Gelişmiş teknolojilerle günlerce EEG
çekebilmek, ameliyathanede beyin içine
konulan elektrotlarla direk beyin üzerinden
EEG kayıtları alabilmek artık mümkün
olabilmektedir.

Elektronöromyografi (ENMG):
Motor hücre, burdan çıkan motor sinir lifleri,
arka kök duyu hücresi ile duyu sinir lifleri ve
kasların, elektriksel özelliklerinin ölçülmesi
yoluyla bu yapıların sağlık durumlarının
değerlendirildiği bir muayene yöntemidir.
EMG tetkiki iki kısımda yapılır:

1) Sinirlerin iletimlerinin ölçümü,
2) Kasların incelenmesi.

Düşünülen tanıya göre bunların her ikisinin
veya yalnızca birinin yapılması gerekebilir. Sinir
iletimlerinin ölçümünü doktor veya doktorun
belirlediği şekilde EMG teknisyeni, kasların
incelenmesi işlemini ise doktor yapar. Tetkik
süresi yapılması planlanan işlemin kapsamına
göre 15 dakika ile 1.5 saat arasındadır.

Uyarılmış Potansiyeller: Merkezi sinir sistemi
içindeki motor ve duyusal iletim yollarının
incelenmesi için geliştirilmiş yöntemlerdir.

Görsel Uyarılmış Potansiyeller (VEP) görme yol
larını,

Somatosensoryel Uyarılmış Potansiyeller (SEP)
omurilik ve beyindeki duyu yollarını,

İşitsel Uyarılmış Potansiyeller (BAEP) ise beyin
sapındaki işitme yollarının incelenmesinde
kullanılır. Motor uyarılmış potansiyeller ise
beyinden başlayıp kasa kadar uzanan motor
yolların incelenmesi için kullanılan bir tekniktir.

Ağrısız ve zararsız olan transkortikal manyetik
uyarım ile yapılmaktadır. Ayrıca bu yöntemle
beyin korteksinin çalışma fizyolojisi konusunda
birçok araştırma ve inceleme yapılabilmektedir.

İntraoperatif Nöromonitörleme: ENMG
ünitesinde uygulanan tüm tekniklerden uygun
ve gerekli olanları kullanılarak, sinir sistemini
ilgilendiren ameliyatlarda, sinir sisteminin
hasarlanmasını önlemek veya en aza indirmek
için, ameliyat sırasında yapılan elektrofizyolojik
işlemlerdir.

Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği’nin
katkılarıyla hazırlanmıştır.
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