
GİRİŞ
Nöroloji yoğun bakım ünitesinde (NYBÜ) uyanıklık kusuru nedeniyle izlenen hastaların devamlı EEG (dEEG) monitorizasyonunda saptanan ritmik 
ve periyodik paternlerin (RPP) terminolojisine dair bir görüş birliği yoktur (1). dEEG monitorizasyonu yapılması yaygınlaştıkça bu tip paternlere daha 
sık rastlanılmaktadır. Ancak bu paternlerin hangisinin konvülzif (KN) ve/veya nonkonvülzif nöbetlerle (NKN) birliktelik gösterdiği, nöronal hasara 
işaret ettiği, en sık hangi zaman diliminde görüldüğü, bu aktivitelerin görülmesini öngören klinik, görüntüleme ve laboratuvar özellikleri, nörolojik 
sonuç, prognoz ve mortalite üzerine etkileri, tedavi endikasyonları, ne kadar yoğun tedavi edilmeleri gerektiği bilinmemektedir (2,3). 
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Amaç: Çalışmamızda bilinç değişikliği ile izlenen hastalarda devamlı 
EEG monitorizasyonuyla (dEEG) saptanan çeşitli elektrografik patern-
lerin (periyodik deşarj (PD), repetetif diken dalga (RDD), ritmik delta 
aktivitesi (RDA), nonkonvülzif nöbet (NKN) ve nonkonvülzif status 
epileptikus (NKSE) sıklığı ve bu önemli paternlere eşlik eden klinik ve 
laboratuvar bulgularının araştırılması amaçlandı. 

Yöntem: İki yıl süre ile nöroloji yoğun bakım ünitesinde (NYBÜ) bilinç 
değişikliği nedeniyle yatırılmış, dEEG monitorizasyonu yapılmış ardışık 
hastaların klinik, elektrofizyolojik, radyolojik ve laboratuvar bulguları 
retrospektif olarak değerlendirildi.

Bulgular: Ortalama yaşı 68,2 olan, 25’i erkek 57 hasta çalışmaya alındı. 
dEEG monitorizasyon süresi ortalama 2532,6 dakikaydı. Monitorizas-
yonda en sık görülen paternler PD (%33) ve NKN-NKSE’di (%26,3). 
NKN-NKSE varlığının PD ile ilişkili olduğu (%57,9, p<0,001) görüldü. 
PD ve NKN-NKSE en sık akut iskemik serebrovasküler hastalık ve hi-

poksik anoksik ensefalopatili hastalarda saptandı. PD ve NKN-NKSE 
saptanan grupta monitorizasyon süresi daha uzundu (p:0,004, p:0,014). 
Monitorizasyon öncesi EEG’de herhangi bir elektrografik patern sap-
tanması monitorizasyonda herhangi bir elektrografik patern varlığıyla 
ilişkiliydi (%59,3, p<0,0001). Elektrografik patern saptanan hastalarda 
monitorizasyon sırasında konvülzif veya NKN görülmesi daha sıktı 
(p<0,0001). NKN-NKSE’nin %66,7’si ilk 12 saat, %26,7’si 12-24 saat 
içinde izlendi. 

Sonuç: Çalışmamızın sonucunda primer beyin hasarlanmasına bağlı 
bilinç değişikliği nedeni ile NYBÜ’ne yatırılan, monitorizasyon öncesi 
EEG incelemesinde herhangi bir elektrografik patern (PD veya NKN, 
NKSE) saptanan hastaların klinik ve/veya elektrografik nöbet veya PD 
saptanması açısından en az 24 saat monitorize edilmesi gerektiği sonu-
cuna varıldı.

Anahtar kelimeler: Yoğun bakım ünitesi, EEG, monitorizasyon

ÖZ

Introduction: Our aim was to examine the frequency of various elec-
trographic patterns including periodic discharges (PD), repetitive spike 
waves (RSW), rhythmic delta activities (RDA), nonconvulsive seizures 
(NCS) and nonconvulsive status epilepticus (NCSE) in continuous 
EEG monitoring (cEEG) of the critically ill patients with change of con-
sciousness and the presence of specific clinical and laboratory findings 
associated with these important patterns in this study.

Methods: Patients with changes of consciousness in the neurological 
intensive care unit (NICU) were consecutively monitored with cEEG 
during 2 years. Their clinical, electrophysiological, radiological and lab-
oratory findings were evaluated retrospectively. 

Results: This sample consisted of 57 (25 men) patients with a mean 
age of 68.2 years. Mean duration of cEEG monitoring was 2532.6 min-
utes. The most common electrographic patterns were PD (33%) and 
NCS-NCSE (26.3%). The presence of NCS-NCSE was significantly 

associated with PD (57.9%, p<0.001). PD and NCS-NCSE were the 
mostly seen in patients with acute stroke and hypoxic encephalopathy. 
Duration of monitoring was significantly longer in the group with PD and 
NCS-NCSE (p:0.004, p:0.014). Detection of any electrographic pattern 
in EEG before monitoring was associated with the presence of any pat-
tern in cEEG (59.3%, p<0.0001). Convulsive or nonconvulsive seizure 
during monitoring was common in patients with electrographic patterns 
(p<0.0001). 66.7% of NCS-NCSE was seen within the first 12 hours 
and 26.7% was seen within the 12-24 hours of the monitoring.

Conclusion: Detection of any electrographic pattern in EEG before 
monitoring was associated with the presence of any important pat-
tern in cEEG monitoring. This association suggest that at least 24 
hours-monitoring of these patients could be useful for the diagnosis of 
clinical and/or electrographic seizures.
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Bu çalışmada NYBÜ’de uyanıklık kusuru nedeni ile izlenen hastalarda dEEG 
monitorizasyonunda NKSE, NKN, periyodik deşarj (PD), ritmik delta akti-
vitesi (RDA) ve repetetif diken dalga (RDD) gibi elektrografik paternlerin 
sıklığının saptanması, hangi paternin KN veya NKN ile birliktelik gösterdi-
ğinin belirlenmesi, bu aktiviteler ile korelasyon gösteren klinik, laboratuvar, 
nöroradyolojik ve diğer elektrofizyolojik özelliklerin araştırılması hedeflen-
miştir. Bu hasta grubunda subklinik nöbet aktivitesi saptanabilecek grubun 
öngörücü faktörlerini ortaya çıkarmak, özellikle aktivitenin en sık saptan-
dığı dönemi ortaya koyarak bu grup hastalarda uzun süreli EEG monitori-
zasyonu yapılması gereken bir alt grubu ve süresini belirlemek çalışmanın 
bir diğer amacıdır. 

YÖNTEM
Bu çalışmaya iki yıl süreyle Şişli Florence Nigtingale Hastanesi NYBÜ’de 
uyanıklık kusuru nedeniyle ardısıra yatırılmış ve dEEG ile monitorize edilmiş 
hastalar alındı. Çalışmaya alınan hastaların klinik, elektrofizyolojik, radyolojik 
ve laboratuvar bulguları retrospektif olarak değerlendirildi. Çalışmaya 18 
yaş üstünde, herhangi bir nedenle yoğun bakım takibi ve tedavisi gereken, 
bilinç değişikliği olan (Glasgow Koma Skoru (GKS) ≤14) tüm hastalar dahil 
edildi.

Hastaların primer hastalık ve tedavileri, yoğun bakımda kalış süreleri, de-
mografik bilgileri, özgeçmişlerinde medikal problem varlığı, özgeçmiş ve 
soygeçmişlerinde epilepsi varlığı, kullandıkları ilaçlar kaydedildi. Monitori-
zasyon öncesinde ve sırasında kullanılan sedatif ve nöromüsküler blokaj 
yapan ilaçlar, antiepileptik ilaçlar (AEİ) dozları, uygulama saatleri, süreleri ve 
kullanım nedenleri not edildi.

