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Özetçe 
Bu çalşmada ana konu sevofluran kullanlan genel 

anestezide EEG güç spektrumundaki değişimleri tesbit etmek 
ve anestezi derinliği konusunda anlaml değişimler gösteren 
değişkenleri belirlemektir. Sevofluran anestetik indüksiyon 
için uygun bir ajan olarak önerilmektedir. Veriler toplam 25 
hastadan alnan kaytlardan oluşturulmuştur. Operasyon 
boyunca kan basnc, nabz ve sevofluran ajan oran 
kaydedilmiştir. Yine operasyon boyunca sürekli EEG kayd 
yaplmştr. 

Seçilmiş 10 sn süreli EEG dilimlerinin 1-50 Hz 
frekans aralğna karşlk gelen güç spektral yoğunluğu 
kullanlmştr. İncelenen EEG parametreleri sevofluran 
anestezisinde anestezi derinliği ile korelasyon 
göstermektedir. Bu çalşma EEG güç spektrumunun 
sevofluran anestezisinde anestezi derinliğinin potansiyel 
olarak kullanşl ölçütü olduğunu teyit etmektedir. Sevofluran 
uygulandktan sonra EEG güç spektrumunda ciddi değişimler 
meydana gelmektedir. Toplam güç ve özellikle düşük frekans 
güçleri ciddi oranda artş göstermektedir. Fakat beta ve gama 
band frekanslarnn tümünün güçleri azalmştr. 
 
Anahtar kelimeler: EEG Güç Spektrumu, Sevoflurane 
Anestezi, Anestezi Derinliği. 
 

Abstract 
The main subject in this study is to monitor the 

changes of EEG power spectrum during sevoflurane general 
anesthesia and to determine the variables which show 
meaningful changes for anesthetic depth. Sevoflurane has 
been suggested as a suitable agent for anesthetic induction. 
The data base was constructed of the records from a total of 
25 patients. During the operation blood pressure, heart rate 
and sevoflurane agent ratio were recorded. Additionally, EEG 
recordings are taken continuously during the operation. 

The power spectral density values corresponding 1-
50 Hz frequency interval of the selected EEG slices which 
has 10 seconds of time interval is used. Investigated EEG 

parameters show correlations with anesthetic depth in 
sevoflurane anesthesia. This study confirms EEG power 
spectrum as potantially useful measures of anesthetic depth in 
sevoflurane anesthesia. After the induction of sevoflurane, 
power spectrum of EEG is changed sharply. Total power and 
low frequency powers are increased sharply. But the beta and 
gamma band frequencies are decreased totally. 
 
Keywords: EEG Power Spectrum, Sevoflurane Anesthesia, 
Depth of anesthesia. 
 

1.Giriş 
Günümüzde genel anestezi altnda yaplan 
operasyonlarda hastann monitörizasyonu amacyla 
EEG’nin kullanm yok denebilecek düzeylerdedir. 
Halbuki EEG hastann anestezi derinliği veya 
bilinçsizlik durumu konusunda sağlkl bilgi alnabilecek 
çok önemli bir veridir. Ameliyat ortamlarnda EEG 
cihaznn bulunmayş nedeniyle bu verinin alnmas 
konusunda büyük zorluklar yaşanmştr. Ayrca genel 
anestezi annda monitörizasyon amacyla EEG ‘nin 
kullanm durumunda 8 gibi az sayda kanaldan alnan 
bipolar kayt yeterli olmaktadr. Maddi imkanlarn daha 
iyi olmas ve yeterli personelin bulunmasyla EEG genel 
anestezi monitörizasyonunda kullanlmaya başlanacaktr. 

Kayt alnan 25 adet hastann tümünün EEG 
kayd incelenmiş ve kullanlabilecek olan değişken ve 
parametreler belirlenmeye çalşlmştr. Anestezi ile 
beraber EEG ‘nin 1-50 Hz spektral bölgesinin toplam 
gücünde büyük bir artş gözlenmiştir. Bu artşn oran 
standart değildir. Bundan dolay incelenecek olan 
frekans bantlarnn güçleri yerine güç yüzdelerinin 
değişimi üzerinde çalşlmştr. 

