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Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
Fizyolojik Sinyal İzleme Teşhis ve Kayıt Cihazları
Göz Sinyal İzleyicilerde Kurulum
Fizyolojik sinyal izleme teşhis ve kayıt cihazlarından olan
ERG (elektroretinografi) ve EOG (elektrookülografi) cihazının
kurulumu ile ilgili teorik ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
becerilerinin kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir.
40/32
Biyomedikal Cihazlarda Alan Ortak, Kalp Sinyal İzleyiciler ve
Ekokardiyografi Donanımı modüllerini başarmış olmak
ERG-EOG kurulumunu yapmak
Genel Amaç
Gerekli ortam sağlandığında ERG ve EOG cihazlarının
kurulumunu standartlara uygun ve hatasız olarak
yapabileceksiniz.
Amaçlar
1. Göz sinyal izleyicileri ve ölçme sistemlerini ayırt
edebileceksiniz.
2. ERG ve EOG’nin yerleşim ve montajını yapabileceksiniz.
3. ERG ve EOG cihazı sistem bütünlüğü kontrolü ve
fonksiyon testlerini yapabileceksiniz.
Ortam: Atölye, laboratuvar ortamı
Donanım: Servis el kitabı, ERG ve EOG simülatörü, cihazlara
ait deney aparatları, uyarıcılar
Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen
ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test,
doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) kullanarak
modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek
sizi değerlendirecektir.

ii

GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili öğrenci,
Teşhiste invaziv olmayan metotlar kullanmak teşhis ve tedavide tıbbi hataları, teşhis
ve tedavi süresini, teşhis ve tedavi cihazlarının hastada oluşturabileceği yan etkileri en aza
indirmek amaçlarıyla kullanılan tıbbi cihazlar nedeniyle günümüzde hastaneler yoğun
teknolojik işletmeler hâline gelmiştir.
Hastanelerde verimliliğin yükseltilmesinden söz edildiğinde ise ele alınabilecek
önemli konulardan biri de tıbbi teknolojinin kullanımıdır. Çünkü hastanelerdeki teknolojik
verimlilik, toplam verimliliğin önemli bir bileşenidir.
Sağlık sektöründe kullanılan Biyomedikal Cihaz Teknolojileri de dünyamızda hızla
gelişen ve yaygınlaşan bir sektördür. Bu sektörde çalışan teknik elemanlar ve sağlık
çalışanları, çalıştıkları ortamlarda bulunan fizyolojik sinyal izleme takip ve kayıt
cihazlarından en yüksek seviyede faydalanmak isterler. Bu modülde işlenen konular ve
uygulamalar, göz sağlığı açısından önemli bir cihaz grubuna aittir.
Bu modülü başarıyla tamamladığınızda, göz sinyal izleyicileri ve ölçme sistemlerini
ayırt edebilecek, ERG ve EOG’nin yerleşim ve montajını yapabileceksiniz. ERG ve EOG
cihazı sistem bütünlüğü kontrolü ve fonksiyon testlerini de yapabilecek durumda olacaksınız.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Bu öğrenme faaliyetini başardığınızda göz sinyal izleyicileri ve ölçme sistemlerini
ayırt edebileceksiniz.

ARAŞTIRMA






Yakınınızda bulunan bir göz polikliniğine giderek göz sinyal izleme cihazlarını
ve kurulum yerlerini inceleyiniz.
Kurulum yerlerinin uygun olup olmadığı konusunda çalışanlardan bilgi alınız.
Kurulum yerleri nedeni ile yaşanılan problemler varsa bu konuda bilgi alınız.
Cihazların çalışması için gerekli fiziksel altyapının ve ortamın sağlanıp
sağlanamadığını görünüz.
Elde ettiğiniz bilgileri rapor hâline dönüştürerek diğer arkadaşlarınızla
paylaşınız.

1. GÖZ SİNYAL İZLEYİCİLER VE ÖLÇME
SİSTEMİ
ERG ve EOG işaretlerinin ölçülmesi, gözümüzün retinasındaki ve genelindeki
fonksiyonel bozuklukların tespitinde yapılması gereken ölçümlerin başında gelir.

1.1. ERG ve EOG İşaretlerinin Ölçülmesi
ERG ve EOG işaretlerini ölçebilmek için öncelikle gözün anatomik yapısının
incelenmesi gereklidir.

1.1.1. Gözün Yapısı ve Elektriksel Potansiyeli
Gözün anatomik yapısı içerisindeki bölümler; topografi, lens, dış kılıf, kornea, orta
tabaka, iris, iç tabaka (retina), orbita, kaslar, retinal yapı ve fonksiyon olarak ele alınabilir.
Resim 1.1’de gözün anatomik yapısı görülmektedir.

Resim 1.1: Gözün genel anatomik yapısı
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1.1.1.1. Topografi
Topografi ile ilgili bilgileri şu şekilde sıralayabiliriz:









Anterior pol: Kornea eğiminin merkezidir.
Posterior pol: Globun arka eğiminin merkezidir. Optik sinirin hafif
temporalinde lokalizedir.
Geometrik (anatomik) aks: Ant. ve post. polü birleştiren çizgidir.
Görme (vizüel) aks: Foveanın merkezinden fiksasyon noktasına çizilen
çizgidir.
Optik aks: Ant. polden başlayıp lensin merkezinden geçip retinaya uzanan
çizgidir.
Ekvator: Her iki pol arasındaki orta noktada gözü çepeçevre saran çizgidir.
Meridyen: Ekvatora dik, ön ve arka polden geçen dairesel çizgidir.
Ölçü ve ağırlık: Ön arka çap 22-26 mm, çevre 69-81 mm, ortalama ağırlığı 7,5
g, hacmi 6,5 ml’dir.

Gözün tabakaları ve boşlukları esas olarak üç tabakadan oluşur:




Dış destek kılıfı: Saydam kornea, opak sklera ve limbus
Orta tabaka (uvea): İris, korpus siliyare (aköz humor sentezi ve lens desteği)
ve koroid (komşu retinanın beslenmesi)
İç tabaka (retina): Duyusal retina ve tek katlı RPE

1.1.1.2. Lens
İrisin arkasında bulunan saydam yapıdır. Kapsülünden uzanan zonüllerle korpus
siliyareye tutunur. Üç boşluk mevcuttur:




Ön kamara: İris ve korneanın arka yüzü arasındadır.
Arka kamara: Önde iris, arkada lens ve zonüllerle sınırlandırılmıştır.
Vitreus boşluğu: Hacimce en büyük boşluktur. Lens ve zonüllerin arkasında,
duyusal retinaya komşu alanları doldurur. Vitreus humor su (% 98,5), kollajen
fibriller, protein ve hyaluronik asit içeren saydam bir jeldir.

1.1.1.3. Dış Kılıf
Dış kılıf ile ilgili bilgileri şu şekilde sıralayabiliriz:




Beyaz, opak sklera gözün 5/6 arka kısmını, saydam kornea 1/6 ön kısmını
oluşturur.
Korneoskleral limbus, aköz humor direnaj sistemini barındırır.
Sklera;

Yoğun fibrokollajenöz bir yapıdır. Önde episklera, tenon kapsülü ve
konjonktivayla örtülüdür. Arkada tenon kapsülüne yapışıktır.

Ön ve arka iki büyük açıklığı vardır.
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Optik sinir etrafında en kalındır (1 mm), rektus adale insersiyolarının
gerisinde en incedir (0,3 mm).
Dıştan içe episklera, stroma ve lamina fusca olmak üzere üç tabakadan
oluşur.
Stromadaki kollajen liflerin irregüler dizilimi ve farklı çapları nedeniyle
beyazdır. Su içeriği % 65- 70’tir.
Episkleral ve koroidal damar ağlarından kanlanır. Post. sklera kısa siliyer
sinirin dallarıyla ön bölüm uzun siliyer sinir tarafından inerve edilir.

1.1.1.4. Kornea
Kornea ile ilgili bilgileri şu şekilde sıralayabiliriz:







Önden bakıldığında vertikal olarak 10,6 mm, horizontal olarak 11,7 mm
uzunluğundadır. Santral kalınlığı 0,52 mm, perifer kalınlığı 1 mm’dir.
Dıştan içe epitelyum (çok katlı yassı), bowman tabakası, stroma (% 90),
descemet membranı ve endotelyum (tek katlı) olmak üzere beş tabakadan
oluşur.
Stroma uniform çaplı, düzenli dizilimli kollajen lameller, keratositler ve esas
maddeden oluşur.
Hasara uğradığında epitel rejenere olurken bowman tabakası ve endotel rejenere
olmaz.
Santral kornea avaskülerdir. Limbus ant. siliyer arterden kanlanır.
Limbus 1-2 mm kalınlığındadır ve trabeküler ağ örgüsünü içerir.

1.1.1.5. Orta Tabaka (Uvea)
Orta tabaka (uvea) ile ilgili bilgileri şu şekilde sıralayabiliriz:


Koroid

RPE ve duyusal retinanın dış yarısının beslenmesini sağlayan vasküler
tabakadır. Arkada optik sinirden, önde korpus siliyareye kadar uzanır.

Dıştan içe suprakoroid (lamina fusca), dış damar tabakası (büyük venler),
orta damar tabakası (orta büyüklükte venler ve arteriyoller) ve
koryokapillaristen (büyük fenestralı kapillerler) oluşur.

Kanlanması kısa post. siliyer arterlerden, iki uzun post. siliyer arterden ve
yedi ant. siliyer arterdendir. Venöz dolaşım vorteks venlerinden sup. ve
inf. oftalmik venlere ve oradan da kavernöz sinüsleredir. İnervasyonu
esas olarak sempatik sinirler aracılığıyladır.



Korpus silyare



Skleral mahmuzdan ora serrataya kadar uzanır.
Uveal (Skleraya komşudur, lamina fusca, damar tabakası ve siliyer adele
tabakası) ve epiteliyal (Arka kamaraya komşudur, pars plana ve pars
plikata) iki kısımdan oluşur. Pars plana cerrahi girişimlerde kullanılır.
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Kanlanması esas olarak irisin majör arteriyel halkasındandır. Siliyer
adelelerin inervasyonu 3. kranial sinirdendir (postgangliyonik
parasempatik lifler).

1.1.1.6. İris
İris ile ilgili bilgileri şu şekilde sıralayabiliriz:







Lens ve korpus siliyarenin önünde, ön kamarayı arka kamaradan ayıran bir
diyaframdır. Hafif nazal tarafındaki dairesel açıklık pupilladır.
Stroma (mesoderm) ve pigment epitelyumu (nöral ektoderm) olmak üzere iki
tabakadan oluşur.
Sfinkter pupilla adelesi arka stromada pupiller zondadır. Dilatatör pupilla
adelesi iris kökünden sfinkter pupilla adelesine kadar uzanır. Her iki adele de
nöral ektodermden köken alırlar.
Kanlanması irisin majör arteriyel halkasından çıkan radyal damarlar
aracılığıyladır. Bu damarlar pupil kenarında minör arteriyel halkayı oluşturur.
Endotel hücreleri zonula occludensler aracılığıyla bağlıdır. Vasküler endotel ve
processus siliyarenin pigment epitelyumunun sıkı bağlantıları kan-aköz
bariyerini oluşturur.
Dilalatör pupilla adelesi sempatik inervasyona sahiptir. Sfinkter pupilla adelesi
3. kranial sinirden gelen kolinerjik liflerle inerve olur.

1.1.1.7. İç Tabaka (Retina)
İç tabaka (retina) ile ilgili bilgileri şu şekilde sıralayabiliriz:



Dışta RPE, içte duyusal retinadan oluşur. Arkada optik sinirden, önde orta
serrataya kadar uzanır.
Dıştan içe on kattan oluşur.

Retinanın bölgeleri:





Ora serrata: Limbustan 6 mm geridedir.
Santral retina (makula lutea): 4,5 mm merkezinde fovea centralis bulunur.
OD’nin 3 mm temporalindedir. Merkezinde 0,4 mm çapında foveola bulunur.
Foveolada yalnızca koniler, dış nükleer tabaka ve dış pleksiform tabaka
bulunur.
Perifer retina: Esas olarak rodlar bulunur. Retinanın dış kısmı
koryokapillaristen, iç kısmı santral retinal arterin dallarından beslenir.
Kapillerler, sinir lifleri ve iç nükleer tabakada iki damar ağı oluşturur. Endotel
h.leri terminal barlarla bağlıdır ve RPE’nin sıkı bağlantıları ile kanretinabariyerini oluşturur.
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1.1.1.8. Orbita
Orbita ile ilgili bilgileri şu şekilde sıralayabiliriz:




Duvarları

Dış duvar: Zigomatik kemik ve sfenoidin büyük kanadı

Üst duvar: Frontal kemik ve sfenoidin küçük kanadı

Alt duvar: Maksiller, zigomatik ve palatin kemik

İç duvar: Sfenoid, etmoid, lakrimal ve maksiller kemik
Duvar delikleri

Fissura orbitalis inf.: Sfenoidin büyük kanadıyla maksiller kemik
arasındadır. İçinden 5. sinirin maksiller dalı, infraorbital arter, pterigoid
pleksusa dökülen venalar geçer.

Optik foramen: Sfenoid kemiğin gövdesinde, orbita apeksindedir. 4-10
mm uzunluğundadır. İçinden oftalmik arter, optik sinir ve sempatik
sinirler geçer.

Fissura orbitalis sup: Sfenoidin büyük ve küçük kanatları arasındadır.
Oküler adelelerin köken aldığı zinn halkası tarafından lateral ve medial
iki kısma ayrılır.

