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Zveščiču za popotnico

Z veseljem sem spremljal pripravo ilustracij (»Ikonografije«) o normalnih 
vzorcih v elektroencefalogramu otrok in mladostnikov, ki jih sodelavci EEG 
laboratorija, Oddelka za funkcijsko nevrološko diagnostiko namenjamo za 
program stalnega izobraževanja nevroloških asistentov. Pobuda je hvale-
vredna, saj je nevrofiziološki asistent eden od redkih poklicev v zdravstvu, 
za katerega v Sloveniji ni redne šole. Tečaji na Institutu za klinično nevro-
fiziologijo, ki so dobra osnova za delo v tej stroki, pa se pretežno posvečajo 
elektroencefalogiji odraslih.

Otroški EEG sta v petdesetih letih prva v Sloveniji uvedla prof. dr. Jože Jeras 
in višja fizioterapevtka Biserka Levstek; nekateri smo se od njiju še nepo-
sredno. Kasneje je znanje prehajalo »od ust do ust«, oplajali smo ga z obiski 
tujih laboratorijev in tujih strokovnjakov pri nas. V laboratoriju smo poleg 
običajnega EEG v vseh starostih (od nedonošenčka dalje) in poligrafije raz-
vili tudi dolgotrajni EEG in videografsko snemanje (videotelemetrijo) pri 
bolnikih s trdovratnimi epilepsijami.

Od leta 1954, ko so stekli prvi metri EEG papirja na aparatu, ki so ga otro-
kom poklonile »progresivne ameriške Slovenke« iz Clevelanda, se je število 
EEG laboratorijev v državi močno povečalo; vendar večina laboratorijev ele-
ktroencefalograma pri otrocih ne snema. Večina nevrofizioloških asistentov 
se za delo v pediatrični elektroencefalografiji ni usposabljala. Kot razlog za 
neizvajanje preiskave zdravniki navajajo lastnosti, ki so tipične za to pod-
skupino prebivalcev našega planeta: kadar ne razumejo, za kaj gre, in kadar 
jih je strah, »ne sodelujejo«. To pokažejo z vsem bogastvom motoričnih, 
vegetativnih, čustvenih in vedenjskih odzivov. Zato v našem laboratoriju 
ne zmanjka bolnikov (pa tudi artefaktov ne). Čakalne dobe za snemanje so 
daljše, kot bi želeli. Tudi posameznim bolnikom, katerih bolezen - zlasti 
trdovratna epilepsija - terja posebej poglobljene elektroencefalografske pre-
iskave in podaljšana snemanja, bi se morali in hoteli bolj posvetiti.

Zato je pomembno, da vsi slovenski laboratoriji, ki se želijo ukvarjati s sne-
manjem EEG pri otrocih, zagotovijo kakovostno preiskavo. Po svetu se je 
izkazalo, da je meja, pod katero je zelo težko vzdrževati zadostno raven iz-
kušenj, 1500 EEG posnetkov letno.
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Ključna oseba, od katere je odvisna kakovost posnetka (in učinkovit stro-
kovni izkoristek metode), pa je nevrofiziološki asistent. Dobro izšolan/a in v 
stiku s klinično prakso, med katero spoznava različna bolezenska stanja in 
se uči natančno opazovati vedenjske vzorce, ki jih spremljajo. Če ima za delo 
z otroki veselje, če je dovolj potrpežljiv/a in izkušen/a, bo kljub pregovorne-
mu nesodelovanju skupaj z otrokom izdelal/a zapis nevrofiziološke meritve, 
ki bo - opremljen s kliničnimi opažanji - služil zdravniku elektroencefalo-
grafistu za oceno bioelektrične aktivnosti in klinično interpretacijo. Tudi 
če bo posnetek odčital v drugem kraju; s takšnim sodelovanjem imamo že 
dobre izkušnje (Nova Gorica, Izola).

Dolg uvod, v katerem EEG vzorcev nisem niti omenil. Hočem namreč opo-
zoriti, da praksa dobre otroške elektroencelografije temelji na dobri pripravi 
staršev in otroka, na dobri tehnični pripravi in izvedbi, izkušnjah pri delu 
z najbolj raznovrstnimi boleznimi in bolniki, na dobrem tekočem sodelo-
vanju s kliničnimi oddelki in ambulantami. Poznavanje normalnih vzorcev 
je le eno od potrebnih znanj. Manj za asistenta in bolj za zdravnika, ki EEG 
odčitava, je potrebna še dodatna izkušenost pri vrednotenju širokega razpo-
na variabilnosti vzorcev v normalnem razvoju.

Namen zvezka je, da služi pri vsakdanjem delu asistentom; zato smo opustili 
vse mejne vzorce in vprašanja, ki zadevajo interpretacijo. Seveda ne more 
nadomestiti obširnih atlasov in učbenikov otroške encefalografije.

Želeti je, da bodo nevrofiziološke asistentke v svojih programih stalnega iz-
obraževanja postopno širile in bogatile delovne pripomočke iz bogate kli-
nične in nevrofiziološke kazuistike naših laboratorijev. Služijo naj boljšim 
diagnostičnim obravnavam bolnih otrok.

Marsikateri zdravstveni delavec se ne zaveda kako pomembna je kakovostna 
nevrofiziološka meritev. Zato me zvezek veseli tudi kot dokaz kakovostnega 
dela v tej zanimivi stroki.

Sprejmite delovno verzijo tega pripomočka blagohotno. Vaše pripombe, 
tako k vsebinskemu delu kot k besedišču, ki tudi na tem strokovnem pod-
ročju v slovenščini še ni izčiščeno, bodo dobrodošle.

V Ljubljani, 19. marca 1998 dr. Igor M. Ravnik
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Nedonošenčki 

gestacijska starost: 24–27 tednov

•  Prekinjana (diskontinuirana) osnovna aktivnost:
–  dolga obdobja električne tišine (10 sekund in več) prekinja aktivnost 1–2 s 

kratkih, obojestransko sočasnih (bilateralno sinhronih), razširjenih (difuz-
nih) izbruhov ostrih valov delta in theta (brez naloženega hitrega ritma) 
visokih amplitud. Včasih je delta aktivnost bolj poudarjena zadaj.

Slika 1:  GS: 26 tednov  
Starost: 5 dni 
Prekinjena (diskontinuirana) osnovna aktivnost. Izbruhi aktivnosti mešanih 
frekvenc z glavnima grafoelementoma: delta val brez naloženega hitrega 
ritma in ostra theta.  
 
Slika je vzeta iz posnetka narejenega v laboratoriju za funkcijsko nevrološko 
diagnostiko bolnišnice Lyon Sud. (Z dovoljenjem dr. M. J. Challamel.)

• Aktivnega in pasivnega spanja ni možno zanesljivo razlikovati.
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Nedonošenčki

gestacijska starost: 28–31 tednov 

• Prekinitve aktivnosti so krajše (1–2 s), zlasti v aktivnem spanju, ki ga sicer 
še težko ločimo od pasivnega spanja.
Obdobja stalne aktivnosti so daljša (10–12 s).

• Krtačke delta ali valčki:
–  delta valovi (počasnejši kot 1 Hz), na katere je naložena hitra aktivnost. 

Slika 2:  GS: 35 tednov 
Krtačke delta.
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• Vzorec »žagasti« vzorec: 
–  nad temporalnimi predeli se pojavljajo izbruhi theta aktivnosti, ki je lahko 

zelo ostro oblikovana. Ostra theta aktivnost se lahko pojavi tudi okcipitalno.
 Pri starosti 24 tednov ostra theta aktivnost pojema in je ni pri donošenih 

novorojenčkih. 

Slika 3:  GS: 34 tednov 
Starost: 13 dni  
Ostra theta aktivnost (»žagasti« vzorec).

Topografski poudarek:
– aktivnost je izrazitejša nad zadajšnjimi predeli (angl. »posterior dominance«) 
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Nedonošenčki

gestacijska starost: 32–35 tednov

• Stalna (kontinuirana) osnovna aktivnost v budnosti.
• Aktivno in pasivno spanje že lahko razlikujemo:
– v pasivnem spanju so še obdobja prekinjanja osnovne bioelektrične aktiv-

nosti,
– krtačke delta dosežejo najvišjo amplitudo, 

Slika 4:  GS: 34 tednov 
Starost: 13 dni  
Prekinjena (diskontinuirana) bioelektrična aktivnost v pasivnem spanju.
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• v aktivnem spanju je stalna, neredna, počasna aktivnost s krtačkami delta, 
ki so izrazitejše okcipitalno in včasih parietalno, 

Slika 5.  GS: 34 tednov 
Starost: 13 dni (isti otrok kot na sliki 4) 
Stalna (kontinuirana) bioelektrična aktivnost v aktivnem spanju.
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– temporalnega žagastega vzorca običajno ni več v aktivnem spanju, v pasivnem 
spanju pa je še ostreje oblikovan in se pojavlja obejestransko temporalno, 

Slika 6:  Novorojenček 
Starost: 6 dni 
Frontalne zareze.
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– v aktivnem spanju se pojavijo frontalne zareze, značilni dvofazni ostri 
 valovi, ki so obojestranski in največkrat hkratni (bilateralno sinhroni). 

Slika 7:  Novorojenček 
Starost: 6 dni 
Frontalne zareze. 
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Novorojenčki

gestacijska starost: 36–42 tednov

• Stalna (kontinuirana) aktivnost.
• Aktivno in pasivno spanje se jasno razlikujeta.
• Dva različna vzorca aktivnega spanja:
–  vzorec, ki se pojavlja pred pasivnim spanjem, imenujemo vzorec neredne 

nizko amplitudne aktivnosti (angl.: LVI – low voltage irregular),
–  vzorec, ki se pojavlja po pasivnem spanju, imenujemo vzorec počasne visoko 

amplitudne aktivnosti (angl.: HVS – high voltage slow).
 Pri obeh vzorcih se pojavljajo številne frontalne zareze.
• V pasivnem spanju se pojavi »izmenjalni ritem« ali »tracé alternant«. 

Slika 8:  Starost: 17 dni  
Izmenjalni ritem (»tracé alternant«) v pasivnem spanju novorojenčka
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To je psevdoperiodičen vzorec, sestavljen iz kratkotrajnih, 3–5 s trajajočih, 
razširjenih, visoko amplitudnih izbruhov valov delta in theta, ki so lahko 
zelo ostro oblikovani. Lahko ga zamenjamo z nenormalnim vzorcem v tem 
obdobju (vzorec: izbruh – tišina; angl.: burst suppresion).

V pasivnem spanju se pojavlja v celotnem neonatalnem obdobju, pri ge-
stacijski starosti 46–48 tednov izgine. Pojavijo se zametki grafoelementov 
dojenčkovega spanja (predstopnja potencialov nad verteksom in neredna, 
nesočasna vretena spanja).
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Dojenčki: 2–12 mesecev

znailnosti eeg v budnosti

• Pri odprtih očeh sta aktivnosti delta in theta obilno zastopani, frekvenca 
postopoma narašča : 

–  pri 2 mesecih prevladuje neredna delta aktivnost 2–3,5 Hz srednje visoke 
amplitude 50–100 μV,

–  pri 3–4 mesecih je prisotna okcipitalna 3–4 Hz aktivnost, ki izgine pri od-
prtih očeh,

–  pri 12 mesecih je povprečna frekvenca osnovne bioelektrične aktivnosti 
6–7 Hz, z amplitudo 50–100 μV.

Slika 9:  Starost: 10 mesecev 
Budnost – odprte oči.
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• Pri zaprtih ali pokritih očeh se pojavijo osnovni zadajšnji (posteriorni) rit-
mi, ki so enakovredni ritmu alfa pri starejšem otroku. 

Slika 10:  Starost: 9. mesecev 
Budnost – pokrite oči

• Že nastopajo centralni ritmi (5–8 Hz).
• Običajne so prehodne simetrije.
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znailnosti eeg v dremežu

• Med 5.–8. mesecem ni specifičnega vzorca dremeža, prepoznamo ga lahko 
le z naraščanjem počasne aktivnosti.

• Med 6. in 8. mesecem prepoznamo dremež po ritmični aktivnosti theta 
s frekvenco okrog 4 Hz, ki v naslednjih mesecih naraste na 5–6 Hz, naj-
pogosteje centroparietalno z amplitudo 100–250 μV. Pri nekoliko starejšem 
otroku se ritmična aktivnost lahko pojavlja v izbruhih tudi s primesjo ostrih 
in koničastih elementov – hipnagogna hipersinhronija.

Slika 11:  Starost: 2 leti  
Dremež. 
Hipnagogna hipersinhronija: theta aktivnost 
a) ritmična, b) v izbruhih s primesjo ostrih in koničastih elementov.

odziv na aktivacije in draženja

• Zadajšnji osnovni ritem izgine z odpiranjem oči pri 3–4 mesecih.
• Po 3.–4. mesecu starosti je možen odgovor (sledenje, sinhronizacija) na sve-

tlobno draženje z bliski pri nižjih frekvencah (intermitentna fotostimulacija).
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znailnosti eeg v spanju

• V ne REM (pasivnem) spanju prevladuje difuzna aktivnost 0,75–3 Hz z naj-
višjo amplitudo 100–150 μV okcipitalno. 

• Vretena spanja:
– prvič se pojavijo pri 2 mesecih s frekvenco 12–15 Hz,
– prisotna so centralno in parietalno,
– so ostro (glavnikasto) oblikovana,
– pri 2 mesecih so kratka in nizkih amplitud,
– pri 3 mesecih amplituda narašča, prav tako tudi trajanje,
– do 6. meseca se lahko pojavljajo nesočasno (asinhrono), izbruhi vreten 

lahko trajajo 10 s in se krajšajo v drugi polovici prvega leta.

Slika 12.1:  Starost: 1,5 meseca  
Vretena spanja
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Slika 12.2:  Starost 4,5 mesecev  
Vretena spanja 
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Slika 12.3:  Starost: 4,5 mesecev  
Vretena spanja

43

http://www.kclj.si/pednevro
http://www.kclj.si/pednevro




• Valovi verteks  in kompleks–K:  
 kompleksi–K visokih amplitud in topih oblik so dobro izraženi okrog  

5. meseca.

Slika 12.4:  Starost: 10 mesecev  
Kompleks-K. vretena spanja.

• Spanje REM (aktivno) :
– ostro oblikovana okcipitalna aktivnost s frekvenco 2 Hz pri 6 tednih in 2–4 Hz 

pri 12–16 tednih.
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Malčki: 12–36 mesecev

znailnosti eeg v budnosti

• Počasna aktivnost (2–5 Hz) je še vedno zelo izrazita. Počasne aktivnosti je 
lahko več, če otrok joče (učinek hiperventilacije).

• Pri zaprtih ali pokritih očeh je zadajšnji ritem hitrejši kot v 1. letu (6–7 Hz 
pri 2 letih, 7–8 Hz pri 3 letih).

Slika 13:  Starost: 2,5 let  
Budnost – pokrite oči.

• Zmerno hitra aktivnost, frontalno.
• Lahko se že pojavlja ritem mu.
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znailnosti eeg v dremežu

• Hipnagogna hipersinhronija:
– razširjena, ritmična, visoko amplitudna theta aktivnost (4–6 Hz), ki je naj-

izrazitejša centralno in parietalno.
Do starosti 4 let namesto ali v kombinaciji z vzorcem ritmične aktivno-
sti theta pogosto srečujemo izbruhe valov theta 4–5 Hz, ki so lahko ostro 
oblikovani, primešani so jim lahko nizki, ostri ali koničasti potenciali 
(Slika 11).

znailnosti eeg v spanju

• Neredna, počasna aktivnost (1–3) Hz in aktivnost (4–6 Hz) visokih ampli-
tud, najvišja nad zatilnim predelom.

• Vretena spanja: 
• vretena spanja s frekvenco 14 Hz so najizrazitejša nad verteksom,
• v globljem spanju imajo vretena frekvenco 12 Hz in so najizrazitejša frontalno.
• Valovi verteks :
– so precej veliki in topih oblik.
• Kompleksi–K:
– značilni so za spanje neREM.
– Spanje REM:
– aktivnost je manj ritmična, manj sinhronizirana in nižjih amplitud,
– počasna aktivnost (2–5 Hz) še vedno prevladuje.

46

http://www.kclj.si/pednevro
http://www.kclj.si/pednevro




• Hitra aktivnost se pojavlja v zelo različnem obsegu (tudi brez uspaval).

Slika 14:  Starost: 13 mesecev  
Hitra aktivnost po uspavalu (Chloralhydratu).

znailnosti eeg ob prebujanju

• Aktivnost (4–6 Hz) visokih amplitud nad vsemi predeli.
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Predšolski otroci: 3–5 let

znailnosti eeg v budnosti

Pri 3 letih zadajšnji osnovni ritem doseže frekvenco 8 Hz.

Slika 15:  Starost: 5 let  
Budnost – zaprte oči.

• Amplituda ritma alfa je do 100 μV, pogosto je višja nad nedominantno poloblo.
• Ritem delta in theta je še vedno prisoten difuzno (delta pogosto izraziteje nad 

zadajšnjimi predeli desne poloble).
• Rolandični ritem mu je pogostejši.
• Hitra aktivnost v budnosti je navadno posledica zdravil.
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odziv na aktivacije in draženja

•  Hiperventilacija (globoko dihanje):
–  zelo izrazita upočasnitev osnovnega ritma (če upočasnitev dolgo traja, je 

potrebno preveriti ali je otrok prenehal  globoko dihati).
•  Intermitentna fotostimulacija:
–  dober odgovor običajno pri frekvenci utripov pod 8 Hz.

znailnosti eeg v dremežu

• Hipnagogna theta aktivnost izginja.
V zgodnji fazi dremeža se povečuje delež zadajšnje, počasne aktivnosti 
(stopnjujeta se delta in theta aktivnost v vseh odvodih).

• Lahko se pojavlja vzorec ritmičnih theta valov nad sprednjimi predeli.
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znailnosti eeg v spanju

• Vretena spanja niso več tako ostra in so najizrazitejša nad verteksom.

Slika 16.1:  Starost: 4,5 let  
Vretena spanja.
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 Valovi verteks  in kompleksi–K so večji in ostreje oblikovani kot pri mlajših.

Slika 16.2:  Starost: 4,5 let  
Kompleks-K. Valovi verteks .
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Šolski otroci: 6–12 let

znailnosti eeg v budnosti

• Pri zaprtih očeh je dobro viden ritem alfa:
– povprečna frekvenca ritma alfa je okrog 10 Hz (starost 10 let) in je enaka 

povprečni frekvenci odraslega človeka,
– pri deklicah se prej pojavijo alfa frekvence značilne za odraslo dobo kot pri 

dečkih,
– najvišja amplituda je pri 6–9 letih (pogosto višje amplitudna aktivnost na 

nedominantni polobli; nesimetričnost redko preseže 20 μV).

Sliki 17.1:  Starost: 12 let  
Budnost – zaprte oči. 
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– pogosto se pojavlja rolandični ritem mu, ki je lahko zelo ostro oblikovan 
in nesimetričen (vrh doseže pri 11–15 letih).

Slika 17.2:  Starost: 19 let  
Ritem mu.
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Še vedno je prisotnih nekaj zadajšnjih počasnih valov s posameznimi ostri-
mi valovi, ki so lahko nesimetrični. Občasno nastopajo valovi delta ali theta, 
pomešani z valovi alfa (ali pa so valovi alfa nanje naloženi – superponirani) 
in tvorijo t. i. vzorec »delta mladosti«.

Slika 18:  Starost: 10 let  
»Delta mladosti«.

• Srečamo lahko ritmično počasno zadajšnjo aktivnost, ki jo  sestavljajo nizi 
počasnih valov 4–5 Hz (subharmonskih frekvenc).

• Različno je zastopan ritem theta (6–7 Hz) nad sprednjimi predeli, ki je naj-
pogostejši med 6. in 12. letom.
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odziv na aktivacije

Hiperventilacija povzroči izrazito visokoamplitudno počasno aktivnost, ki se 
začne zadaj (okcipitalno) in se postopno razširi; najizrazitejša je frontalno.