Sevofluran uygulanmasyla beraber beta-2 
band güç yüzdesi azalmakta, delta, teta, alfa ve beta-1 
bandlarnn güç yüzdeleri ise artmaktadr. Bu ise EEG 
sinyalinde frekans azalmasna işaret etmektedir. 

  978-1-4673-7765-2/15/$31.00 ©2015 IEEE 



15-18 Ekim 2015
Vogue Hotel Bodrum, Muğla

226

Sinyal İşleme 4 2. Gün / 16 Ekim 2015, Cuma

 
EEG işaretinin güç spektral yoğunluğunun elde 

edilmesi için fourier dönüşümü kullanlmaktadr. 
Böylece EEG işareti içindeki frekans bileşenleri elde 
edilebilmektedir. EEG işareti mikrovoltlar seviyesinde 
olduğu için fourier dönüşümünden sonra frekansa 
karşlk voltaj değerleri şeklinde bir sonuç alnmaktadr. 
Fourier dönüşümü kompleks değerler verdiği için 
frekans spektrumu genel olarak dönüşümün mutlak 
değerinin alnmas veya mutlak değerinin karesinin 
alnmas yoluyla incelenmektedir. İşaret kompleks bir 
işaret olmas nedeniyle eşleniğiyle çarplarak mutlak 
değerinin karesi yani güç spektrumu elde 
edilebilmektedir. 

EEG ham verisi ayrk (discrete) bir işarettir. İşaret 
2ms ile örneklenmiştir. Fourier dönüşümünde x(n) ayrk-
zaman işaretinin fourier dönüşümü X(k) şeklindedir [1, 2, 3]. 
 
 
 

2. Materyal ve Metodlar 
EEG verisinin çözümlenmesi için MATLAB 6.5 

program kullanlmştr. Text formatnda olan örneklenmiş 
EEG verisi MATLAB program tarafndan matrisel 
formda tannmaktadr. EEG verisi 2msn periyotla 
örneklenmiştir. 

FFT kullanlarak elde edilen spektral güç 
yoğunluğu matrisinden 1-50 Hz bölgesine ait değerler 
ayrlmakta, daha sonra ise hastann diğer verilerinin 
alndğ zaman aralklarna denk gelen 10 msn 
uzunluğunda EEG verisine ait dilimlere karşlk gelen 1-
50 Hz güç değerleri tüm verinin içinden ayklanmaktadr. 
Şekil 1’de bir hastaya ait veri alnan zaman dilimine denk 
gelen EEG dalga şekilleri görülmektedir. Şekil 1’de 11 
adet zaman sral ve periyodik örneklenmiş EEG işareti 
görülmektedir. Birinci işaret uyank duruma ait işarettir. 
Dolaysyla 6. sradaki örneklenmiş işaret operasyonun 
ortalarna denk gelmektedir. 
 
 

 
Şekil 1: Hasta-1 için veri örnekleme anlarna karşlk gelen 10 sn lik EEG kayd 

 
Şekil 2’de ise bu EEG dalga şekillerinin çözümlenmesi ile 
değişik frekans bantlar için elde edilen yüzdesel değişim 
grafiği görülmektedir. Bu grafiklerden anestezi derinliği 
konusunda yorumlar çkarmak ve anestezi derinliğinde 
sğlaşma olmas durumunda bunun işaretlerini 
yakalayabilmek mümkün olabilmektedir. Bu çalşma 
bütün hastalar için tekrarlanmş ve anestezi derinliğini 
belirleme açsndan kullanlmas doğru olacak 
parametreler ve değişkenler belirlenmeye çalşlmştr. Bu 
çalşma sonucunda EEG verisinden elde edilen alfa oran, 
beta oran, 1-25 Hz güç yüzdesi ve 25-50 Hz güç 
yüzdesinin kullanlmasna karar verilmiştir.  