Nöroloji yoğun bakım ünitesine yatış sonrasında detaylı nörolojik muaye-
neleri yapılmış olan hastaların giriş, monitorizasyon öncesi, yoğun bakım-
dan çıkış ve taburculuk GKS, mRS (Modifiye Rankin Skoru) ve akut iskemik 
inme hastaları için NIHSS (National Institutes Health Stroke Skor) skorları 
kaydedildi.

Hastaların monitorizasyon öncesinde ve varsa sırasında yapılmış olan 
nörogörüntüleme incelemelerinde saptanan akut veya kronik iskemik, he-
morajik lezyon ve damar oklüzyon varlığı kaydedildi.

Monitorizasyon sırasında enfeksiyon varlığı, antibiyotik kullanımı, solunum 
bozukluğu (non-invazif solunum desteği veya oro-trakeal entübasyon 
varlığı), hipertansiyon (kan basıncı >130/80 mmHg), hipotansiyon (kan 
basıncı sistolik <90 mmHg, ortalama kan basıncı <60 mmHg), taşikardi 
(kalp hızı >100/dakika), bradikardi (kalp hızı <40/dakika), hipertermi (vü-
cut ısısı >37 derece), hipotermi (vücut ısısı <35 derece) varlığı kaydedildi. 
Arter kan gazı (hipoksi PaO2 <60 mmHg, hipokapni PaCO2 <30 mmHg, 
hiperkapni PaCO2 >45 mmHg), kan şekeri (hipoglisemi <50mg/dl, hiperg-
lisemi >180mg/dl), hipernatremi-hiponatremi (Na:136-145mEq/L), hipo-
kalemi-hiperkalemi (K:3,3-5,1mEq/L), hipomagnezemi (1,6-2,40 mgr/dL), 
hipokalsemi-hiperkalsemi (8,8-10,2mgr/dL), hiperürisemi (2,4-5,7mgr/dL), 
hiperamonyemi (19-60 mg/dL), AST-ALT yüksekliği (AST<40 U/L, ALT< 
41 U/L) not edildi. 

Çalışma için kurumsal etik onay alındı.

dEEG Monitorizasyon Protokolü
Hastaların dEEG monitorizasyonuna NYBÜ’ye yatışlarından sonra müm-
kün olan en kısa sürede başlandı, yattıkları süre boyunca devam edildi. Mo-
nitorizasyon öncesinde 30 dakika kısa EEG incelemesi yapıldı. MR uyumlu 
21 elektrod uluslararası 10-20 sistemine göre kollodyon ile yapıştırıldı. 
Günde 2 kez deneyimli EEG teknisyeni ve yoğun bakım sağlık persone-
li tarafından kontrol edildi. MR uyumlu elektrodlar kullanıldığı için çekim 

sırasında görüntüleme kontrolu yapılması gerektiğinde elektrodlar çıkar-
tılmadı. 

EEG Analizi
Kısa EEG ve monitorizasyon kayıtları iki kör araştırmacı (EA ve BB) tarafın-
dan Amerikan Klinik Nörofizyoloji Derneği’nin (AKND) EEG terminoloji 
kılavuzu öncülüğünde değerlendirildi (1). Fikir ayrılığı olan traselerde bir 
konsensus toplantısıyla fikir birliğine varıldı. Araştırmacılar arasındaki uyum 
kappa indeksiyle tespit edildi (p:0,81). 

Monitorizasyon öncesinde yapılan 30 dakikalık kısa EEG incelemesinde ve 
monitorizasyonda zemin aktivitesinin simetrisi, baskın zemin aktivite fre-
kansı (teta/delta/alfa), supresyon paterni, PD, RDD, RDA ve NKN-NKSE 
varlığı, lokalizasyonu, morfolojisi (keskin dalga özelliği, stimulusla indük-
lenmesi, ek bulgular (plus +), trifazik dalga özelliği) kaydedildi. Kısa EEG 
ve dEEG monitorizasyonunda nonspesifik yavaş, nonritmik, nonperiyodik 
epileptik aktivitelerin sıklık ve lokalizasyonları belirtildi. Diğer paroksismal 
aktiviteler (hızlı ritm, uyku ritmleri, delta paroksizmi, paroksizmal supres-
yon), spontan, uykuyla ve tedaviyle değişiklikler araştırıldı. Monitorizasyon 
öncesinde, sırasında ve sonrasında ortaya çıkan herhangi bir nöbet varlığı 
(klinik veya NKN-NKSE), nöbetin semiyolojik sınıflaması ve monitorizas-
yonun hangi zaman diliminde ortaya çıktığı, başlanan ve devam ettirilen 
AEİ tedavi ve yapılan AEİ dışı tedavi değişiklikleri (antibiyotik vs) kaydedildi. 

Klinik nöbet varlığı ve saati video görüntüsüyle eş zamanlı incelendi. KN’ler 
tonik, klonik, jeneralize tonik klonik ve miyoklonik olarak tanımlandı. Klinik 
olarak nöbet aktivitesi olmadığı halde elektrografik olarak nöbet aktivitesi-
nin saptanması durumu NKN olarak belirtildi. Elektrografik nöbet; ritmik 
delta veya diken dalga paternlerinin frekans, lokalizasyon ve morfolojilerin-
de değişikliğin en az 10 saniye boyunca sürmesi olarak tanımlandı. NKN’de 
klinik olarak fark edilmeyen ancak video kaydıyla saptanabilen minör motor 
bulgular kaydedildi.

Status epileptikus (SE), konvülzif status epileptikus (KSE) ve NKSE olarak 
kaydedildi. Konvülzif nöbetin 5 dakikadan uzun sürmesi veya hastanın bi-
linci açılmadan iki veya daha fazla nöbet geçirmesi KSE olarak tanımlandı. 
Davranışsal ve mental durumda açıklanamayan bir değişiklik, konfüzyon, 
koma ve uyku eğilimi gibi klinik bulgulara eşlik eden EEG’de devamlı ik-
tal paternin varlığı, bu klinik-elektrofizyolojik paternin 30 dakikadan fazla 
sürmesi veya iktal paternin 1 saat içinde %50’den fazla oranda görülmesi 
‘NKSE’ olarak tanımlandı. 

Amerikan Klinik Nörofizyoloji Derneği’nin 2012 versiyonuna göre RPP 
aşağıdaki şekilde tanımlandı:

Periyodik Deşarj (PD): Ardışık dalga formları arasında ölçülebilir ve 
tanımlanabilir bir deşarj aralığının olduğu, aynı morfoloji ve sürede tekrar-
layan, düzenli aralıklarla ortaya çıkan dalga formudur. Bir paternin periyodik 
ve ritmik olabilmesi için en az 6 döngü boyunca devam etmesi gerekmek-
tedir (6 saniye boyunca 1/saniye veya 1 saniye boyunca 6/saniye gibi). 

Jeneralize Periyodik Epileptiform Deşarj (JPED): Bihemisferik, 
simetrik ve senkron olarak ortaya çıkan periyodik epileptiform deşarjlardır.

Lateralize Periyodik Epileptiform Deşarj (PLED): Tek taraflı fo-
kal/bölgesel ve bilateral senkron ama asimetrik taraf seçen epileptiform 
deşarjlardır.