Sliki 19.1:  Starost: 10,5 let  
Osnovna bioelektrična aktivnost pred globokim dihanjem (hiperventilacijo).
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Slika 19.2:  Starost: 10,5 let (isti otrok kot na sliki 19.1)  
Odziv na globoko dihanje (hiperventilacijo) po treh minutah.

• Odgovor na utripajočo svetlobo je manj izrazit pri nižjih frekvencah (1–5 Hz) 
in izrazitejši pri srednjih frekvencah (6–16 Hz).
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Slika 20:   Starost: 11 let  
Odgovor na utripajočo svetlobo (12 Hz).  
[»sledenje, sinhronizacija«]

znailnosti eeg v dremežu

• Aktivnost alfa pojenjuje, naraščata pa aktivnosti theta in delta. 
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znailnosti eeg v spanju

Valovi verteks  so ostri in visokih amplitud ter zmerno amplitudno nesi-
metrični.

Slika 21:  Starost: 8 let  
Valovi verteks  in spontano prebujanje (hiter prehod iz spanja v budnost).
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• Lahko se pojavijo pozitivni okcipitalni ostri valovi spanja (angl.: POSTS – 
positive occipital sharp theta of sleep) vendar so pogostejši pri mladostnikih 
in odraslih.

• Vretena spanja, ki so krajša in ostra, so najizrazitejša nad verteksom.
• Kompleks–K pogosto vidimo skupaj z vreteni spanja.
• Spanje REM kaže manj počasne aktivnosti. Aktivnost je nižjih amplitud, 

manj sinhronizirana, sestavljena iz frekvenc alfa, beta in theta.

znailnosti eeg ob prebujanju

· Krajše trajanje visoko amplitudne aktivnosti theta.
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Mladostniki: 13–20 let

znailnosti eeg v budnosti

• Zadajšnji ritem alfa s povprečno frekvenco 10 Hz, je zmerno visokih ampli-
tud in največkrat ostreje oblikovan (amplituda je pogosto do 20 % višja na 
desni strani).

• Delež počasnih zadajšnjih valov se zmanjšuje. Redko srečamo variante rit-
mične počasne zadajšnje aktivnosti s frekvenco 4–5 Hz ali 3–4 Hz (včasih 
po zapiranju vek).

• Hitra aktivnost je pogostejša kot pri šolskih otrocih in je izrazitejša frontalno.
• Nizka osnovna aktivnost se pojavi fiziološko pri redkih mladostnikih (često 

prevladuje beta aktivnost, pogostejša je pri ženskah).
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znailnosti eeg v dremežu

Na prehodu iz budnosti v dremež ritem alfa pojenjuje. 

Slika 22:  Starost: 15 let  
Prehod iz budnosti v dremež.

• Pojavljajo se daljša obdobja difuzne nizkoamplitudne aktivnosti z mešano 
počasno in hitro aktivnostjo.

• V globljem dremežu nastopijo valovi verteks  (1. faza spanja). Lahko pa se 
že pojavijo tudi pozitivni okcipitalni ostri valovi spanja (POSTS – obilneje 
zastopani v 2. fazi spanja).
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znailnosti eeg v spanju

• Vretena spanja so najizrazitejša nad verteksom.
Valovi verteks  in kompleksi–K niso več tako zelo veliki, oblikovani so manj 
ostro.

Slika 23:  Starost: 17 let  
Kompleks-K, valovi verteks, vretena spanja.
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znailnosti eeg ob prebujanju

Zelo hiter prehod iz vzorca spanja v vzorec budnosti.

Slika 24:  Starost: 14 let  
Kompleks-K in hiter prehod v budnost.
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odziv na aktivacije in draženja

• Delta aktivnost kot odgovor na hiperventilacijo je manj izražena.
• Pogosto dober odgovor na srednje in hitre frekvence utripov svetlobe.

Sliki 25.1:  Starost: 17 let  
Odgovor na utripajočo svetlobo pri zaprtih očeh in nižjih frekvencah.
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Slika 25.2:  Starost: 17 let  
Odgovor na utripajočo svetlobo pri odprtih očeh in višjih frekvencah.
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Odrasli: 21–30 let

EEG lahko še vedno kaže blage znake nezrelosti. V budnosti so lahko 
v zadajšnjih predelih glave prisotni valovi 1,5–3 Hz in 4–7 Hz, ki ne prese-
gajo srednje amplitude. Te vrste počasne aktivnosti normalno ne vidimo po 
30. letu.

Viri

Niedermeyer E, Da Silva FL., Electroencephalography, third edition,  
Balltimore, Philadelphia etc.: Williams and Wilkins, 1993.

Werner SS, Stockard JE, Bickford RG., Atlas of Neonatal Electroencephalography,  
Raven Press, New York, 1977.

Neubauer D., Kopač Š. (Ur), Izbrana poglavja iz otroške nevrologije,  
Medicinski Razgledi 1998, suplement 1, v tisku.

Slike

Vse slike, razen slike št. 1, so bile narejene iz posnetkov v laboratoriju EEG Pediatrične 
klinike v Ljubljani.
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4
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6

UVOD

pu,

vlage, primerna osvetlitev in mir v prostoru so osnovne zahteve za dober posnetek. Seveda poteka odjemanje EEG-ja v intenzivnih 

pomembne

Pri EEG-

preiskovanca in raznovrstne zunanje prilive. Skoraj na vsaki strani katerega koli EEG-posnetka najdemo motnje (artefakte), ki se 

ahko
zman

Impedanco izmerimo n

povsod enaka (O1-O2), zato je izpis vzorca EEG-aktivnosti na vseh kanalih enak. Pred odjemanjem 

vosti in hitrosti odjemanja lahko spreminjamo, da dobimo izpis kar najbolj pregleden; pri 
ke
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7

Spodnji
filter

Zgornji
filter

Umeritev aparata

0,003s

0,1s

0,3s

1,0s

0,003s

0,1s

0,3s

1,0s

0,003s

0,1s

0,3s

1,0s

70 Hz

70 Hz

70 Hz

70 Hz

35 Hz

35 Hz

35 Hz

35 Hz

15 Hz

15 Hz

15 Hz

15 Hz

O1-O2

O1-O2

O1-O2

O1-O2

O1-O2

O1-O2

O1-O2

O1-O2

O1-O2

O1-O2

O1-O2

O1-O2

Z izbiranjem frek. mej spodnjega  in/ali zgornjega 
filtra se na izhodu spreminja oblika signala.

- V/mm
- spodnji filter: 0,3 s,  zgornji filter: 70 Hz
- hitrost zapisa: 15 mm/s
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8

ZNOJENJE
Vzrok nastanka

Mesto pojavljanja
Odstranitev

Pomiritev preiskovanca.
Ohladitev z alkoholnimi obkladki.

Opombe:
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9

F8-Fp2

Fp2-Fp1

Fp1-F7
F8-F4
F4-Fz
Fz-F3

F3-F7

A2-T4

T4-C4

C4-Cz

Cz-C3

C3-T3
T3-A1
T6-P4
P4-Pz

Pz-P3
P3-T5

O2-O1

A2-A1

Dihanje

EKG

Znojenje

150 V

1s
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10

ELEKTROMIOGRAM (EMG)
Vzrok nastanka

Mesto pojavljanja

Odstranitev
ka.

Opombe:
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11

F8-Fp2

Fp2-Fp1

Fp1-F7

F8-F4

F4-Fz

Fz-F3

F3-F7

A2-T4

T4-C4

C4-Cz

Cz-C3

C3-T3

T3-A1

T6-P4

P4-Pz

7 in pod elektrodama T3 in T4
-aktivnost je popolnoma prekrita.

70 V

1s
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12

B

F8-Fp2

Fp2-Fp1

Fp1-F7

F8-F4

F4-Fz

Fz-F3

F3-F7

A2-T4

T4-C4

C4-Cz

Cz-C3

C3-T3

T3-A1

T6-P4

P4-Pz

T3 , T4 ,  F7 in F8.

70 V

1s
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13

Fp2-F8

F8-T4

T4-T6

T6-O2

Fp2-F4

F4-C4

C4-P4
P4-O2
Fp1-F3
F3-C3

C3-P3

P3-O1
Fp1-F7
F7-T3
T3-T5

T5-O1

Fz-Cz

Cz-Pz

Fz-Pz

Resp.

EKG

Jok

100 V

1s

81

http://www.kclj.si/pednevro
http://www.kclj.si/pednevro


14

V zvezi z bolezenskimi pojavi

FASCIKULACIJE
Vzrok nastanka

Imajo obliko kratk
Mesto pojavljanja
Odstranitev amek.
Opombe:
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15

Fp2-F8

F8-T4

T4-T6

T6-O2

Fp2-F4

F4-C4

C4-P4

P4-O2

Fp1-F3

F3-C3

C3-P3

P3-O1

Fp1-F7

F7-T3

T3-T5

T5-O1

Fz-Cz

Cz-Pz

Fz-Pz

Fascikulacije

Motnja je vidna pod elektrodo Fp

30 V

1s
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16

Premiki telesa

DIHANJE
Vzrok nastanka m dihanju. 

Mesto pojavljanja
Odstranitev
Opombe:
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17

esi: Premiki telesa

Fp2-F8

F8-T4

T4-T6

T6-O2

Fp2-F4

F4-C4

C4-P4

P4-O2

Fp1-F3

F3-C3

C3-P3

P3-O1

Fp1-F7

F7-T3

T3-T5

T5-O1

Fz-Cz

Cz-Pz

Fz-Pz

Dihanje

EKG

Dihanje

Motnja je vidna pod elektrodama O1 in O2 hanja.

150 V

1s
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18

F4-T4

T4-P4

F4-C4

C4-P4

F3-T3

T3-P3

F3-C3

C3-P3

F4-F3

T4-C4

C3-T3

P4-P3

Dihanje

EKG

Smejanje

Deklica se je med preiskavo smejala in glavo premikala po podlagi, zato so motnje na zadnjih predelih.

100 V

1s

86
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FP2-F8

F8-T4

T4-T6

F4-C4

C4-P4

P4-O2

P3-C3

C3-P3

P3-O1

FP1-F7

F7-T3

T3-T5

Premikanje celega telesa

Na vseh odvodih se poj

70 V

1s

87
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Fp2-AV1

Fp1-AV1

F4-AV1

F3-AV1

C4-AV1

C3-AV1

P4-AV1

P3-AV1

O2-AV1

O1-AV1

F8-AV1

F7-AV1

T4-AV1

T3-AV1

T6-AV1

T5-AV1

Fz-AV1

Cz-AV1

Pz-AV1

70 V

1s

88
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F4-T4

T4-P4

F4-C4

C4-P4

F3-T3

T3-P3

F3-C3

C3-P3

F4-F3

T4-C4

C3-T3

P4-P3

Dihanje

EKG

Kolcanje

,
paziti pa moramo, da je ne zamenjamo z motnjami, nas 3  in
F4.

70 V

1s

89
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V zvezi z bolezenskimi pojavi

Premiki telesa

TREMOR
Vzrok nastanka r je pogosto 

zato v EEG-ju pogosto vidne tovrstne motnje.
Motnje, ki nastanejo kot posledica tresenja, drhtavice, se na EEG-
po frekvenci ustrezajo frekvenci gibanja glave ali udov, po amplitudi pa obsegu giba. Na ta ritem so 

Mesto pojavljanja ih odvodih.
Odstranitev Popolnoma ne moremo odpraviti.

Opombe:
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V zvezi z bolezenskimi pojavi: Premiki telesa

A2-T4

T4-C4

C4-Cz

Cz-C3

C3-T3

T3-A1

T6-P4

P4-Pz

Pz-P3

P3-T5

O2-O1

A2-A1

Dihanje

EKG

Tremor

Bolniku s Parkinsonovo boleznijo se trese tudi roka, zato je motnja vidna tudi na EKG-odvodu.

50 V

1s
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V zvezi z bolezenskimi pojavi

Premiki telesa

TIKI
Vzrok nastanka Premiki elektrod zaradi kratkih, hitrih in nehotenih gibov, ki so lahko enostavni ali sestavljeni. Tiki so 

gibalna motnja, bolezen ekstrapiramidnega sistema.

Mesto pojavljanja
Odstranitev

Mesto trzljajev naj bo v zaznamku.
Opombe:

92
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V zvezi z bolezenskimi pojavi: Premiki telesa

Fp2-F8

F8-T4

T4-T6

T6-O2

Fp2-F4

F4-C4

C4-P4

P4-O2

Fp1-F3

F3-C3

C3-P3

P3-O1

Fp1-F7

F7-T3

T3-T5

T5-O1

Fz-Cz

Cz-Pz

Fz-Pz

Tiki

Tiki se
so najbolj vidni pod elektrodama Fp1 in Fp2.

150 V

1s
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Vzrok nastanka Gib zrkla in trepet vek.

Mesto pojavljanja V
Odstranitev Preiskovanca pomirimo.

Opombe:
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Fp2-F8

F8-T4

T4-T6

T6-O2

Fp2-F4

F4-C4

C4-P4

P4-O2

Fp1-F3

F3-C3

C3-P3

P3-O1

Fp1-F7

F7-T3

T3-T5

T5-O1

Fz-Cz

Cz-Pz

Fz-Pz
100 V

1s
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ibi

PREMIKI ZRKEL
Vzrok nastanka

pozitivna. EEG-elektrode med gibanjem zrkla zaznavajo napetostno razliko v obliki odklona, ki se 
spreminja v odvi

udo.
Mesto pojavljanja

odvodih.
Odstranitev

emike zrkel.
Opombe:

96
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Fp2-AV1
Fp1-AV1

F4-AV1

F3-AV1

C4-AV1
C3-AV1

P4-AV1

P3-AV1

O2-AV1

O1-AV1
F8-AV1
F7-AV1
T4-AV1
T3-AV1
T6-AV1
T5-AV1
Fz-AV1
Cz-AV1
Pz-AV1

Premiki zrkel
DESNO LEVO GOR DOL

EEG-elektrode odjemajo napetostno razliko z odklonom, ki je odvisen od obsega in smeri premika zrkel. Pri gibu zrkel v desno je 
odklon vala v negativno smer pod elektrodo F7 kakor tudi v obeh
Seveda so smeri odklonov pri gibu v levo v faznem obratu. Pri unipolarni vezavi elektrod je pri gibu zrkel navzgor odklon v zapisu 

odvodih. Pri premiku zrkla navzdol pa je slika obrnjena.

70 V

1s
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F8-Fp2

Fp2-Fp1

Fp1-F7

F8-F4

F4-Fz

Fz-F3

F3-F7

A2-T4

T4-C4

C4-Cz

Cz-C3

C3-T3

T3-A1

T6-P4

P4-Pz

Pz-P3

P3-T5

O2-O1

A2-A1

Dihanje

EKG

Premiki zrkel

70 V

1s
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F8-Fp2

Fp2-Fp1

Fp1-F7

F8-F4

F4-Fz

Fz-F3

F3-F7

A2-T4

T4-C4

C4-Cz

Cz-C3

C3-T3

T3-A1

T6-P4

P4-Pz

Pz-P3

P3-T5

O2-O1

ktivnosti alfa.

30 V

1s
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V zvezi z bolezenskimi pojavi

Vzrok nastanka
komponento, in nihajni (pendularni) nistagmus, kjer sta giba zrkel enako hitra. Nistagmus v kateri koli 

gibi zrkel so nehoteni, kratki, hitri in v vse smeri. V EEG-ju so vidni kot visokoamplitudni 

tivno ali negativno smer.
Mesto pojavljanja
Odstranitev
Opombe:

100
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Fp2-F8

F8-T4

T4-T6

T6-O2

Fp2-F4

F4-C4

C4-P4

P4-O2

Fp1-F3

F3-C3

C3-P3

P3-O1

Fp1-F7

F7-T3

T3-T5

T5-O1

Fz-Cz

Nistagmus s trzljajem Nihajni nistagmus

F8-Fp2

Fp2-Fp1

Fp1-F7

F8-F4

F4-Fz

Fz-F3

F3-F7

A2-T4

T4-C4

C4-Cz

Cz-C3

C3-T3

T3-A1

T6-P4

P4-Pz

Pz-P3

P3-T5

70 V

1s
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Aktivnost srca

Vzrok nastanka

vidijo. Kot motnja so pogosto vrinjeni v EEG.
Sklop QRS ima v EEG-

Mesto pojavljanja Pri monopolarnem odvajanju se lahko zgodi, da se motnje, ki jih 
vse druge odvode.

Odstranitev Dobra ozemljitev aparata za EEG.
Paziti moramo, da se preiskovanec ne dotika morebitnih kovinskih delov postelje.

Opombe:
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Fp2-A2

Fp1-A1
F4-A2
F3-A1

C4-A2

C3-A1

P4-A2

P3-A1

O2-A2

O1-A1

F8-A2
F7-A1

T4-A2

T3-A1

T6-A2

T5-A1

Fz-A2

Cz-A2

Pz-A2

Dihanje

EKG

visokoamplitudni valovi.

50 V

1s
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F8-Fp2

Fp2-Fp1

Fp1-F7

F8-F4

F4-Fz

Fz-F3

F3-F7

A2-T4

T4-C4

C4-Cz

Cz-C3

C3-T3

T3-A1
T6-P4

P4-Pz

Pz-P3

P3-T5

O2-O1

A2-A1

Dihanje

EKG
70 V

1s
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Fp2-T4

T4-O2

Fp2-C4

C4-O2

Fp1-T3

T3-O1

Fp1-C3

C3-O1

F8-F7

T4-T3

T6-T5

Zunanji
prilivi

Dihanje

EKG

20 V

1s
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Aktivnost srca

Bitje arterij
Vzrok nastanka

motn

Mesto pojavljanja Ni stalno.
Odstranitev Premestimo elektr

10-20.
Opombe:
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F8-Fp2

Fp2-Fp1

Fp1-F7

F8-F4

F4-Fz

Fz-F3

F3-F7
A2-T4

T4-C4

C4-Cz

Cz-C3

C3-T3

T3-A1

T6-P4

P4-Pz

Pz-P3

P3-T5

O2-O1

A2-A1
Dihanje

EKG

Bitje arterij

Pulzni val, ki je dobro viden pod elektrodama F4  in F3,

70 V

1s
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Aktivnost srca

BALISTOKARDIOGRAM
Vzrok nastanka

nihanje in stresanje telesa.
Z -ju

Mesto pojavljanja Na vseh odvodih.
Odstranitev
Opombe:

108
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Fp2-T4

T4-O2

Fp2-C4

C4-O2

Fp1-T3

T3-O1

Fp1-C3

C3-O1

F8-F7

T4-T3

T6-T5

Zunanji
prilivi

Dihanje

EKG

Balistokardiogram

Motnja se javlja na vseh odvodih.

20 V

1s
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Aktivnost srca

- osti
Vzrok nastanka -maker). 

-elektrod in pogosto motijo EEG.
Motnje v obliki monofaznih trnov, ki so ritmi

Mesto pojavljanja V vseh odvodih.
Odstranitev
Opombe:
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Aktivnost srca

Fp2-A2

Fp1-A1

F4-A2

F3-A1

C4-A2

C3-A1

P4-A2

P3-A1

O2-A2

O1-A1

F8-A2

F7-A1

T4-A2

T3-A1

T6-A2

T5-A1

Fz-A2

Cz-A2

Pz-A2

Dihanje

EKG
50 V

1s
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V zvezi z bolezenskimi pojavi

Odstranjena lobanjska kost

ODSTRANJENA LOBANJSKA KOST
Vzrok nastanka

lnosti Zelo visoke amplitude (100-200
Mesto pojavljanja Kjer je odstranjena lobanjska kost.
Odstranitev
Opombe:
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V zvezi z bolezenskimi pojavi: Odstranjena lobanjska kost

F8-Fp2

Fp2-Fp1

Fp1-F7

F8-F4

F4-Fz

Fz-F3

F3-F7

A2-T4

T4-C4

C4-Cz

Cz-C3

C3-T3

T3-A1

T6-P4

P4-Pz

Pz-P3

P3-T5

O2-O1

A2-A1

Dihanje

EKG

Odstranjena lobanjska kost

Brez dela 

70 V

1s
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ELEKTRODNE MOTNJE

Vzrok nastanka
-
-
-
-
- znojenja.