Zinn halkasının içinden 3. ve 6. sinirler, 5. sinirin oftalmik bölümünün tüm dalları
(lakrimal ve frontal dalları hariç) ve sup. oftalmik ven geçer. Halkanın dış, üst kısmından 4.
sinir ve 5. sinirin lakrimal, frontal dalları geçer.

1.1.1.9. Kaslar
Gözü çevreleyen kasları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:


Ekstrinsik kaslar: Dört rektus ve iki oblik kaslardır.

Dört rektus kası, zinn halkasından köken alır.

Sup. oblik kas orbitanın apeksinden, optik foramenin üst ve medialinden,
inf. oblik kas orbita tabanından köken alır. Rektuslarekvatorun önünde,
oblikler arkasında globa insersiyo yapar. Lat. rektus kası 6. sinirden, üst
oblik kas 4. sinirden ve diğer kaslar 3. sinirden inerve olur.



İntrinsik kaslar: Siliyer kas, sfinkter ve dilatatör pupilla kaslarıdır.

Diğer yapılar ise şöyle sıralanabilir:



Konjonktiva: Göz kapaklarının iç yüzünü ve skleranın ön yüzünü örten
saydam, müköz membrandır.
Akrimal sistem: Gözyaşı kesesi ile burun boşluğu arasında geçişi, gözyaşı
kanal sisteminin görüntülenmesi için kullanılan sistemdir.

Sekretuar kısım: Orbita tavanının anterolateralinde lokalize lakrimal
glanddan oluşur.
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Toplayıcı kısım: Punktumlar, kanaliküller, lakrimal kese ve nazolakrimal
kanaldan oluşur.

Göz kapakları

Göz kapağı, kavisli göz yapısının üstüne kusursuz olarak oturan bir mekanizmadır. Bu
mükemmel uyum sayesinde, göz kapağının açılıp kapanması esnasında gözün ön yüzeyinde
temas edilmeyen hiçbir nokta kalmaz. Göz kapağı, gözü bu şekilde kusursuz olarak
sarmasaydı, kalan boşluklardaki yabancı maddelerin temizlenmesi mümkün olmayacaktı.



Boşlukta tüm fotonlar ışık hızında hareket eder.
Foton enerjisinin tüm etki alanı elektromanyetik spektrum olarak adlandırılır.
 Rod ve koniler tercihen dalga boyu 400 ve 700 nm arasında olan fotonları
absorbe eder.
 700 nm’den uzun ve 400 nm’den kısa dalga boyları absorbe edilmeden retinayı
geçer.

1.1.1.10. Retinal Yapı ve Fonksiyonu
Gözün retinal yapısı ve bunların fonksiyonları aşağıda belirtilmiştir:






Retinanın fonksiyonu ışık enerjisi şeklinde kendine sunulan bilgiyi, beyin
tarafından kabul edilebilecek bir şekle dönüştürmektir.
Retinanın ana fonksiyonel komponentleri fotoreseptörlerdir.
İnsan beyni dış dünyadaki nesneleri tespit etmek için en çok kontrastlarla
ilgilenir. Işığı elektrokimyasal enerjiye çevirirken retina karanlık ve aydınlık
kontrast durumunun oluşturduğu bilgiyi, görsel beyinde anlamı olan nöral
sinyallere çevirir.
Retina fonksiyonel olarak nöron tabakalarından oluşmuştur.

Klinik ERG, kısa süreli ışık flaşı ile bir bütün olarak retina hücrelerinin uyarımından
elde edilen diffüz elektriksel cevapların kaydedilmesidir. Işık flaşı retina üzerine düştüğünde
retinanın istirahat potansiyelinde hızlı değişiklikler olur. Bu değişiklikler aksiyon
potansiyelini gösterir ve ERG’yi oluşturur.
Yanıtlar ışık uyarımı ile oluşan iyonların, özellikle ekstraselüler boşluktaki Na ve
K’nin transretinal hareketlerindeki değişikliklerden kaynaklanır. Retina ışık ile
uyarıldığında fotoreseptörlerden itibaren elektriksel cevap oluşmaya başlar. Elektriksel
cevaplar ganglion hücrelerinde sinir impulslarına çevrilir.
Bu tip cevaplar belirli tip hücrelerde farklı isimlerle ifade edilir. Bunlar:



Erken reseptör potansiyeli (ERP): Rod ve konilerin dış kısmından
kaynaklanır.
Geç reseptör potansiyeli (GRP): Rod ve konilerin iç kısmında kaynaklanır.
ERG’de “a” dalgasıdır.
8




Osilatuar potansiyel (Ops): Amakrin hücrelerden kaynaklanır. ERG’de “b”
dalgasının çıkan kolunda ortaya çıkar.
İyi tanımlanmış (+) potansiyel: İç nükleer tabakada bipolar hücreler ve müller
hücrelerinden kaynaklanır. ERG’de “b” dalgasıdır.

Bu kayıt ile retinal tabakaların fonksiyonel durumları tanımlanmaktadır. Retinanın
elektriksel cevabının intraretinal elektrot ile doğrudan kaydı mümkün olmadığı için ERG
kaydı kornea üzerine yerleştirilen aktif elektrot ile temporal bölgelere konan referans
elektrotlar arasında yapılır. Toprak görevi yapan nötr elektrot ise alın ortasına yerleştirilir.
Korneal elektrotların değişik tipleri vardır. Günümüzde “gold foil” ve “HK-loop” elektrotlar
sık kullanılmaktadır. Referans elektrot olarak ise nonpolarize gümüş klorid diski tercih
edilmektedir. ERG öncesi göze giren ışık miktarını standartize etmek için pupiller dilate
edilir. Pupil genişliği not edilmelidir. Karanlık adaptasyonu için 20 dk. karartılmış odada
bekletilir. Topikal lokal anestezik sonrası 15 wattlık kırmızı ışık kaynağı altında her iki
korneal elektrot yerleştirilir. Kornea lezyonu olanlar ile bazen bebeklerde korneal elektrot
yerleştirilemediğinde alt kapak kenarına yakın bir yerde deriye yapıştırılarak cilt ERG’si
yapılır.
Çocuklar ve infantlar için Burrian Allen elektrotları vardır. Ancak bu elektrotlar ile
amplütüdler daha küçük kaydedilir. Her iki gözün aynı anda test edilmesi gerekir. Işık
stimulusu olarak elektronik flaş kullanılır. Elektronik flaş hasta gözünden 33 cm uzaklıkta
olmalıdır. 4-16 dereceler arası farklı ışık şiddetinde ve stimulus sayısı 16-32 olacak şekilde
ortalama cevaplar kaydedilir. Flaş tüpünün önüne mavi filtre konarak rod ERG’si yani
skotopik ERG, kırmızı filtre konarak koni ERG’si çekilir.
Retinada 17 roda 1 koni düşmektedir. Rodlar ışığa konilerden 1000 kez daha
duyarlıdır. Bu nedenle skotopik durumlarda rodların neden olduğu b dalgası daha belirgindir.

1.1.2. Uyarılmış Potansiyeller
Uyarılmış potansiyellerin ölçümü aşağıdaki gibi sıralanabilir.

1.1.2.1. Uyarılmış Potansiyel Ölçüm Sistemi
Bu ölçüm, ERG ve EOG ölçümü olarak ikiye ayrılır.


ERG (Elektroretinografi )
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Resim 1.2: Işıkla stimülasyon sonrası örnek retinal dalga formu

ERG yeterli yoğunlukta ışıkla stimülasyon sonrası retinada üretilen aksiyon
potansiyelinin kaydedilme esasına dayanır (Resim 1.2). Kayıt hastanın korneasına
yerleştirilen kontakt lense tutturulmuş veya konjonktivaya yerleştirilmiş altın yaprak elektrot
şeklindeki aktif elektrot ve alına yerleştirilen referans elektrot yardımıyla yapılır. Bu
elektrotlar arasındaki potansiyel amplifiye edilerek sonuç kayda geçirilir. Normal ERG
cevabı bifaziktir.
“a” dalgası; negatif dalgadır. Fotoreseptörlerden çıkan başlangıç negatif sapmadır.
“b” dalgası; müller hücrelerinin yaydığı pozitif sapmadır. Bipolar hücre bölgesindeki
süreçleri gösterir.
ERG’nin diğer komponentleri sadece özel kayıt yöntemleri kullanılarak elde edilir.
Bifazik “a” ve “b” dalgasından sonra pozitif bir dalga olan “c” dalgası gelir ancak klinikte
görülmez. “c” dalgası pigment epitelyumundan kaynaklanır ve P1 dalgasına karşılık gelir.
Dalgacıklar en iyi 15 sn. aralıkla çift flasha maruz kalan gözde elde edilir. İkinci dalga daha
iyi cevaplanan bir sonuç oluşturur. Karanlığa adapte bir gözde daha belirgindir (Resim 1.3).
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Resim 1.3: (a) (b) Uyarının retinaya düşürülmesinde kullanılan eksenler

Adaptasyon süresi olarak 20 dakika karanlık adaptasyonu ve en azından 8 dakika ışık
adaptasyonu stabil bir konik sistem ERG ’yi kaydetmek için gereklidir. Önce kısa sonra uzun
dalga boylu flash ile uyarı, ardından 30 Hz frekansında beyaz titrek ışıklar ile uyarılar
gerçekleştirilir.
ERG şu komponenetlerden oluşur:







ERP: Reseptörlerin dış segmentlerinden köken alır.
“a” dalgası: P111 komponentinin bir parçasıdır ve reseptörlerin iç
segmentlerinden yükselir.
“b” dalgası: P11 komponentine karşılık gelir. İç nükleer tabakadan ve
muhtemelen müller hücrelerinden kaynaklanır.
“c” dalgası: P1 komponentine karşılık gelir. Pigment epitelyumundan
köken alır.
Uygun stimulus şartları altında 3 veya 4 küçük dalgacık “b” dalgasını
motifiye eder.

EOG (Elektrookülografi )

Negatif elektrik yüküne sahip kornea ile pozitif yük taşıyan retinanın arasındaki
istirahat potansiyelini ölçen elektrofizyolojik bir yöntemdir.
Birkaç dakika süren ışık stilumusuna karşı gözün cevabını ölçer. Korneoretinal
potansiyel (istirahat potansiyeli) olarak bilinen arka kutup ve kornea arasındaki potansiyel
farkı birkaç milivolt düzeydedir. Işık göze tutulduğunda potansiyel değişir. Bu değişimlerin
11

izleri ERG’yi oluşturur. Ancak uzun zaman dilimlerinde göz kırpma, göz hareketleri ve diğer
artefaktlarla sonuç değişebilir. Bu problem AC eklenmiş amplifikatörlerin potansiyeldeki ani
değişikliklere cevap vermesi ve daha yavaş değişikliklere cevap vermemesi ile düzeltilebilir.
EOG korneoretinal potansiyeldeki bu yavaş değişimleri kaydetmek için AC amplifikatör
kullanılmasına imkân veren bir yöntemdir.
EOG korneoretinal potansiyeldeki bu yavaş değişimleri kaydetmek için aşağıdaki test
uygulanabilir:




Teste başlamadan önce yaklaşık olarak 10-15 dk. kadar ışıklı ortamda
preadaptasyon dönemi geçirir.
Bundan sonra potansiyel kayıtları önce 15 dk. karanlıkta sonra 15 dk.
aydınlıkta yapılır.
Bu süre içinde 3-4 dakikada bir gözlerin fiksasyon noktaları arasında
ritmik bir şekilde hareket etmesi alet yardımıyla otomatik olarak sağlanır
ve kayıtlar yapılır.

EOG’yi etkileyen faktörler aşağıda belirtilmiştir:








Elektrotların yerleştirilmesi
Preadaptasyon zamanı
Pupil dilatasyonu
Işık stimulusunun şiddeti
Göz çıkıklığı
Korneofundal potansiyel
Göz hareketlerinin hızı ve büyüklüğü

EOG analizi aşağıdaki gibi gerçekleştirilir:


EOG’de korneofundal istirahat potansiyelindeki artışa bağlı olarak oluşan
değişiklik ışık yükselmesi olarak kabul edilir.

Işık yükselmesi Arden formülü ile yüzde olarak ifade edilir.
LP ( light peak)
Işık Yükselmesi (Arden Oranı) = -------------------------- %
DT(dark trough)






Normal yanıt: % 185 ve üzeri olmalıdır. Normalde aydınlıktaki en yüksek
potansiyel yaklaşık olarak karanlıktaki en düşük düzeyin iki katına veya daha
fazlasına eşittir. Normalde iki göz genellikle benzer cevap verir. İki göz
arasında % 25’ten daha büyük bir fark, düşük değerin elde edildiği gözde bir
patolojinin olduğunu gösterir. Yaşlılarda bu oran daha düşük olabilir.
Muhtemel subnormal yanıt: Arden oranı % 150-185 arasındadır.
Subnormal yanıt: Arden oranı % 120-150 arasındadır. Potansiyelde fark
edilebilir bir artma vardır.
Düz yanıt: Işık yükselmesi % 120’nin altındadır. Aydınlıkta potansiyelde bir
artma yoktur. Bu bulgu tapeto-retinal dejenerasyonlarda elde edilir.
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Işık düşmesi: Potansiyel aydınlıkta düşebilir. Yaygın retina lezyonlarında
görülür. Tapeto-retinal dejenerasyonlarda tipiktir.