Bilateral Bağımsız Periyodik Lateralize Epileptiform Deşarj 
(BiPLED): Bilateral, asimetrik olarak ortaya çıkan morfolojileri PLED ile 
aynı olan dalga formudur.
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Ritmik Delta Aktivitesi (RDA): Ardışık dalga formları arasında öl-
çülebilir ve tanımlanabilir bir deşarj aralığının olmadığı aynı morfoloji ve 
sürede tekrarlayan delta frekansındaki dalga formudur. 

Repetetif Diken-Dalga Aktivitesi (RDD): Diken (süresi 70 msn’den 
kısa veya 20-70 msn arasında) veya keskin (süresi 70-200 msn arasında) 
dalga aktivitesini çoğunlukla bir yavaş dalganın izlediği, ardışık dalga formları 
arasında ölçülebilir ve tanımlanabilir bir deşarj aralığının olmadığı aynı mor-
foloji ve sürede tekrarlayan aktivitedir.

Trifazik Dalga (TD): Orta veya yüksek amplitüdlü (100-300µV) boşa-
lımlardan oluşan, genellikle 1,5-2,5 Hz frekanslı, esas olarak hemisfer ön ya-
rılarında belirgin ancak arka bölgelerde veya daha yaygın olarak izlenebilen, 
kümeler halinde görülen spesifik olmayan bir EEG paternidir. Morfolojik 
olarak dalga fazları, başlangıçta düşük amplitüdlü bir negatif komponent 
sonra yüksek amplitüdlü bir pozitif komponent, düşük amplitüdlü kademeli 
artış gösteren final bir negatif fazdan oluşur.

Elekrofizyolojik paternler tanımlandıktan sonra bu paternlerin görülme 
sıklığı, NKN, NKSE ve KN’lerin hangi zaman diliminde ortaya çıktığı, hangi 
tip elektrografik paternle birliktelik gösterdiği araştırıldı. Paternlerin ortaya 
çıkmasını predikte eden herhangi bir klinik, etyolojik, laboratuar, görün-
tüleme ve elektrofizyolojik bulgunun varlığını saptamak için bu paternleri 
olan ve olmayan hasta grupları karşılaştırıldı. 

İstatiksel Analiz
Hastalara ait tüm veriler Statistical Package for the Social Sciences (IBM 
Corp.; Armonk, NY, ABD) versiyon 20 programına kaydedildi. Hasta gru-
bu RPP patern saptanan ve saptanmayan olarak iki gruba ayrıldı. Gruplar 
arası karşılaştırmada Ki-kare testi, yatış süresi, monitorizasyon süresi ve 
skorlar arası karşılaştırmalarda Mann Whitney U testi kullanıldı. P değerinin 
0,05’in altında olması istatistiksel açıdan anlamlı kabul edildi.

BULGULAR

Klinik Bulgular
Nöroloji yoğun bakım ünitesinde uyanıklık kusuru nedeniyle izlenmekte olan 
57 hasta, (25 erkek;% 43,9 ve 32 kadın; % 56,1) çalışmaya alındı. Hastaların orta-
lama yaşı 68,2±15,3’di. Ortalama dEEG monitorizasyon süresi 2532,6±2908,6 
dakikaydı (minimum 62 dakika, maksimum 15.731 dakika). Eş zamanlı video 
kaydı 33 hastaya (%57,8), ortalama 2018,7±1876,1 dakika süreyle yapılabildi. 

Hastaların etyolojilerinin gruplara göre dağılımı, özgeçmiş ve klinik özel-
likleri ile yoğun bakım ünitesinde kalış süreleri Tablo 1’de izlenmektedir. 
Nedeni belirlenemeyen ensefalopati tablosundaki hastalardan biri EEG 
monitorizasyonu ile daha sonra NKSE tanısı aldı. 

Hastaların nörögörüntüleme incelemelerinde; giriş kranyal MRG inceleme-
sinde akut iskemik-hemorajik lezyon oranı %59,1, kronik iskemik-hemora-
jik lezyon oranı %25, giriş kranyal BT incelemesinde akut iskemik-hemo-
rajik lezyon oranı %66,7, kronik iskemik-hemorajik lezyon oranı %16,7’di. 
Akut iskemik inmeli hastaların %26,3’ünde giriş damar görüntülemesinde 
oklüzyon saptandı. Kontrol nörögörüntüleme incelemesinde; monitorizas-
yon sırasında yeni gelişmiş iskemik-hemorajik MRG lezyonu olduğu görülen 
hasta oranı %19,2, yeni gelişmiş iskemik-hemorajik kranyal BT lezyonu olan 
hasta oranı %25’di. Monitorizasyon sırasında akut gelişmiş damar oklüzyo-
nu olduğu görülen akut iskemik inmeli hasta oranı ise %8,3’tü. 

Monitorizasyon sırasında hastaların %61,8’i enfeksiyon (idrar yolu, akciğer 
enfeksiyonu sepsis) tanısı almıştı ve antibiyotik kullanımı mevcuttu. Hasta-

ların %12,7’si non-invazif solunum desteğiyle izlenirken, %40’ı oro-trakeal 
entübeydi (Tablo 1). 

EEG Değerlendirme Sonuçları
Çalışmaya alınan hastaların EEG verileri monitorizasyon öncesi (ilk 30 daki-
kalık çekim) ve monitorizasyon olarak iki ayrı başlık altında incelendi. 

a) Monitorizasyon öncesi yapılan EEG analizinde en sık PD (%22,8), 
ikinci sıklıkla NKN-NKSE (%7) saptandı. Monitorizasyon öncesi 
EEG analizinin temel aktivite özellikleri simetri, frekans, hızlı ritim 
varlığı ve supresyon açısından ayrıntılı değerlendirmesi Tablo 2’de 
verildi. 
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Tablo 1. Hastaların ritmik periyodik patern (RPP) açısından 
karşılaştırmalı olarak özellikleri, n

 RPP (+)  RPP (-) 
 hastalar  hastalar Toplam 
Özellikler n=25 n=32 n=57 P*

Yaş (ortalama±SD) 72,1±10,8 65,3±17,8 68,3±15,3 NS

Cinsiyet (K, E) 17 F, 8 M 15 F, 17 M 32 F, 25 M NS

Özgeçmiş özellikleri 

Majör medikal sorun** 20 14 34 p:0.003

İnme 6 7 13 NS

Geçirilmiş beyin cerrahisi  2 2 4 NS

Epilepsi 4 2 6 NS

Tanı    

Akut beyin hasarı 13 17 30 

İskemik inme 10 9 19 NS

İntraserebral hematom 1*** 3 4 NS

Subaraknoid kanama - 1 1 NS

Travmatik beyin hasarı - 4 4 NS

MSS infeksiyonu 2 - 2 NS

Akut sistemik hastalık 10 10 20 NS

Hipoksik anoksik ensefalopati 2 7 9 NS

Toksik metabolik 3 3 6 NS

Sepsis 1 - 1 NS

Nedeni belirlenemeyen 4 - 4

Epilepsi 2 5 7 NS

İnme Sonrası 2 - 2 NS

Post-ensefalitik - 1 1 NS

Beyin tümörü - 2 2 NS

Nedeni belirlenemeyen - 2 2 NS

NYBÜ’de kalış süresi (gün) 12,6±23 16,4±27,7 14,8±25,6 NS

E: erkek; K: kadın; MSS: merkezi sinir sistemi; NS: istatiksel olarak anlamlı değil; NYBÜ: 
nöroloji yoğun bakım ünitesi; SD: standart deviasyon
*p<0.05 anlamlı olarak kabul edilmiştir
**Majör medikal sorun hastane yatısı ve/veya tedavi gerektiren diabetes mellitus, konjestif 
kalp yetmezliği, periferik arter hastalığı, böbrek yetmezliği ya da transplantasyon gibi 
kronik sistemik hastalıklarından en az 2’sinin varlığı olarak tanımlanmıştır. RPP saptanan 
hasta grubunda anlamlı olarak yüksek bulunmuştur  
***İntraserebral kanama ile başvuran bu hasta amiloid anjiopati tanısı almıştır



b) dEEG monitorizasyon incelemesinin değerlendirmesinde elektrogra-
fik patern (PD, RDD, RDA, NKN-NKSE) saptanma sıklığı %47,4’tü. 
Monitorizasyonda saptanan EEG bulguları Tablo 3’de özetlendi. Moni-
torizasyon sırasında NKN-NKSE’nin en sık ilişkili olduğu elektrografik 
paternin PD olduğu (%57,9, p<0.001) tespit edildi. İstatistiksel olarak 
anlamlı olmamakla birlikte RDD görülen hastaların %25’inde, RDA 
görülen hastaların % 60’ında NKN-NKSE izlendi. Morfolojiye göre 
keskin ve diken dalga aktivitesinden oluşan RPP’nin (%88,1) en sık 
olduğu görüldü (Tablo 3). 