Mesto pojavljanja Ni stalno.
Odstranitev Ponovn

Pravilen nanos kontaktne kreme.
Opombe:

114
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ELEKTRODNE MOTNJE

F8-Fp2

Fp2-Fp1

Fp1-F7

F8-F4

F4-Fz

Fz-F3

F3-F7

A2-T4

T4-C4

C4-Cz

Cz-C3

C3-T3

T3-A1

T6-P4

P4-Pz

Pz-P3

P3-T5

3 3.

50 V

1s
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ELEKTRODNE MOTNJE

Fz-Pz

Pz-Cz

Cz-F8

Cz-F7

Cz-T5

Cz-T6

Fp2-Fp1

O2-O1

A2-A1

Kratek stik med elektrodami

Kratek stik med elektrodama Fp2 

70 V

1s
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ELEKTRODNE MOTNJE

F8-Fp2
Fp2-Fp1
Fp1-F7
F8-F4
F4-Fz
Fz-F3
F3-F7
A2-T4

T4-C4

C4-Cz

Cz-C3
C3-T3
T3-A1
T6-P4
P4-Pz
Pz-P3
P3-T5

O2-O1

A2-A1

Dihanje
EKG

-

70 V

1s
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ELEKTRODNE MOTNJE

P4-O2

Fp1-F3

F3-C3

C3-P3

P3-O1

Fp1-F7

F7-T3

T3-T5

T5-O1

Fz-Cz

Cz-Pz

Fz-Pz

7 je vzrok za njene premike, s tem pa se v stiku spreminja impedanca.

70 V

1s
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ELEKTRODNE MOTNJE

F3-C3

C3-P3

P3-O1

Fp1-F7

F7-T3

T3-T5

T5-O1

Fz-Cz

Cz-Pz

Fz-Pz

puder pod elektrodo F7.

70 V

1s
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ELEKTRODNE MOTNJE

Vzrok nastanka
Deformacije lobanje.

-20.
Mesto pojavljanja Ni stalno.
Odstranitev Z vzpostavitvijo enakomernih razdalj med elektrodami po sistemu 10-20.
Opombe:

120
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ELEKTRODNE MOTNJE

Fp1-F7

F8-F4

F4-Fz

Fz-F3

F3-F7

A2-T4

T4-C4

C4-Cz

Cz-C3

C3-T3

T3-A1

T6-P4

P4-Pz

Pz-P3

Na levi sliki se elektrod

50 V

1s
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ELEKTRODNE MOTNJE

PREMIKANJE ELEKTROD
Vzrok nastanka

odjemanja EEG.
elektrodna impedanca.

Mesto pojavljanja Ni stalno.
s katerimi je ta elektroda povezana.

Odstranitev
Opombe:
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ELEKTRODNE MOTNJE
Premikanje elektrod

Fp2-T4

T4-O2

Fp2-C4

C4-O2

Fp1-T3

T3-O1

Fp1-C3

C3-O1

F8-F7

T4-T3

T6-T5

Premikanje elektrod

20 V

1s
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ELEKTRODNE MOTNJE

SLAB SLOJ SREBROVEGA KLORIDA
Vzrok nastanka vsebujeta prosto gibljive ione. Ob stiku 

z elektrodo se le-ti polarizirajo in tvorijo kapacitativno upornost oziroma impedanco v odvisnosti od 

odvisna. Zato imamo

Podobno kot pri motnjah, ki so posledice neprimerne impedance.
Mesto pojavljanja Ni stalno.
Odstranitev

Zamenjava elektrod.
Opombe:
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ELEKTRODNE MOTNJE
Slab sloj srebrovega klorida

F8-F4

F4-Fz

Fz-F3

F3-F7

A2-T4

T4-C4

C4-Cz

Cz-C3

C3-T3

T3-A1

T6-P4

P4-Pz

Pz-P3

P3-T5

O2-O1

Slab sloj srebrovega klorida

z , Pz in P3

70 V

1s
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APARATURNE MOTNJE

NESIMETRIJA NA VHODU DIFERENCIALNEG
Vzrok nastanka

Mesto pojavljanja Ni stalno.
Odstranitev Potreben servis aparature.
Opombe:
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APARATURNE MOTNJE

F8-Fp2

Fp2-Fp1

Fp1-F7

F8-F4

F4-Fz

Fz-F3

F3-F7

A2-T4

T4-C4

C4-Cz

Cz-C3

evalnika

Motnja je vidna pod elektrodo Fp2.

70 V

1s
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APARATURNE MOTNJE

NAPAKE V APARATU ZA EEG
-

dogovorjene nastavitve in poizkusimo iz

Opombe:
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APARATURNE MOTNJE

Fp2-T4

T4-O2

Fp2-C4

C4-O2

Fp1-T3

T3-O1

Fp1-C3

C3-O1

F8-F7

T4-T3

T6-T5

Na sliki so vidne motnje zaradi premikov posameznih elektrod, ko se jih dotikamo in s tem preverjamo brezhibnost prevajanja od
ablov v EEG-

-

20 V

1s
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62 

 
APARATURNE MOTNJE 
 

NAPAKE V DODATNEM PRIBORU 
Vzrok nastanka   

  
 Stroboskop. 

  Visoki in strmi valovi. 
Mesto pojavljanja  Ni stalno. 
Odstranitev  Popravilo pribora. 
Opombe: 
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APARATURNE MOTNJE
Napake v dodatnem priboru

F4-C4

C4-P4

P4-O2

Fp1-F3

F3-C3

C3-P3

P3-O1

Fp1-F7

F7-T3

T3-T5

T5-O1

Fz-Cz

Cz-Pz

Fz-Pz

Delno prekinjen kabel med elektrodo O1

100 V

1s
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APARATURNE MOTNJE
Napake v dodatnem priboru

Fp2-F8

F8-T4

T4-T6

T6-O2

Fp2-F4

F4-C4

C4-P4

P4-O2

Fp1-F3

F3-C3

C3-P3

P3-O1

Fp1-F7

F7-T3

T3-T5

T5-O1

Fz-Cz

Cz-Pz

Fz-Pz

Napaka v spoju med elektrodo in kablom

z.

70 V

1s
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APARATURNE MOTNJE
Napake v dodatnem priboru

F4-T4

T4-P4

F4-C4

C4-P4

F3-T3

T3-P3

F3-C3

C3-P3

F4-F3

T4-C4

C4-C3

C3-T3

P4-P3

Motnja zaradi stroboskopa

70 V

1s
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ZUNANJE MOTNJE

Vzrok nastanka
ti Prehodne motnje, ki nastanejo ob vklopu in izklopu sosednjih aparatur in se navadno v EEG-

kot visoki trni.

-aparata. Te motnje imajo frekvenco nihanja prek 50 Hz.
Mesto pojavljanja Ni stalno.

Lahko se pojavljajo v vseh odvodih.
Odstranitev Izklop sosednjih aparatur.

Zamenjava prostora.
Opombe:
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ZUNANJE MOTNJE

F8-Fp2

Fp2-Fp1

Fp1-F7

F8-F4

F4-Fz

Fz-F3

F3-F7

A2-T4

T4-C4

C4-Cz

Cz-C3

C3-T3

T3-A1

T6-P4

P4-Pz

Pz-P3

P3-T5

O2-O1

A2-A1

Dihanje
EKG

Ozkopasovni filter

V vsakem EEG-

50 V

1s
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ZUNANJE MOTNJE

F4-T4

T4-P4

F4-C4

C4-P4

F3-T3

T3-P3

F3-C3

C3-P3

F4-F3

T4-C4

T3-C3

P4-P3

Dihanje

Respirator

Motnja zaradi respiratorja je sinhrona z dihanjem in je vidna na vseh odvodih. Na posnetku je najbolj izrazita pod elektrodo T3 .

50 V

1s
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ZUNANJE MOTNJE

Fp2-T4

T4-O2

Fp2-C4

C4-O2

Fp1-T3

T3-O1

Fp1-C3

C3-O1

F8-F7

T4-T3

T6-T5

Zunanji
prilivi

Dihanje

EKG

trani.

20 V

1s

137

http://www.kclj.si/pednevro
http://www.kclj.si/pednevro


70

ZUNANJE MOTNJE

ELEKTROMAGNETNO POLJE
Vzrok nastanka

na elektrode, ustvarjajo magnetno polje.

delovnih in bivalnih prostorih: transformatorji, stroji, elektromotorji, agregati za diatermijo, radijski 

aktivnosti.
Mesto pojavljanja Ni stalno.

Lahko se pojavlja v vseh odvodih.
Odstranitev Odstranimo izvor elektromagnetnega polja.

Aparat za EEG premestimo v drug prostor ali ga oddaljimo od vira, saj vpliv motnje z oddaljenostjo hitro 
upada.

Opombe:
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ZUNANJE MOTNJE
Elektromagnetno polje

Fp2-T4

T4-O2

Fp2-C4

C4-O2

Fp1-T3

T3-O1

Fp1-C3

C3-O1

F8-F7

T4-T3

T6-T5

Zunanji
prilivi

Dihanje

EKG

Mobilni telefon

Motnje so vidne pod vsemi elektrodami.

20 V

1s
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ZUNANJE MOTNJE
Elektromagnetno polje

F8-Fp2
Fp2-Fp1
Fp1-F7

F8-F4
F4-Fz

Fz-F3

F3-F7

A2-T4
T4-C4

C4-Cz

Cz-C3
C3-T3
T3-A1
T6-P4

P4-Pz

Pz-P3
P3-T5
O2-O1
A2-A1

Dihanje
EKG

Elektromotor
vklop                          izklop

ekvenc, ki 
prekrivajo EEG-aktivnost.

50 V

1s
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ZUNANJE MOTNJE
Elektromagnetno polje

F8-Fp2

Fp2-Fp1

Fp1-F7

F8-F4

F4-Fz

Fz-F3

F3-F7

A2-T4

T4-C4

C4-Cz

Cz-C3

C3-T3

T3-A1

T6-P4

P4-Pz

Pz-P3

P3-T5

O2-O1

elektromagnetno niso izolirane, se te motnje lahko pojavijo iz raznih magnetnih virov.

50 V

1s
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ZUNANJE MOTNJE

Vzrok nastanka
Premik preiskovanca ali druge osebe v prostoru.

suh zrak v prostoru.

aktivnost.
Mesto pojavljanja V vseh odvodih.
Odstranitev Pomirimo preiskovanca.

storu.

Opombe:
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ZUNANJE MOTNJE

F8-Fp2

Fp2-Fp1

Fp1-F7

F8-F4

F4-Fz

Fz-F3

F3-F7

A2-T4

T4-C4

C4-Cz

Cz-C3

C3-T3

T3-A1

T6-P4

P4-Pz

Pz-P3

P3-T5

O2-O1

A2-A1

Dihanje

EKG

Hoja

Motnja zaradi hoje ob preiskovancu se pojavlja skoraj na vseh odvodih v obliki visokoamplitudnih trnov ali ostrih valov.

70 V

1s
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VPLIV ZDRAVIL

VPLIV ZDRAVIL
Vzrok nastanka

s

Zdravila lahko svojevrstno spremenijo EEG-vzorce in oblike: spreminjata se frekvenca in amplituda 

jemanjem zdravila, spreminjajo hitrost valovanja. 
Mesto pojavljanja

Odstranitev Vedno zelo skrbno poizvemo in 

Opombe:
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VPLIV ZDRAVIL

Fp2-F8

F8-T4

T4-T6

T6-O2

Fp2-F4

F4-C4

C4-P4

P4-O2

Fp1-F3

F3-C3

C3-P3

P3-O1

Fp1-F7

F7-T3

T3-T5

T5-O1

Fz-Cz

Cz-Pz

Fz-Pz

Vzorec EEG-

50 V

1s
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VPLIV ZDRAVIL

Pogosta zdravila so nevrolep

na aktivnost postane neredna.

o.
strupitvah so bolniki zmedeni, se 

abo
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VPLIV ZDRAVIL

Fp2-F8

F8-T4

T4-T6

T6-O2

Fp2-F4

F4-C4

C4-P4

P4-O2

Fp1-F3

F3-C3

C3-P3

P3-O1

Fp1-F7

F7-T3

T3-T5

T5-O1

Fz-Cz

Cz-Pz

Fz-Pz

Odrasla preiskovanka s Parkinsonovo boleznijo 

70 V

1s
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VPLIV ZDRAVIL

-teh, se v EEG-ju
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VPLIV ZDRAVIL

F8-F4

F4-Fz

Fz-F3

F3-F7

T4-C4

C4-Cz

Cz-C3

C3-T3

T6-P4

P4-Pz

Pz-P3

P3-T5

12-let -

VPLIV ZDRAVIL

70 V

1s
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ANKSIOLITIKI
Benzodiazepinska sredstva (anksiolitiki) v EEG-

osnovne bioelek -

150
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VPLIV ZDRAVIL

FP2-F8

F8-T4

T4-T6

F4-C4

C4-P4

P4-O2

P3-C3

C3-P3

P3-O1

FP1-F7

F7-T3

T3-T5

Anksiolitiki

-
benzodiazepinsko zdravilo.

70 V

1s

151

http://www.kclj.si/pednevro
http://www.kclj.si/pednevro


84

VPLIV ZDRAVIL

F8-Fp2

Fp2-Fp1

Fp1-F7

F8-F4

F4-Fz

Fz-F3

F3-F7

A2-T4

T4-C4

C4-Cz

Cz-C3

C3-T3

T3-A1

T6-P4

P4-Pz

Pz-P3

P3-T5

O2-O1

A2-A1

Anksiolitiki

18-
oddelek so g

EEG-

70 V

1s
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VPLIV ZDRAVIL

Anksiolitiki

F4-T4

T4-P4

F4-C4

C4-P4

F3-T3

T3-P3

F3-C3

C3-P3

F4-F3

T4-C4

C3-T3

P4-P3

F4-T4

T4-P4

F4-C4

C4-P4

F3-T3

T3-P3

F3-C3

C3-P3

F4-F3

T4-C4

C4-C3

C3-T3

P4-P3

Slika na levi strani prikazuje EEG-posnetek 21- je pred odjemanjem dobil odmerek 

EEG-posnetek istega otroka med spanjem nekaj dni po prekinitvi dajanja zdravila. Opazno je

VPLIV ZDRAVIL

70 V

1s
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BARBITURATI
Barbiturati so uspavala in pomirjevala. V predpisanih nizkih odmerkih vplivajo na EEG-odzivnost kot hitra aktivnost, ki se najprej 

ritem alfa izginja.

Pri zastrupitvah se zavest izgublja tudi do kome. V EEG-
ktivnost s frekvenco 10-16 Hz. Ko je koma globlja, tudi ta hitra aktivnost izgine in ostane le 

aktivnost delta. V zadnjem stadiju kome pa pri preiskovancih odjemamo vzorec izbruh- - ali trifaznimi izbruhi ostre 

-spremembami 

t
in zmedenost, v EEG-posnetku pa ni opaziti hitre aktivnosti.

USPAVALA

jo
barbiturati v prekomernih odmerkih.
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VPLIV ZDRAVIL

C4-A2

C3-A1

P4-A2

P3-A1

O2-A2

O1-A1

F8-A2

F7-A1

T4-A2

T3-A1

T6-A2

T5-A1

Pri 21-letnem dekletu z umsko manjrazvitostjo in epilepsijo, ki prejema benzodiazepinska in fenobarbitonska zdravila, prepoznamo 
vzorec izrazito nacepljenega hitrega in ostreg

70 V

1s
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VPLIV ZDRAVIL

Barbiturati

F4-T4

T4-P4

F4-C4

C4-P4

F3-T3

T3-P3

F3-C3

C3-P3

F4-F3

T4-C4

C3-T3

P4-P3

Slika na levi strani prikazuje EEG-posnetek 13-

EEG-

70 V

1s
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VPLIV ZDRAVIL

C4-A2

C3-A1

P4-A2

P3-A1

O2-A2

O1-A1

F8-A2

F7-A1

T4-A2

T3-A1

T6-A2

T5-A1

Barbiturati

18-
spredaj).

70 V

1s
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5

UVOD

Vsako rutinsko snemanje MEA 

namene, npr. za 
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6

OSNOVNE OBLIKE DRA ENJA

POGLOBLJENO DIHANJE HIPERVENTILACIJA

Da poglobljeno dihanje hiperventilacija (HV) 
odk
rutinskim snemanjem EEG- -
globoko enakomerno diha -50 

Mehanizmi poglobljenega dihanja

Meh
so pri razkrivanju paroksizmalnih sprememb (Niedermeyer 1972, cit. po Niedermeyer 1999). Spremembe v EEG-ju med 
poglobljenim dihanjem verjetn

Niedermeyer 1999). To teorijo so potrdili z merjenjem krvnega pretoka v desni karotidni arteriji, kjer so med HV izmerili 
2 (Yamani et al. 1994, cit. po Niedermeyer 1999).

nu zaradi hipokapnije. 

i pojavnost 
paroksizmalnih sprememb.
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7

Dejavniki, ki vplivajo na odziv na poglobljeno dihanje

Hitrost dihanja - -20 vdihov na 
minuto (Bostem 1976, cit. po Niedermeyer 1999).

Hitrost in jakost odziva sta odvisni od starosti (Ziegler et al. 1975, cit. po Niedermeyer 1999). Odziv je najbolj nenaden, 

v
nevronskih strukturah.

navzad (slika 2) (Bickford 1979).

vsebnost krvnega sladkorja

1999).

Normalen odziv na poglobljeno dihanje

i nad 
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8

Fp2 - F8
F8 - T4
T4 - T6
T6 - O2

Fp2 - F4
F4 - C4
C4 - P4
P4 - O2

Fp1 - F3
F3 - C3
C3 - P3
P3 - O1

Fp1 - F7
F7 - T3
T3 - T5
T5 - O1
Fz - Cz
Cz - Pz

Fz Pz
Dihanje

EKG

Slika 1. Normalen -

ske dele (C). 

A B C

1 s   100 V
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9

Fp2 - F8
F8 - T4
T4 - T6
T6 - O2

Fp2 - F4
F4 - C4
C4 - P4
P4 - O2

Fp1 - F3
F3 - C3
C3 - P3
P3 - O1

Fp1 - F7
F7 - T3
T3 - T5
T5 - O1
Fz - Cz
Cz - Pz

Fz Pz
Dihanje

EKG

Slika 2. ti na poglobljeno dihanje pri mladostniku (18-letnem 

B CA

1 s   70 V 1 s   150 V1 s   150 V
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10

Normalen odziv na HV pr

redkost, mora biti obravnava le-teh

Normalen odziv izzveni v eni minuti po prenehanju HV, ko se CO2 v krvi vrne na normalno vrednost. Poglobljeno dihanje je 
lahko tudi posledica ihtenja ali joka.