1.1.2.2. Görsel Uyarılmış Potansiyeller


Görsel uyartılmış potansiyeller de duysal uyartılmış potansiyeller gibi uyartıya
bağlı olarak oluşan bir potansiyeldir. Bu potansiyeller görsel olarak oluşan bir
olay sonucunda gözün aktivitesindeki elektriksel değişmelerdir. Uyarının
retinaya düşürülmesinde kullanılan eksenler Resim 1.4’te görülmektedir.

Resim 1.4: Uyarının retinaya düşürülmesinde kullanılan eksenler

Oftalmolojide uygulanabilirliği olan dört çeşit elektrodiagnostik yöntem vardır:





Elektrookülografi (EOG): Retina pigment epiteli ve fotoreseptörlerin dış
segmentleri kaynaklı retinanın istirahat potansiyelini kaydetmek için kullanılır.
Elektroretinografi (ERG): Fotoreseptörler (rod ve koniler) ve iç nükleer
tabakadaki bipolar ve müller hücreleri kaynaklı, retina üzerine flaş ışığı düşmesi
ile istirahat potansiyelindeki hızlı değişiklikleri kaydetmek için kullanılır.
Patern elektroretinografi (PERG): Aynı anda fotoreseptörler bipolar hücreler
ve optik sinirin incelenmesinde kullanılır.
Görme uyarımına kornital yanıt (VER): Retina ganglion hücrelerinde oluşan
sinirsel impulsların oksipital korteksteki görme merkezine iletimini incelemek
için kullanılır.

1.1.3. Uyarıcılar
1.1.3.1. Ganzfeld Uyarıcı
Klinik elektrofizyolojik testler görme yollarını, bir bütün olarak değerlendirmemizi
sağlayan oftalmolojide ve nörooftalmolojide önemli bir yere sahip olan testlerdir (Resim
13

1.5). Hastadan alınan dikkatli bir anamnez, ayrıntılı bir göz muayenesi ve destekleyici
fizyolojik testlerle birleştirilince elektrofizyolojik testler, retina pigment epitelinden
oksipital kortekse kadar görme yollarındaki patolojilerin objektif olarak ortaya
çıkarılmasında ve izlenmesinde değerli yöntemlerdir.
Özellikle görme ortamlarının bulanık olduğu gözlerde, görme kaybına neden olan
patolojinin hangi retina tabakasında veya görme yollarında olduğunun belirlenmesinde bu
muayenelerin önemi büyüktür.

1.1.3.2. Pattern Uyarıcı

1.5. Klinik elektrofizyolojik testler

1.6: Retinanın fonksiyon görüp görmediğini anlamak için kullanılan tek objektif

ERG’de uyarı dama tahtası veya çubuklar şeklinde bir televizyon ekranından veya
benzeri bir ekrandan verilir. Foveola etrafında gangliyon hücreleri oldukça yoğun bir şekilde
bulunur.
Görme alanının 16-22 derecelik bir bölümünü uyaran bir televizyon ekranı ile
gangliyon hücrelerinin % 90’ının fonksiyonu değerlendirilebilir. Dama tahtası şeklinde
aydınlık ve karanlık alanların değişimi, gangliyon hücrelerinin spesifik olarak uyarılmasını
sağlar (Şekil 1.6b).
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1.1.4. ERG İşaretlerinin Ölçülmesi
Bu elektroretinogram (ERG) retina içinde ışık stimulasyon tepki olarak hücrelerin
toplu elektriksel aktivitesini ölçer. Bu çubuklar ve koniler yaygın retina fonksiyonu hakkında
objektif bilgi sağlar. Hastaya lokal anestezi verilir. Kornea üzerine yerleştirilen kontakt lens
bir elektrot kullanılarak bilgiler kaydedilir. Hastaya düşük bir flaş ile elektrot kaydı ve retina
potansiyelleri uygulanır (Resim 1.7).

Resim 1.7: ERG ölçümü

ERG yeterli yoğunlukta ışıkla stimulasyon sonrası retinada üretilen aksiyon
potansiyelinin kaydedilmesi esasına dayanır (Resim 1.8). Kayıt hastanın korneasına
yerleştirilen kontakt lense tutturulmuş veya konjektivaya yerleştirilmiş altın elektrot
şeklindeki aktif elektrot ve alına yerleştirilen referans elektrot yardımıyla yapılır. Bu
elektrotlar arası potansiyel amplifiliye edilerek sonuç kayda geçirilir. Normal ERG cevabı
bifaziktir.
“a” dalgası negatif dalgadır. Fotoreseptörlerden çıkan başlangıç negatif sapmadır.
“b” dalgası müller hücrelerin yaydığı pozitif sapmadır. Bipolar hücre bölgesindeki
pozitif sapmaları gösterir.

Resim 1.8: Retinada üretilen aksiyon potansiyelinin kaydedilmesi
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ERG, rod ve konilerde oluşturulduktan sonra amakrin hücrelerine aktarılan retina
potansiyelin elektriksel cevap toplamının kaydedilmesidir. Bu kayıt ile retinal tabakaların
fonksiyonel durumları tanımlanmaktadır.
Retinanın elektriksel cevabının intraretinal elektrot ile doğrudan kaydı mümkün
olmadığı için ERG kaydı kornea üzerine yerleştirilen aktif elektrot ile temporal bölgelere
konan referans elektrotlar arasında yapılır. Toprak görevi yapan nötr elektrot ise alın ortasına
yerleştirilir. Korneal elektrotların değişik tipleri vardır. Günümüzde “gold foil” ve “HKloop” elektrotlar sık kullanılmaktadır. Referans elektrot olarak ise nonpolarize gümüş klorid
diski tercih edilmektedir.
ERG öncesi göze giren ışık miktarını standartize etmek için pupiller dilate edilir. Pupil
genişliği not edilmelidir. Karanlık adaptasyonu için 20 dk. karartılmış odada bekletilir.
Topikal lokal anestezik sonrası 15 wattlık kırmızı ışık kaynağı altında her iki korneal elektrot
yerleştirilir. Kornea lezyonu olanlar ile bazen bebeklerde korneal elektrot
yerleştirilemediğinde alt kapak kenarına yakın bir yerde deriye yapıştırılarak cilt ERG’si
yapılır. Çocuklar ve infantlar için Burrian Allen elektrotları vardır. Ancak bu elektrotlar ile
amplütüdler daha küçük kaydedilir.
Her iki gözün aynı anda test edilmesi gerekir. Işık stimulusu olarak elektronik flaş
kullanılır. Elektronik flaş hasta gözünden 33 cm uzaklıkta olmalıdır. 4-16 dereceler arası
farklı ışık şiddetinde ve stimulus sayısı 16-32 olacak şekilde ortalama cevaplar kaydedilir.
Flaş tüpünün önüne mavi filtre konarak rod ERG’si yani skotopik ERG, kırmızı filtre
konarak koni ERG’si çekilir. Resim 1.9’da multifokal ERG’de retinal yanıtı gösteren renk
haritası görülmektedir.

Resim 1.9: Multifokal ERG’de retinal yanıtı gösteren renk haritası

1.1.5. EOG İşaretlerinin Ölçülmesi
Gözün ön kutbu ile arkası arasında sürekli var olan bir potansiyel elektrik farkı vardır.
Retina pigment epitel tabakasından doğan bu potansiyel, göz hareketleri ile değişir. Gözün iç
ve dış köşelerine yerleştirilen elektrotlar vasıtasıyla ölçüm yapılır. Resim 1.10 ve Resim
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1.11’de elektrookülogram (EOG) cihazı ve aparatları ile cihaz ölçümü ve ölçüm grafik şekli
görülmektedir.

Resim 1.10: Elektrookülogram (EOG) cihazı ve aparatları

Resim 1.11: Elektrookülogram (EOG) cihazı ölçümü ve ölçüm grafik sonuçları

Gözlerin en önemli hareketleri gözleri görüş alanının soyut bölümüne sabitleyen
hareketlerdir. Bu sabitleme mekanizması, oksipital korteksin sekonder görüş alanı tarafından
kontrol edilir. Görüş sabitlemesi, hedefi retina ortasındaki alanı kilitleyebilir. Obje görüntüsü
fovea’nın ortasından fovea’nın kenarına doğru hareket edince obje görüntüsünü geri fovea
ortasına getirmek için refleks tepki, negatif geri besleme mekanizması üzerinden üç çift göz
kasının hareketini düzenler (Resim 1.12 ve Resim 1.13).
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Resim 1.12: Üç çift ekstraokuler kas ve onların pozisyonu

Böylece görüntü yukarı doğru hareket edince göz küresi aşağı doğru hareket eder,
görüntü sola gidince göz küresi sağa doğru hareket eder. Her iki hareket de sonunda
görüntüyü fovea’nın ortasına geri getirir. Bunun için kilitlenen nesneye göz hareketleri
yardımıyla en net görüntüyü elde edebilmek için her zaman fovea’nın ortasına konulacaktır.

Resim 1.13: Dört yönde göz hareketleri ve onlara karşılık gelen kaslar

Sistemde yatay ve dikey göz hareketlerinin eş zamanlı ölçümünde iki devre vardır.
Göz sağa, sola, yukarı ve aşağı hareket edince karşılık gelen kas gücü de değişecektir. Beş
kat kazançlı bir anfi takımı EOG sinyallerine ait tek kutuplu komponentleri toplamak için ön
anfi olarak uygulanır. İzolasyon devresinin fonksiyonu, sinyali ve hat güç kaynağını izole
etmektir.
Bant geçiren filtrenin bant genişliği 0,05-30 Hz arasındadır. Yükseltme kat sayısı 50
olan bir anfi zayıf bir sinyali büyüterek geçirebilir. Daha sonra da EOG sinyalleri doğrudan
doğruya osiloskop ve displaye iletilebilir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
EOG ve ERG cihazının kullanım alanlarını görebilmek için gözün anatomisini
anatomik haritadan inceleyip işaretleyiniz.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Çalışma ortamının temizliğini kontrol
ediniz.
 Göz anatomi atlası ya da maketini hazır
bulundurunuz.
 Göz sisteminin bölümlerini atlas ya da
maket üzerinde gösteriniz.
 Önemli bölümleri not alınız.
 Malzeme ve çalışma aletlerini yerlerine
yerleştiriniz.
 Çalıştığınız ortamı temizleyiniz.

 Göz anatomisi atlasının üç boyutlu
olanını tercih ediniz.

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

1.
2.

Değerlendirme Ölçütleri
Çalışma ortamının temizliğini kontrol ettiniz mi?
Göz anatomisi atlasını ya da maketini temin ettiniz mi?

3.

Atlas ya da maket üzerinde göz sistemi bölümlerini incelediniz
mi?

4.

Gözün yapısını algılayabildiniz mi?

5.

Arkadaşlarınızla atlas-maket üzerinde göz inceleme çalışmaları
yaptınız mı?

6.

Çalışma ortamınızdaki aletleri kullandığınız malzemeleri
yerlerine yerleştirdiniz mi?
Çalıştığınız ortamı temizlediniz mi?
Aldığınız notları raporladınız mı?
Bu uygulama faaliyetinden yeterince faydalandınız mı?

7.
8.
9.
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Evet

Hayır

UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Göz sinyal izleyici cihazları (EOG) arasındaki farklılıkları inceleyiniz.
İşlem Basamakları
 Teknik şartnameleri okuyunuz, birbirlerine göre
farklıkları not alınız.
 EOG servis el kitaplarının taşıma talimatlarını
okuyunuz, birbirlerine göre farklıkları not alınız.
 EOG cihazlarının aparatlarını inceleyiniz,
birbirlerine göre farklıkları not alınız.
 Cihazların kullanım farklılıklarını inceleyiniz
ve farklılıkları not alınız.
 Çalışmanızı raporlayınız.

Öneriler

 İşlem basamaklarını EOG
cihazı yanında gerçekleştiriniz.

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

1.
2.
3.
4.
5.

Değerlendirme Ölçütleri
Evet
Teknik şartnameleri okuyup farklıkları not aldınız mı?
EOG servis el kitapları taşıma talimatlarını okuyup not aldınız
mı?
Aparatları inceleyip faklılıkları not aldınız mı?
Cihazların kullanım farklılıklarını inceleyip farklılıkları not
aldınız mı?
Çalışmanızı raporlayıp arkadaşlarınıza sundunuz mu?

Hayır

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki 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 DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler
doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( ) Görme fonksiyonunu sağlayan sinir dokusu her an için elektriksel olarak aktiftir
ve bu aktivite uyarılarla değişmektedir.

2.

( ) Retina iç ve dış olmak üzere iki tip sinaptik tabaka içerir.

3.

( ) Fotoreseptörler yardımı ile oluşan potansiyeller, vertikal bağlantılarla bipolar
hücrelere, oradan da ganglion hücrelerine iletilir ve sinir impulsları şeklinde optik sinir
lifleri ile gözü terk eder.

4.

( ) Retinadaki elektriksel güç fotoreseptör ile fonksiyonel membranı oluşturan
pigment epiteli arasında oluşur.

5.

( ) EOG, kasa uyarının gelmesinden sonra retinada oluşan elektriksel cevabın
ölçülmesidir.

6.

( ) ERG, elektrookülografi pozitif elektrik yüküne sahip kornea ile negatif elektrik
taşıyan gözün arka kısmı arasındaki istirahat potansiyelini ölçer.

7.

( ) Fotoreseptörler (rod ve koniler) ve iç nükleer tabakadaki bipolar ve müller
hücreleri kaynaklı, retina üzerine flaş ışığı düşmesi ile istirahat potansiyelindeki hızlı
değişiklikleri kaydetmek için kullanılmaz.