dEEG monitorizasyonunda saptanan diğer paroksismal anomaliler içinde 
en sık hızlı ritmlerin (%35,1) olduğu, en fazla ilaç etkisine bağlı ortaya çıktığı 
saptandı. Monitorizasyon süresince gerek temel aktivitede gerekse epilep-
tik aktivitelerde spontan, uyku ve/veya tedavi ile değişkenlik görülen hasta 
oranı % 56,1’di.

Hastaların dEEG monitorizasyonu öncesinde, sırasında ve sonrasında her-
hangi bir nöbet (klinik veya elektrografik nöbet) geçirme oranına bakıldı-
ğında en yüksek oranın monitorizasyon sırasında olduğu (%36,4), en sık 
KN (%27,3) geçirdikleri görüldü.

Elektrografik Paternler ve Klinik, Laboratuvar, Nöroradyoloji 
Bulguları
Monitorizasyonda elektrografik paternlerin en sık akut iskemik inme-
li hastalarda izlenmekteydi (Tablo 1). Herhangi bir elektrografik patern 
(PD, RDD, RDA ve NKN-NKSE) görülmesi kadınlarda (%70,4, p:0,040) 
ve özgeçmişte herhangi bir medikal problem varlığı olan hastalarda daha 
sıktı (%81,5, p:0,003). Monitorizasyondan önce sedatif ilaç kullanmayan 
hastaların % 63’ünde, AEİ kullanmayan hastaların %74,1’inde elektrografik 
patern ortaya çıktığı görüldü. Giriş MR incelemesinde akut lezyon görülen 
hastaların %52,4’ünde, kronik lezyon görülen hastaların %33,3’ünde, giriş 

BT incelemesinde akut lezyon görülen hastaların %80’inde, kronik lez-
yon görülen hastaların da %20’sinde, damar görüntülemesinde oklüzyon 
görülen hastaların %25’inde RPP saptandı. Elektrografik patern saptanan 
hastaların %44,4’ünde ateş, %66,7’sinde enfeksiyon varlığı , %63’ünde an-
tibiyotik kullanımı mevcuttu. Bu hastaların %80’ninde solunum bozukluğu 
(non-invaziv solunum desteği, entübasyon ihtiyacı) (p:0,069), %44,4’ünde 
elektrolit bozukluğu (Na, K, Ca, hipomagnezemi, hiperürisemi, hiperglise-
mi), %41,2’sinde karaciğer enzim yüksekliği (AST-ALT ve hiperamonyemi) 
mevcuttu. Hastaların %51,9’u monitorizasyon sırasında AEİ, %46,2’si seda-
tif ilaç kullanmaktaydı. Elektrografik patern saptanan hastaların %44,4’ünde 
monitorizasyon bulgularına göre AEİ tedavi, %11,1’inde antibiyotik teda-
vi değişikliği yapılmıştı. Hastaların %48,1’i çıkışta AEİ tedavisi almaktaydı, 
%22,2’si kaybedilmişti.

57 hastanın 19’unda (%33,3) PD, 15’inde (% 26,3) NKN-NKSE, 5’inde 
(%8,8) RDA, 4’ünde (%7) RDD saptandı. PD saptanan grupta özgeçmişte 
majör medikal problem (p:0,057), NKN-NKSE grubunda hipoksi (p:0,04), 
RDD grubunda hipertermi (p:0,007) anlamlı olarak yüksekti. 
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Tablo 2. Monitorizasyon öncesi kısa EEG bulguları

RPP ve NKN-NKSE sıklığı N %

PD   13 22,8

RDD   1 1,8

RDA   1 1,8

NKN-NKSE   4 7

Klinik ve elektrofizyolojik nöbet 3 5,3

Temel aktivite özellikleri  N %

Simetri Simetrik 38 66,7

 Asimetrik 19 33,3

Frekans Teta *47 82,5

 Delta 9 15,8

  Alfa 8 14

Supresyon Simetrik 6 10,5

  Asimetrik 8 14

Hızlı ritim    8 14

Nonspesifik yavaş dalga aktivitesi 21 36,8

Fokal epileptiform anomali 2 3,5

RPP: ritmik ve periyodik patern; NKN-NKSE: non-konvülzif nöbet ve  non-konvülzif 
status epileptikus;
PD: periyodik deşarj; RDD: ritmik diken-dalga; RDA: ritmik delta aktivitesi
*4 hasta alfa, 3 hasta da delta grubunda yer almaktadır  

Tablo 3. dEEG monitorizasyon bulguları

RPP ve NKN-NKSE sıklığı  N %

PD    19 33,3

RDD    4 7

RDA    5 8,8

NKN-NKSE   15 26,3

Temel aktivite özellikleri  N %

Simetri Simetrik  35 61,4

 Asimetrik  24 42,1

Frekans Teta  41 71,9

 Delta  7 12,3

  Alfa  11 19,3

Supresyon Simetrik  11 19,3

  Asimetrik  7 12,3

Nonspesifik yavaş   44 77,2

Fokal epileptiform anomali  23 40,4

RPP lokalizasyon ve morfoloji  N %

PD Lokalizasyon PLED* 8 14

   JPED 11 19,3

  BiPLED 6 10,5

  Morfoloji Keskin 12 63,1

   Geniş tabanlı keskin 3 15,8

   TDa 4 21,1

RDD Morfoloji Keskin 1 25

   TDa 3 75

RDA     5 8,8

RPP: ritmik ve periyodik patern; NKN-NKSE: non-konvülzif nöbet ve non-konvülzif 
status epileptikus; PD: periyodik deşarj; RDD: ritmik diken-dalga; RDA: ritmik delta 
aktivitesi; PLED: periyodik lateralize epileptiform deşarj; JPED: generalize periyodik 
epileptiform deşarj; BiPLED: bilateral PLED; TD: trifazik dalga
*PLED saptanan hastaların 6’sında BIPLED olduğu izlendi
aTD olan PD ve RSW grubunda ortak 1 hasta bulunmaktaydı



Morfolojisine göre bakıldığında RPP TD morfolojisindeydi (%10,5). TD 
saptanan grupta yalnızca elektrolit bozukluğunun varlığı (2 hastada hiperg-
lisemi ve hiponatremi, 2 hastada hipokalsemi, 1 hastada hipomagnezemi) 
anlamlı olarak yüksekti (%83,3; p:0,02). 