Nenormalen odziv na poglobljeno dihanje

Nenormalen odziv na HV pomeni pojavljanje nenormalnih grafoelementov sklopov trn-

neme okvare.

sebno 3- -

i pomenijo normalen odziv, zato je tak 

pojavijo med snemanjem EEG-ja s HV, je to treba 
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11

Fp2 - F8
F8 - T4
T4 - T6
T6 - O2

Fp2 - F4
F4 - C4
C4 - P4
P4 - O2

Fp1 - F3
F3 - C3
C3 - P3
P3 - O1

Fp1 - F7
F7 - T3
T3 - T5
T5 - O1
Fz - Cz
Cz - Pz

Fz Pz
Dihanje

EKG

Slika 3. No -

BA

1 s   50 V
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12

Fp2 - F8
F8 - T4
T4 - T6
T6 - O2

Fp2 - F4
F4 - C4
C4 - P4
P4 - O2

Fp1 - F3
F3 - C3
C3 - P3
P3 - O1

Fp1 - F7
F7 - T3
T3 - T5
T5 - O1
Fz - Cz
Cz - Pz

Fz Pz
Dihanje

EKG

Slika 4. -letnem 

BA

1 s   100 V1 s   70 V
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13

ivnosti (slika 5) ali izbruhov 
sklopov trn-
trn- je. Bolnik lahko med HV 

Vsako rutinsko EEG-snemanje naj vsebuje tudi zapisovanje MEA med poglobljenim dihanjem, razen pri bolniku, ki je pred 
i

HV naj traja tri minu

mora vsebovati dva dodatna odvoda, 

-
majhna.
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14

Fp2 - F8
F8 - T4
T4 - T6
T6 - O2

Fp2 - F4
F4 - C4
C4 - P4
P4 - O2

Fp1 - F3
F3 - C3
C3 - P3
P3 - O1

Fp1 - F7
F7 - T3
T3 - T5
T5 - O1
Fz - Cz
Cz - Pz

Fz Pz
Dihanje

EKG

Slika 5 o dihanje: pojav generalizirane ostre in 

1 s    150 V
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Fp2 - F8
F8 - T4
T4 - T6
T6 - O2

Fp2 - F4
F4 - C4
C4 - P4
P4 - O2

Fp1 - F3
F3 - C3
C3 - P3
P3 - O1

Fp1 - F7
F7 - T3
T3 - T5
T5 - O1
Fz - Cz

Dihanje
EKG

Slika 6. -val med 

1 s    150 V
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-60 Hz, medtem ko ostali, npr. Nihon Kohden, Schwarzer, Medelec 
idr., le 1-30 oz. 40 Hz. Najpogosteje uporabljene frekvence so 1-
frekvencah 14-
preiskovanec

- -5 minut. Prostor je med preiskavo zatemnjen.

Sledenje

svetlobe, kar imenujemo sledenje (angl. driving). VEP v EEG-ju sestavlja monofazni val pozitivne polarnosti z vrhom, ki se 
javlja 50-
(slika 7). Javlja se predvsem v zatilnih delih, lahko pa se r

minja po velikosti in zgradbi, lahko izgine in se ponovno pojavi. 
je.

drugimi nenormalnostmi in se ponavlja, 
d
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Fp2 - F8

F8 - T4

T4 - T6

T6 - O2

Fp2 - F4

F4 - C4

C4 - P4

P4 - O2

Fp1 - F3

F3 - C3

C3 - P3

P3 - O1

Fp1 - F7

F7 - T3

T3 - T5

T5 - O1

Fz - Cz

Cz - Pz

Fz Pz

Dihanje

EKG

Slika 7 - 4 Hz, B - 8 Hz, C - 16 Hz (deklica, 14 let).

B CA

1 s  70 V
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Fp2 - F8
F8 - T4
T4 - T6
T6 - O2

Fp2 - F4
F4 - C4
C4 - P4
P4 - O2

Fp1 - F3
F3 - C3
C3 - P3
P3 - O1

Fp1 - F7
F7 - T3
T3 - T5
T5 - O1
Fz - Cz
Cz - Pz
Fz - Pz
Dihanje

EKG

Slika 8.

1 s    70 V

176

http://www.kclj.si/pednevro
http://www.kclj.si/pednevro


19

etlobo pri 
.

Najpogosteje se javlja pri frekvenci bliskov 14-18 Hz. V EEG- rok je 

zgodnji fazi pri ljudeh, ki se odvajajo od barbituratov, drugih pomirjeval ali alkohola. Pri alkoholikih se odziv lahko stopnjuje
-

Fotokonvulzivni ali fotoparoksizmalni odziv sestavljajo izjemno velike spremembe EEG-ja: generalizirani izbruhi trnov, 
-

-18 Hz, vendar 

generalizirano obliko epilepsije, zlasti pri tistih z genera - 10). 
- -

val.

-

pojavljati.

ocene EEG-odziva. 
ko 
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Fp2 - F8
F8 - T4
T4 - T6
T6 - O2

Fp2 - F4
F4 - C4
C4 - P4
P4 - O2

Fp1 - F3
F3 - C3
C3 - P3
P3 - O1

Fp1 - F7
F7 - T3
T3 - T5
T5 - O1
Fz - Cz
Fz - Cz
Cz - Pz
Dihanje

EKG

Slika 9.

1 s    100 V 1 s    150 V
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Fp2 - F8
F8 - T4
T4 - T6
T6 - O2

Fp2 - F4
F4 - C4
C4 - P4
P4 - O2

Fp1 - F3
F3 - C3
C3 - P3
P3 - O1

Fp1 - F7
F7 - T3
T3 - T5
T5 - O1
Fz - Cz

Dihanje
EKG

Slika 10. let).

1 s    500 V
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Sledi 7

Merjenje svetlosti bliskov
Avtorica poglavja: Lidija Kolnik

nost in svetlost. Svetlost je 

v

d
vrste bliskavice, od namestitve oz. usmerjenosti svetlobe, od temperature svetlobnega telesa, frekvence utripanja in seveda od

-as2, 
Nihon Kohden LS 7000 218 in Oxford Medelec Profile.

Za merjenje smo uporabili vakuumsko fotocelico, ki je dovolj hitra, da zazna svetlost bliskov, in na osciloskopu merili jakost
in trajanje bliskov. Prostorsko smo omejili svetlobni tok z omejevalnikom svetlobe. Fotocelico smo namestili v predpisani 
razdalji (30 cm) od bliskavice in jo tako osvetljevali. Spremembe oblik krivulj smo opazovali na zaslonu osciloskopa za vse 

ili integralno svetlost (integral 
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,
da je svetlost 16-kra

Slika 11.
krivuljo svetlosti bliska (izmeril in narisal B. Konec-
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val. To se lahko zgodi bodisi pri odpiranju 

-val. 

SPANJE

-ja v spanju je odkriti nenormalnosti, ki se v budnosti niso pokazale, lahko pa se 

so bolj aktivne v spanju kot v budnosti.

-REM-fazo spanja, manj verjetno v REM-
da vsak rutinski EEG-posnetek vsebuje tudi obdobje spontanega spanja.

Med spanjem se v EEG-
z biokcipitalnimi 

i

small sharp spikes), ki se javljajo med spanjem 
pri 25 % z

-ja namenjamo svoje odvode.
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F8 - Fp2
Fp2 - Fp1

Fp1- F7
F8 - F4
F4 - Fz
Fz - F3
F3 - F7
A2 - T4
T4 - C4
C4 - Cz
Cz - C3
C3 - T3
T3 - A1
T6 - P4
P4 - Pz
Pz - P3
P3 - T5
O2 - O1
A2 - A1
Dihanje

EKG

Slika 12.
let).

1 s    70 V

183

http://www.kclj.si/pednevro
http://www.kclj.si/pednevro


26

F8 - Fp2
Fp2 - Fp1

Fp1- F7
F8 - F4
F4 - Fz
Fz - F3
F3 - F7
A2 - T4
T4 - C4
C4 - Cz
Cz - C3
C3 - T3
T3 - A1
T6 - P4
P4 - Pz
Pz - P3
P3 - T5
O2 - O1
A2 - A1
Dihanje

EKG

Slika 13. jav multiplih trnov ob odpiranju 

1 s    200 V
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Spontano spanje med snemanjem EEG-
mnogo ljudi kmalu zaspi. Pri nekaterih otrocih pa lahko zanesljiv EEG posnamemo le, ko spijo. Posnetki, napravljeni v 

reiskavo budno spremlja tako preiskovanca kot njegov encefalogram in sproti zapisuje 

Odvzem (deprivacija) spanja

ki so se pokazale med spontanim spanjem, kadar rutinski EEG-posnetek ne 

dogajanje, bolnika povabimo na snemanje EEG-ja po neprespani no 36 ur) je dodaten 

Uspavanje z zdravili inducirano spanje

da 

elemento -
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DRUGE VRSTE DRA ENJA

pojavljajo vedno v en

snemanjem EEG-
e

malo d -

ko je pri nekaterih 
fotokonvulzivni odziv ali pa ne.

Nekateri bolniki imajo napade pri gledanju telev
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Parain in sodelavci so leta 1982 naredili raziskavo (cit. po Niedermeyer 1999), s katero so ljudi, ki dobijo napad ob gledanju 

pojavljanje in izginjanje slike, niso pa fotosenzibilni; drugi imajo napade le ob gledanju televizije 
-

-
drevore

nekateri pri tem 

Njihov vir 
o

spremembe.

problemov.

187

http://www.kclj.si/pednevro
http://www.kclj.si/pednevro


30

Zdrznjenje

startle reaction).

V temenskih odvodih EEG-ja teh bolnikov je pogosto viden posamezen trn, ki mu sledi vidna temporalna desinhronizacija ali 
generalizirani izbruh. Na temenu se pojavijo sklopi trn-

paroksizmalne spremembe v EEG-

h

difuznimi sklopi trn

Vonj
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1999).

Prehranjevanje

e, 
dotik u
nanjo (Scollo-
generaliziran -

Potopitev v toplo vodo

GIBANJE

-val. 

189

http://www.kclj.si/pednevro
http://www.kclj.si/pednevro


32

Premikanje telesa

d
h bolnikih (Niedermeyer 1972, cit. po Niedermeyer 1999). Nasprotno 

izbruh v EEG-ju (Arseni at al. 1967, cit. po Niedermeyer 1999).
pad 

izzvalo gibanje z levo roko. Ti napadi se v EEG-
-val (Takahashi 1993, cit. po 

e izbruhe sklopov trn-

-val; le ti so n

je verjetno gibanje samo, pa tudi proprioceptivna povratna zanka zaradi gibanja (Forster 1977, cit. po Niedermeyer 1999).

Branje in govor

i le 
-zatilnih 
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predelih. Pred napadom ali pred prvim izbruhom nenormalne MEA, vidne v EEG-
- sih vidni generalizirani izbruhi 3-

trn- -

ko med branjem kot tudi pri drugem 

e med branjem zaradi 
- -

odobnost 

povezanimi s kognitivnimi funkcijami.

hwind in Sherwin 1967, cit. po 
Niedermeyer 1999), pa tudi med recitiranjem in petjem (Terzano 1983, cit. po Niedermeyer 1999).

Bralna epilepsija je
razlikuje od drugih epilepsij, kjer se izbruh nenormalne aktivnosti pojavi takoj.

-ja pojavijo izbruhi 

-
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-

ZDRAVILA

trn-

i

-

Zvok: lahko se upo
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-
spremembo pri bolniku je treba sproti zapisati.
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ZAKLJU EK

topki, katerih izvedba je preprosta, so kratkotrajni, ne zahtevajo 
i
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UVOD

glave. 

Elektroencefalografija je bila v nevrologiji eno prvih znanstvenih orodij za raziskovanje 

epilepsije do ekspanzivnih procesov. S prihodom 

tomografije (MR), pozitronska emisijska tomografija (PET), funkcionalna magnetna 

ljiva ultrasonografija, se je njena vloga v 

motenj spanja, pri diagnostiki encefalitisov. Svoje mesto ima v neonatologiji in razvojni 

sindroma. Redko je indicirana pri znotrajlobanjskih ekspanzivnih procesih. Globinska 

mi elektrodami povezani 

karbonskim papirjem. Ta tehnologija je danes znana kot analogna, da jo razlikujemo od 

zaradi postopnega privajanja strokovnjakov. Pri nas smo prvi digitalni elektroencefalogram 

(EEG) na pacientu posneli 28. 10. 1996 

EEG- nove tehnologije v svetu in pri nas.
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interpretacije in arhiviranja. Seveda je postal potreben tudi nov mednaroden dogovor o 

raziskovalnih izsledkov. Dogovor je n

(International Organisation of Societies for Electrophysiological Tehnology, OSET) in 

Mednarodna federacija za 

Neurophisiology, IFCN, 2), v letih 2000 oz. 1999.  V naslednjem so povzeta bistvena 

1. ZAPISOVANJE

1.1.

elektrodnih vhodov. 

(common mode rejection ratio) naj bo najmanj 100 dB.

1.2. Analogno-digitalna pretvorba

1.2.1. -

Hz.

1.2.2. -bit -

1-2

mV.
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1.3. Velikost diska

S programsko opremo za komprimiranje naj bo prostora za vsaj 24-urno snemanje.

1.4. Velikost zaslona

-

1.5.

-20.

1.6. Povezave elektrodnih parov (programi)

ezanega 

-

1.7. enje

2 mV. Med branjem posnetka se 

1.8. Filtri

-100 Hz). Filtriranje se potem 

prilagodi med branjem posnetka, z definiranjem novega pasu kjerkoli znotraj tega 

snemanjem. Vs

1.9. Kalibracija

Digitalna kalibracija analogno-

kadar nasto
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dostopen kadarkoli med snemanjem. Zapis konvencionalnega pravokotnega signala ali 

1.10. Podatki o preiskovancu

Na po

morajo biti naknadne dopolnitve podatkov.

1.11. Vpisovanje opomb in komentarjev med snemanjem

bnih 

1.12.

bljeno dihanje oz. 

ed 0,5 in 30 na 

sekundo. 

1.13. Pregledovanje delov posnetka med snemanjem

snemanjem. 

2. ANALIZA POSNETKA

2.1. Natis posnetka

-35 mm/s, 2

2.2.
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2.3.

2.4. Pogled na EEG v istem formatu kot je bil posnet 

2.5.

Kot pri a

2.6. Shranjevanje in priklic

Arhiviran

skladni z notranjim pravilnikom in s predpisi o varstvu osebnih podatkov. 

2.7.

proizvajalcev

2.8.

n morebitne druge 

mehansko-

205

http://www.kclj.si/pednevro
http://www.kclj.si/pednevro


10

3.1.

3.2.

3.3. Znanje o prevezovanju  (preformatiranju)  posnetkov.

3.4. Spretnost s t

3.5.
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UVAJANJE DIGITALNE ELEKTROENCEFALOGRAFIJE NA SLOVENSKEM

V Sloveniji nismo nabavili digitalnih elektroencefalografskih aparatur prve generacije. 

oz

pa se moramo 

parature (slika 1).

Slika 1.

B: digitalni aparat. C: prenosen digitalni aparat.

A

B C

207

http://www.kclj.si/pednevro
http://www.kclj.si/pednevro


 12  

 

tako obse

digitalni aparat za snemanje zunaj IKN, predvsem v enotah intenzivne terapije in za diagnozo 

 

 

 Leta 1995 je OSET imenovala komisij

ga je OSET sprejela 17. aprila 1999, naslednje leto (2000) pa je bil ta dokument kot dogovor 

for Electrophysiological Tehnology. Tudi IFCN  je objavila svoje standarde za digitalno 

-ja. Objavljeni so bili v  posebni izdaji revije 

Electroencephalography and Clinical Neurophysiology leta 1999. 

  

 prednosti nove tehnologije:  

 

 

 

 

 

  

-ja  (slika 

2);   

 

 

 programiranje naknadnih poljubnih nestandardnih prevezav elektrod oz. programov (npr. 

vhoda); 

  

 d
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-krat 

cen

jo podpira okolje Windows npr. magnetni trak, DVD;

ga metra ozke police (slika 3);

sistema);

urediti posvete ali branje na daljavo. Kot 

opremljen laboratorij (telemedicina);

pouk za asiste

Slika 2.

prikaz in lokalizacijo ostre aktivnosti.

PROGRAM 1 PROGRAM AV PROGRAM 3
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Slika 3. Arhiv EEG-posnetkov, narejenih na  IKN od novembra 1996 do septembra 2001, to 

-

minutni posnetek je velik 30 Mb. 

Vendar pa ima tudi tako imenitna tehnologija svoje pomanjkljivosti in slabosti, ki se 

jih moramo zavedati.

Med temi so:

ostra aktivnost zaradi pretvorbe v digitalno obliko lahko izgubi ostre konice;

izvor

-

vpliva 

zapisov;
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nekaj letih ta pomanjkljivost odpravljena).

ave med 

Bistvene so naslednje zahteve:

aparat mora delovati v okolju Windows;

zaslon mora biti najmanj 19-

izdelovalec mora prevzeti

zagotovljen mora biti dober servis.

Za snemanje EEG-

-

asis

kih pojavov;

znanje o prevezovanju posnetkov;

spretnost s tipkovnico 

Ob prehodu na digit

uvedbe d
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in izvide (slike 4-12) .

Slika 4. Stran normalnega EEG-posnetka. Poleg EEG-zapisa je razvidna vezava elektrod, pa 
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Slika 5. -

izvida. Za zgled predstavljava izbiro opisov stanja preiskovanca in opisov EEG-posnetka. Po 

preiskovanec 

pomirjevala ali uspavala ali relaksantne snovi, ki jo dobi preiskovanec pred ali med 

sodelovanju, o morebitnih spremembah na glavi, ki motijo postavitev elektrod, in uporabljene 

OPOMB
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Slika 6. Primer izvida normalnega EEG-

del vsebuje rubrike o preiskovancu in posnetku. Spodnji del je zdravnikova interpretacija 

posnetka (s slike 4).
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Slika 7. Stran EEG- in posttravmatsko 
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Slika 8. Zgled izpolnjevanja dela obrazca z rubrikami o razmerah snemanja, stanju 
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Slika 9. Izvid za napotnega zdravnika (o posnetku s slike 7).
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Slika 10. Stran EEG-

so izraz mehanske aktivnosti srca 
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Slika 11.

mbi na glavi in o opravljenem predpisanem 
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Slika 12. Izvid o posnetku s slike 10. Napotni zdravnik iz enote intenzivne terapije ga je prejel 

poudarimo prednost digitalne tehnologije glede 

zahteva ogromno dragega prostora, ki ga je treba varovati po novih predpisih o zaupnosti 
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Slika 13.
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SKLEP

predek. Arhiv EEG-

zapisovalnega medija nam je hitro povrnila razmeroma visoko nabavno ceno. 

Med opisan

ZAHVALA

Z
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Spremna beseda h knjižici "Elektrofiziološke značilnosti spanja" 
avtoric Polonce Klinar in Lidije Kolnik

Spanje je še vedno ena izmed manj raziskanih fizioloških aktivnosti, saj se njenim
mehanizmom in pomenu s sedanjimi raziskovalnimi metodami lahko le prib-
ližamo: spanje in dogodke med njim opredeljujemo s poligrafsko analizo, pri
kateri hkrati in neprestano snemamo več bioloških aktivnosti spečega preiskovanca.
Na Inštitutu za klinično nevrofiziologijo SPS Nevrološke klinike Kliničnega centra
v Ljubljani že 8. leto potekajo poligrafske analize spanja. V začetku so bila snema -
nja le občasna, v zadnjih letih pa so postala ena izmed rutinskih nevrofizioloških
preiskav. Kakovost poligrafskih posnetkov je odločilna za pravilno analizo in
nadaljnjo diagnostično obdelavo ter zdravljenje preiskovancev; zato je delo
nevrofiziološke asistentke oziroma asistenta v somnološkem laboratoriju tako
pomembno. Celonočno spremljanje bolnika, ki obsega skrb za njegovo dobro
počutje v tujem okolju, natančno opazovanje in opisovanje vseh dogodkov med
njegovim spanjem in hkrati skrb za pravilno delovanje naprav, prepoznavanje arte-
faktne aktivnosti in pravočasno ukrepanje proti njenim vzrokom - vse to ni lahko
delo. Seveda je tudi zanj znanje osnovni pogoj, izkušnje pa nepogrešljive.
Pričujoča knjižica - namenjena nevrofiziološkim asistentom in asistentkam - na
nazoren način in z lepo slovensko besedo prikazuje značilnosti posameznih obdo-
bij spanja in natančno opisuje polisomnografijo ter delo v somnološkem labora-
toriju. Gotovo jo bodo z zanimanjem prebirali tudi drugi slovenski strokovnjaki, ki
se želijo seznaniti s to nevrofiziološko temo, in morda bo koga spodbudila, da se
bo odločil za to izredno zanimivo delo.
Izid knjižice in vabilo, naj ji napiševa uvodne stavke, želiva izkoristiti tudi kot
priložnost, da se zahvaliva vsem nevrofiziološkim asistentkam na Inštitutu za kli -
nično nevrofiziologijo, ki so z veseljem sprejele izziv napornega nočnega dela in
pripomogle, da so sanje o slovenskem Somnološkem laboratoriju postale
resničnost.

asist. mag. Leja Dolenc Grošelj dr. med.
prof. dr. David B. Vodušek, dr. med.
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Življenje naše pa je sen samo.
Izkušnje tudi to mi povedo,

da se ljudem le sanja, ko žive,
o tem, kar so, dokler se ne zbude. 