8.

( ) Görme fonksiyonunu sağlayan sinir dokusu her an için elektriksel olarak aktiftir
ve bu aktivite uyarılarla değişmez.

9.

( ) Fotoreseptörler yardımı ile oluşan potansiyeller, vertikal bağlantılarla bipolar
hücrelere, oradan da ganglion hücrelerine iletilir ve sinir impulsları şeklinde optik sinir
lifleri ile gözü terk eder.

10.

( ) Retinanın elektriksel cevabı, retina içindeki nöral yapının kompleksliğini
yansıtmaktadır.

11.

( ) Lens, irisin arkasında bulunan kas yapıdır.

12.

( ) Kornea, önden bakıldığında vertikal olarak 11,7 mm, horizontal olarak 10,6 mm
uzunluğundadır. Santral kalınlığı 0,52 mm, perifer kalınlığı 1 mm’dir.

13.

( ) Koroid, RPE ve duyusal retinanın dış yarısının beslenmesini sağlayan vasküler
tabakadır.
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14.

( ) İris, lens ve korpus siliyarenin önünde, ön kamarayı arka kamaradan ayıran bir
diyaframdır.

15.

( ) “a” dalgası pozitif dalgadır.

16.

( ) “b” dalgası müller hücrelerin yaydığı negatif sapmadır.

17.

( ) Gözlerin en önemli hareketleri gözleri görüş alanının soyut bölümüne sabitleyen
hareketlerdir.

18.

( ) Görüş sabitlemesi, refleks tepki negatif geri besleme mekanizması üzerinden üç
çift göz kasının hareketini düzenler.

19.

( ) Görüntü yukarı doğru hareket edince göz küresi yukarı doğru hareket eder.

20.

( ) Elektrookülogram göz hareketlerinin incelenmesi ve gözün çevresinde oluşan
EOG olarak isimlendirilen elektriksel kökenli biyolojik işaretlerin ölçülmesi için
kullanılan bir yöntemdir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış 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 FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
Bu öğrenme faaliyetini başardığınızda göz sinyallerini izleyen ERG ve EOG’nin
yerleşim ve montajını yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA



İnternet ortamında ERG-EOG cihazlarının yapılarını ve teknik özelliklerini
araştırınız.
Üniversite hastaneleri veya devlet hastanelerine giderek teknik servis elemanı
ve sağlık personelinden ERG-EOG cihazları ile ilgili teknik bilgi edininiz.

2. GÖZ SİNYALLERİNİ İZLEYEN
CİHAZLAR
2.1. ERG-EOG Cihazı
Bu öğrenme faaliyetinde ERG ve EOG cihazları ayrı ayrı incelenecektir. Kullanım
alanları, teknik özellikleri ve aparatları hakkında bilgiler verilecektir.

2.1.1. Kullanım Alanları
2.1.1.1. ERG (Elektroretinogram)

Resim 2.1: ERG donanımı

Elektrookülografi pozitif elektrik yüküne sahip kornea ile negatif elektrik taşıyan
gözün arka kısmı arasındaki istirahat potansiyelini ölçer. EOG retina pigment epiteli
faaliyetini yansıtır. EOG göz hareketine bağımlıdır. Retina pigment epitelinin difüz
hastalıklarında EOG cevabı önemli bir ölçüde etkilenir. Spesifik olarak otozomal dominant
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geçişli best hastalığında ve taşıyıcılarında normal ERG cevabına karşın bozuk EOG
sonuçları saptanır.
Fotoreseptörler (rod ve koniler) ve iç nükleer tabakadaki bipolar ve müller hücreleri
kaynaklı, retina üzerine flaş ışığı düşmesi ile istirahat potansiyelindeki hızlı değişiklikleri
kaydetmek için kullanılır.

Resim 2.2: Gözün elektrotlarla retinadaki biyoelektrik şiddetinin ölçümü

Gözün aydınlık ve karanlık ortamlarda, beyaz ve renkli ışıklarla değişik şiddetlerde
uyarılması ile retinanın değişik katlarında ortaya çıkan biyoelektrik, kornea üzerine veya çok
yakınına yerleştirilen hassas elektrotlar yardımı ile kaydedilir. Elde edilen dalga şekilleri ve
voltaj büyüklükleri ölçülerek retinanın klinik olarak ayırt edilmekte zorluk çekilen bir
hastalığının tanınması veya teşhisi konulmuş bir hastalığın evresinin belirlenmesi ya da
birbirine benzeyebilen hastalıkların ayırt edilmesi mümkün olur.

2.1.1.2. EOG (Elektrookülografi)

Resim 2.3: Göz potansiyel farkının ölçümü

Gözün ön kutbu ile arkası arasında sürekli var olan bir potansiyel elektrik farkı vardır.
Retina pigment epitel tabakasından doğan bu potansiyel, göz hareketleri ile değişir.
Gözün iç ve dış köşelerine yerleştirilen elektrotlar vasıtasıyla ölçüm yapılır.
Aydınlıkta ölçülen en büyük genlik (amplitüd, mikrovolt türünden), karanlıkta ölçülen en
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düşük değere bölünür. Elde edilen rakamlara bakılarak RPE tabakasının durumu ve buradan
kaynaklanan hastalıkların adının ve düzeyinin belirlenmesi, klinik bulgular da dikkate
alınarak mümkün olabilir.

2.1.2. ERG-EOG’nin Teknik Özellikleri
Polisomnografi (PSG), uyku sırasındaki nörofizyolojik, kardiyorespiratuar, fiziksel ve
diğer fizyolojik parametrelerin belli bir periyodda (genellikle gece boyunca) eş zamanlı ve
devamlı olarak kaydedilmesidir. Bu yöntemle uyku evreleri ve birçok fizyolojik parametre
ayrıntılı olarak izlenmekte ve çeşitli organ sistemlerinin fonksiyonu, uyku ve uyanıklık
sırasındaki etkileşimleri konusunda bilgi sağlanmaktadır.
Uyku sırasında göz hareketleri kaydının iki temel nedeni vardır. Bunlardan birincisi,
REM döneminin en karakteristik bulgusu olan fazik hızlı göz hareketlerinin saptanmasıdır.
Böylece uyku evrelemesi için çok önemli bir ölçüt kaydedilmiş olur. Diğeri, uyku
başlangıcında yavaş göz hareketlerinin (SEM) görülmesidir.
Aktiviteleri değerlendirirken uyku ve uyanıklık sırasındaki etkileşimler aşağıdaki
kavramlarla kaydedilir:











Amplütüd: Dalganın voltajı ile aynı anlamda kullanılır. Daha yüksek bir
amplitüd daha büyük bir dalga anlamına gelir.
Frekans: Dalganın bir saniye içinde kaç kez tekrar ettiğini ifade eder. Daha
hızlı bir dalga daha yüksek bir frekansa sahip demektir. Art arda gelen iki
dalganın en yüksek ya da en alçak iki noktası esas alınarak ölçülür ve bir saniye
içinde kaç kez tekrar ettiğine bakılır. Hertz (Hz) veya CPS (Cycles per second)
olarak kullanır.
Filtreler: Yüksek frekanslı (HFF) dalgalar için filtreleme yapılır. HFF’nin
artırılması ve daha hızlı dalgalar görüntülenirken azaltılması ile bu hızlı dalgalar
filtre edilecektir. HFF’nin çok azaltılması ile görüntülenmek istenen dalgalar da
filtre edilecektir. Çok artırılması ise istenmeyen sinyallerin kanalda
görüntülenmesine yol açacaktır.
Düşük frekanslı (LFF): Dalgalar için filtreleme yapılır. LFF’nin azaltılması
daha yavaş dalgaların kanalda görüntülenmesine, artırılması ise bu dalgaların
filtre edilmesine yol açacaktır. LFF’nin çok artırılması ile görüntülenmek
istenen dalgalar da filtre edilecektir. Çok azaltılması ise istenmeyen sinyallerin
kanalda görüntülenmesine yol açacaktır.
Amplifikatörler: PSG’de kaydedilen sinyallerin çoğu çok düşük voltajlıdır. Bu
nedenle daha iyi tanınabilir dalgaların elde edilebilmesi için bu sinyallerin
büyütülmesi ve filtre edilmesi gereklidir.
Sensitivite (duyarlılık): Gain (kazanç) olarak da bilinir. Dalganın monitörde
veya kayıt yapılan kâğıt üzerinde görüntülenmesi istenen yüksekliği ile ilgili
ayarları içerir.
Montaj: Çalışmada yer alması istenen tüm kanalların konfigürasyonunu içerir.
Çeşitli çalışmalarda uygulanan farklı montajlarda (standart montaj, CPAP,
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MSLT, nöbet, REM davranış bozukluğu montajları vb.) kanal isimleri,
referansları, filtre ve sensitivite ayarları, dalgaların renk ayarları yer alır.

2.1.3. ERG-EOG Aparatları
ERG-EOG aparatlarına bazı örnekler aşağıda verilmiştir.

Resim 2.4: ERG -EOG elektrotları

Yaygın kullanımda olan kornea ERG elektrotlar dizisi vardır. Bazıları gözü açık tutar
ve bir tel halka ile kontakt lens ayna yapıdadır. Korneayı destekleyen floats vardır. Bazı
sürümlerinde elektriksel aktivitesinin kaydı için karbon, tel veya altın folyo kullanılır.
ERG kayıt cihazlarında alt kapak ve sklera / kornea arasında eklenebilir altın mylar
kaset kullanılır. Bazı referans elektrotların metal bir yüzeye bir ayna üzerine kurulmuş olan
iki kutuplu düzenekleri vardır.

Resim 2.5: ERG cihazı, güç birimi ve bilgisayar
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Karanlığa adapte bir gözde orta şiddette beyaz flaşla elde edilen normal insan ERG’si
“a” dalgası olarak isimlendirilen başlangıçtaki negatif sapma, buna takiben görülen ve “b”
dalgası olarak isimlendirilen pozitif sapmadan ibarettir. Normalde “b” dalgasının çıkan kolu
üzerine yerleşmiş çok sayıda küçük dalgacıklar ossilatuar potansiyel olarak isimlendirilir.
Bunların dışında erken reseptör potansiyeli, “c” ve “d” dalgaları gibi ancak laboratuvar
şartlarında kaydedilebilen ERG komponentleri de vardır.

Resim 2.6: Elektrotlar ve doku direncini azaltıcı jeller

Resim 2.7: EOG cihazı ve kullanılan aparatlar

EOG’de retinanın fotokimyasal ve biyokimyasal aktiviteleriyle ilgili en dış
tabakalarının fonksiyonel durumu değerlendirilir. Korneoretinal istirahat potansiyelindeki
yavaş değişmeler kaydedilir. Normal gözde bu potansiyel 6 mV’tur.
 EOG’nin klinik kullanımı:







Pigment epitelinin primer distrofileri
Toksik retinopatiler
Fotoreseptör distrofileri veya disfonksiyonları
Koroid distrofileri
Retina dekolmanı
Vasküler hastalıklar

EOG ayrıca fundus muayenesinde herhangi bir patoloji görülmeden önce retina dış
tabakalarındaki çok hafif anomalileri tespit etmek ve şüpheli herediter korioretinal
hastalıkların mevcut olduğu ailelerde taşıyıcıları ve hastalığın henüz belirgin olarak ortaya
çıkmadığı bireyleri değerlendirmede kullanılır.
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Klinik Elektrofizyoloji
Klinik elektrofizyolojik testler, görme yollarını bir bütün olarak değerlendirmemizi
sağlayan oftalmolojide ve nörooftalmolojide önemli yere sahip olan testlerdir. Bu testlerden
elektroretinografi (ERG) ve elektrookülografi (EOG) retina foksiyonlarının incelenmesinde,
görsel uyarıya kortikal yanıt (VER) ise optik sinir ve görme yollarının değerlendirilmesinde
kullanılan objektif testlerdir.
Elektrofizyolojik muayene tekniklerinin oftalmolojideki yeri
kazanmakta ve bu konulardaki araştırmalar bütün dünyada artmaktadır.

giderek

önem

EOG (Elektrookülogram): Göz hareketlerinin incelenmesi ve gözün çevresinde
oluşan EOG olarak isimlendirilen elektriksel kökenli biyolojik işaretlerin ölçülmesi için
kullanılan bir yöntemdir (Resim 2.9).

Resim 2.9: EOG ölçüm düzeni ve EOG elektrodu

EOG elektriksel işaretleri; gözün sağ ve soluna, buruna ve şakağa yerleştirilen yüzey
elektrotları ile ölçülür.

Resim 2.10: ERG ölçüm düzeni ve ERG elektrodu

ERG (Elektroretinogram): ERG ölçüm sistemlerinde genel amaç, göz retinasının
elektriksel aktivitesini ölçmektir. Uyarıcı olarak göze parlak ışık (flaş ışığı) verilerek gözün
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tepkileri izlenir. Elektrot olarak çok ince içi tuzlu su dolu bir kontakta lensin iç yüzeyine
tutturulmuş küçük ve düz bir Ag/AgCl elektrodu kullanılır.
Elektrotlarda kullanılan jeller (gel): İnsan derisinin bir direnci vardır. Bu direnç,
kişiden kişiye ve derinin özelliklerine göre farklılık gösterir. İnsan enstrümantasyon
sisteminde ölçümün daha kaliteli ve net yapılabilmesi için hem deri direncinin hem de
elektrodun temas yüzeyinde oluşturduğu direncin en aza indirilmesi gerekir. Elektrot jelleri
(pasta), bu oluşan direnci azaltmak için kullanılır. Ayrıca bu jeller, elektrotların vücuda daha
iyi yapışmalarına da katkı sağlar.