1-25 Hz güç değerleri anestezi öncesiyle 
karşlaştrldğnda güç değerlerinde global bir artşn 
olduğu açkça görülmektedir. 1-25 Hz bölgesinin toplam 
gücünün 1-50 Hz toplam gücü içindeki yüzdesi 
hesaplanarak anestezi öncesiyle anestezi anna ait 
değerler karşlaştrldğnda yüzdesel olarak bu bölgede 
bir artşn gerçekleştiği tüm hastalarda doğrulanmştr. 
Anestezi derinliğinin azaldğ anlardaki değerler 
diğerleriyle karşlaştrldğnda anestezi derinliğinin 
azalmasyla beraber bu spektral bölgenin toplam 
gücünün yüzdesinde azalma olduğu görülmüştür. 

Hasta-1 
µV 

Zaman ekseni , 5000 örnek*2 ms=10 sn 
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Şekil 2: Hasta-1’e ait olan Şekil 1 de yer alan EEG dalga şekillerine karşlk gelen değişik frekans bantlarna ait band 
gücünün yüzdesel değişim grafikleri 

 
26-50 Hz güç değerleri anestezi öncesiyle 
karşlaştrldğnda güç değerlerinde global bir azalma 
olduğu açkça görülmektedir. 26-50 Hz bölgesinin 
toplam gücünün 1-50 Hz toplam gücü içindeki yüzdesi 
hesaplanarak anestezi öncesiyle anestezi anna ait 
değerler karşlaştrldğnda yüzdesel olarak bu bölgede 
bir azalmann gerçekleştiği tüm hastalarda 
doğrulanmştr. Anestezi derinliğinin azaldğ anlardaki 
değerler diğerleriyle karşlaştrldğnda anestezi 
derinliğinin azalmasyla beraber bu spektral bölgenin 
toplam gücü yüzdesel olarak artmştr. 
 

3. Sonuçlar ve Değerlendirme 
Sevofluran uygulandktan sonra EEG güç 

spektrumunda ciddi değişimler meydana gelmektedir. 
Toplam güç ve özellikle düşük frekans güçleri ciddi oranda 
artş göstermektedir. Şekil 3 bunu net bir şekilde ortaya 
koymaktadr. EEG’de yüksek frekanslar azalmaktadr. EEG 
güç spektrumunu toplam güce oran şeklinde 
değerlendirirsek uyank durumda yüksek frekanslarda 
yer alan güç yüzdelerinin anestezi sonrasnda neredeyse 
sfrlandğ görülmektedir. Anestezi uygulandktan sonra 
düşük frekans güç oranlar ciddi oranda artmaktadr. 
Şekil 3’de bu durum görülmektedir. 

Operasyonlarda cerrahn hastann geldiği yani 
anestezi derinliğinin azaldğ şeklinde uyarda 
bulunduğu anlar not alnmş ve bu ana ait EEG güç 
spektrumu incelendiğinde 1-25 Hz bölgesi güç 
toplamnn 1-50 Hz bölgesi güç toplamna orannda ciddi 
bir azalma olduğu görülmüştür. Bu durum 1-25 Hz 
bölgesi güç orannn Sevoflurann oluşturduğu anestezi 
derinliğiyle doğru orantl olduğunu göstermektedir. 26-
50 Hz bölgesi toplam gücünün 1-50 Hz bölgesi toplam 
gücüne oran ise hastann uyanmaya başladğ uyars 
alndğ anda ciddi oranda artmş olsuğu görülmektedir. 
Bu durum 26-50 Hz bölgesi güç orannn Sevoflurann 
oluşturduğu anestezi derinliğiyle ters orantl olduğunu 
göstermektedir. 