Kaj je življenje? Senca je slepilo;
še tisto vse utvara je mameča,

kar videti je kot največja sreča,
saj vse življenje naše je le sen

in tudi naše sanje so le sen.

Pedro Calderon de la Barca, Življenje je sen
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Spanje je stanje zavesti in ena izmed
osnovnih fizioloških aktivnosti, ki je
potrebna za normalno delovanje
človeškega telesa. Je proces, za katerega
je značilna drugačna aktivnost višjih
ravni živčevja kot v budnem stanju, ven-
dar pomembno vpliva prav na stanje
budnosti podnevi. Umske in telesne
sposobnosti za kakovostno in vzdržljivo
delo so odvisne od nočnega spanja.
Zato je pomembno, da je nočno spanje
kakovostno in dovolj dolgo. Dejavniki,
kot so hrup, stres ali uživanje poživil
(kofein, alkohol) pred spanjem, ne do -
puščajo dobrega spanca.

Budnost in spanje se izmenjujeta v rit -
mu, ki je značilen za vsakega posa -
meznika. Pa tudi spanje ima svoj ritem:
v nekaterih obdobjih spanja so nekateri
predeli možganov neaktivni, medtem ko
so v drugih obdobjih aktivni.

ZGODOVINA SOMNOGRAFIJE

Že kmalu po tem, ko je Hans
Berger iz Jene v dvajsetih in tridesetih
letih 20. stoletja uvedel elektroence-
falografijo (EEG), so začeli snemati
možgansko električno aktivnost tudi
v spanju. Adrian in Yamagiwa sta leta
1935 obja vila, da na zatilnih predelih
v spanju ritem alfa izgine (Adrian in
Yamagiwa, 1935). Loomis in sodelav ci
so leta 1936 dokazali, da spanje ni
enolično elektrofiziološko dogajanje,
ampak se do god ki ciklično ponavljajo
(Loomis in sod., 1936). Aserinsky in

Kleitman pa sta pri spečih snemala še
elektrookulogram (EOG) in spoznala
ter leta 1953 opisala za spanje značil -
ne hitre gibe očesnih zrkel. S tem sta
pokazala, da se v spanju značilno ne
spreminjajo le grafoelementi in aktiv -
nost EEG (Aserinsky in Kleitman,
1953), ampak tudi drugo fiziološko
dogajanje. Ko sta Jouvet in Michel pri
spečih z elektromiografijo (EMG)
zapisovala še aktivnost raznih
mišičnih skupin, sta pokazala, da
spanje s hitrimi očesnimi gibi sprem -
lja mišična atonija (Jouvet in Michel,
1959).

Pred več kot 70 leti je dunajski
nevrolog von Economo na osnovi klini -
čnih opazovanj bolnikov, ki so preboleli
encephalitis lethargica (verjetno virus-
no okužbo možganov), domneval, da je
v zadajšnjem predelu hipotalamusa
(rostralni del mezencefalona) področje
za budnost, v predelu pred križanjem
optičnih živcev (na bazi prednjega dela
možganov) pa področje za spanje (von
Economo, 1930, cit. po Saper in sod.,
2001). Kasnejše raziskave so to njegovo
predvidevanje potrdile, saj je danes
znano, da predoptično jedro vsebuje
gabaergične in galalinergične nevrone,
ki so zelo dejavni med spanjem in so
zato nujno potrebni za normalno spa -
nje. V zadajšnjem delu hipotalamusa pa
so nevroni, ki izločajo oreksin/hipo -
kretin, in so pomembni zlasti za to, da
človek ostane buden. Pravilno razmerje
med budnostjo in spanjem omogoča

9
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stalna medsebojna inhibicija med
nevroni, ki spodbujajo spanje, in tisti-
mi, ki spodbujajo budnost (Saper in
sod., 2001).

MERJENJE

Snemanje poligrafske aktivnosti
spanja danes poteka po mednarodnih
standardih v laboratorijih za spanje -
somnoloških laboratorijih (slika 2).

Poligrafija pomeni hkratno sprem -
ljanje in zapisovanje več bioloških in

električnih aktivnosti (EEG, EMG,
EOG, ritem dihanja, delovanje srca...).
Ko gre za poligrafijo pri spečem
preiskovancu, se imenuje polisomno-
grafija ("poli" izhaja iz grščine in
pomeni več, "somnus" je latinska bese-
da za spanje, "grafija" pa je tudi iz
grščine in pomeni pisanje, zapisovanje).
Moderna medicinska tehnika omogoča
objektivno spremljanje in preučevanje
spanja ter ugotavljanje motenj spanja,
ne da bi motila normalen potek
preiskovančevega spanja.

10

Slika 1 Nevroni v ventrolateralnem predoptičnem jedru (VLPJ, na bazi prednjega dela
možganov), ki spodbujajo spanje, in nevroni v laterodorzalnem jedru tegmentuma (LDJT)
ter pedunkulopontino jedro (PPJ) v zadajšnjem tegmentumu, ki spodbujajo budnost (prire-
jeno po Saper in sod., 2001)
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11

Slika 2  Laboratorij za spanje: soba za preiskovanca je ločena od prostora z aparaturami za
zapisovanje poligrafskih parametrov. Videokamera neprestano snema preiskovanca, tako da
je na zaslonu mogoče opazovati njegovo gibanje v spanju.

ZNAČILNOSTI SPANJA

Spanje sestoji iz ciklusov, ki se
ponovijo 4-5-krat na noč. Vsak ciklus pa
sestavlja pet zaporednih obdobij spanja,
ki se med seboj razlikujejo po elek-
trofizioloških značilnostih. Zapisujemo
jih, nato pa opisujemo in merimo v poli-
somnografskih posnetkih. Rezultate
meritev ana liziramo in lahko prikažemo
tudi v gra fični obliki (priloga 5). Tako s
hipnogramom (slika 3) prikažemo orga-
nizacijo celotnega nočnega spanja.

Ko človek prehaja iz enega ciklusa
spanja v drugega oziroma iz budnosti
preko dremeža v plitvo in končno v glo -
boko spanje, se možganski električni
valovi značilno spreminjajo. Frekvenca
valov se z globino spanja praviloma
manjša, amplituda pa povečuje. Poleg
možganskih valov se z obdobji spanja
značilno spreminjajo še nekateri drugi
fiziološki parametri, kot so gibanje
očesnih zrkel, telesna temperatura, glo-
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bina dihanja, ritem srčnega utripa,
arterijski tlak in izločanje hormonov.

Pri zdravem odraslem človeku si
obdobja spanja sledijo v časovnem
ciklu, ki se ponoči štirikrat do petkrat
ponovi. En cikel v začetku noči traja
približno 90 minut, proti jutru pa je vse
krajši. Krajša se predvsem obdobje
globokega spanja. Prebujanje med
spanjem je povsem normalno, vendar le
če je epizodično, krajše od 30 sekund,
in ne presega več kot dva odstotka
celotnega nočnega spanja (Cooper,
1993). V starosti - pri moških po 40.
letu in pri ženskah po 50. letu - se čas
budnosti med spanjem poveča
(Nicholson 1988, cit. po Starc, 1998).

Najbolj splošna in groba delitev
spanja je delitev na obdobje živahnega
(angl. REM - rapid eye movement) in
mirnega spanja (angl. NREM - non-
rapid eye movement). Ti dve obdobji

spanja sta značilni za odrasle in otroke
po 3.-4. letu starosti in se med seboj
razlikujeta. Mirno spanje lahko delimo
na štiri obdobja spanja: prvo obdobje
ali dremež, drugo obdobje ali plitvo
spanje, tretje obdobje ali globoko spa -
nje ter četrto obdobje ali najglobje
spanje. Živahno spanje pa se pogosto
označuje tudi kot peto obdobje spanja
ali aktivno spanje ali spanje hitrih gibov
oči (angl. active sleep, REM sleep, para-
doxical sleep).

12

Slika 3  Hipnogram – organizacija celotnega nočnega spanja
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MIRNO SPANJE

Mirno spanje ima štiri obdobja: prvo
obdobje je dremež, drugo obdobje je
plitvo spanje, tretje obdobje je globoko
spanje in četrto obdobje najglobje spa -
nje. Mirno spanje je v angleških besedi -
lih označeno tudi s kratico QS (angl.
quiet sleep), 3. in 4. obdobje spanja pa
sta znani tudi kot spanje s počasnimi
valovi (angl. slow wave sleep - SWS) ali
spanje delta.

PRVO OBDOBJE SPANJA (dremež)

V encefalogramu se ritem alfa z zad-
njih predelov glave širi na sprednje pre-
dele. Več kot 50 odstotkov aktivnosti sicer
sestoji iz valov theta. Za to obdobje so
značilni prvi grafoelementi spanja, kot so
valovi na temenu, ki so glavni znak
dremeža, nastajajo pa tudi kot odziv na
kakršenkoli dražljaj (največkrat slušni).
Temenski valovi so sestavljeni potenciali
(nizkemu pozitivnemu valu sledi visok
negativen val) in imajo praviloma največjo
amplitudo ter fazni obrat pod elektrodo
Cz (v bipolarnih odvodih), razširjajo pa se
tudi do čelnih in temenskih odvodov
(Kolnik in Mir, 1998). Zasledimo jih pri
dojenčku in včasih že pri novorojenčku –
zgodnji temenski potenciali.

Kot prvi znak uspavanja se v EOG
pogosto pokažejo počasni gibi zrkel.

EMG med dremežem kaže, da je
mišični tonus amplitudno nižji kot
med budnostjo.

Prva obdobje spanja ne presega 10
odstotkov celotnega nočnega spanja
(slika 4 v sredici - dremež).

DRUGO OBDOBJE SPANJA (plitvo,
lahno spanje)

V drugem obdobju spanja v EEG-ju
prevladuje aktivnost theta, značilna
zanj pa sta dva grafoelementa - spalno
vreteno in sklop K. Prav s prvim spal-
nim vretenom se to obdobje tudi začne.

Spalna vretena so skupine sinusoid-
nih valov (frekvenca 12-14 Hz, amplitu-
da 30-50 mV, ki trajajo 0,25 do 1 s),
katerim se amplituda najprej povečuje,
nato pa upada; prav to jim daje značil-
no obliko. Prva se pojavijo na temenu,
od koder se širijo navzpred in navzad.
Ponavadi se pojavljajo na 3 minute ali
pogosteje. Rudimentarna vretena spa -
nja so vidna v EEG-ju že ob rojstvu,
bolje izoblikovana so pri treh mesecih
starosti, vendar so še neskladna in
ostanejo nesočasna do šestega oziroma
osmega meseca starosti. Amplituda in
trajanje vreten spanja se z zorenjem
večata, s staranjem odraslega pa se
manjšata (Kolnik in Mir, 1998).

Sklop K je visok dvofazen val, ki nas-
tane z združitvijo temenskega vala in
spalnega vretena. Sestoji iz začetnega
ostrega negativnega dela (temenskega
vala) in počasnega pozitivnega vala, na
katerega so naloženi hitri ritmični va -
lovi (12-14 Hz) oziroma vreteno spanja.
Kompleks K traja manj kot 0,5 s in se

13
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javlja 1-3-krat na minuto. Največjo
amplitudo ima na temenu in je lahko
tudi odsev prebujanja iz spanja, ki ga je
zmotil nespecifičen dražljaj. Zanj je
značilna tudi habituacija: zmanjša se ali
celo izgine pri ponavljajočih se kratkih
zvočnih signalih, vendar se ob spre-
membi dražljaja ponovno pojavi
(Kolnik in Mir, 1998). V zasnovi ga
zasledimo že pri dojenčku od drugega
meseca starosti naprej.

V drugem obdobju spanja so lahko
v EEG-ju nekaterih ljudi vidni tudi
po zitivni ostri zatilni valovi spanja
(angl. positive occipital sharp tran-
sients of sleep - POSTS). To so eno-
fazni valovi s frekvenco 4-5 Hz, ki se
pojavljajo zatilno obojestransko,
zvezno ali le na   k ljučno. Prvič so
opazni pri petih mesecih starosti, pri
starosti 13 do 20 let pa so zelo dobro
vidni (Kolnik in Mir, 1998).

V drugem obdobju spanja ni očesnih
gibov, EMG kaže nizek mišični tonus.

Drugo obdobje spanja pri zdravem
odraslem človeku obsega približno 50
odstotkov celotnega nočnega spanja
(slika 4 v sredici - plitvo, lahno spanje).

TRETJE OBDOBJE SPANJA
(globoko spanje)

V tem obdobju spanja je osnovna
bioelektrična možganska aktivnost
počasna in obsega od 20-50 odstotkov
aktivnosti spektra delta s frekvenco
0,75-3 Hz in amplitudo 75 μV ali več;
spalna vretena so še možna.

V EOG ni vidnih očesnih gibov, v
njem se pojavlja le motnja, ki je v bistvu
zapis počasne aktivnosti delta in srčne-
ga utripa, kot ju zaznava odvod EOG.

V EMG je vidna nizka mišična
aktivnost (slika 4 v sredici - globoko
spanje).

ČETRTO OBDOBJE SPANJA
(najgloblje spanje)

To obdobje spanja je po EOG, EMG
in EEG podobno tretjemu, vendar v
EEG več kot 50 odstotkov aktivnosti
pripada spektru delta.

Tretje in četrto obdobje pri zdravem
odraslem človeku obsegata približno 20
odstotkov celotnega nočnega spanja
(slika 4 v sredici - najgloblje spanje).

ŽIVAHNO SPANJE

To obdobje spanja ima več imen. V
slovenskih besedilih ga najpogosteje
imenujejo paradoksno spanje (angl.
paradoxical sleep - PS) ali peto obdobje
spanja, v angleških pa spanje hitrih
očesnih gibov ali spanje REM (angl.
rapid eye movement), včasih tudi
aktivno spanje (angl. active sleep - AS),
redkeje pa desinhrono spanje (angl.
desynchronised sleep - D sleep) in živa-
hen spanec (angl. activated sleep).

Za to obdobje so značilni nagli pre-
miki zrkel (od tod tudi ime spanje
REM).

Živahno spanje se pojavlja ob koncu
cikla spanja, ponavadi po obdobju

14
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globokega spanja. Normalno je latenca
petega obdobja spanja večja od 60
minut, pri raznih boleznih pa se značil-
no zmanjša (narkolepsija - manj od 10
minut, endogene depresije - manj od 30
minut). V eni noči se normalno razvrsti
štiri do pet obdobij živahnega spanja, ki
se med seboj razlikujejo po trajanju (10-
30 minut). Prvo obdobje živahnega
spanja je najkrajše, nato pa se trajanje
povečuje, pogostejša pa je tudi
aktivnost očesnih zrkel. Delež živahne-
ga spanja v celotnem nočnem spanju je
večji pri majhnih otrocih in mladost-
nikih, s starostjo pa se manjša in pri
zdravem odraslem človeku znaša 20
odstotkov (60-100 minut).

Spečega je iz živahnega spanja težje
prebuditi kot iz mirnega spanja, saj so
v tem obdobju spanja možgani "zaprti"
za zunanji svet. Med obdobjem živah-
nega spanja ni tonusa v mišicah, zlasti
ne v antigravitacijskih mišicah (mišične
akcije), dihanje je neredno. Za to
obdobje so značilni tudi drugi pojavi:
erekcije, neredno bitje srca, nihanje
krvnega tlaka in ritma dihanja.

V živahnem obdobju spanja je osnov-
na možganska aktivnost mešanih
frekvenc (ritem alfa in theta) in nizka. Na
temenu se pogosto, vendar ne vedno,
pojavljajo žagasti valovi (angl. saw tooth).
Po obliki so primerljivi va lovom alfa, ven-
dar s počasnejšim ritmom kot v budnosti,
in se prožijo v kratkih periodah v
naključnem časovnem zaporedju s
frekvenco od 2 do 6 Hz in z amplitudo od
40 do 100 μV (Kolnik in Mir, 1998).

V EOG so vidni hitri gibi zrkel, značilni
za to fazo spanja. V EMG prevladuje
mišična atonija, občasno se pokažejo
kratki mišični zgibki (angl. twitches)
(slika 4 v sredici - spanje hitrih očesnih
gibov).

Skoraj vsakdo, ki mu delamo nočno
poligrafijo in ga zbudimo v tem obdo -
bju, pove, da smo ga zmotili sredi sa -
njanja (Nathan 1988). Ni znano, ali
človek res sanja samo v obdobju živah-
nega spanja ali pa se v tem obdobju
spominja sanj iz obdobij globljega
spanja. Gotovo pa je, da se spomni
samo odlomkov sanj iz časa tik pred
prebujenjem.

15
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16

Preglednica: Elektrofiziološke značilnosti obdobij spanja pri zdravem odraslem človeku.
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Kljub izjemnemu napredku medi-
cine še na začetku 21. stoletja ne more-
mo točno odgovoriti na vprašanja,
zakaj je spanje nujni del človekovega
normalnega obstoja, kaj se dogaja med
spanjem in zakaj nekateri potrebujejo
več spanja kot drugi. Odgovore
zaenkrat še vedno dajejo le teorije, ki
temeljijo na dosedanjih raziskavah in
razmišljanjih.

Ena izmed njih, teorija učenja, razla-
ga zlasti pomen obdobja živahnega
spanja. To obdobje naj bi bilo odločilno
za pretvorbo kratkoročnega spomina
v dolgoročnega oziroma za utrjevanje
spomina (Ambrosini in sod., 1993,
Hobson 1995, oboje cit. po Starc,
1998). Raziskave na živalih so dokazale,
da se po učenju poveča delež živahnega
spanja in da pomanjkanje živahnega
spanja zavira učne sposobnosti
(Bramhan in sod., 1994, cit. po Starc,
1998). Tudi pri človeku so ugotavljali,
da je pomnjenje boljše pri tistih
preiskovancih, ki spijo neposredno po
učenju (Nesca in Koulack 1994, cit. po
Starc, 1998). Nekateri menijo, da je
živahno spanje pomembno tudi za
brisanje spomina oziroma odstranje-
vanje neželenih podatkov (Crick in
Mitchinson 1983, cit. po Starc, 1998).
V času živahnega spanja naj bi se torej
osveževali trenutno pomembni podatki
in slabili nepotrebni, kar naj bi
možganom omogočalo varčevati s spo -
minom.

Razvojna teorija razlaga, naj bi bil
čas živahnega spanja namenjen tudi
razvoju motoričnega in senzoričnega
sistema in osvežitvi nekaterih vede -
njskih vzorcev, ki se redkeje uporabljajo
(npr. strah in agresivnost (Roffwarg in
sod., 1966, cit. po Starc, 1998)).
Pravilnost vsaj prvih dveh predvidevanj
naj bi dokazovala ugotovitev, da je
obdobje živahnega spanja ploda v ma -
ternici daljše in da obsega večji delež
nočnega spanja še pri novorojenčkih in
dojenčkih.

Razvojni teoriji je podobna teorija
vzdrževanja, ki skuša pojasniti relativno
dolgotrajnost spomina, ref leksnih in
vedenjskih vzorcev. Osvežitev spomina
naj bi omogočala aktivnost, ki izvira iz
možganskega debla v obdobju živahne-
ga spanja in aktivira višje predele mož-
ganske skorje (Starc, 1998).

17

NAMEN SPANJA
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Potrebe po spanju se spreminjajo
predvsem s starostjo, vendar so različne
tudi med vrstniki: nekdo se zbudi čil in
spočit že po štirih urah spanja, druge-
mu pa ne zadostuje niti osem ur spanja.
Z leti se potreba po spanju časovno
zmanjšuje, vendar pa mora biti spanje
rednejše, saj morebitno prikrajšanje
spanja poslabša splošno počutje
močneje kot v mlajših letih.