Resim 2.11: Elektrotlara jel sürülmesi

2.1.4. ERG-EOG Kurulumu ve Montajı

Resim 2.8: ERG ve EOG cihazları ve aparatları

2.1.4.1. Fiziki Ortamın ERG EOG Cihazlarına Etkisi
EOG ve ERG davranış ve orjinleri farklı olmakla birlikte retinal hastalıkların birden
fazla tabakayı tutması nedeniyle benzer şekilde etkilenir. Örneğin retinitis pigmenzotanın
erken evrelerinde hem EOG hem de ERG anormaldir. Bazı hastalıklarda ise EOG normal
iken ERG anormaldir.
ERG ışığa cevap olarak elektriksel potansiyeldeki değişikleri ölçerken EOG yavaş
değişimleri ölçer. EOG için kontak lense gerek yoktur. EOG’de 5-6 yaş altındaki çocuklarda
sonuç alınamayabilir.
ERG kısa süreli flaş veya ışığa maruz kalan gözde elektrik cevabı alabilmekle beraber
EOG birkaç dakika süren uzun ışık stimulusuna karşın gözün cevabını ölçer.
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2.1.4.2. ERG-EOG Cihazlarının Kurulum Alanı Özellikleri ve Güvenli Nakil
ERG-EOG cihazın güvenli bir şekilde nakli sırasında cihazın tüm özelliklerinin
değişmemesine, cihazın aparatlarının da titiz bir şekilde taşınmasına dikkat edilir. Bu
doğrultuda yeni yerine tekrar kurulup tüm elektriksel bağlantıları yapıldıktan sonra cihaz test
edilir. Test sonucunda bir sorunla karşılaşılmaz ise cihaz çekimleri gerçekleştirilebilir.
Elektrot bağlamada dikkat edilecek özellikler:




















Kullanılan cihaz EN ve TSE belgeli bir cihaz olmalıdır.
Kullanılacak cihaz, elektriksel güvenlik testlerinden geçirilmiş olmalıdır.
Cihaz, topraklaması olan bir prizde çalıştırılmalıdır.
Gerekli ise hasta topraklama ve referans elektrotları kullanılmalıdır.
Hastaya bağlanacak elektrotlar, bu cihaza ait orijinal elektrotlar olmalıdır.
Orijinal olmayan, eskimiş, yıpranmış, ezik, kırık elektrotlar kullanılmamalıdır.
Deri direncini düşürmek için elektrotların yerleştirileceği deri üzerindeki
alanlar, kulak memeleri ve EOG elektrotlarının yerleştirileceği alanlar gibi
bölgeler, alkollü pamukla temizlenmelidir.
Elektrodun özelliğine göre jel sürülüp sürülmeyeceğine dikkat edilmelidir
(İmalatında jel emdirilmiş elektrotlarda ve kuru tip (dry) elektrotlarda jel
kullanımı gerekmez.).
Elektroda jel sürülecekse uygun bir jel, uygun miktarda kullanılmalıdır (Az
kullanılması deri direncini düşürmez. Çok kullanılması yakınında başka
elektrotlar varsa iletkenlik nedeni ile yanlış ölçümlere neden olur.).
Sağlamlığından emin olunmayan elektrotlar ya kullanılmamalı ya da sağlamlık
testinden geçirilmelidir.
Eski ve yeni elektrotlar birlikte kullanılmamalıdır.
Elektrot leadleri sağlam olmalıdır.
Elektrotlarla leadlerin bağlantıları iyi yapılmalıdır.
Elektrotların cihaza olan bağlantıları doğru ve sıkı yapılmalıdır.
Elektrot bağlanacak bölge iyice temizlenmeli; gerekli ise baş, kol bacak göğüs
gibi bölgelerdeki tüylerden arındırılmalıdır.
Elektrotlar, vücuda tam temas ettirilmeli ve ölçüm sırasında hareket
ettirilmemelidir.
Her elektrodun vücut üzerindeki yeri bellidir. Cihaz ve elektrot leadleri
üzerindeki işaret ve yazılara dikkat edilerek bağlantılar doğru yapılmalıdır.
Elektrot, disposable (tek kullanımlık) elektrot ise bir kere kullanılıp atılmalıdır.
Tüm elektrotlar yerleştirildikten sonra elektrot empedansları kontrol edilmelidir.

Öncelikle tüm elektrotların cihaza bağlı olup olmadığı kontrol edilmelidir. Elektrot
empedansları 10 KΩ’un altında olmalıdır. Empedansı yüksek olan elektrot yerleşim bölgeleri
alkollü pamukla tekrar silinmelidir.
Elektrotların temizlenmesi:
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Biyolojik sinyal izleme cihazlarına ait elektrotlardan tek kullanımlık (disposable)
olanlar, kullanımdan sonra atılmalıdır. Bunların tekrar kullanımı söz konusu değildir. Tekrar
kullanılabilir (reusable) olanlar ise her kullanımdan sonra mutlaka temizlenmelidir. Hem
elektrot üzerinde kuruyan jelin yanlış ölçüme neden olacağı hem de hijyen açısından farklı
kişiler üzerinde kullanılacağı düşünülerek elektrot temizliği ihmal edilmemelidir.
Elektrotlar, aşındırıcı ve yıpratıcı malzemelerle temizlenmemelidir. Elektrotlar
üzerinde oluşacak çizikler, yüksek dirence dolayısıyla yanlış kayıt alınmasına neden olur.
Temizlik için ılık su ve sabun ile elektrot yıkanmalı, kuru ve yumuşak bir bez ile
kurulanmalıdır. Başka kimyasal temizleyiciler kullanılmamalıdır.
Tıbbi cihazlarda emniyet kuralları:
Hastalar genellikle endişe ve ümit karışımı bir duygu içinde hastaneye gelir. Onlar,
modern tıbbın fiziksel acılarını dindireceğine inanarak kendilerini doktor ve hemşirelere
emanet eder ve hastane ortamı içinde oldukça karmaşık yapıda ve ileri teknoloji ürünü
sistemler içerisinde endişe ve korkularını bastırmaya çalışır. Bu sistemler, hastalıkların tanı
ve tedavisinde oldukça önem taşımalarına rağmen hasta sağlığı ile ilgili muhtemel tehlikeleri
de içermektedir. Bu tehlikeler:






Elektriksel tehlikeler: Hastalar hastane ortamı içerisinde ya elektriksel
cihazlara bağlanmış ya da elektriksel cihazlarla çevrelenmiştir. Bazı hastalar,
fiziksel durumlarının gereği olarak veya tıbbi prosedürlerin invasif yapısından
dolayı düşük düzeyde elektriksel tehlikelere maruz kalabilir. Bunun dışında
oksijence zengin ortamlarda ya da yanıcı anestezik gazların bulunduğu
ortamlarda elektrik enerjisi bir kıvılcım kaynağı olabilmektedir.
Çevresel tehlikeler: Hastaneler etkileşim içinde oldukları bir çevresel sisteme
sahiptir. Hastane içerisindeki çevre, katı atıklar, doğal gaz, gürültü vb. unsurlar
ile dikkatli bir şekilde kontrol altında tutulması gereken bina müştemilatlarını
içermektedir. Çevresel tehlikeler, enfeksiyon yayılmasından fiziksel objelerden
kaynaklanabilecek yaralanmalara kadar çok geniş bir spektrum içinde
değerlendirilmelidir.
Biyolojik tehlikeler: Günümüzde hastanelerde enfeksiyonun kontrol altında
tutulması en önemli konulardan biri olmaktadır. Enfeksiyonlara karşı hastane
emniyeti geniş anlamda değerlendirildiğinde hem hastaların hem de hastane
personelinin enfeksiyonlara karşı korunmasını ifade etmektedir. Enfeksiyon
kontrolü enfeksiyona neden olabilecek kaynakların belirlenmesini ve ortadan
kaldırılmasını, bunun için de gerekli yapısal tedbirlerin alınmasını, yönetim
stratejisinin belirlenmesini gerektirmektedir.

Enfeksiyonun kontrol altında tutulmasında esas unsurlar:





İzolasyon
Sterilizasyon
Tek kullanımlık tıbbi malzemelerin kullanımı
Biyolojik ve tıbbi atıklar için gerekli tedbirlerin alınması
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Elektriksel emniyet:
Hastanelerde kullanılan tanı ya da tedaviye yönelik sistemlerin büyük bir çoğunluğu,
elektriksel cihazlar ya da sistemlerdir. Bu nedenle elektriksel emniyet hastanenin emniyet
programı içinde çok önemli bir yer tutmaktadır.
Elektrik akımlarının fizyolojik etkileri:
Elektrik akımlarının insan vücudu üzerinde herhangi bir etkiye sahip olabilmeleri için
bir elektriksel potansiyel farkının bulunması, hastanın elektriksel devrenin bir elemanı
olması ve vücut üzerinden elektrik akımının akması gerekmektedir.
Bütün bu koşullar sağlandıktan sonra insan vücudundan geçen elektrik akımının
gerçek etkisi, akımın geçtiği yer ile geçen akım miktarına bağlıdır.
İnsan vücudunda koldan kola uygulanan 50 Hz’lik alternatif akımın çeşitli seviyelerde
1 saniyelik uygulamalar altındaki fizyolojik etkileri şöyle özetlenebilir:




Vücut içerisinde elektrik akımının bir etki oluşturabilmesi için 1 mA’lik düşük
bir akım seviyesi yeterli olmaktadır.
100 mA’lik bir akım seviyesi oldukça tehlikeli sonuçlar doğurabilecektir
(Kalpte karıncık fibrilasyonu, solunum felci, yorgunluk, ağrı gibi).
3-10 A’lik akım seviyeleri ise yukarıda belirtilen etkilerin yanında sürekli
miyokardiyum kasılması, yanık ve yaralanmalara neden olacaktır.