Elektrografik Paternler ile Monitorizasyon Süresi ve 
Araştırılan Skorların İlişkisi 
Periyodik deşarj, RDD, RDA, NKN-NKSE’li hastaların tek tek yoğun bakı-
ma giriş, monitorizasyon öncesi, yoğun bakımdan çıkış ve taburculuk sıra-
sındaki GKS, NIHSS ve mRS’leri karşılaştırıldı. Monitorizasyonda herhangi 
bir elektrografik patern varlığının prognoz ve mortalite üzerine bir etkisi 
olmadığı saptandı.

Monitorizasyon süresinin uzunluğu ile elektrografik paternlerin ortaya 
çıkması arasındaki ilişki araştrıldığında PD saptanan grupta ve NKN-NKSE 
saptanan grupta monitorizasyon süresi anlamlı olarak daha uzun bulundu 
(p:0,004, p:0,014). 

Elektrografik Paternler ve Kısa EEG Sırasındaki Bulguların 
Analizi
Monitorizasyon öncesi kısa EEG incelemesinde herhangi bir elektrografik 
patern saptanması monitorizasyonda herhangi bir elektrografik patern var-
lığıyla anlamlı derecede ilişkili bulundu (%59,3, p<0,0001). Monitorizasyon 
öncesi EEG incelemesinde herhangi bir elektrografik patern varlığı, mo-
nitorizasyonda PD saptanmasıyla %68,4 (p<0,0001), RDD saptanmasıyla 
%50, RDA saptanmasıyla %40, NKN-NKSE saptanmasıyla %60 (p:0,007) 
oranında ilişkili bulundu. Ayrıca kısa EEG incelemesindeki elektrografik pa-
tern dışında bakılan temel aktivite özellikleri, fokal epileptiform anomali ve/
veya nonspesifik fokal yavaş dalga aktivitesinin varlığının ön görücü faktör 
olmadığı saptandı. 

Elektrografik Paternler ve Diğer EEG Bulguları 
Monitorizasyonda PD saptanan grupta sadece fokal epileptiform anomali 
varlığı anlamlı oranda yüksekti (%63.2, p:0.013). Monitorizasyonda RDD 
ve RDA aktivitesinin varlığıyle ilişkili monitorizasyonda izlenen temel akti-
vite özellikleri, nonspesifik yavaş dalga aktivitesi ve fokal epileptiform ano-
mali saptanmadı. NKN-NKSE saptanan grubun temel aktivite frekansı teta 
ağırlıklıydı (%100,p:0,006), bu grupta PLED (%33,3, p:0,024), fokal epilep-
tiform anomali (%86,7, p<0,001), JPED (%54,5, p:0,027) anlamlı oranda 
yüksekti. 

Elektrografik Paternler ve Nöbet 
Monitorizasyon elektrografik patern saptanan hastalarda monitorizasyon 
sırasında klinik veya elektrografik nöbet görülmesi anlamlı oranda yüksekti 
(p<0,0001). Bu hastalarda %44,4 NKN-NKSE, %18,5 KN, %11,1 KN ve 

NKN-NKSE, %7,4 konvülzif ve miyoklonik nöbet görüldü. Monitorizasyon 
sırasında geçirilen KN’nin %33,3 0-12 saat,%16,7 12-24 saat, %50 24-36 
saat olduğu, NKN-NKSE’nin ise %66,7 0-12 saat, %26,7 12-24 saat, %6,7 
72-75 saat aralığında olduğu saptandı (Resim 1).

TARTIŞMA
Nöroloji yoğun bakım ünitesinde uyanıklık kusuru ile izlenen dEEG mo-
nitorizasyonu yapılmış hastaların retrospektif olarak değerlendirildiği bu 
çalışmada en sık saptanan elektrografik paternlerin PD ve NKN-NKSE 
olduğu, PD’nin NKN ve NKSE ile ilişkili olduğu, monitorizasyon öncesi ya-
pılan kısa EEG incelemesinde RPP saptanmasının dEEG monitorizasyonda 
herhangi bir elektrografik patern saptanmasını öngörebileceği sonucuna 
varılmıştır. 

Ritmik periyodik paternlerin terminolojisine dair bir görüş birliği olmadı-
ğından 2005 yılında AKND yoğun bakım monitorizasyonunda kullanılacak 
standart EEG terminolojisi kılavuzunu yayınlamıştır (4). Bu kılavuzun 2009 
ve 2011 yıllarında yayınlanan yeni versiyonlarında RPP’nin tanımlanmasıyla 
ilişkili majör terimler, majör ve minör modifikatörler, ritmik ve periyodik 
olmayan epileptiform deşarjların kantifikasyonu ve temel aktivitenin değer-
lendirilmesiyle ilgili terminolojik veriler oldukça geniş ve ayrıntılı bir şekilde 
belirtilmiştir (5,6). 2011 versiyonu değerlendiriciler arasında kabul edilir-
liliği yüksek (kappa indeksi 0,87, 0,92) bulunarak 2013 yılında AKND’nin 
2012 kılavuzu olarak yayınlanmıştır (7). Çalışmamızda RPP’nin tanımlan-
ması bu kılavuz öncülüğünde yapılmış, araştırmacılar arasındaki uyumun 
benzer şekilde yüksek olduğu görülmüştür (kappa indeksi 0,81) (1). 

Elektrofizyolojik monitorizasyonunun en sık yapılma amacı NKN ve 
NKSE tanısının atlanmamasıdır. Sutter ve ark. (8) YBÜ’de nedeni bilin-
meyen koma tablosunda izlenen 570 hastanın EEG monitorizasyonunda 
%19’unda nöbet, bu hastaların %92’sinde de NKN saptamışlardır. Farklı 
çalışmalarda nedeni bilinmeyen komadaki hastaların %8’inde, SE sonrası 
hastaların %48’inde, travmatik beyin hasarı ile izlenen hastaların %22’sinde, 
iskemik inme tanısıyla izlenen hastaların %6’sında, intraserebral hematom-
lu (İSH) hastaların da %28’inde NKN bildirilmiştir (9). Çalışmamızda da 
primer tanılarından bağımsız olarak NKN-NKSE saptanan hasta grubunda 
hipoksi varlığı anlamlı oranda yüksek bulunmuştur. 

dEEG monitorizasyonu yapılması yaygınlaştıkça RPP’e daha sık rastlanıl-
maktadır ve en sık rastlanan RPP PD’dır. Çalışmamızda da en sık izlenen 
RPP 1/3 oranıyla PD’dır. PD’nin patofizyolojisi ve klinik önemi halen tam bi-
linmemektedir. PD’nin epileptik nöbetle ve SE, İSH ve subaraknoid kana-
ma saptanan hastalarda kötü prognozla ilişkili olduğunu gösteren çalışmalar 
mevcuttur (9,10). Nöbet oluşturma potansiyeli yüksek olan akut hasarlan-
mış beyin dokusundan kaynaklanan elektriksel aktiviteler olarak tanımlanan 
PD’nin varlığının NKN ve NKSE ortaya çıkmasında risk faktörü olabileceği 
bilinmektedir (2). PD saptanan grupta monitorizasyon sırasında herhangi 
bir klinik ve/veya veya elektrografik nöbet saptanması PD olmayan gruba 
göre anlamlı oranda yüksek bulunmuş, özellikle de NKN-NKSE’e daha sık 
rastlanılmıştır. 