V povprečju odrasli potrebujejo
okoli 7 ur spanja (Williams in sod.,
1993) ali približno tretjino dneva, kar
naj bi zadostovalo za 15 do 16 ur
dnevnih aktivnosti (Starc, 1998). Tako
imajo usklajen ritem budnosti in span-
ja 8-16-8-16. Na trajanje spanja vplivajo
notranji dejavniki (cirkadiani ritem -
trajanje spanja je odvisno od časa v dne -
vu, ko gre človek spat) in zunanji
dejavniki (izpostavljenost hrupu, tem-
peratura okolja, dnevna aktivnost itd.).
Za dobro počutje je treba spati dovolj
dolgo in odhajati v posteljo približno
ob isti uri oziroma poskrbeti za to, da je
spanje redno. Ljudje, ki imajo neredno
nočno delo oz. pogosto menjajo
delovni čas (npr. zdravstveno in letalsko
osebje), delujejo proti svojemu
biološkemu ritmu. Zato imajo pogosto
težave s spanjem: ne morejo zaspati, ne
morejo dovolj dolgo spati, se pravočas-
no zbuditi in/ali vstati spočiti in nas-
pani. Nereden spanec in potovanje
preko časovnih pasov povzročita mot-
nje cirkadianega ritma in zato tudi
motnje spanja (Kronauer, 1994).

Pomanjkanje spanja lahko oslabi
imunski sistem (Moldofsky in sod.,
1989, Dinges in sod., 1995, Irwin in
sod., 1996, vse cit. po Starc, 1998).

Za kakovosten spanec je torej zelo
pomembna higiena spanja (redno spa nje;
zadostno spanje; spanje v primernem okolju
- mir, temperatura okolja, vlažnost,
osvetlitev/zatemnitev, primerno ležišče itd.).

18

POTREBE PO SPANJU

ZLATA PRAVILA ZA DOBER
SPANEC

(Dolenc, 1997)

* stalna ura uspavanja in prebujanja
* izogibanje fizičnim dejavnostim in

vroči kopeli tik pred spanjem
* fizična dejavnost v popoldanskih urah
* srednja temperatura in vlažnost spal-

nega prostora
* popolna tema med spanjem
* izogibanje težkemu ali prelahkemu

večernemu obroku, večernemu pitju
alkoholnih in poživljajočih pijač 

* popoldne je dopustno le kratkotrajno
spanje

* ob nočnem ali jutranjem prebujanju
je treba zapustiti posteljo

* postelja je namenjena izključno spanju
* izogibanje hrupu v spalnem prostoru

(televizija ne sodi v spalnico)
* čez dan se je treba udejstvovati na

sončni svetlobi
* tiho, sproščeno in ne presvetlo okolje

zvečer
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Arhitektura spanja se značilno
spreminja skozi življenjska obdobja;
drugačna je ob rojstvu kot v otroški
dobi, drugačna pri mladostniku kot pri
odraslem, povsem svoje značilnosti pa ji
prinese tudi starost.

Zdrav donošen otrok - novorojenček v
prvih treh mesecih povprečno skupaj
prespi 15-17 ur na dan, kar sta približno
dve tretjini dneva. Obdobje budnosti se pri
novorojenčku izmenjuje z obdobjem spa -
nja na tri do štiri ure, naključno preko
dneva in noči. Že v starosti enega meseca se
nočno spanje podaljša (Coons in
Guilleminault, 1984). Spanje pri novoro-
jenčkih in dojenčkih sestoji iz dveh obdobij:
mirnega spanja (ang. quiet sleep - QS) in
aktivnega spanja (ang. active sleep - AS)
(Aserinsky in Kleitman, 1955; Kleitman in
Engelman, 1955; Parmelee in sod., 1961;
Parmelee, 1961, cit. po Williams in sod.,
1994). Znano je tudi, da novorojenčki in
dojenčki zaspijo neposredno v aktivno
spanje, medtem ko je to spanje pri odraslih
zaključno obdobje enega cikla; ta poseb-
nost se ohrani le do tretjega meseca
starosti.

Mirno spanje je podobno mirnemu
spanju odraslega: EEG sestoji iz počas-
nih, visokih valov, na katere so
naloženi hitrejši ritmi. Ta vzorec se
izmenjuje s periodami nižjih, mešanih
frekvenc, kar imenujemo izmenjalni
vzorec (fr. tracé alternant).

Aktivno spanje je po značilnostih
enako živahnemu spanju odraslega. V

EEG so 4- do10-herčni valovi srednjeve-
likih in majhnih amplitud (Williams in
sod., 1994). Dihanje je neredno in hitre-
jše, veliko je telesnih gibov. Aktivno
obdobje spanja naj bi obsegalo od 35-80
odstotkov spanja (Roffwargin in sod.,
1964, Petre- Quadens, 1966, cit. po
Gökcebay in sod., 1994), vendar se njegov
delež v prvih šest mesecih življenja naglo
zmanjšuje na 30 odstotkov, koliko znaša
tudi v otroštvu (Williams in sod., 1994).

Pri starosti enega leta je arhitektura
spanja že močno podobna arhitekturi
spanja v odrasli dobi. Delež živahnega
obdobja spanja znaša 30 odstotkov celotne-
ga spanja in se nadaljnjih 10-15 let krajša.

Globoko spanje (3. in 4. obdobje) pri
majhnih otrocih (starih 3-5 let) obsega
20-30 odstotkov vsega spanja. Delež
globokega spanja se povečuje do 20-
tega leta starosti, nato pa začne s
starostjo upadati. Dnevne potrebe po
spanju znašajo približno 10-11 ur.

V mladostniškem obdobju se izoblikuje
arhitektura spanja, ki je nato značilna za
odraslo dobo. Potrebe po spanju znašajo 7-9
ur. Pri mladostnikih je pogosta čezmerna
dnevna zaspanost - ČDZ (ang. excessive day-
time sleepiness - EDS). ČDZ je posledica
številnih dejavnikov, kot so
socialno/družbeno/družabno udejstvovan-
je/delovanje, učenje, športne in dru žabne
aktivnosti v poznih večernih urah ipd.

Pri starejših od 60 let se poveča delež
prvih dveh obdobij spanja in zmanjša
delež globokega spanja (3. in 4. obdobje).

19

SPANJE V RAZLIČNIH ŽIVLJENJSKIH OBDOBJIH
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Potrebe po spanju se zmanjšajo na 6 ur
dnevno. Prvo obdobje spanja se poveča za
8-15 odstotkov, tretje in četrto obdobje
spanja pa se zmanjšata na 6 odstotkov
(Williams in sod., 1994). Delež živahnega
spanja se tudi nekoliko zmanjša, vendar
ne pomembno. Pogostejša so kratka pre-
bujanja iz spanja, ki so lahko posledica
raznih motenj spanja (apnea v spanju,

sindrom nemirnih nog itd.) ali pa se
pojavijo neodvisno. Motnje spanja so
v tem življenjskem obdobju pogoste. So
posledica raznih psihiatričnih stanj
(anksioznost, depresije), organskih bo -
lezni in njihovih simptomov (kronične
bolečine), sprememb cirkadianega ritma
ali uživanja zdravil. V EEG v spanju so
vidni značilni nižji počasni valovi.

20

Slika 5  Polisomnografija - preiskovanec ima na več delih telesa pritrjene elektrode, ki odje-
majo električne potenciale raznih bioloških aktivnosti spečega preiskovanca: možgansko
aktivnost, srčno aktivnost, mišično aktivnost, gibe očesnih zrkel, dihanje, telesno tempera -
turo, gibanje telesa ipd.

POLISOMNOGRAFIJA
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Polisomnografija je metoda, s katero
preučujemo več bioloških aktivnosti
spečega preiskovanca, kot so EEG,
EMG, EOG, dihanje, delovanje srca idr.
(Dolenc, 1998). Spremljanje in zapiso-
vanje bioloških aktivnosti omogoča
interpretacijo obdobij spanja pri
človeku in ugotavljanje morebitnih
motenj spanja.

STANDARDI POLISOMNO-
GRAFSKEGA SNEMANJA

Snemanje spanja poteka po pri-
poročilih oz. "standardu", ki sta ga leta
1968 postavila Rechtschaffen in Kales.
Za odjemna mesta določimo kanale;
parametre, kot so ojačenje, frekvenčne
meje in hitrost zapisa, pa nastavimo
tako, da ustrezajo snemani biološki
aktivnosti (priloga 1).

Električna možganska aktivnost je
glavni parameter poligrafije. Postavitev in
vezava elektrod sta izpeljani iz mednarod-
nega sistema 10-20, ki ga je predlagala
Mednarodna federacija za elektroence-
falografijo in klinično nevrofiziologijo
leta 1958 (Jasper, 1958). Elektrode so na
glavi površinsko nameščene od naziona
do iniona ter od desnega do levega
zunanjega sluhovoda v medsebojnih
presledkih 10 in 20 odstotkov med
posameznimi točkami. Za določanje
arhitekture in kontinuitete spanja je po
standardu nujna vsaj uporaba elektrod
C3 in C4 z referenčnima elektrodama na
mastoidih (A1, A2). S takšno namestitvijo
elektrod dobimo vse grafoelemente, ki so

pomembni za določanje obdobij spanja,
prav v osrednjem predelu; hkrati pridobi-
mo za analizo spanja optimalne ampli-
tude signala, ki jih omogoča velika raz-
dalja med elektrodama; motnje ki jih
povzročajo očesni gibi med živahnim
obdobjem spanja, se ne prenašajo v osred-
nji predel; ob uspavanju se možganska
aktivnost alfa razširi iz zadajšnjih v spred-
nje odvode; počasna aktivnost delta, ki je
značilna za globlje stopnje spanja, se
pojavi najprej v sprednjih predelih.
Bolnikom, ki imajo osnovni ritem alfa
slabo oblikovan, namestimo za lažje
odkrivanje določitev uspavanja in reakcij
prebujanj še dodatne zatilne elektrode
(O1-A2, O2-A1). Še več elektrod namesti-
mo na glavo človeku z epilepsijo ali para-
somnijo (patologija, ki se kaže le med
spanjem - hoja v spanju, nočne more,
govor v spanju itd.) in takrat, ko je v dife -
rencialni diagnostiki možna epilepsija.
Glede na patologijo, ki jo iščemo,
uporabljamo različne vezave, ki so izpe -
ljane iz mednarodnega sistema 10-20.
Ponavadi dodamo elektrode Fp1, Fp2,
T3, T4, O2 in O1 oz. uporabimo vezavo
po programu Grey-Walter (slika 6).

Pri umerjanju biološke možganske
aktivnosti mora biti preiskovanec
sproščen in z zaprtimi očmi. Sledi odpi-
ranje in zapiranje oči, kjer opazujemo
reakcijo ritma alfa.

Električna aktivnost zrkel oziroma
natančna analiza očesne aktivnosti med
spanjem je nujna za natančno analizo

21
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obdobij spanja. Počasni očesni gibi so
pomembni za določitev uspavanja, hitri
pa za določitev obdobja živahnega
spanja. Gibi vek opredeljujejo budnost,
saj jih v drugih stanjih zavesti ni.
Zaznavanje očesnih gibov je možno
zaradi potencialne razlike med elek-
trično nevtralno roženico in negativno
mrežnico (Dolenc, 1998). Z elektroda-
mi, ki so nameščene na površini kože
v bližini oči, lahko zato ob gibanju zrkel
zaznamo potencialno razliko med
roženico in mrežnico glede na refe -
renčno elektrodo (A1). Rechtschaffen
in Kales priporočata, naj bi za snemanje
vertikalnih in horizontalnih očesnih
gibov elektrodi namestili ob zunanja
kota očesnih rež, in sicer na eni strani
1 cm nad kot, na drugi pa 1 cm pod kot
(Rechtschaffen in Kales, 1968). Obe
elektrodi ob očeh sta vezani na isto re -
ferenčno elektrodo (X1 oko-A1, X2
oko-A1 ali X1 oko-A2, X2 oko-A2).
Priporočena je uporaba iste referenčne
elektrode kot za odjemanje možganske
aktivnosti, ker tako dobimo gibe zrkel
v obratni fazi od faze aktivnosti EEG.
To pa nam pomaga izključevati in pre-
poznavati motnje očesnih gibov.
Umerjanje odvoda očesnih gibov pote-
ka tako, da preiskovanca prosimo, da
oči odpre in zapre, pogleda v desno, v
levo, navzgor in navzdol ter vse to skrb-
no označimo na posnetku.

Električna aktivnost mišic brade (m.
submentalis) je pomembna za določa nje
mišičnega tonusa, ki se močno zmanjša
v obdobju živahnega spanja oz. je za to

obdobje spanja značilna mišična ohlap-
nost. Na mišice brade namestimo tri
elektrode (X1, X2, X3), med katerimi so
možne različne vezave. Aktivni sta le dve
elektrodi, tretja je nadomestna. Za kali-
bracijo EMG mišic brade zaprosimo
preiskovanca, naj stisne zobe in nato
nekoliko odpre usta. Pri diagnostiki
motenj spanja, ki so posledica sindroma
nemirnih nog in periodičnih gibov udov
v spanju, pa elektrode za odjemanje
mišične aktivnosti med spanjem names-
timo tudi nad sprednjo golensko mišico
(m. tibialis anterior) in nad deltoidno
mišico nadlakti (m. deltoideus).

22

Slika 7  Vzrok nespečnosti so pogosto peri-
odični gibi udov v spanju. Elektrode names-
timo nad sprednjo golensko mišico in tako
odkrijemo morebitno povečano mišično
aktivnost.
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Med spanjem spremljamo in zapisujemo
še druge biološke funkcije, ki določajo
posamezna obdobja spanja in pomagajo pri
diagnosticiranju morebitnih motenj spanja:
srčni utrip (EKG), ritem dihanja, oksigenira-
nost arterijske krvi, delamo pletizmografijo
penisa (za opredelitev impotence), spreml-
jamo nihanja telesne temperature in izloča -
nje hormonov med spanjem.

Srčna frekvenca se menja pri številnih
bolezenskih spremembah, ki se kažejo v
spanju (npr: apneje v spanju, motnje
srčnega ritma v obdobju živahnega spanja,
razne parasomnije, panič ne atake, epilep-
tični napadi). Elektrode za odjemanje
EKG lahko namestimo na več mest, naj-
pogosteje pa uporabimo le dve elektrodi,
ki ju nalepimo na notranji strani zapestij
ali pa na levo in desno stran prsnega koša.
Takšna namestitev je zelo preprosta, a
zanesljiva. Umerja nje biološkega elek-
tričnega signala je individualno.

Dihanje med spanjem spremljamo
bodisi tako, da preiskovancu namesti-
mo okoli prsnega koša in trebuha dva
odjemnika v obliki trakov in z njima
zapisujemo raztezanje (spreminjanje
obsega) trupa ali pa tako, da mu pod
nos pritrdimo posebno elektrodo, ki
zaznava razliko med temperaturo izdi-
hanega in vdihanega zraka.

Odjemnika v obliki trakov delujeta po
načelu spremembe električne upornosti
med raztegovanjem traku: ob vdihu se
trak raztegne, nastane sprememba
upornosti, ki se z Wheatsonovim
mostom spremeni v električni signal.
Jakost električnega toka je v obratnem

sorazmerju z dolžino traku. Z enim
trakom merimo spremembe obsega
prsnega koša, z drugim pa trebuha.
Običajno se pri zdravem trebuh giblje

23

Slika 8  Spremljanje dihanja: z razteznima
trakovoma okrog prsnega koša ali trebuha
ali pa z merjenjem temperature zraka, izdi-
hanega skozi nosnice ali usta, s posebno
elektrodo, pritrjeno pod nosom ali nad usti.

Slika 6. Preiskovancu, pri katerem išče-
mo nepravilnosti v možganski električni
aktivnosti, ki se kažejo le med spanjem,
namestimo na glavo več elektrod (EEG v
vezavi Grey-Walter). Štiri slike na nasled-
njih straneh kažejo bioelektrično aktivnost v
budnosti, v plitvem lahnem, v najglobjem
spanju in v obdobju živahnega spanja.
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hkrati s prsnim košem, kar se pokaže
tudi na posnetku. Pri raznih patoloških
stanjih je lahko tonus trebušne prepone
ali pa dihalnih mišic zmanjšan; ob tem
nastane paradoksni tip dihanja, ko gibi
prsnega koša in trebuha niso več sočasni.
Poleg tega se spremeni tudi amplituda
gibanja (Dolenc, 1998).

Temperatura izdihanega zraka je
osnova za kakovostno oceno pretoka
zraka: izdihani zrak je toplejši od zraka
v okolici, sprememba v temperaturi se
prevede v spremembo električnega
potenciala, ta pa se neposredno zapiše
na poligrafu (Dolenc, 1998). Uporablja -
mo senzor, ki ga namestimo pod obe
nosnici in nad usta.

Umerjanje signala dihanja je indivi -
dualno. Bolnika zaprosimo, naj sprva
diha normalno, nato globoko. Istočas -
no tudi preverimo, če je gibanje trebuha
in prsnega koša sočasno.

Vsebnost kisika v arterijski krvi meri-
mo pri preiskovancih s kako motnjo
dihanja. Zaznavalo namestimo na uho
ali prst. Deluje na osnovi različne
absorpcije infrardeče svetlobe v krvi
z oksigeniranim in reduciranim hemo -
glo  bulinom (Severinghaus, Kelleher
1992, cit. po Dolenc, 1998).

Fiziološke parametre, ki so podrob-
neje opisani, pri snemanju spanja
spremljamo pogosto, druge, ki so v
besed ilu le omenjeni, pa redko.

HITROST POSNETKA IN ENOTA
ANALIZE

Standardna hitrost zapisa pri poli-
somnografiji je 10 mm/s. Enota analize
je ena stran, kar je 30 sekund zapisa.
Vsako enoto je mogoče analizirati kot
eno obdobje spanja, vsaj polovica enote
mora pripadati obdobju spanja, za
katero se odločimo. Ob tem moramo
vedno upoštevati pravila analize glede
na obdobje spanja, ki je pred analizira-
no enoto, in glede na tisto, ki ji sledi
(Rechtschaffen in Kales, 1968, cit. po
Dolenc,1998).

ELEKTRODE

Pri polisomnografiji uporabljamo
naslednje elektrode:
� elektroencefalografsko kapo

z elektrodami, nameščenimi po med-
narodnem sistemu 10-20, kadar sne-
mamo spanje pri človeku z epilepsijo
ali parasomnijo in če iščemo morebit-
na žarišča spremenjenega delovanja
možganskih celic, za kar je treba več
elektrod (slika 8) (program spanje
Grey-Walter, priloga 1)
� skledičaste cinkove elektrode (pri

diagnosticiranju disomnij), ko jih nameš -
čamo in vežemo po programu spanje
(priloga 1): elektrodi C3 in C4 za odje-
manje možganske električne aktiv nosti;
elektrodi A1 in A2 na mastoidu kot refer-
enčni in tudi elektrodi za očesne gibe.
Enake elektrode uporabljamo za odje-
manje mišične aktivnosti (mišice na
bradi, sprednja golenska mišica).

26
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� ploščate elektrode iz prevodne
gume ali samolepilne elektrode, ki jih
namestimo parasternalno za odjemanje
EKG in EMG več mišic
� elektrode v obliki širokih trakov

za detektiranje dihanja v višini prsnega
koša in trebuha
� elektrode za zaznavanje spre-

membe med temperaturo vdihanega in
izdihanega zraka; namestimo jih pod
nosnici ali nad usta.

Namestitev elektrod je odvisna od pro-
grama oziroma od tega, katere biološke
parametre nameravamo spremljati in
zapisati pri spečem preiskovancu.

Preisko vanec naj pride na snemanje s
sveže umitimi lasmi. Področja kože,
kamor bomo namestili elektrode,
podrgnemo z brusno kremo, električni
stik kože z elektrodo pa izboljšamo še z
elektrodnim gelom. Pri snemanju po pro-
gramu spanje Grey Walter na glavo
namestimo kapo z elektrodami in po
običajnem postopku vtremo elektrodni
gel med kožo in elektrode.

Pred začetkom polisomnografskega
snemanja je treba vedno preveriti imped-
anco elektrod za odjemanje EEG, EOG in
EMG. Impedanca mora biti manjša kot
5 kW, zelo pomembno pa je tudi, da je na

27

Slika 9. Več odvodov možganske električne aktivnosti imamo na voljo, ko preiskovancu namestimo
kapo, ki ima že vgrajene elektrode.
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vseh elektrodah približno enaka. Ko je
zadoščeno vsem tem pogojem, sledi
biološka kalibracija odjemnih signalov.