Herhangi bir elektriksel devrede akan elektrik akımının büyüklüğü, sadece uygulanan
voltaja bağlı olmamakta ayrıca devrede yer alan elemanların dirençlerine de bağlı
olmaktadır.
Bu nedenle vücut üzerinden akım geçtiğinde bu akımın büyüklüğü biyolojik dokuların
direnç değerleriyle belirlenecektir. Vücut dokularının büyük bir çoğunluğu yüksek oranda su
içerdiğinden elektriksel olarak iyi bir iletkenliğe sahiptir. Bununla birlikte, yüzey dirençleri
vücut içine doğru akan akım miktarını etkileyen önemli bir unsur olmaktadır. Örneğin,
elektriksel temas direkt olarak nemli deri bölgesine yapılmışsa yüzey direnci oldukça düşük
olacak ve oldukça büyük miktarda bir akım vücut içine doğru akabilecektir. Diğer taraftan
vücut sıvılarıyla direkt temas söz konusu değilse (örneğin deri kuru ise) yüzey direnci
oldukça yüksek olacak ve çok az miktarda bir akım vücut dokularına doğru akabilecektir.
İnsan vücudunu elektrik şoklarına karşı ilk koruyan unsur kendi koruyucu tabakası
olan deridir. Bu akımın fizyolojik etkisi, vücuttan geçen akımın takip ettiği yola bağlıdır.
Vücudun homojen olmayan iletken yapısından dolayı akım dağılımı bölgesel dokuların
direnç değerleriyle belirlenmektedir. Sonuç olarak vücuttan akan akım, dokuların direnç
değerlerine bağlı olarak değişik yollar izleyebilir. Bazı durumlarda oldukça büyük voltaj
uygulanmasına rağmen vücutta oluşan şok oldukça düşük düzeyde kalmaktadır. Buna
karşılık kalp bölgesine direkt olarak oldukça düşük düzeyde voltaj uygulandığında bile
kalpte aritmi ya da karıncık fibrilasyonu (ventriküler fibrilasyon) oluşabilmektedir.
Elektriksel şokla ilgili olarak asıl tehlike kaynağı voltajdan ziyade vücuttan akan akımın
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büyüklüğü ile akımın takip ettiği yoldur. Bilhassa kalp gibi elektriksel olarak duyarlı
organlarda fizyolojik etkiler akımın dalga şekli ile frekansına da bağlı olmaktadır.
Vücut oldukça yüksek bir elektrik akımına maruz kalırsa akımın geçtiği dokularda
yanıklar oluşabilir. Elektrik akımı rezistif bir elemandan aktığında elektrik enerjisinin bir
kısmı ısıya dönüşür yani oluşan ısı dokuyu etkileyecek kadar yüksekse biyolojik dokuda
yanık şeklinde bir deformasyon oluşur. Bilhassa ilk temas noktasında akım yoğunluğu
oldukça yüksekse ve akım yolu da küçük bir alanla sınırlıysa yanıkların derecesi de
artacaktır.
Elektrocerrahi üniteleri, küçük kan damarlarındaki kanamayı durdurmak için
dağlamak ya da dokuları kesmek amacıyla ameliyathanelerde yaygın olarak
kullanılmaktadır. Bu cihazlar kullanılırken hastanın sırtının altına yerleştirilen metal ayırıcı
plaka, aktif elektrotta oluşabilecek yüksek akım yoğunluklarının hasta üzerindeki olumsuz
etkilerini önlemek amacıyla kullanılmaktadır. Bu plaka oldukça küçük ise temas noktasında
deri yanıkları oluşabilecektir. Yanıkların olup olmaması akım yoğunluğu ile direkt olarak
ilişkilidir. Akım yoğunluğu da ayırıcı plakanın kesit alanına bağlı olarak azalıp artacaktır.
Elektrik akımı sinir ve kas dokularının işlevlerini de önemli ölçüde etkileyebilir. Bu
durumda akım, sinir ve kasların aktif duruma gelmelerine neden olur. Her bir sinir hücresi ya
da nöron aktive edildiği zaman aksiyon potansiyeli oluşur ve akson boyunca bu elektriksel
aktivite temas hâlindeki diğer hücrelere doğru yayılır. Elektrik akımı kalp kaslarının
işlevlerini etkileyecek konumda ise bu durumda karıncık fibrilasyonu oluşacaktır. Karıncık
fibrilasyonu oluştuğu durumda kalbin pompalama işlevi durur, kan dolaşımı kesilir ve hasta
kritik konuma girer.
Elektrik şoklarından oluşan tehlikeleri mikro ve makro şoklar olarak iki ana grupta
değerlendirmek mümkündür. Makro şoklar deriye doğru akan yüksek akımlar olarak ifade
edilebilir. Akım akışı koldan kola ya da büyük dallar hâlindedir. Bu tip şoklar, yanıklara ya
da büyük çaptaki fizyolojik deformasyonlara neden olabilir. Günlük hayatta sağlıklı
insanların yanında klinikte bulunan hastalar ya da klinik personeli, makro düzeydeki şoka
maruz kalabilir. Hastalarda fibrilasyon tehlikesi yaratabilen fakat oldukça düşük düzeyde
olan akımların (mikroamperler düzeyinde) hastalara uygulanması sonucu mikro şok tehlikesi
oluşabilir. Bilhassa invazif yapıdaki tanı ya da tedavi amaçlı prosedürler, bu tip tehlikeli
durumlara neden olabilir.
Elektriksel tehlikelere karşı korunma:
Tüm elektronik ya da elektriksel cihazlar potansiyel olarak zararlı akım kaynağı
olabilir. Bu cihazların çoğu bina güç dağıtım sisteminden elde edilen elektrikle
beslenmektedir. Pratikte, elektrik enerjisi genellikle çok yüksek voltajlar hâlinde güç üretim
istasyonlarından tüketim merkezlerine iletilmekte, daha sonra bölgesel dağıtım için oldukça
düşük voltajlara dönüştürülmektedir. Güç dağıtım transformatörleri yardımıyla 220-240 volt
düzeyine indirilen elektrik enerjisi bu şekilde hastaneler ve diğer birimlerde kullanıma
sunulmaktadır.
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Günümüzde hastanelerde bulunan elektriksel güç, üç-tel sistemiyle kullanıma
sunulmaktadır. Tellerden biri G (ground-toprak) ile ifade edilir ve sıfır potansiyele sahiptir.
Diğer tel faz olarak ifade edilir ve aktif uç olarak bilinir. Son tel ise dönüş yolu yani nötr
olarak bilinir ve N ile gösterilir. Faz ve nötr arasındaki hat voltajı 220 volt olup bu teller
vasıtasıyla cihaza ana besleme akımının taşınma işlemi yapılır. Toprak hattı ise normal
olarak ana besleme akımını taşımakta kullanılmayıp elektriksel tehlikelere korunma
amacıyla kullanılmaktadır.
Topraklama ve sızıntı akım değerleri ile ilgili limitler:
Elektrikli cihazların çalışabilmeleri için elektrik dağıtım sisteminden beslenmeleri
gerekmektedir. Bir elektrikli cihazın beslenebilmesi için faz ve nötr bağlantısı yeterli
olacaktır. Bununla birlikte pratik uygulamalarda bu ideal durumdan sapmalar olabilir. Bu
durumlar:





Bir hata olursa cihazın metal iletken yüzeyinde ya da topraklanmış yüzeyinde
bir elektriksel potansiyel bulunabilir. Bu yüzeylere dokunan bir kişi makro
düzeyde bir şoka maruz kalabilir.
Herhangi bir hata yapılmasa bile mükemmel olmayan yalıtım ve
elekromanyetik kuplaj (endüktif ya da kapasitif) toprağa göre bir elektriksel
potansiyel oluşmasına neden olabilir. Elektriksel olarak duyarlı bir hastada bu
potansiyelin oluşturduğu sızıntı akımı mikro şoklara sebep olabilir.
Bütün bu sorunların giderilebilmesi için klinik bölgesindeki tüm elektriksel güç
dağıtım sistemleri toprak olarak isimlendirilen üçüncü bir iletkeni de
içermelidir. Şebekeden beslenen tüm sistemlerin de dış iletken yüzeylerinin
topraklanabilmesi için bu üçüncü hatta bağlanmaları gerekmektedir. Bu
işlemlerin sonucunda şu faydaları sağlanmaktadır:





Bir elektriksel hata olmuşsa (örneğin cihazın fazı ile ilgili metal yüzeyi
arasında bir kısa devre söz konusu ise) sonuçta oluşan akım, devre kesici
röle yardımıyla sistemin besleme devresini kesecektir. Makro düzeydeki
şokları önlemek amacıyla kullanılan bu yöntem, oldukça yüksek
düzeydeki akımları toprağa göndermek için topraklama sisteminden
yararlanmaktadır.
Herhangi bir elektriksel hata söz konusu olmasa bile topraklama sistemi
sızıntı akımlarının emniyetli bir şekilde güç kaynağına geri gönderilmesi
amacıyla da kullanılmaktadır.
Topraklama sistemi toprağa oldukça düşük dirençli bir iletim hattı
sağladığından sızıntı akımlarından kaynaklanabilecek mikro şok türü
tehlikeleri büyük ölçüde azaltmaktadır.
Sızıntı akımlarından kaynaklanabilecek mikro şok türü tehlikeler bilhassa
klinik bölgelerinde karşılaşılan problemler olup ilave önlemlerin
alınmasını gerektirmektedir. Sızıntı akımları temelde iki ana sebepten
kaynaklanabilir. Bunlar:
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o

Kapasitif kuplaj:
Yüklerin ayrımı işleminde iki metal plaka arasında bir potansiyel
farkı oluşturmak mümkün olduğundan bu iki metal plaka ile temas
eden herhangi bir kimse üzerinden sızıntı akımı akabilir. Bu tip
sızıntı akımı frekansa karşı duyarlıdır.

o

Endüktif kuplaj:
Bu durumda transformatörlerde ve diğer endüktif cihazlarda
dönüşüm işlemi esnasında tehlikeli düzeyde potansiyel farkı
oluşabilir. Bu tip sızıntı akımı da frekansa karşı duyarlıdır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Göz sinyallerini izleyen ERG/EOG yerleşim ve montajını yapınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Yerleşim ve montaj hakkında sözel ön
bilgilendirme yapınız.
 Teknik şartnameyi okuyunuz.
 ERG/EOG servis el kitabının taşıma
talimatlarını okuyunuz.
 Kurulum yerine giderek talimatnameye
uygunluğunu gözle kontrol ediniz.
 Ortam ışığının cihaz kurulumu için
uygunluğunu kontrol ediniz.
 Cihaz bağlantısı öncesi elektrik
kontrollerini yapınız.
 Cihazı güvenli şekilde taşıyınız.
 Cihazı kurulum yerine sabitleyiniz.
 Aparatlarını kontrol ediniz gerekli
bağlantıları yapınız.
 Cihaz ve bağlantılarını kontrol ediniz.
 Yerleşim ve montaj (kurulum) formu
hazırlayınız.
 Yetkili kişilere imzalatınız.
 Formları arşivleyiniz.

 İşlem basamaklarını ERG/EOG
cihazı yanında gerçekleştiriniz.
 Taşıma güvenlik önlemlerini alınız.
 Cihazı dikkatli bir şekilde taşıyınız.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Değerlendirme Ölçütleri
Yerleşim ve montaj hakkında sözel ön bilgilendirme yaptınız
mı?
Teknik şartnameyi okudunuz mu?
ERG/EOG servis el kitabının taşıma talimatlarını okudunuz
mu?
Kurulum yerine giderek talimatnameye uygunluğunu gözle
kontrol ettiniz mi?
Ortam ışığının cihaz kurulumu için uygunluğunu kontrol ettiniz
mi?
Cihaz bağlantısı öncesi elektrik kontrollerini yaptınız mı?
Cihazı güvenli şekilde taşıdınız mı?
Cihazı kurulum yerine sabitlediniz mi?
Aparatlarını kontrol edip gerekli bağlantılarını yaptınız mı?
Cihaz, aparat ve bağlantılarını kontrol ettiniz mi?
Yerleşim ve montaj (kurulum) formu hazırladınız mı?
Yetkili kişilere imzalattınız mı?
Formları arşivlediniz mi?

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki 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 DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler
doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( ) Elektrikli cihazlarının kullanılacağı alandaki bütün prizlere eşit potansiyelli
topraklama yapılmış olmalıdır.

2.

( ) ERG ölçüm sistemlerinde genel amaç, göz retinasının elektriksel aktivitesini
ölçmektir.

3.

( ) Göz hareketlerinin incelemek ve gözün çevresinde oluşan ERG olarak
isimlendirilen elektriksel kökenli biyolojik işaretleri ölçmek için kullanılan bir
yöntemdir.

4.

( ) EOG elektriksel işaretleri gözün sağ ve soluna, buruna ve şakağa yerleştirilen
yüzey elektrotları ile ölçülür.

5.

( ) İnsan enstrümantasyon sisteminde ölçümün kalitesi ve netliği için deri direnci ve
de elektrodun temas yüzeyinde oluşturduğu direncin en aza indirilmesi gereksizdir.

6.

( ) Hasta vücudunda kullanılan cihaz EN ve TSE belgeli bir cihaz olmalıdır.

7.

( ) Tüm elektrotlar yerleştirildikten sonra elektrot empedansları kontrol edilmelidir.

8.

( ) Elektrotlar, aşındırıcı ve yıpratıcı malzemelerle temizlenmelidir.

9.

( ) Ölçüm elektrotlarının akson üzerinde birbirine yakın iki noktaya yerleştirildiği
bağlama şekline bipolar bağlama denir.

10.

( ) Sinir lifi üzerinden değil de deri üzerinden yapılan ENG ölçümleri trifazik (üç
fazlı) değişim gösterir. Bu değişim şekline monofazik işaret denir.

11.

( ) Elektrik akımlarının insan vücudu üzerinde herhangi bir etkiye sahip olabilmeleri
için bir elektriksel potansiyel farkının bulunması gerekir.

12.

( ) Elektrik şoklarından oluşan tehlikeler, mikro ve makro şoklar olarak iki ana grupta
değerlendirilebilir.

13.

( ) ERG-EOG, hastabaşı monitörleri gibi birçok cihaz direkt olarak hastaya
bağlandıklarından hasta giriş izolasyon devresine gerek yoktur.

14.

( ) Mükemmel bir şekilde izole edilmiş güç sistemleri, L1 ve L2 hatlarından toprak
hattına doğru akım akmasına müsaade etmez.

15.

( ) ERG bir ışıklı uyaran sonrasında retinada oluşan elektriksel cevabın ölçülmesidir.
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16.

( ) Gözü, elektriksel olarak korneası pozitif (+) , fundusu (-) olan bir batarya gibi
kabul edebiliriz.

17.

( ) Retinanın fonksiyonunun normal olup olmadığını elektrofizyolojik testler ile
değerlendiremeyiz.

18.

( ) 20 dakika karanlık adaptasyonu ve en azından 8 dakika ışık adaptasyonu stabil bir
konik sistem ERG’yi kaydetmek için gereklidir.

19.

( ) İki fiksasyon ışığı ile gözler arasındaki açı 60o olmalıdır.

20.

( ) Işık yükselmesi Arden formülü ile yüzde olarak ifade edilir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış 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 FAALİYETİ–3
ÖĞRENME FAALİYETİ–3
AMAÇ
Bu öğrenme faaliyetini başardığınızda ERG-EOG cihazı sistem bütünlüğü kontrolü ve
fonksiyon testlerini yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA



ERG-EOG cihazlarının bağlantıları hakkında bilgi toplayınız.
Araştırmalarınızı rapor hâline getirip sınıf ortamında arkadaşlarınızla tartışınız.

3. ERG-EOG BAĞLANTI VE
KONTROLLERİ
ERG-EOG bağlantı ve sistem bütünlüğü kontrolü, cihazların nakil ve yerleşiminden
sonraki önemli bir aşamadır. Bu bağlantı ve kontrollerin doğru ve güvenli bir şekilde
yapılması öncelikle cihazların uzun süreli güvenli kullanım ömrünü artıracaktır. Hasta
üzerinde kullanılmadan önceki bu kontrolleri, oluşabilecek hasar ve maddi zararları da
önleyecektir.

3.1. ERG-EOG Bağlantı ve Sistem Bütünlüğü Kontrolü
Öncelikle servis el kitaplarından temin edilecek bağlantı şemaları dikkatli bir şekilde
incelenmelidir. Her cihazın ilgili birim ve aparatlarıyla olan bağlantısını gösteren ayrıntılı bir
bağlantı şemasının bulunmasında fayda vardır (Resim 1.3).