Periyodik deşarj içinde en sık bildirilen ve uzun zamandır terminolojik 
olarak daha net tanınan PLED’dir. Bu aktivitelerin interiktal olduğu bilin-
mekteyse de fokal motor status tablosunun eşlik ettiği bu tip deşarjlar 
iktal kabul edilmektedir (11,12). Bir çalışmada sık PLED aktivitesinin yaşlı 
hastalarda konfüzyonel durumla seyrettiği, bu tablonun klinik ve elektro-
fizyolojik olarak spontan veya diazepam tedavisi ile gerilediği bildirilmiştir 
(13). BIPLED PLED’den daha az sıklıkla görülüyor olmasına rağmen akut 
hastalık durumunda nöbetlerle daha çok ilişkili bulunmuştur ve klinik du-
rum ve prognoz PLED’den daha kötü olabilmektedir (14). Bizim çalışma-
mızda da PLED olgularının yarısının akut iskemik inmeli olduğu, NKN-NK-
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Resim 1. Elektrografik patern görülen hastalarda klinik/elektrografik nöbet 
görülme zamanları 
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SE saptanan grupta görülen PLED varlığının anlamlı oranda yüksek olduğu 
saptanmış, sekiz PLED saptanan hastanın 6’sında da aynı zamanda BIPLED 
izlenmiştir. 

Jeneralize periyodik epileptiform deşarj ilk olarak subakut sklerozan pa-
nensefalit ve Creutzfeld-Jakop hastalığında bildirilmiştir (15,16). Beyni yay-
gın olarak etkileyen her tür klinik tabloda görülebilmektedir (17). Gloor 
ve ark. (18) jeneralize PD gelişimi için yaygın kortikal ve subkortikal gri 
maddenin tutulumunun gerektiğini, bu hasarlı kortiko-subkortikal nöron-
ların neden olduğu anormal senkronizasyonun oluşturduğu jeneralize 
epileptiform deşarjların göreceli olarak sabit, uzamış refrakter dönemlere 
bölünmesiyle JPED’in oluştuğunu ileri sürmüşlerdir. Daha sonraki hayvan 
çalışmaları da bu görüşü desteklemiştir (19). 

200 hastanın değerlendirildiği bir çalışmada da dEEG monitorizasyonu ile 
JPED saptanan hasta grubunda en sık karşılaşılan etyolojilerin toksik-meta-
bolik ensefalopati, sepsis ve inme olduğu, JPED’in NKN-NKSE görülmesi 
ilişkili olduğu saptanmıştır (20). Hasta grubumuzda da PD içinde en sık 
JPED saptanmış, ensefalopatili hastalarda sık görüldüğü dikkati çekmiş, 
Foreman ve ark. (20) çalışmasına benzer şekilde JPED saptanan grupta 
NKN-NKSE varlığı anlamlı oranda yüksek bulunmuştur.

Postanoksik ağır komalı hastalarda saptanan JPED’in ne kadar yoğun tedavi 
edilmesi gerektiği bilinmemektedir ve klinisyenlerin merak ettiği konuların 
başında gelmektedir. Yoğun AEİ kullanımının ve hatta diazepam kullanımı-
nın bile mortaliteyi arttırdığı ileri sürülmüştür (21). Çalışmamızda anoksik 
komalı bir erkek hastada monitorizasyon süresince JPED saptanmış, ancak 
SE tedavisine yanıt alınamamıştır. Postanoksik koma gibi altta yatan hasarın 
prognozu belirlediği bu tabloların ayrı bir alt grup olarak ele alınması ge-
rektiği ileri sürülmüş, nitekim SE’nin yeni yayımlanan sınıflamasında koma 
tablosunda görülen NKSE, epileptik hastalarda görülen NKSE tabloların-
dan ayrı bir alt grup olarak sınıflandırılmıştır (22). 

Bilinç bozukluğu olan hastalarda morfolojik olarak nöbetle ilişkili RPP (ik-
tal-interiktal dönemde görülen) ile metabolik ensefalopati ile ilişkili RPP 
ayrımını yapmak oldukça zor olabilmektedir (23). Klinik bulgular, dalga 
morfolojisi ve intravenöz benzodiazepin kullanımının ayırıcı tanıda yardımcı 
olabileceği ileri sürülmüştür (20). Çarpıcı olarak TD morfolojili RPP sap-
tanan grupta herhangi bir metabolik ve elektrolit bozukluğunun varlığı an-
lamlı oranda yüksek bulunmuştur. Bu hastaların 3’üne damariçi diazepam 
uygulaması yapılmış, elektrofizyolojik baskılanmaya karşın klinik tabloda bir 
değişiklik olmadığı, hatta aktivitenin bir süre sonra tekrar belirdiği, hastala-
rın metabolik bozukluklarının düzelmesi sonrasında klinik tablolarının dü-
zeldiği dikkati çekmiştir. 

Elektrografik nöbetlerin saptanabilmesi için hastaların ne kadar süreyle 
monitorize edilmesi gerektiği merak edilen konular arasındadır ve şu an 
için iyi bilinmemektedir. Pandian ve ark. (24) uzun süreli VEM’den önce 30 
dakika süre ile yaptıkları kısa EEG çekiminde 105 hastanın %11’inde rutin 
EEG’de nöbet görülürken, %27’sinde uzun süreli monitorizasyonda (orta-
lama 2,9 gün) nöbet görülmüştür. Başka bir çalışmada dEEG monitorizas-
yonuyla izlenen hastaların %88’inde ilk nöbetin ilk 24 saat içinde saptandığı 
fakat komadaki hastalarda ilk nöbetin saptanma zamanının 24 saatten uzun 
olduğu bildirilmiştir (9). Çalışmamıza bakıldığında NKN-NKSE’nin %66,7’si-
nin ilk 12 saat, %26,7’sinin 12-24 saat, %6,7’sinin 72-75 saat aralığında gö-
rüldüğü saptanmış ve monitorizasyon süresi PD ve NKN-NKSE saptanan 
grupta anlamlı olarak daha uzun bulunmuştur (p:0,004, p:0,014). 

Monitorizasyondan önce yapılan 30 dakikalık kısa EEG çekimi monitori-
zasyon sırasında saptanabilecek patolojik elektrofizyolojik paternleri ön-
görmek açısından yardımcı olabileceği bilinmektedir (25). Çalışmamızda 

da kısa EEG’de herhangi bir elektrografik patern saptanması, monitorizas-
yonda herhangi bir elektrografik patern saptanması ile ilişkili bulunmuş, en 
azından bu grup hastanın literatürle uyumlu olarak en az 24 saat monitori-
ze edilmeleri gerektiği sonucuna varılmıştır.

Çalışmamızda ayrıca RPP ve NKN-NKSE saptanan hastalarda, bu elekt-
rografik paternlerle ilişki olabilecek herhangi bir klinik, laboratuar, nörögö-
rüntüleme bulgusunun varlığı araştırılmış ve monitorizasyonda herhangi bir 
elektrografik patern (PD, RDD, RDA ve NKN-NKSE) varlığı kadınlarda daha 
sık bulunmuştur (%70.4, p=0.040). JPED ile ilgili yapılan birkaç retrospektif 
çalışmada da kadınlarda bu paternin varlığı daha sık ortaya çıkmış ve bunun 
hormonal, genetik, ve epidemiyolojik özelliklere bağlı olabileceği ile ilgili spe-
külatif bir yorum yapılmıştır ancak bu durum açıklanabilmiş değildir (20).