Po končanem snemanju poskrbimo za
higieno elektrod: za 20 minut jih potopi-
mo v razkužilo, nato pa jih temeljito očis-
timo z mehko krtačko in osušimo.

PROTOKOL SNEMANJA

Preiskovanca, ki je napoten na poli-
somnografsko snemanje, najprej pregle-
da zdravnik nevrolog v somnološki
ambulanti. Na podlagi anamneze in
kliničnega statusa (splošni status,
nevrološki status, izvid otorino-
laringološkega pregleda) se zdravnik
odloči, katere parametre bomo sprem -
ljali s polisomnografijo. Izbere tudi
program snemanja, ki naj bi mu v pos-
netku bioloških in elektrofizioloških
aktivnostih (delovanje srca, dihanje:
prsno, trebušno, skozi nos ali usta,
izločanje hormonov…) s kar največjo
verjetnostjo razkril spremembe in s tem
pomagal morda tudi določiti vzrok bol-
nikovih težav. Z načrtom snemanja sez-
nani tako preiskovanca kot nevrofizi -
ološkega asistenta.

DOLŽINA SNEMANJA

Dolžina snemanja spanja je lahko
različna. Pri rutinski nočni polisomno-
grafiji lahko zaključimo snemanje po
spontanem jutranjem prebujanju ali pa
preiskovanca zbudimo. Najboljše je, če se
spanje snema 8 ur, minimalni čas sne-
manja pa je 6,5 ur. Kadar snemamo spa -

nje pri preiskovancu s sumom na epilep-
sijo, poligrafsko snemanje nadaljujemo še
pol ure po preiskovančevem prebujanju.

SOMNOLOŠKI LABORATORIJ

Snemanje spanja v somnološkem
labo ratoriju mora potekati v okolju, ki je
za preiskovanca čim manj neobičajno in
čim bolj prijazno. Soba s posteljo za
preiskovanca naj bi čim manj spominjala
na bolnišnično sobo. Zaželena je dnevna
svetloba. Imeti mora omaro za shranje-
vanje dnevne obleke, nočno omarico,
svetilko in v bližini sanitarije. Postelja
mora biti udobna. Zelo pomembne so
zvočna izolacija, stalna sobna temperatu-
ra in primerna vlažnost prostora.

Preiskovanec mora priti na snemanje
s sveže umitim lasiščem, v udobnem
oblačilu in s pripomočki za osebno
higieno. Pred nočnim snemanjem
preko dneva ne sme spati, uživati ne
sme kave ali drugih poživljajočih sred-
stev, hipnotičnih in anksiolitičnih
zdravil pa ne sme uživati vsaj 14 dni
pred polisomnografskim snemanjem.

Preiskovanec je v sobi sam, asistent
je v sosednji sobi, kjer potek spanja
spremlja na zaslonu, po zvočni sliki,
snemani z videokamero s pomočjo
infrardeče razsvetljave, in po zapisih
bioelektričnih aktivnosti.

VLOGA NEVROFIZIOLOŠKE ASIS-
TENTKE ALI ASISTENTA

Celonočna polisomnografija zahteva
izkušenega, medicinsko in tehnično
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usmerjenega ter izobraženega nevro -
fiziološkega asistenta, ki mora biti sam
kos tudi nepredvidenim in nevsakdanjim
okoliščinam snemanja. Zdravnik nevro -
log, ki je predpisal polisomnografsko sne-
manje spanja, mu pojasni načrt in poda
navodila za snemanje. Asistent pred sne-
manjem še sam razloži preiskovancu,
kako bo potekalo snemanje, nato pa mu
namesti elektrode. Ko preiskovanec leže v
posteljo, elektrode priključi na predojače-
valnik, zagotovi pravilnost povezav glede
na program ter nastavi parametre odjem-
nih kanalov v računalniku. Ko začne
delati posnetek (ki se shranjuje na

obsežen računalniški medij), na njem
računalniško označi začetek. Med sne-
manjev v teku noči sproti zapisuje vsa
dogajanja, svoja opažanja, morebitne
zaplete in prekinitve snemanja, na
zaslonu pa budno spremlja tudi tekoči
zapis. V posnetku označi tudi konec sne-
manja, s čimer omogoči avtomatsko raču-
nalniško analizo posnetka.

POTEK NOČNEGA SNEMANJA

Nočno snemanje spanja delamo pri
preiskovancih s sumom na kako
intrinzično motnjo spanja (narkolepsi-

29

Slika 10   Preiskovanec leži v popolni temi, saj je infrardeča razsvetljava vidna le za
videokamero, postavljeno nad ali ob posteljo. Njen objektiv zajema vso posteljo ali pa mu
vidni kot zožimo in ga usmerimo samo določen predel telesa - največkrat glavo.
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ja, sindrom Kleine-Levin), parasomnijo,
epilepsijo in pri ljudeh s somatskimi
boleznimi, ki povzročajo motnje spanja.

Preiskovanec pride na nočno snemanje
eno uro pred svojim običajnim odhodom
v posteljo. V tej uri ga nevrofiziološki asis-
tent seznani s predvidenimi dogodki
v pri hajajoči noči: pove mu o namestitvi
elektrod, o poteku, začetku in koncu sne-
manja. Preiskovanec poskrbi za svojo
večerno toaleto, seveda pa mu zagotovi-
mo možnost odhoda v stranišče v kate -
rikoli uri noči. Tik preden leže v posteljo,
vsak preiskovanec (ne glede na vrsto mot-
nje spanja) izpolni Lestvico zaspanosti
(Stanford Sleepiness Scale) (priloga 2), ko
pa se namesti v postelji, mu asistent

poveže odjemne elektrode s predojačeval-
nikom, preveri impedanco elektrod ter
opravi umerjanje bioloških odjemnih si -
gnalov (slika 10).

Začetek snemanja asistent označi na
posnetku s simbolom ugasnjene luči,
v po  seben obrazec pa vpiše čas začetka
snemanja. Med snemanjem vanj vpisuje
svoja opažanja in dogodke (preiskovančev
odhod na stranišče, njegovo prošnjo po
pijači in podobno - priloga 3). Ko se
preiskovance sam zbudi ali pa preteče
dogovorjeni čas snemanja in ga zbudi
asistent, asistent na posnetku označi
konec snemanja s simbolom prižgane
luči. Čas končanja snemanja vpiše tudi v
ob razec. Preiskovanec po končanem sne-

30

Slika 11 Vse odjemne elektrode imajo tako dolge žice, da se preiskovanec lahko med spanjem
neovirano obrača. Povezane so s predojačevalnikom, ki je nameščen ob zglavju postelje.
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manju izpolni še Vprašalnik o spanju (St.
Mary's Hospital Medical School, London
- priloga 4).

POTEK DNEVNEGA SNEMANJA

Dnevno snemanje je nadaljevanje
nočnega snemanja, in sicer pri preisko-
vancih z disomnijami (narkolepsija,
idiopatska hipersomnija, apneje v spa -
nju, itd.). Delamo dva dnevna testa: test
uspavanja in test budnosti.

Test uspavanja najpogosteje uporab -
ljamo za diagnosticiranje disomnij. Test
srednje latence uspavanja - TSLU (ang.
mean sleep latency test - MSLT) vedno
delamo na dan po nočnem polisomno-
grafskem snemanju, sicer je brez vredno -
sti. Pri TSLU snemamo tri biološke
aktivnosti: EEG (le z dvema elektrodama,
C3 in C4, vezanima na mastoida), EOG,
EMG. Test je treba narediti petkrat,
ponovimo ga na vsaki dve uri. Dolžina
vsakega testa je 20 minut. Preiskovanec
med snemanjem leži v postelji, v temi, v
mirnem in tihem okolju, ki omogoča
pogoje za nemoteno spanje, in pred
vsakim snemanjem izpolni Lestvico zas-
panosti (Stanford sleepiness scale - SSS).
Če preiskovanec med testom zaspi, sne-
mamo še 15 minut po začetku spanja.
Prvi test naredimo dve uri po preisko-
vančevem prebujenju iz nočnega spanja
(če se preiskovanec zbudi po polisomno-
grafskem snemanju ob šesti uri zjutraj,
prvi TSLU opravimo ob osmih zjutraj,
ostale štiri pa nato na vsaki dve uri.).
Preiskovanec v premorih med testi ne
sme spati in ne sme uživati zdravil ter psi-

hoaktivnih snovi. Pri vsakem testu pose-
bej določamo latenco uspavanja, nato pa
izračunamo srednjo latenčno vrednost
vseh petih testov skupaj. Test je pozitiven
za nenormalnost, če je poprečna latenca
uspavanja krajša od 7 minut (mejni vred-
nosti sta 7 in 12 minut), normalne vred-
nosti testa pa so, kadar poprečna latenca
znaša več kot 12 minut. Pri TSLU ugo-
tavljamo tudi morebitno število uspavanj
neposredno v živahno obdobje spanca.

Pri testu srednje latence budnosti - TSLB
(ang. maintenance of wakefulness -
MWT) pa preiskovancu naročimo, naj
ostaja čim dalj časa buden v postelji, in
merimo čas, ko zmore premagovati spa -
nec. Če zaspi, ga po eni minuti zbudimo.

31
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Mednarodna klasifikacija motenj span-
ja, ki sedaj velja v somnologiji, je iz leta
1990 (ICSD - The International
Classification of Sleep Disorders) in obrav-
nava štiri področja:
�Disomnije
�Parasomnije
�Motnje spanja v povezavi z raznimi

organskimi boleznimi in psihiatričnimi
motnjami
�Predlagane motnje spanja
Disomnije so motnje spanja, pri kate -

rih je otežen začetek ali ni zagotovljena
neprekinjenost spanja; zaradi teh motenj je
človek podnevi čezmerno zaspan. Delimo
jih v intrinzične (notranje), ekstrinzične
(zunanje) motnje spanja in motnje cirkadi-
anega ritma.

Notranje motnje spanja so tiste, ki imajo
vzrok v človekovem notranjem okolju
(somatski vzrok). Teh motenj je več vrst:
�narkolepsija (čezmerna dnevna zas-

panost)
�idiopatska hipersomnija
�sindrom obstruktivne apneje
�periodični gibi udov v spanju
Zunanje motnje spanja povzročajo

dejavniki, ki izvirajo iz človekovega zuna -
njega okolja. Te motnje so:
�posledica nepravilne higiene spanja
�nespečnost zaradi alergije na hrano
�motnje spanja zaradi alkohola,
Cirkadiane motnje spanja povzroči spre-

memba biološkega ritma budnosti in span-
ja, ki ima sicer 24-urni ciklus. Nekatere
cirkadiane motnje spanja lahko povzroča
okolje (delo v izmeni, let prek časovnih

poldnevnikov - "jet lag"), lahko pa so tudi
posledica motenj v kronobioloških in
patofizioloških mehanizmih (sindrom pre-
hitevanja, zaostajanja spanja, hiperniktohe-
meralni sindrom).

Parasomnije so motnje spanja, ki so
opazne le med spancem samim, v budnem
stanju jih ne zasledimo. Pojavijo se lahko v
ča su prehoda iz enega obdobja spanja v
drugo, le v kakem posameznem obdobju
spanja ali pa se pokažejo kot obdobja bud-
nosti med spanjem, ki se jih bolnik ne zave-
da. Te motnje so: hoja med spanjem (som-
nambulizem), govor v spanju, nočna
enureza, nočne more, motnje vedenja ali
motnje srčnega ritma v obdobju živahnega
spanja, smrčanje, benigni neonatalni miok-
lonus v spanju.

Motnje spanja v povezavi z organskimi
boleznimi in psihiatričnimi stanji so
posledica osnovne bolezni. Pogoste so pri
dementnih bolnikih, bolnikih s Parkin -
sonsko boleznijo, pri ljudeh z epilepsijo, pri
astmatikih, pri ljudeh s kakim bolečinskim
sindromom, fibromialgijo itd. Spremljajo
tudi psihoze, anksioznost, panične atake in
druga psihiatrična stanja.

Predlagane motnje spanja so tiste, ki
jih še ni mogoče jasno uvrstiti, ker so pre-
malo raziskane oziroma so rezultati
dosedanjih študij še neenotni. Te motnje
spanja so: nočna hiperhidroza, motnje
spanja v povezavi z menstruacijskim ciklu-
som, motnje spanja med nosečnostjo,
laringospazem v spanju itd.

Za preučevanje in diagnostiko motenj
spanja so koristna nočna polisomnograf -

32
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ska snemanja in tudi dnevna poligrafska
snemanja, npr. test srednje latence uspa-
vanja in test srednje latence budnosti.

Človek prespi tretjino življenja.
Reden počitek je življenjskega pomena
za uspešnost njegovega delovanja.
Živčni sistem deluje v redni izmenjavi
dejavnosti in počitka in je na ta ritem
natančno uglašen.

Spanje in sanje imajo vlogo pri
ohranjanju telesnega in duševnega
ravnovesja. Ni treba, da traja dober
spanec prav določeno število ur, neka-
teri ljudje se zbudijo sveži že po nekaj
urah, drugi pa potrebujejo mnogo več
spanja. Pomembnejša od količine spa -
nja je njegova kakovost. Povprečno
nočno spanje obsega štiri ali pet spal-
nih ciklusov, od katerih vsak traja pol-
drugo uro do dveh ur in sestoji iz
zaporednega vzorca petih obdobij. Če
ta zgradba spanja ni motena, je spanje
krepčilno, zdravilno. Dobro spanje pre-
rodi organizem, obnovi celice, okrepi
imunski sistem in pripomore, da se
človek počuti duševno in telesno spočit.

Večina ljudi ima vsaj kdaj v kakem
življenjskem obdobju moten spanec.
Pogost vzrok nemirnega spanca je
napetost zaradi skrbi in nočnih misli na
težave jutrišnjega dne. Najboljša pomoč
pri kratkotrajnih težavah s spancem so
aktivne vaje in vaje sproščanja, bivanje
in telesna aktivnost na svežem zraku,
na sončni svetlobi, da se tvori hormon
melatonin, ki se izloča iz pinealne žleze

v krvni obtok, takoj ko smo v mraku ali
v temi (Kronauer, 1994). Pred spanjem
ni umestno piti poživljajoče pijače, kot
so čaj, kava, kakav ali kola; nadomestijo
naj jih pomirjevalni rastlinski čaji
(meta, melisa, verbena). Nič ni slajšega
kot miren počitek.

Motnje spanja so lahko vezane na
začetek ali nepretrganost spanja, na
nepravilnost dihanja (na primer pri
smrčanju), na porušenost ritma bud-
nost-spanje, na razne organske ali psi-
hične bolezni.

V somnološki laboratorij so
napoteni le ljudje z vztrajnimi motnja-
mi spanja, potem ko jih poprej vse -
stransko in usmerjeno natančno pregle-
da specialist nevrolog somnolog. Iz
posnetkov fizioloških parametrov,
napravljenih med nočnim spanjem,
skušamo opredeliti vrsto motnje in s
tem pomagati tudi do ukrepa, ki jo bo
najbolje preprečil.

Kakovostne posnetke bioloških in
elektrofizioloških parametrov zagotav -
ljajo le dobro znanje in bogate izkušnje.
Mnogo je dejavnikov, ki vplivajo na
potek celonočnega snemanja v labora-
toriju. Sprememba okolja, elektrode
z ži cami, naprave, kamera, negotovo
pričakovanje in stik z dotlej nepozna -
nim medicinskim osebjem so lahko za
preiskovanca tako velika neugodnost

NAMESTO ZAKLJUČKA
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ali celo stres, da se mu podre običajni
ritem (že sicer motenega) spanja. Zato
je zelo pomembno, da se osebje labora-
torija s preiskovancem kar najbolje sez-
nani, da mu zaupa, ko pride na sne-
manje in se v laboratoriju lahko sprosti,
umiri in končno tudi zaspi.

Fiziološko in električno dogajanje
zapisujemo kot krivulje, ki jih poznamo po
oblikah, po velikosti vrhov, trajanju in

frekvenci, in ki se časovno ritmično spre  -
minjajo. V te ponavljajoče se, vendar ves čas
spreminjajoče se aktivnosti se vrivajo zapisi
električnih dogajanj, ki motijo "čistost"
posnetka. Te motnje je treba čim hitreje
prepoznati in jih vešče odstraniti. Dobro
analizo opazovanih fizioloških parametrov
in nedvoumne zaključke namreč omogoča
le dober posnetek. Ta pa je tudi cilj našega
dela v somnološkem laboratoriju.

Cirkadiani ritem - imenujemo
biološke ritme pojavov (npr. menjava
stanja zavesti-budnosti/spanja, telesne
temperature, srčne frekvence, arterij -
skega tlaka, izločanje nekaterih hor-
monov,itd.), katerih perioda je približ -
no enaka dolžini dneva od 21-27 ur. 

Elektroencefalogram (EEG) - zapis
možganske električne aktivnosti.

Elektrokardiogram (EKG) - zapis
srčne električne aktivnosti.

Elektromiogram (EMG) - zapis
mišične električne aktivnosti.

Elektrookulogram (EOG) - zapis
premikanja očesnih zrkel. 

Hipnogram - prikaz organizacije
celotnega nočnega spanja.

Latenca živahnega spanja - čas, ki
preteče pred prvim nastopom živahne-
ga (petega) obdobja spanja oziroma čas
trajanja mirnega obdobja spanja pred
nastopom prvega obdobja živahnega
spanja. 

Lestvica zaspanosti - je opisna
sedemstopenjska lestvica, s katero

preiskovanec sam določi stanje zas-
panosti ali pa budnosti. Izpolni jo vsak
preiskovanec tik pred polisomnograf-
skim snemanjem. 

Mirno spanje - sem prištevamo štiri
obdobja spanja, ki se po elektro -
fizioloških značilnostih razlikujejo:
dremež ( prvo obdobje), plitvo spanje
(drugo obdobje), globoko spanje (tretje
obdobje) in najglobje spanje (četrto
obdobje). 

Mišična atonija v spanju - nez-
možnost mišične krčitve. 

Poligrafija - hkratno spremljanje
več različnih bioloških in električnih
aktivnosti (EEG, EMG, EOG, ritem
dihanja in srca). 

Polisomnografija - metoda kjer pri
spečem preiskovancu spremljamo
biološke in električne parametre. 

Pozitivni zatilni ostri valovi spanja
(ang. Positive Occipital Sharp
Transients of sleep-POSTS) - so eno-
fazni valovi frekvenc 4-5 Hz. Pojavljajo
se v vseh obdobjih mirnega spanja,
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največ v 2 in 3, vendar ne pri vseh
ljudeh.

Sklop K - je značilen za drugo
obdodje spanja (tudi v 3 in 4), kjer
visokoamplitudnemu negativnemu
valu sledi počasni nizkoamplitudni
pozitivni val. Izzove se ga z zbujanjem
(npr. zvok) ali nastane spontano.
Somnološki laboratorij - prostor kjer
poteka spremljanje in beleženje elek-
trofizioloških značilnosti spanja. 

Test budnosti - (ang. Maintenance
of Wakefulness test - MWT) s testom
merimo čas budnosti pred poligrafskim
snemanjem in ugotavljamo vzrok
prekomerne dnevne zaspanosti (ang.
Excessive daytime sleepiness - EDS).

Test srednje latence uspavanja
(ang. Mean sleep latency test -MSLT) -
služi za določanje latence uspavanja, ki
znaša povprečno vrednost vseh petih
merjenih latenc uspavanja preko dneva
na dve uri pogosto. Služi za ugotavlja -
nje vzrokov prekomerne dnevne zas-
panosti. 

Valovi alfa - ritmični sinusni valovi
frekvenc 8- 13 Hz, ki nastopajo v ob -
dobju budnosti in v petem obdobju
spanja v encefalogramu odraslega
zdravega človeka. 