Genel olarak tüm hastalarda sevofluran anestezi 
derinliğinin az olduğu operasyonun başlangç ve bitiş 
anlarnda bu tesbitlerin geçerli olduğu 
gözlemlenmektedir. Anestezi derinliği ile beraber 
verdiği tepkiler açsndan delta, teta, alfa, beta-1 ve beta-
2 bantlar ile 1-25 Hz bölgesi ve 26-50 Hz bölgesinin 
güç yüzdelerindeki değişim tüm hastalar için 
incelenmiştir. Genel olarak tüm hastalarda beta-2 bant 
(30-50 Hz) ve 26-50 Hz bantnn güç yüzdesi anestezi 
derinliği ile ters orantl olarak değişim göstermiştir.  

Zaman ekseni (5 dk aralkla örneklenmiş 13 adet dilim için)
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Uyank ve Sevofluran uygulanmasndan sonra 1-50 Hz 
bölgesi güç yüzdeleri
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Şekil 3: Hasta1 için uyank ve Sevofluran uygulanmş durumlar için güç yüzdesel spektrumu 

 
1-25 Hz bölgesinin güç yüzdesi ise anestezi 

derinliği ile beraber artş göstermiştir, yani anestezi 
derinliği ile doğru orantldr. Bu değişken de anestezi 
derinliği açsndan iyi bir göstergedir. Literatürde 
tanml olan “alfa oran” ve “beta oran” 
parametrelerinin de anestezi derinliği açsndan anlaml 
birer değişken olduğu görülmüştür.  

Sevofluran anastezisinin EEG üzerinde meydana 
getirdiği değişimleri çalşmasnda inceleyen Vakkuri [4], 
inhalasyon anesteziklerinin çoğunda artan dozla beraber 
EEG ortalama frekans ve genliğindeki değişimlerin belirli 
benzerlikler gösterdiğini ifade etmekte; düşük dozlarn 
Beta bölgesinin gücünde bir artşa neden olduğunu 
(özellikle frontal bölgelerde), ve Alfa bölgesi gücünde bir 
azalmaya neden olduğunu, ve genlikler küçük olduğunu; 
anestezik dozunun artrlmasnn EEG’nin ortalama 
frekansnn Teta ve Delta bölgesine doğru azalmasna, 
genliğin de artmasna neden olduğunu belirmektedir. Bu 
tespitlerin bu çalşmada elde edilen sonuçlar ile tamamen 
örtüştüğü görülmektedir. 

Baars makalesinde [5] anestezik uygulandktan 
sonra bilincin kaybyla 26-50 Hz band aktivitesinde 
belirgin bir düşüşle beraber daha yavaş dalgalarda bir 
artşn meydana geldiğini ve güçte büyük bir artşn 
meydana geldiğini ifade etmektedir. Çalşmamzda 
istisnasz bütün hastalar için bu değişim gözlenmiştir. 

Kaul ve arkadaşlar [6], anestezi derinleştikçe 
EEG frekans dağlmnn yüksek frekanslardan düşük 
frekanslara doğru kaydğn, derinlik azaldkça ise düşük 
frekans aktivitesindeki azalmaya karşlk yüksek frekans 
aktivitesinin artacağn belirtmektedir. Bu çalşmada elde 
edilen sonuçlar, Kaul ve arkadaşlarnn makalelerinde 
belirtilen bu tesbitlerle uyuşmaktadr. 

Çalşmalarnda anestezi indüksiyonu esnasnda 
bilinç kayb srasnda 1.5 Hz – 25 Hz bölgesi boyunca 
mutlak güçte global bir artş olduğunu ve bilincin geri 
dönmesi srasnda bu bölgedeki gücün azaldğn fakat tam 
olarak tersi gelişme olmadğn, Gamma bölgesinde ise 
(25-50 Hz) bilinç kayb srasnda güçte global bir azalma 
olduğunu ve bu değişimin bilincin geri gelmesi srasnda 
hzla ve özellikle de Gamma 2 de (35-50 Hz) terslenmekte 
olduğunu John ve arkadaşlar [7] belirtmektedir. Bu 
çalşmada elde edilen sonuçlar ile John ve arkadaşlarnn 
yorumlar birbirini desteklemektedir. 
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