Resim 3.1: Göz muayenesinde kullanılan cihazlar ve bağlantıları
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3.1.1. Enerji Kablosu
Enerji kablosunun güvenilirliği kontrol edilir. Enerji kablosu şebeke gerilimini, cihazı
çalışır duruma getirecek şekilde cihaza aktarmalıdır. Tabii ki cihazların yapımı sırasında tüm
kontroller yapılmış olsa da insan sağlığı söz konusu olduğundan bu kontrollerin tekrar
yapılması insan sağlığı için uygun olacaktır.

Resim 3.2: Cihazının enerji kablosu

Kasanın güç kablosunun telleri aşağıdaki renk kodları şeklindedir.
RENK

BAĞLANTI

Kahverengi Canlı
Mavi
Nötr
Yeşil / Sarı Topraklama
Tablo 3.1: Kasa güç kablosu bağlantı renkleri




Kasa fişinin takılması gerektiğinde bağlantıların doğru yapıldığından emin
olunuz.
Kasa güç kablosu, topraklı prize bağlanmalıdır.

Topraklama ve sızıntı akım değerleri ile ilgili limitler
Elektrikli cihazların çalışabilmeleri için elektrik dağıtım sisteminden beslenmeleri
gerekmektedir. Bir elektrikli cihazın beslenebilmesi için faz ve nötr bağlantısı yeterli
olacaktır. Bununla birlikte pratik uygulamalarda bu ideal durumdan sapmalar olabilir. Bu
durumlar:



Bir hata olursa cihazın metal iletken yüzeyinde ya da topraklanmış yüzeyinde
bir elektriksel potansiyel bulunabilir. Bu yüzeylere dokunan bir kişi makro
düzeyde bir şoka maruz kalabilir.
Herhangi bir hata yapılmasa bile mükemmel olmayan yalıtım ve
elekromanyetik kuplaj (endüktif ya da kapasitif) toprağa göre bir elektriksel
potansiyel oluşmasına neden olabilir. Elektriksel olarak duyarlı bir hastada bu
potansiyelin oluşturduğu sızıntı akımı mikro şoklara sebep olabilir.

3.1.2. Haricî Cihaz Bağlantıları
ERG-EOG, hastabaşı monitörleri gibi birçok cihaz, direkt olarak hastaya
bağlandığından hasta giriş izolasyon devresine sahiptir. İzole edilmiş hasta bağlantısı, sadece
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hasta temas noktalarından daha düşük düzeylere doğru akan sızıntı akımını sınırlandırmakla
kalmaz, hastanın bağlandığı diğer cihazlardan hasta bağlantı noktasına doğru akan akım
miktarını da sınırlandırır.
İzole edilmiş hasta bağlantısına sahip sistemler hastaya bağlanan elektrotlara yönelik
izolasyon testini geçmek zorundadır. Bu test, her hasta bağlantısına toprak hattından 220
volt, 50 Hz’lik bir gerilimin uygulanması sonucu oluşan akımın ölçülmesi esasına
dayanmaktadır. Test için cihaza bağlanmış hasta kablosunun distal ucuna bir voltaj
uygulandığında maksimum akım 20 mA’i geçmemelidir. Eğer voltaj direkt olarak cihazın
şasisi üzerindeki (hasta kablosu çıkarılmış durumda) hasta kablo konnektörüne uygulanırsa
bu akım değeri 10 mA olur.
İzole edilmiş güç sistemleri:
Basit düzeydeki elektrik dağıtım sistemleri nötr hattının toprak hattına bağlandığı bir
sistem olan toprak referanslı tipteki elektrik dağıtım sistemleridir. Bu sistemlerde faz hattı,
topraklanmış herhangi bir iletken için akım kaynağı olarak kullanılmaktadır. Bu sisteme
alternatif diğer bir sistem ise güç taşıyan iki hattı yani faz ve nötr hattını toprak hattından
izole eden sistemdir. Bu tip sistemlerdeki bu iki hat (L1 ve L2) elektriksel olarak birbirinin
aynısıdır. Bununla birlikte izole edilmiş güç sistemleri basit düzeydeki elektrik dağıtım
sistemlerinde olduğu gibi toprak hattını da içermektedir.
İzole edilmiş güç sistemlerinin tesis maliyeti oldukça yüksek olmakla birlikte bu
sistemlerin yararları şöyle sıralanabilir:








Mükemmel bir şekilde izole edilmiş güç sistemleri, L1 ve L2 hatlarından toprak
hattına doğru akım akmasına müsaade etmez. Bununla birlikte toprak referanslı
sistemi izole edilmiş güç sistemine dönüştürmek amacıyla kullanılan
transformatörlerdeki hatalardan kaynaklanabilen akımlar akabilir. Elektriksel
mikro şoklardan kaynaklanabilecek tehlikeleri önlemek amacıyla başlangıçta
izole edilmiş güç sistemleri yoğun bakım ünitelerinde yaygın olarak
kullanılmıştır. Fakat izolasyonun yetersiz olduğu durumlarda karşılaşılan
tehlikeler nedeniyle günümüzde yoğun bakım ünitelerinde bu sistemler
kullanılmamaktadır.
Yanabilir anestezik gazların tutuşmasına neden olabilecek arkları önlemek
amacıyla izole edilmiş güç sistemlerinin kullanılması gerekmektedir.
Günümüzde yanmayan anestezik gazların kullanılması ile bu tehlike büyük
ölçüde azalmıştır.
Toprak referanslı güç dağıtım sistemlerinde bazı cihazlarda meydana
gelebilecek hatalar cihazın tamamen beslenememesi sonucunu doğururken izole
edilmiş güç sistemlerinde cihaz kesintisiz olarak çalışmaya devam etmektedir.
Örneğin, toprak referanslı sistemde faz hattı ile cihazın toprak hattı arasında bir
kısa devre söz konusu ise devre kesiciler tarafından güç kesilecek ve cihaz
çalışmayacaktır fakat izole edilmiş güç sistemleri, L1 ya da L2 hatlarından biri
toprak hattı ile kısa devre olsa bile aşırı akım akmasına müsaade etmez.
İzole edilmiş güç sistemleri, özel transformatörlere ilave olarak sistemdeki
izolasyonun derecesini kontrol etmek için hat izolasyon kontrol devrelerini de
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içermelidir. Hat izolasyon kontrol devreleri (HİKD) yardımıyla L1 ya da L2
hatlarından toprak hattına akabilecek maksimum akım miktarı önceden
belirlenir. İzole edilmiş güç sisteminin kendisinden ya da sisteme bağlanmış bir
cihazdan kaynaklanabilecek hataların sonucu olarak akan akım miktarında
belirlenen değerin üzerinde bir artış olursa önceden ayarlanan akım değerleri
aşıldığından görsel ve işitsel alarm sistemleri HİKD tarafından aktive
edilecektir. Bu alarm sistemleri sadece izolasyondaki azalmayı belirtir.
Emniyete yönelik önlemler:
Hastaların yoğun olarak bulundukları klinik, poliklinik, ameliyathane ve yoğun bakım
ünitelerinde elektriksel ve radyasyon türü tehlikeler ile enfeksiyonlara yönelik önlemlerin
alınması hasta emniyeti açısından büyük önem taşımaktadır.
Hastanelerde elektriksel emniyetin tam olarak sağlanabilmesi için anlaşılabilir bir
emniyet planına ihtiyaç vardır. Bu plan, elektrikle çalışan tüm sistemlerin periyodik bakım
ve kontrollerinin yapılmasını, cihazları izleyebilecek ve birbirlerine göre değerlendirebilecek
iyi bir kayıt ve takip sistemini içermelidir. Böyle bir emniyet programında aşağıda belirtilen
üç safhanın da bulunması gerekmektedir:




Hastane bölgesinin kontrolü
Hastane bölgesine getirilmeden önce cihazlara yönelik olarak yapılan kontroller
Emniyete yönelik eğitim faaliyetleri

3.1.3. Elektrot Bağlantısı

Resim 3.3: Elektriksel cevabın ölçülmesinde kullanılan elektrotlar ve bağlantı şekli

Bilindiği gibi ERG bir ışıklı uyaran sonrasında retinada oluşan elektriksel cevabın
ölçülmesidir. Hastanın korneasına yerleştirilen kontakt lense tutturulmuş bir aktif elektrot ile
alına yerleştirilmiş referans elektrot arasından kayıt yapılır. Işığa adapte ve karanlığa adapte
elektroretinogramlar elde edilir. Tekrarlayan flaş uyarıları saf koni yanıtını araştırırken dama
tahtası şeklindeki desen, ERG ve ossilatuar potansiyeller, retina iç katlarının
değerlendirilmesi; a dalgası, b dalgası ve c dalgasından oluşur.
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Bu dalgalar retinanın değişik tabakalarının fonksiyonu hakkında bilgi verir.
Fotoreseptör hücrelerindeki bozukluklar, gece körlüğü (retinitis pigmentosa), kalıtsal
vitreoretinopatiler, retinal vasküler tıkanıklıklar, toksik retinopatiler, vitamin A eksikliği,
diyabetik retinopati, retina dekolmanı ve ortam opasiteleri ERG testinde bozulmalara yol
açar.

3.1.4. Yazılım

Resim 3.4: Görsel bir uyarı sonrasında beyinde oluşan elektrik sinyallerinin kaydedilmesi

Başlıca elektroretinografi (ERG) ve elektrookülografi (EOG) testleri olmak üzere
karanlık adaptometrisi ve renkli görme testi de elektrofizyolojik testlerdendir. Vizüel
uyarılmış retinanın fonksiyonunun normal olup olmadığını ve elektrofizyolojik testler ile
potansiyel (VEP) testi görsel bir uyarı sonrasında beyinde oluşan elektrik sinyallerini
kaydeder.

3.2. ERG-EOG Fonksiyon Testi
ERG-EOG simülatörü ile aşağıdaki testler gerçekleştirilir:








Görüş keskinliği hareket kontrast duyarlılık
Renk görme testi
Göz batması testi
Görsel alanlar
Karanlık adaptasyon
Mekânsal kontrast duyarlılık
Geçici kontrast duyarlılık

3.2.1. ERG-EOG Simülatörü
3.2.1.1. Özellikleri ve Kullanımı
ERG-EOG işaretlerinin alınmasında kullanılan yüzey elektrotlar, bağlanacak yüzey
iletkenliği önleyecektir. Yağ tabakası vb. maddelerden temizlemek maksadıyla asetonlu
pamukla silindikten sonra bağlanır. Yüzey temizleme işleminden sonra elektrot çiftine
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iletkenliği artırmak maksadıyla jel sürülür ve ölçüm yapılacak bölgeye yerleştirilir.
Elektrotlardan gelen ERG-EOG işaretlerinin genliği kuvvetlendirici tarafından yükseltilir.
Daha sonra yükseltilmiş bu işaret bir yüksek geçiren filtreden geçirilerek istenmeyen DC
bileşenlerden arındırılır. Ayrıca şebekeden kaynaklanan 50 Hz’lik gürültüyü engellemek
maksadıyla filtre kullanılır. İşaretin AC değerinin düzgün olarak elde edilebilmesi için
ortalama değerinin alınması gerekir. Bunun için önce işaret tam dalga doğrultucudan ve
sonra alçak geçiren filtrelerden geçirilir. Bu aşamada elde edilen işaret, girişteki ham işaretin
yükseltilmiş ve ortalama değeri alınmış şeklidir. Bu aşamadan sonra elde edilen işaret A/D
dönüştürücüden geçirilerek bilgisayar ortamında kayıt edilebilir.

Resim 3.5: ERG cihazları

Resim 3.6: ERG ölçümünde gözün ışığa gösterdiği tepki
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3.2.1.2.Simülatörle ERG-EOG İşaretlerinin Ölçülmesi

Resim 3.7: Elektrot yerleştirme

Retinanın fonksiyonunun normal olup olmadığını elektrofizyolojik testler ile
değerlendirebiliriz. Başlıca elektroretinografi (ERG) ve elektrookülografi (EOG) testleri
olmak üzere karanlık adaptometrisi ve renkli görme testi de elektrofizyolojik testlerdendir.
Vizüel uyarılmış potansiyel (VEP) testi görsel bir uyarı sonrasında beyinde oluşan elektrik
sinyallerini kaydeder.

