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1. EEG vad är det ?
Som nämnts tidigare, består kroppens nervsystem av ett komplicerat nätverk av
nervceller kopplade till varandra. För att mäta den elektriska aktiviteten från de
nervceller som finns i hjärnan har en metod, kallad EEG (ElektroEncefaloGrafi),
utvecklats. Metoden grundar sig på att den summerade elektriska aktiviteten från en
mängd nervceller, som ligger under en mätelektrod, samlas in under en tidsperiod.
Kurvan som erhålls kan därefter analyseras och en diagnos kan ställas.

2. Avledningsteknik
Vid EEG används både ytelektroder (utnyttjas vid vaket tillstånd) samt nålelektroder
(används bara i nedsövt tillstånd). Elektroderna placeras på skalpen enligt olika
system. En internationell standard som ofta används är 10-20-systemet. Enligt det
systemet ska elektroderna placeras enligt figuren nedan.
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Avledningen kan göras både bipolärt (potentialskillnaden mellan två närliggande
elektroder på skalpen) eller monopolärt (potentialskillnaden mellan en elektrod på
skalpen samt en indifferent elektrod). Den indifferenta elektroden placeras vanligen
på hakan eller nacken. Bättre är att åstadkomma en indifferent elektrod genom att
förena samtliga elektroder, på skalpen, genom lika stora resistanser till en
gemensam referenspunkt, enligt figuren nedan.



Potentialen som avleds från skalpen över ett visst aktivitetscentrum minskar med
kvadraten på avståndet. Därför kommer den aktivitet som mäts av varje elektrod i
en monopolär avledning att representera den underliggande hjärnaktiviteten. På
samma sätt gäller det att vid en bipolär avledning kommer avledningen att
representera mellanliggande hjärnaktivitet.

3. Vågformstyper
Den avledda elektriska aktiviteten från skalpen har oftast varierande frekvens och
amplitud. Vid vissa omständigheter uppkommer vissa bestämda mönster i EEG:et,
lokaliserat till olika delar av kortex. Omständigheterna är dels normalt psykiskt
betingade, såsom medvetandegrad, och dels sjukdomsrelaterade, tex. epilepsi.
Under normala förhållanden råder oftast ett omvänt förhållande mellan frekvens och
amplitud, dvs om frekvensen ökar minskar amplituden och vice versa.

Man har delat in EEG-vågor i ett antal olika typer enligt nedanstående bild.
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Betavågor har en högre frekvens (13-30 Hz) och uppträder normalt över
hjässloberna (temporalt) och över pannloberna (frontalt).
Alfavågor är den EEG-våg som man först upptäckte, därav bokstaven alfa.
Vågorna har en frekvens mellan 8-13 Hz och med en medelamplitud på ca 50
mikroVolt. Vågorna uppkommer normalt över nackloberna (occipetalt) i vaket
tillstånd med ögonen slutna. Om ögonen öppnas uppkommer normalt en ny typ av
våg med lägre amplitud och högre frekvens.
Tetavågor är vågor med frekvens mellan 4-8 Hz. Dessa uppkommer hos barn och
vuxna vid lätt sömn.
Deltavågor är de vågor som har lägst frekvens, under 4 Hz. Dessa uppkommer hos
vuxna vid djup sömn samt hos spädbarn.
Spikes and waves är en patologisk förändring som uppkommer hos de som har ett
epilepsianfall.

4. Tillämpningar
Den kliniska användningen av EEG är främst undersökning av epilepsi samt av
hjärnskador. Man brukar även använda EEG för bestämning av narkosdjup samt
sömndjup. Ett epileptiskt anfall karakteriseras främst av synkrona urladdningar av
stora grupper av nervceller. Dessa omfattar ofta hela hjärnan. Man brukar tala om
två olika typer av anfall grand mal och petit mal.

Grand mal är förenad med extrema urladdningar som varar från några sekunder till
några minuter. Vanligen sprids urladdningen till det centrala nervsystemets alla
delar. Den drabbade blir oftast medvetslös, får kramper, får en nedsatt respiration
samt urinavgång. Ett anfall föregås oftast under någon halv minut av en aura som
kan te sig på olika sätt. Om anfallet utgår från syncentrum ses ofta ett ljussken,



utgår det från hörselcentrum hörs ofta ett brus/dån, etc.

Ett petit mal anfall består vanligen av ett kortare anfall mellan 1-20 s långt. Den
drabbade får under tiden en attack av sänkt eller påverkat medvetande. Den
drabbade kan oftast fortsätta med det hon/han tidigare höll på med.

En hel del studier har gjorts över hur EEG varierar vid sömn. Man har då tex.
kunnat bestämma hur djupt en människa sover vid olika tillfällen över en natt. En
bild över hur en försökspersons EEG-aktivitet varierar över en natt kan ses i figuren
nedan.
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Man har på detta sätt kunna konstatera varför vissa personer sover väldigt lätt samt
känner sig trött på dagarna. De har ofta kunnat påvisas att det har berott på en
bristande djup sömn. Detta har i sin tur lett till att personen har varit väldigt lättväckt.

I och med att man känner till vilken effekt medvetandegraden har på EEG, kan man
utnyttja EEG för monitorering av narkosdjup. Vid lätt narkos minskar hjärnvågornas
frekvens samt amplituden ökar, dvs delta- eller tetaaktivitet uppkommer. Då
narkosdjupet ökas ytterligare kommer även amplituden på EEG:et att minska
succesivt.

Man har försökt använda automatisk signalanalys av EEG i ett antal olika
applikationer, men funnit att dessa inte har varit så tillförlitliga som man önskat.
Fortfarande är det visuell kurvgranskning av EEG:et som gäller.

 