Özgeçmişte herhangi bir medikal problem varlığı elektrografik patern sap-
tanan grupta daha sık bulunmuştur ve bu bulgunun hasta grubumuzun 
en sık akut iskemik inmeli hasta olmasından kaynaklandığı düşünülmüştür. 
Monitorizasyondan önce sedatif ilaç kullanmayan hastaların % 63’ünde, 
AEİ kullanmayan hastaların %74,1’inde elektrografik patern ortaya çıktığı 
görülmüştür. Bu sonuç monitorizasyondan önce herhangi bir nedenle kul-
lanılan sedatif ve AEİ tedavisinin elektrografik patern ortaya çıkma sıklığını 
azaltabileceğini düşündürmüştür (25). 

dEEG monitorizasyonunun prognoz hakkında bilgi verebilmesi de önemli 
ve ilgi çeken bir noktadır. Jaitly ve ark. (26) yaptığı bir çalışmada çarpıcı 
olarak NKN ve NKSE etyolojiden bağımsız olarak kötü prognozla ilişkili bu-
lunmuştur. Bir başka çalışmada, SE nedeniyle tedavi edilen 164 hastada ya-
pılan dEEG monitorizasyonuyla %48 hastada NKN ve % 14 hastada NKSE 
saptanmış, mortalite ve morbidite NKSE (%51 mortalite) veya NKN (%32 
mortalite) saptanan grupta yaş ve etyolojiden bağımsız olarak daha yüksek 
bulunmuştur (27). Öte yandan NKSE’de nöbet süresi ve tanıya kadar ge-
çen zaman da etyolojiden bağımsız olarak prognoz üzerine etkilidir. NKSE 
tanısı konulduktan sonra ilk yarım saat içinde mortalite %36 iken, tanı 24 
saate kadar geciktiğinde bu oranın %75’ e kadar çıktığı bildirilmiştir (28). 
Çalışmamızda herhangi bir elektrografik paternin varlığıyla ile kötü prog-
noz arasında anlamlı bir ilişki bulunamamış olsa da RPP saptanan hasta gru-
bunun yoğun bakımdan çıkış ve taburculuk sırasındaki özürlülüğünün daha 
ağır olduğu ve YBÜ’de daha uzun süre kaldıkları görülmüştür. 

Nöroloji yoğun bakım ünitesinde takip edilen hastalarda ani ortaya çıkan ve 
açıklanamayan postür değişikleri, rijidite, tremor, çiğneme hareketi, ajitas-
yon hatalı olarak nöbet olarak değerlendirilebilir. Bu sırada yapılan kısa EEG 
incelemesi yeterli olamayacağı gibi videosuz bir dEEG monitorizasyonu da 
bu hareketlerin oluşturduğu artefaktlar nedeni ile yine yanlışlıkla nöbet ta-
nısı koymaya neden olabilir (29). Bu nedenle NYBÜ’de yapılan VEM hem 
klinik hem de elektrofizyolojik olarak devamlı değerlendirme olanağı sağlar. 
Çalışmamızda 8 hastada artefakt-nöbet ayırıcı tanısını yapmada video gö-
rüntülerinden yararlanılmıştır.

Çalışmamızda hem hasta grubunun heterojen etiyolojiye sahip ve orta 
büyüklükte olması hem de retrospektif yapılmış olması anlamlı elektro-
fizyolojik paternleri ortaya çıkaracak ön görücü klinik, laboratuar veya 
nörögörüntüleme verileri saptanamamış olmasına, bu paternlerin varlığının 
nörolojik sonuç ve prognoz üzerine etkisinin tam olarak belirlenememe-
sine yol açmıştır. Bu paternlerin ne kadar yoğun tedavi edilmesi gerektiği, 
prognostik öneminin belirlenmesi için prospektif kontrollü çalışmalara ih-
tiyaç vardır. Monitorizasyon süresinin PD ve NKN-NKSE saptanması ile 
korelasyon gösterdiği, monitorizasyon öncesi kısa EEG incelemesinde her-
hangi bir elektrografik patern saptanmasının monitorizasyonda herhangi 
bir elektrografik patern saptanmasını ön görebileceği, böyle hastaların 
klinik ve/veya elektrografik nöbet tanısı için en az 24 saat monitorize edil-
mesinin faydalı olabileceği sonucuna varılmıştır. 

Arch Neuropsychiatry 2017; 54: 168-174 Altındağ ve ark. Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesinde Devamlı EEG Monitorizasyonunda Saptanan EEG Paternleri

173



Etik Komite Onayı: Bu çalışma için etik komite onayı lokal etik kuruldan alın-
mıştır.

Hasta Onamı: Çalışmamızın retrospektif tasarımından dolayı hasta onamı alın-
mamıştır.

Hakem Değerlendirmesi: Dış Bağımsız.

Yazar Katkıları: Fikir - E.A., B.B.; Tasarım - E.A., B.B.; Denetleme - B.B., Y.K.; 
Kaynaklar - Z.V.O., S.T.Ö.; Malzemeler - E.A., Z.V.O., S.T.Ö.; Veri Toplanması ve/veya 
İşlemesi - E.A., Z.V.O., S.T.Ö.; Analiz ve/veya Yorum - E.A., Y.K., B.B.; Literatür Tara-
ması - Z.V.O., E.A.; Yazıyı Yazan - E.A., Z.V.O.; Eleştirel İnceleme - B.B., Y.K.

Çıkar Çatışması: Yazarlar çıkar çatışması bildirmemişlerdir.

Finansal Destek: Yazarlar bu çalışma için finansal destek almadıklarını beyan et-
mişlerdir.

Ethics Committee Approval: Ethics committee approval was received for this 
study from the ethics committee of local ethics committee approved this study.

Informed Consent: Informed consent was not received due to the retrospec-
tive nature of the study.

Peer-review: Externally peer-reviewed.

Author Contributions: Concept - E.A., B.B.; Design - E.A., B.B.; Supervision - 
B.B., Y.K.; Resource - Z.V.O., S.T.Ö.; Materials - E.A., Z.V.O., S.T.Ö.; Data Collection 
and/or Processing - E.A., Z.V.O., S.T.Ö.; Analysis and/or Interpretation - E.A., Y.K., 
B.B.; Literature Search - Z.V.O., E.A.; Writing E.A., Z.V.O.; Critical Reviews - B.B., Y.K.

Conflict of Interest: No conflict of interest was declared by the authors.

Financial Disclosure: The authors declared that this study has received no fi-
nancial support.

KAYNAKLAR
1. Hirsch LJ,  Laroche SM, Gaspard N, Gerard E, Svoronos A, Herman ST, Mani 

R, Arif H, Jette N, Minazad Y, Kerrigan JF, Vespa P, Hantus S, Claassen J, Young 
GB, So E, Kaplan PW, Nuwer MR, Fountain NB, Drislane FW. American Cli-
nical Neurophysiology Society’s Standardized Critical Care EEG Terminology: 
2012 version. J Clin Neurophysiol 2013; 30:1-27. [CrossRef]

2. Chong DJ, Hirsch LJ. Which EEG patterns warrant treatment in the critically 
ill? Reviewing the evidence for treatment of periodic epileptiform discharges 
and related patterns. J Clin Neurophysiol 2005; 22:79-91. [CrossRef]

3. Altındağ E, Krespi Y. Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesinde devamlı EEG monitori-
zasyonu. Epilepsi 2009; 15:69-76.