3.2.2. ERG-EOG Fonksiyon Testi
Bebek üzerinde yapılan fonksiyon testi basit şekilde aşağıda verilmiştir.

Resim 3.8: Bebek gözünün elektriksel olarak adaptasyonunun ölçümü

20 dakika karanlık adaptasyonu ve en azından 8 dakika ışık adaptasyonu stabil bir
konik sistem ERG’yi kaydetmek için gereklidir. Bu ISCEV (international society of clinical
electrophysiology of vision) tarafından tavsiye edilen önemli bir ön koşul standardıdır. Önce
kısa sonra uzun dalga boylu flash ile uyarı, ardından 30 Hz frekansında değişen beyaz titrek
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ışıklar ile uyarılar gerçekleştirilir. Genellikle düşük vakumlu kontak lens elektrotları
kullanılır. Grass AgAgCl elektrotları toprak olarak kulak memesine bağlanır.
Sistemde ayrıca konvensiyonel ön kuvvetlendiriciler, osiloskop işaret dedeksiyonunda
kullanılmaktadır.
Gözü, elektriksel olarak korneası pozitif (+), fundusu negatif (-) olan bir batarya gibi
kabul edebiliriz. Korneofundal potansiyel, fotoreseptör ve pigment epitelinden oluştuğu için
bu tabakalarda ortaya çıkan anatomik, metabolik ve biyokimyasal değişiklikler ile
değişebilmektedir. Bu iki kırmızı ışığın yanıp sönmesi ile hasta gözlerini ritmik bir şekilde
bir ışıktan diğerine hareket ettirir. Böylece sabit amplitüdlü horizontal oküler hareketler
yapması sağlanır. Bu hareketler sayesinde potansiyelde değişiklikler meydana gelir. Bu göz
hareketleri dakikada 10 saniye süre ile kaydedilir.
Test basit ve ağrısızdır. Ancak 45 dk. sürmesi hasta açısından yorucu olabilmektedir.
Pupiller dilate olmalıdır. Nonpolarize gümüş elektrotlar iç ve dış kantüsler ile alına
yerleştirilir. Hasta, üzerinde iki kırmızı fiksasyon ışığı bulunan aydınlatma panosuna bakar.
İki fiksasyon ışığı ile gözler arasındaki açı 30º olmalıdır. Bu iki kırmızı ışığın yanıp sönmesi
ile hasta, gözlerini ritmik bir şekilde bir ışıktan diğerine hareket ettirir. Böylece sabit
amplitüdlü horizontal oküler hareketler yapması sağlanır. Bu hareketler sayesinde
potansiyelde değişiklikler meydana gelir. Bu göz hareketleri, dakikada bir 10 saniye
kaydedilir.
Teste başlamadan önce yaklaşık 10-15 dk. kadar ışıklı ortamda preadaptasyon dönemi
geçirmelidir. Bundan sonra potansiyel kayıtları, önce 15 dk. karanlıkta sonra 15 dk.
aydınlıkta yapılır. Bu süre içinde 3-4 dakikada bir gözlerin fiksasyon noktaları arasında
ritmik bir şekilde hareket etmesi alet yardımıyla otomatik olarak sağlanır ve kayıtlar yapılır.
EOG’yi etkileyen faktörler; elektrotların yerleştirilmesi, preadaptasyon zamanı, pupil
dilatasyonu, ışık stimulusunun şiddeti, göz çıkıklığı, korneofundal potansiyel ve göz
hareketlerinin hızı ve büyüklüğüdür.
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UYGULAMA FAALİYETİ

ERG cihazının bağlantı, ayar ve sistem bütünlüğünün kontrolü ile fonksiyon
testlerini yapınız.
İşlem Basamakları
 Güç kablosunun güvenli bir şekilde bağlı
olduğunu kontrol ediniz.
 ERG’nin haricî cihazlara güvenli bir şekilde
bağlı olduğunu kontrol ediniz.
 Elektrotlarının ERG’ye güvenli bağlandığını
kontrol ediniz.
 Fiziksel uyarıcıların bağlantılarını kontrol
ediniz.
 Elektrotların bağlantılarını kontrol ediniz.
 Yazılımı kontrol ediniz.
 ERG gövdesinde elektrik kaçağı kontrolü
yapınız.
 ERG’nin çalışmasını kontrol ediniz.
 ERG’nin topraklama kontrolünü yapınız.
 Kaçak akım kontrolünü yapınız.
 PC’ye kurulu özel ERG yazılımını çalıştırınız.
 ERG simülatörünü çalıştırınız.
 Uyarıcı testi yapınız.
 Kalibrasyon dalga formunu kontrol ediniz.
 PC donanımını kontrol ediniz.
 Kaçak akım testi yapınız.
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Öneriler

 Temel ve alan özel iş güvenliği
kurallarını uygulayınız.
 İş disiplinine ve iş ahlakına sahip
olunuz.
 Zamanı iyi kullanınız ve dikkatli
olunuz.

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1. Güç kablosunun güvenli bir şekilde bağlı olduğunu
kontrol ettiniz mi?
2. ERG’nin haricî cihazlara güvenli bir şekilde bağlı
olduğunu kontrol ettiniz mi?
3. Elektrotlarının ERG’ye güvenli bağlandığını kontrol
ettiniz mi?
4. Fiziksel uyarıcıların bağlantılarını kontrol ettiniz mi?
5. Elektrotların bağlantılarını kontrol ettiniz mi?
6. Yazılımı kontrol ettiniz mi?
7. ERG gövdesinde elektrik kaçağı kontrolü yaptınız mı?
8. ERG’nin çalışmasını kontrol ettiniz mi?
9. ERG’nin topraklama kontrolünü yaptınız mı?
10. Kaçak akım kontrolünü yaptınız mı?
11. PC’ye kurulu özel ERG yazılımını çalıştırdınız mı?
12. ERG simülatörünü çalıştırdınız mı?
13. Uyarıcı testi yaptınız mı?
14. Kalibrasyon dalga formunu kontrol ettiniz mi?
15. PC donanımını kontrol ettiniz mi?
16. Kaçak akım testi yaptınız mı?
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Evet

Hayır

UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
EOG cihazının bağlantı, ayar ve sistem bütünlüğünün kontrolü ile fonksiyon
testlerini yapınız.
İşlem Basamakları
 Güç kablosunun güvenli bir şekilde bağlı
olduğunu kontrol ediniz.
 EOG’nin haricî cihazlara güvenli bir şekilde
bağlı olduğunu kontrol ediniz.
 Elektrotlarının EOG’ye güvenli bağlandığını
kontrol ediniz.
 Fiziksel uyarıcıların bağlantılarını kontrol
ediniz.
 Elektrotların bağlantılarını kontrol ediniz.
 Yazılımı kontrol ediniz.
 EOG gövdesinde elektrik kaçağı kontrolü
yapınız.
 EOG’nin çalışmasını kontrol ediniz.
 EOG’nin topraklama kontrolünü yapınız.
 Kaçak akım kontrolünü yapınız.
 PC’ye kurulu özel EOG yazılımını çalıştırınız.
 EOG simülatörünü çalıştırınız.
 Uyarıcı testi yapınız.
 Kalibrasyon dalga formunu kontrol ediniz.
 PC donanımını kontrol ediniz.
 Kaçak akım testi yapınız.
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Öneriler

 Temel ve alan özel iş güvenliği
kurallarını uygulayınız.
 İş disiplinine ve iş ahlakına sahip
olunuz.
 Zamanı iyi kullanınız ve dikkatli
olunuz.

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1. Güç kablosunun güvenli bir şekilde bağlı olduğunu kontrol ettiniz
mi?
2. EOG’nin haricî cihazlara güvenli bir şekilde bağlı olduğunu
kontrol ettiniz mi?
3. Elektrotlarının EOG’ye güvenli bağlandığını kontrol ettiniz mi?
4. Fiziksel uyarıcıların bağlantılarını kontrol ettiniz mi?
5. Elektrotların bağlantılarını kontrol ettiniz mi?
6. Yazılımı kontrol ettiniz mi?
7. EOG gövdesinde elektrik kaçağı kontrolü yaptınız mı?
8. EOG’nin çalışmasını kontrol ettiniz mi?
9. EOG’nin topraklama kontrolünü yaptınız mı?
10. Kaçak akım kontrolünü yaptınız mı?
11. PC’ye kurulu özel EOG yazılımını çalıştırdınız mı?
12. EOG simülatörünü çalıştırdınız mı?
13. Uyarıcı testi yaptınız mı?
14. Kalibrasyon dalga formunu kontrol ettiniz mi?
15. PC donanımını kontrol ettiniz mi?
16. Kaçak akım testi yaptınız mı?

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki 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 DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler
doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( ) ERG-EOG, hastabaşı monitörleri gibi birçok cihaz, direkt olarak hastaya
bağlandığından hasta giriş izolasyon devresine sahiptir.

2.

( ) Deri direncini düşürmek için elektrotların yerleştirileceği deri üzerindeki alanlar,
kulak memeleri ve EOG elektrotlarının yerleştirileceği alanlar gibi bölgeler alkollü
pamukla temizlenmelidir.

3.

( ) Mükemmel bir şekilde izole edilmiş güç sistemleri L1 ve L2 hatlarından toprak
hattına doğru akım akmasına müsaade etmez.

4.

( ) Yanabilir anestezik gazların tutuşmasına neden olabilecek arkları önlemek
amacıyla izole edilmiş güç sistemlerinin kullanılması gerekmektedir.

5.

( ) İzole edilmiş güç sistemleri, özel transformatörlere ilave olarak sistemdeki
izolasyonun derecesini kontrol etmek için hat izolasyon kontrol devrelerini
içermemelidir.

6.

( ) Hastanelerde elektriksel emniyetin tam olarak sağlanabilmesi için anlaşılabilir bir
emniyet planına ihtiyaç vardır.

7.

( ) Elektroretinografi (ERG), bir ışıklı uyaran sonrasında retinada oluşan elektriksel
cevabın ölçülmesidir.

8.

( ) Gece körlüğü (retinitis pigmentosa), kalıtsal vitreoretinopatiler, retinal vasküler
tıkanıklıklar, toksik retinopatiler, vitamin A eksikliği, diyabetik retinopati, retina
dekolmanı ve ortam opasiteleri ERG testinde bozulmalara yol açmaz..

9.

( ) 20 dakika karanlık adaptasyonu ve en azından 8 dakika ışık adaptasyonu stabil bir
konik sistem ERG’yi kaydetmek için gereklidir.

10.

( ) Gözü, elektriksel olarak korneası pozitif (-), fundusu negatif (+) olan bir batarya
gibi kabul edebiliriz.

11.

( ) EOG retina pigment epiteli faaliyetini yansıtır.

12.

( ) Elektrotların yerleştirilmesi EOG’yi etkileyen faktörlerdendir.

13.

( ) Işık yükselmesi arden formülü ile “mv” olarak ifade edilir.

14.

( ) Görme keskinliği, psikofizik testleri belirlemez.
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15.

( ) Erken reseptör potansiyeli elektrofizyolojik testlerdendir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış 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 DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler
doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( ) Fotoreseptörler yardımı ile oluşan potansiyeller, vertikal bağlantılarla bipolar
hücrelere, oradan da ganglion hücrelerine iletilir ve sinir impulsları şeklinde optik sinir
lifleri ile gözü terk eder.

2.

( ) Retinadaki elektriksel güç fotoreseptör ile fonksiyonel membranı oluşturan
pigment epiteli arasında oluşur.

3.

( ) EOG, kasa uyarının gelmesinden sonra retinada oluşan elektriksel cevabın
ölçülmesidir.

4.

( ) Elektrookülografi pozitif elektrik yüküne sahip kornea ile negatif elektrik taşıyan
gözün arka kısmı arasındaki istirahat potansiyelini ölçer.

5.

( ) Fotoreseptörler (rod ve koniler) iç nükleer tabakadaki bipolar ve müller hücreleri
kaynaklı, retina üzerine flaş ışığı düşmesi ile istirahat potansiyelindeki hızlı
değişiklikleri kaydetmek için kullanılmaz.

6.

( ) Görme fonksiyonunu sağlayan sinir dokusu her an için elektriksel olarak aktiftir
ve bu aktivite uyarılarla değişmez.

7.

( ) Görüş sabitlemesi, refleks tepki negatif geri besleme mekanizması üzerinden üç
çift göz kasının hareketini düzenler.

8.

( ) Görüntü yukarı doğru hareket edince göz küresi yukarı doğru hareket eder.

9.

( ) Elektrookülogram göz hareketlerinin incelenmesi ve gözün çevresinde oluşan
EOG olarak isimlendirilen elektriksel kökenli biyolojik işaretlerin ölçülmesi için
kullanılan bir yöntemdir.

10.

( ) ERG-EOG işaretlerinin alınmasında kullanılan yüzey elektrotlar, bağlanacak
yüzey iletkenliği önleyecek kir, yağ tabakası vb. maddelerden temizlenmek
maksadıyla asetonlu pamukla silindikten sonra bağlanır.

11.

( ) Klinik elektrofizyolojik testler, görme yollarını bir bütün olarak
değerlendirmemizi sağlayan, oftalmolojide ve nörooftalmolojide önemli yere sahip
olan testlerdir.

12.

( ) Hastaya bağlanan tüm elektriksel cihazlar aynı yerden topraklanmazlarsa farklı
topraklar arasında olabilecek gerilim farkları yüzünden hasta üzerinden bir akım
akacaktır.
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13.

( ) Hastalıklara ait verilerle teşhis ve tedavilere ait analizlerin izlenmesi için
kullanılan tüm ölçüm cihazlarının kalibrasyonu sağlanmalıdır.

14.

( ) Ölçüm cihazlarındaki farklılaşma, metroloji ve kalibrasyon alanında doğrudan
etkisini izole etmektir.

15.

( ) EOG elektriksel işaretleri gözün sağ ve soluna, buruna ve şakağa yerleştirilen
yüzey elektrotları ile ölçülür.

16.

( ) ERG-EOG, hastabaşı monitörleri gibi birçok cihaz direkt olarak hastaya
bağlandığından hasta giriş izolasyon devresine gerek yoktur.

17.

( ) Mükemmel bir şekilde izole edilmiş güç sistemleri L1 ve L2 hatlarından toprak
hattına doğru akım akmasına müsaade etmez.

18.

( ) ERG, bir ışıklı uyaran sonrasında retinada oluşan elektriksel cevabın
ölçülmesidir.

19.

( ) İki fiksasyon ışığı ile gözler arasındaki açı 60o olmalıdır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış 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 başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARI
CEVAP ANAHTARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Yanlış
Doğru
Doğru
Doğru
Yanlış
Yanlış
Yanlış
Doğru
Yanlış
Doğru

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

56

Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru
Yanlış
Doğru

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Doğru
Doğru
Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
Yanlış
Yanlış
Doğru

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru
Yanlış
Yanlış
Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
Doğru
Doğru
Doğru
Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
Yanlış
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