4. Hirsch LJ, Brenner RP, Drislane FW, So E, Kaplan PW, Jordan KG, Herman 
ST, LaRoche SM, Young B, Bleck TP, Scheuer ML, Emerson RG.The ACNS 
subcommittee on research terminology for continuous EEG monitoring: pro-
posed standardized terminology for rythmic and periodic EEG patterns coun-
tered in critically patients. J Clin Neurophysiol 2005; 22:128-135. [CrossRef]

5. Hirsch LJ. Classification of EEG patterns in patients with impaired conscious-
ness. Epilepsia 2011; 52:21-24. [CrossRef]

6. Gerber PA, Chapman KE, Chung SS, Drees C, Maganti RK, Ng YT. Interobser-
ver agreement in the interpretation of EEG patterns in critically ill adults. J Clin 
Neurophysiol 2008; 25:241-249.  [CrossRef]

7. Gaspard N, Hirsch LJ, LaRoche SM, Hahn CD, Westover MB, Critical Care 
EEG Monitoring Research Consortium. Interrater agreement for critical care 
EEG terminology. Epilepsia 2014; 55:1-8. [CrossRef]

8. Sutter R, Stevens RD, Kaplan PW. Continous EEG monitoring in critically ill pa-
tients: indications, limitations, and strategies. Crit Care Med 2013; 41:1124-1132. 
[CrossRef]

9. Claassen J, Mayer SA, Kowalski RG, Emerson RG, Hirsch LJ. Detection of ele-
ctrographic seizures with continuous EEG monitoring in critically ill patients. 
Neurology 2004; 62:1743-1748. [CrossRef]

10. Claassen J, Jette N, Chum F, Green R, Schmidt M, Choi H, Hirsch J, Frontera 
JA, Connally ES, Emerson RG, Mayer SA, Hirsch LJ. Electrographic seizures 
and periodic discharges after intracerebral hemorrhage. Neurology 2007; 
69:1356-1365. [CrossRef]

11. Baykan B, Kinay D, Gökyigit A, Gürses C. Periodic lateralized discharges: asso-
ciation with seizures. Seizure 2000, 9:402-406. [CrossRef]

12. Garcia-Morales I, Garcia MT, Galan-Davila L, Gomez-Escalonilla C, Saiz-Diaz 
R, Martinez-Salio A, de la Pena P, Tejerina JA. Periodic lateralized epileptiform 
discharges: etiology, clinical aspects, seizures, and evolution in 130 patients. J 
Clin Neurophysiol 2002; 19:172-177. [CrossRef]

13. Terzano MG, Parrino L, Mazzucchi A, Moretti G. Confusional states with pe-
riodic lateralized epileptiform discharges (PLEDs): a peculiar epileptic syndro-
me in the elderly. Epilepsia 1986; 27:446-457. [CrossRef]

14. Brenner RP, Schaul N. Periodic EEG patterns: classification, clinical correlation 
and pathophysiology. J Clin Neurophysiol 1990; 7:249-267. [CrossRef]

15. Cobb W, Hill D. Electroencephalogram in subacute progressive encephalitis. 
Brain 1950; 73:392-404. [CrossRef]

16. Jones DP, Nevin S. Rapidly progressive cerebral degeneration (subacute vas-
cular encephalopathy) with mental disorder, focal disturbances, and myoclonic 
epilepsy. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1954; 17:148-159. [CrossRef]

17. Brenner RP. The interpretation of the EEG in stupor and coma. Neurologist 
2005; 11:271-284. [CrossRef]

18. Gloor P, Kalabay O, Giard N. The electroencephalogram in diffuse encepha-
lopaties: electroencephalographic correlates of grey and white matter lesions. 
Brain 1968; 91:779-802. [CrossRef]

19. Putten MJAM, Hofmeijer J. Generalized periodic discharges: pathophysiology 
and clinical considerations. Epilepsy Behav 2015; 49:228-233. [CrossRef]

20. Foreman B, Claassen J, Abou-Khaled K. J, Jırsch J, Alschuer D.M, Wittman J, 
Emerson R.G, Hirch L.J. Generalize periodic discharges in the critically ill: a ca-
se-control study of 200 patients. Neurology 2012; 79:1951-1960. [CrossRef]

21. Trinka E, Leitinger M. Which EEG patterns in coma are nonconvulsive status 
epilepticus? Epilepsy&Behavior 2015; 49:203-222. [CrossRef]

22. Trinka E, Cock H, Hesdorffer D, Rossetti AO, Scheffer IE, Shinnar S, Shorvon 
S, Lowenstein DH. A definition and classification of status epilepticus-report 
of the ILAE Task Force on Classification of Status Epilepticus. Epilepsia 2015; 
56:1515-1523. [CrossRef]

23. Kaplan PW, Sutter R. Affair with triphasic waves-their striking presence, mys-
terios significance, and cryptic origins: what are they? J Clin Neurophysiol 
2015; 32:401-405. [CrossRef]

24. Pandian JD, Cascino GD, So EL, Manno E, Fulgham JR. Digital Video-Electroen-
cephalographic Monitoring in the Neurological-Neurosurgical Intensive Care 
Unit: Clinical Features and Outcomes. Arch Neurol 2004; 61:1090-1094. 
[CrossRef]

25. Ponten SC, Ronner HE, Strijers RLM, Visser MC, Peederman SM, Vandertop 
WP, Beishuzen A, Girbes ARJ, Stam CJ. Feasbility of online seizure detecti-
on with continuous EEG monitoring in the intensive care unit. Seizure 2010; 
19:580-586. [CrossRef]

26. Jaitly R, Sgro JA, Towne AR, Ko D, DeLorenzo RJ. Prognostic value of EEG mo-
nitoring after status epilepticus: a prospective adult study. J Clin Neurophysiol 
1997; 14:326-334. [CrossRef]

27. DeLorenzo RJ, Waterhouse EJ, Towne AR, Boggs JG, Ko D, DeLorenzo GA, 
Brown A, Garnett L. Persistent nonconvulsive status epilepticus after the cont-
rol of convulsive status epilepticus. Epilepsia 1998; 39:833-840. [CrossRef]

28. Young G.B, Jordan K, Doig G.S. An assessment of nonconvulsive seizures in 
the intensive care unit using continous EEG monitoring: an investigation of 
variables associated with mortality. Neurology 1996; 47:83-89. [CrossRef]

29. Hirsch LJ. Continuous EEG monitoring in the intensive care unit: an overview. 
J Clin Neurophysiol 2004; 21:332-340.

Altındağ ve ark. Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesinde Devamlı EEG Monitorizasyonunda Saptanan EEG Paternleri Arch Neuropsychiatry 2017; 54: 168-174

174

https://doi.org/10.1097/WNP.0b013e3182784729
https://doi.org/10.1097/01.WNP.0000158699.78529.AF
https://doi.org/10.1097/01.WNP.0000158701.89576.4C
https://doi.org/10.1111/j.1528-1167.2011.03228.x
https://doi.org/10.1097/WNP.0b013e318182ed67
https://doi.org/10.1111/epi.12653
https://doi.org/10.1097/CCM.0b013e318275882f
https://doi.org/10.1212/01.WNL.0000125184.88797.62
https://doi.org/10.1212/01.wnl.0000281664.02615.6c
https://doi.org/10.1053/seiz.2000.0435
https://doi.org/10.1097/00004691-200203000-00009
https://doi.org/10.1111/j.1528-1157.1986.tb03566.x
https://doi.org/10.1097/00004691-199004000-00007
https://doi.org/10.1093/brain/73.3.392
https://doi.org/10.1136/jnnp.17.2.148
https://doi.org/10.1097/01.nrl.0000178756.44055.f6
https://doi.org/10.1093/brain/91.4.779
https://doi.org/10.1016/j.yebeh.2015.04.007
https://doi.org/10.1212/WNL.0b013e3182735cd7
https://doi.org/10.1016/j.yebeh.2015.05.005
https://doi.org/10.1111/epi.13121
https://doi.org/10.1097/WNP.0000000000000151
https://doi.org/10.1001/archneur.61.7.1090
https://doi.org/10.1016/j.seizure.2010.09.007
https://doi.org/10.1097/00004691-199707000-00005
https://doi.org/10.1111/j.1528-1157.1998.tb01177.x
https://doi.org/10.1212/WNL.47.1.83