Valovi beta - so valovi frekvenc 14
Hz in več, ki se v vretenastem vzorcu
lahko pojavljajo prek vseh odjemnih
mest v stanju budnosti. Lahko so pri -
sotni v odbodbju dremeža, drugače
med spanjem niso prisotni. 

Valovi delta - so valovi s frekvenca-
mi do 3 Hz in so normalni sestavni del
tretjega ter četrtega obdobja spanja pri

vseh starostih. Prisotnost teh valov
v bud nosti označuje bolezensko stanje. 

Valovi theta - so valovi frekvenc 4-7
Hz. Pri otrocih se pojavljajo v budnosti
in spanju. Pri zdravem odraslem se po -
javljajo v vseh obdobjih mirnega spanja. 

Valovi verteksa - značilno sestojijo
iz nizkega pozitivnega vala, kateremu
sledi visok negativen val. Pojavljajo se v
prvem obdobju spanja (dremež) nad
osrednjimi predeli glave, lahko pa so
prisotni tudi v drugem obdobju spanja.

Vreteno spanja - sinusoidni nizko -
amplitudni val treh možnih frekvenc:
14 Hz, 12 Hz in morda še 10 Hz. Je svo-
jevrstna značilnost možganske aktiv -
nosti med plitvim, drugim obdobjem
spanja. 

Žagasti valovi - se pojavijo v živah-
nem obdobju spanja v skupinah v iz -
bruhih 3-5 sekund v sprednjem osred-
njem predelu glave. 

Živahno spanje (ang. Rapid eye
movement - REM) - ali peto obdobje
spanja, kjer opazujemo hitre očesne
gibe, mišične trzljaje in nekatere
srčnožilne in dihalne spremembe z isto -
časno atonijo mišic in možgansko
neusklajeno aktivnostjo.
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PRILOGA 1 NASTAVITVE PARAMETROV RAZLIČNIH AKTIVNOSTI

Kanal Elektrode Mesto odjemanja 
Zgorna 

frekv. meja 
(Hz)

Spodnja 
frekv. meja 

(Hz)

Ozkopasovni 
filter (Hz) 

Hitrost 
(mm/s) 

1 Pg1-A1 EOG levo oko 15 0,5 50 100 10 
2 Pg2-A1 EOG desno oko 15 0,5 50 100 10 
3 25-26  100 5 50 100 10 
4 C3-A2 EEG 70 0,5 50 70 10 
5 C4-A1 EEG 70 0,5 50 70 10 

17 33-R1 Dihanje skozi nos 15 0,15 50 1000 10 
18 34-R2  15 0,15 50 1000 10 
19 36- utrip srca 30 1,5 50 100 10 

20 37- golen 120 0,5 50 100 10 

21 38- golen 120 0,5 50 100 10 

Kanal Elektrode Mesto
odjemanja 

Zgorna 
frekv. meja 

(Hz)

Spodnja 
frekv. meja 

(Hz)

Ozkopasovni 
filter (Hz) 

Hitrost
(mm/s) 

1 Pg1-A1 EOG levo 
oko 15 0,5 50 100 10 

2 Pg2-A1 EOG desno 
oko 15 0,5 50 100 10 

3 25-26 brade 100 5 50 100 10 

4 - 16  

EEG 
program 
Grey 
Walter 

70 0,5 50 70 10 

17 33-R1 Dihanje 
skozi nos 15 0,15 50 1000 10 

18 34-R2 dihanje 15 0,15 50 1000 10 

19 36- utrip srca 30 1,5 50 100 10 

20 37- desna golen 120 0,5 50 100 10 

21 38- golen 120 0,5 50 100 10 

PROGRAM SPANJE

PROGRAM SPANJE GREY WALTER
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PRILOGA 2 LESTVICA ZASPANOSTI
(Stanford Sleepiness Scale)

Izberite trditev, ki najbolje opisuje Vaše trenutno stanje zaspanosti, oziroma bud-
nosti. Obkrožite številko pred pravilnim odgovorom:

1. Počutim se aktiven, vitalen, popolnoma buden
2. Delujem na visokem nivoju, vendar ne popolnoma na vrhuncu, lahko se

skoncentriram
3. Sem sproščen, buden, vendar ne popolnoma
4. Lahno sem zaspan
5. Zaspan sem, upočasnjen, nimam več interesa ostati buden
6. Sem izrazito zaspan, najraje bi ležal v postelji, “borim” se s spancem
7. Skoraj že spim, ne morem več ostati buden

Datum:..........................ura:.........minuta:..........

Ime in priimek.................................................
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OBRAZEC ZA VPIS DOGODKOV MED NOČNIM
POLIGRAFSKIM SNEMANJEM

PRILOGA 3

Datum:

Ime in priimek:

Napotna dgn.:

Zdravila:

Program snemanja:
Hitrost: 10mm/s,
Ura ugasnitve luči, označi tudi na posnetku:

Opažanja med snemanjem:

Ura prižiganja luči, označi tudi na posnetku:

Snemal(a):

Odčital(a)
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PRILOGA 4 VPRAŠALNIK O SPANJU
(St. Mary’s Hospital Medical School, London)

Vprašalnik se nanaša na Vaše spanje v zadnjih 24 urah. Prosimo Vas, da
odgo  vorite na vsako vprašanje.

Ime in priimek: ________________  Starost: _______  Spol:       Ž      M
Datum: _______________________

1) Ob kateri uri ste se včeraj zvečer odpravili v posteljo?  Ura: _____ min: _____
2) Ob kateri uri ste včeraj zvečer zaspali? Ura: _____ min: _____
3) Ob kateri uri ste se danes zjutraj prebudili? Ura: _____ min: _____
4) Ob kateri uri ste danes zjutraj vstali iz postelje? Ura: _____ min: _____

5) Katera trditev najbolje opisuje Vaš nočni spanec? (obkrožite eno samo trditev)

a) zelo lahen spanec
b) lahen spanec
c) srednje lahen spanec
d) srednje globok spanec
e) precej globok spanec
f) globok spanec
g) zelo globok spanec

6) Kolikokrat se se v pretekli noči prebudili? (obkrožite eno samo trditev)

a) nikoli
b) enkrat
c) dvakrat
d) trikrat
e) štirikrat
f) petkrat
g) šestkrat
h) več kot šestkrat

7) Kako dolgo ste spali?

a) preteklo noč:  ure: ______ min: ______
b) včeraj, preko dneva: ure: ______ min: ______
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8) Kako bi opisali svoj spanec v pretekli noči? (obkrožite eno samo trditev)

a) zelo slab b) slab c) srednje slab
d) srednje dober e) dober f) zelo dober 

9) Če je bil vaš spanec slab, ali lahko opišete zakaj?
____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

10) Kako ste se počutili danes zjutraj, ko ste se prebudili? (obkrožite eno samo trditev)

a) zelo zaspano b) srednje zaspano c) lahno zaspano
d) dokaj buden e) buden f) popolnoma buden

11) Ali ste zadovoljni s spanjem v pretekli noči? (obkrožite eno samo trditev)

a) zelo nezadovoljen b) srednje nezadovoljen c) nekoliko nezadovoljen
d) precej zadovoljen e) povsem zadovoljen 

12) Ali ste se v pretekli noči zbudili zgodaj zjutraj in nato niste mogli več zaspati?

a) ne
b) da

13) Ali se včeraj zvečer imeli težave z uspavanjem?

a) ne, oziroma zelo malo
b) da, nekoliko
c) da, precej
d) da, zelo veliko

14) V koliko časa ste včeraj zvečer zaspali?
ure: _______ min: ________
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PRILOGA 5 ANALIZA SPANJA

Sleep Statistics  Note: "n/a" means not available 
       
Patient Name:   Test Date: 20.11.01 21:03 
Test ID:  Reporting Date: 18.12.2001 12:49 

       
Record Start Time: 21:03:33   Wake Time Before Sleep: 0:01:55 
Record End Time: 5:50:56   Number of Wakenings: 13
Length of Record: 8:47:23   Wake Time During Sleep: 0:17:21 
Epoch Length: 30   Wake Time After Sleep: 0:15:16 
Lights Off: 21:09:38   Total Sleep Time: 8:06:14 
Lights On: 5:50:24   Total REM Time: 1:41:17 
Sleep Onset: 21:11:33   Total NREM Time: 6:24:57 
Time in Bed: 8:40:46   Sleep Efficiency: 93%

       
       
Sleep Structure Sleep Latencies
       
Stage Sleep Time Percentage of TST Latencies Minutes 
Stage 1 0:05:00 1,0%  Lights Out to Sleep Onset 0:01:55 
Stage 2 4:48:41 59,4%  Sleep Onset to Stage 1 0:00:00 
Stage 3 0:18:43 3,8%  Sleep Onset to Stage 2 0:02:30 
Stage 4 1:12:33 14,9%  Sleep Onset to Stage 3 0:30:25 
REM 1:41:17 20,8%  Sleep Onset to Stage 4 0:36:25 

 Sleep Onset to REM 0:56:08 
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SPREMNA BESEDA

Nevrofiziološka asistentka Magdalena Dremelj in asistentka elektroencefalografije
Lidija Mrak sta spisali pomembno publikacijo za razumevanje elektroencefalograf-
skih preiskav. Delo je sestavljeno sistematično in pregledno. Pomembno je, da je
poleg informativne razsežnosti tudi didaktično.

Če so desetletja bili sodelavci in sodelavke v nevrofizioloških in elektroencefalograf-
skih laboratorijih bolj ali manj samo sodelavci pri preiskavah, pa se zadnja leta vse-
bina njihovega dela spreminja. Načelno bi rekli, da se poglablja v tem smislu, da
postajajo sodelavci bolj ali manj enakopravni udeleženci tima. Razvoj nevropsiholo-
ških in nevrofizioloških znanosti je tako hiter, da ga lahko izvajajo le strokovno
dobro usposobljeni strokovnjaki, med katere pa je prišteti tudi asistente in druge
sodelavce.

Informativnost, kakršno izpričuje priročnik, bo pripomogla h kakovosti dela v labo-
ratorijih. Pa ne le to, publikacija bo uporabna tudi za tiste zdravstvene delavce na
področju nevrologije in psihiatrije, ki niso vezani na preiskovalne postopke v nevro-
fizioloških in elektroencefalografskih laboratorijih. Skratka: izid publikacije ima
velik pomen za zdravstvene delavce in sodelavce – ne le za tiste, ki sodelujejo pri prei-
skavah, ampak tudi za one, ki jih problematika v zvezi s preiskovalnimi metodami
zanima. To pa so bržčas številni strokovnjaki v nevrologiji, psihologiji in psihiatriji.

Uporabnost priročnika pa je tudi, da bodo asistenti pridobili in poglobili svoje
znanje iz elektroencefalografije. Pomembno je, da so seznanjeni, kako njihovo delo
ni le rutinsko opravilo, ampak je za pacienta, ki je napoten na »slikanje glave«,
pomembno, da se mu posvetijo s potrebno strokovno in etično oblikovanostjo.
Delo je pisano s potrebno strokovno in didaktično veščino in je nemara prav zato še
posebej dragoceno. Služilo bo tudi kot učni pripomoček pri izobraževanju prihod-
njih asistentov.

prim. Jože Felc, dr. med.
Idrija, 21. 5. 2004
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Recenzija:

EEG V PSIHIATRIJI

Ko je Hans Berger v tridesetih letih preteklega stoletja uvajal novo metodo, s katero
je prikazal električno možgansko aktivnost, se je nadejal, da bo našel novo preisko-
valno orodje v diagnostiki duševnih obolenj. Pozneje je razvoj pokazal, da ima elek-
troencefalografija največjo vrednost v obravnavi bolnika z epilepsijo, v diagnostiki
nekaterih drugih bolezni v nevrologiji in psihiatriji pa le pomožno diagnostično
vlogo.

Avtorici sta v publikaciji opredelili značilnosti elektroencefalograma pri najpomem-
bnejših duševnih motnjah. Izpostavili sta duševne motnje, pri katerih ima EEG dia-
gnostično vrednost, in motnje, kjer ni pričakovati sprememb v možganski električni
aktivnosti. V kratkem so opisane tudi osnovne značilnosti klinične slike, ki omogo-
čajo bralcu, ki ni izveden v psihiatriji, boljše razumevanje duševnih motenj. V dru-
gem delu sta se avtorici dotaknili opisa duševnih motenj pri bolniku z epilepsijo ter
pomembno vlogo video telemetrije v obravnavi neepileptičnih napadov.

Vzporedno z omejeno vlogo EEG v psihiatriji so poudarjene nove diagnostične
možnosti, ki jih prinaša kvantitativna EEG (QEEG), posebej v kombinaciji z drugimi
funkcijskimi metodami. QEEG je občutljivejša za prikaz sprememb v električni
možganski aktivnosti, tudi v spremljanju učinkov psihoaktivnih substanc.

Posebno poglavje je namenjeno vplivu zdravil, ki se uporabljajo v zdravljenju dušev-
nih motenj in lahko bistveno spreminjajo osnovno možgansko aktivnost. V elektro-
encefalografski preiskavi pri bolniku z duševno motnjo je namreč potrebno prepoz-
navanje in razlikovanje sprememb, ki so posledica bolezenskih sprememb na eni in
učinkov zdravil na drugi strani.

V pričujoči knjižici sta avtorici uspeli na pregleden in kratek način predstaviti vred-
nost EEG in QEEG v diagnostiki duševnih motenj, delo pa bo dobrodošel pripomo-
ček v elektroencefalografskem laboratoriju in tudi v rokah psihiatra in nevrologa.

mag. Marko Pišljar, dr. med.
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UVOD

Glavni razlog za napotitev bolnika na elektroencefalografijo (EEG) v psihiatriji je
podkrepitev suma na organski vzrok mentalnih motenj, še posebno pri demenci,
deliriju ali zastrupitvi z zdravili. Drugi razlog je spremljanje bolnikovega stanja ob
elektrokonvulzivni terapiji (ECT) in spremljanje vpliva psihofarmakološke terapije na
možgansko električno aktivnost (MEA) (Hughes 1996).

Nekatere psihiatrične bolezni so združene z nevrološkimi nenormalnosti in jih ni
mogoče uvrstiti med psihoze ali nevrološke bolezni. Pri starejših preiskovancih so
EEG in podobne preiskave pomembne za prepoznavanje psevdodemence. Treba je
upoštevati, da je zlasti pri starejših bolnikih organska okvara možganov pogost
vzrok duševnih stanj, ki se kažejo kot motnje razpoloženja.

Klinično razlikovanje številnih psihiatričnih bolezni, ki se kažejo kot psihiatrične ali
funkcionalne motnje, je težko (Small 1999). EEG ima diagnostično vrednost pri
tistih duševnih motnjah, ki jih povzročajo organske bolezni možganov, še posebej
pri boleznih, kjer je spremenjena predvsem funkcija možganov in ne v prvi vrsti nji-
hova struktura (epilepsija). Razlikovanje endogenih psihoz (shizofrenija, motnje raz-
položenja) od drugih duševnih nenormalnosti zgolj na podlagi EEG je zelo omeje-
no. Diagnostična vrednost EEG kot kriterija za razvrstitev psihiatričnih bolezni in kri-
terija za postavljanje prognoze je MAJHNA vprašljiva.

Rutinska in kvantitativna elektroencefalografija

Medtem ko rutinska (konvencionalna) EEG temelji na vidni oceni MEA, je razvoj
računalniške tehnologije (kvantitativna EEG, QEEG) omogočil natančnejše vredno-
tenje in merjenje parametrov MEA. Danes vsak digitalni encefalograf omogoča mer-
jenje frekvence, amplitude in izračun razporeditve MEA.

QEEG omogoča še natančnejše analize, npr. frekvenčno analizo (grafični in slikov-
ni prikaz, izračune deležev frekvenc in amplitud MEA), natančno primerjavo MEA z
normativi, različne prikaze topografske razporeditve MEA, izračun razmerja (frek-
venc, amplitud) med homolognimi področji obeh hemisfer, sinhronosti med hemi-
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sferama, in druge kompleksne analize (relativna analiza frekvence, asimetrija frek-
venc, osrednja frekvenca vseh frekvenčnih pasov, razmerja frekvenc).

Najpreprostejša (velikokrat uporabljena) metoda je določanje razmerja med posa-
meznimi absolutnimi frekvencami, npr. theta/beta. Veliko se uporablja kvocient
med specifičnim frekvenčnim pasom in vsoto vseh frekvenčnih pasov, ki se imenuje
relative power band, npr. relativna moč ritma theta. S pomočjo opisanih tehnik je
mogoče zaznati že manjše spremembe, natančneje spremljati in razlikovati stanja,
kar je z rutinsko EEG težko. QEEG ponuja zlasti veliko možnosti za raziskovanje, je
vedno nadgradnja rutinske EEG in jo je treba tako tudi interpretirati (Nuwer 1988).

QEEG lahko pomaga pri diferencialni diagnozi, izbiri in spremljanju zdravljenja
(Hughes in John 1999). Raziskave so pokazale, da imajo bolniki v začetnem obdob-
ju iste bolezni lahko podoben rutinski encefalogram, s QEEG pa se pokažejo razli-
ke, kar je pomembno, saj se ti bolniki drugače odzivajo na zdravila, drugačen pa je
tudi kasnejši potek njihove bolezni.

Elektrofiziološko ocenjevanje je najbolj praktično, ker je relativno preprosto in poce-
ni, vendar se QEEG v psihiatriji za zdaj še malo uporablja. Po rutinskem encefalo-
gramu (po obliki in frekvenci MEA) je možno sklepati o organskih okvarah ali nevro-
loških motnjah, medtem ko se pri večini psihiatričnih bolezni pokažejo le nespecifič-
ne nenormalnosti. QEEG kot nadgradnja rutinske EEG pa omogoča natančno pri-
merjavo z normativi in nenormalnimi posnetki ter odpira dodatne možnosti razliko-
vanja bolezni. Rezultati EEG in QEEG se ujemajo pri večini nenormalnosti, opaznih
pri raznih psihiatričnih motnjah (Hughes in John 1999).

Rutinska EEG je najbolj uporabna pri (Hughes in John 1999):
- odkrivanju paroksizmalne MEA,
- odkrivanju sprememb osnovne MEA in njenih frekvenc,
- odkrivanju primešane počasne aktivnosti, ki je lahko povezana z delirijem ali demenco,
- spremljanju motenj spanja.

Rutinska EEG naj bo vključena v diagnostično obravnavo v naslednjih primerih
(Hughes in John 1999):
- nenadno nastali zmedenosti,

10

280

http://www.kclj.si/pednevro
http://www.kclj.si/pednevro


- prvem pojavu shizofrenije,
- veliki motnji razpoloženja (depresiji ali maniji),
- vedenjskih motnjah, kot so obsesije, agresivnost, napadi panike...

QEEG je zlasti pomembna za odkrivanje subtilnih sprememb v površinski razporeje-
nosti osnovne MEA. Pomaga pri:
- razlikovanju delirija ali demence od depresije,
- razlikovanju shizofrenije od motenj razpoloženja,
- ocenjevanju kognitivnih motenj, motenj pozornosti in razvojnih motenj,
- razlikovanju zunanjih in notranjih vedenjskih motenj,
- ocenjevanju zlorabe alkohola ali drog,
- ocenjevanju postkomocijskega sindroma (Hughes in John 1999).

Bolnike z demenco je priporočljivo napotiti na QEEG, ki omogoča zgodnje odkri-
vanje in prognoziranje kognitivnega upada. Takšna informacija lahko pomaga tako
pri preprečevanju kot upočasnjevanju nadaljnjega poteka bolezni. S pomočjo QEEG
je mogoče napovedati verjetnost odziva na kako zdravilo oz. spremljati zdravljenje.
Potencialna klinična vrednost QEEG je analitična izbira najbolj učinkovitega zdra-
vljenja pri motnjah učenja in pozornosti ter pri shizofreniji (Hughes in John 1999).

Posebno pozornost je treba posvetiti povezanosti EEG in QEEG ter drugih funkcij-
skih slikovnih metod, kot so PET (pozitronska emisijska tomografija), SPECT (eno-
fotonska scintigrafska računalniška tomografija) in MRI (magnetnoresonančno sli-
kanje).
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DELIRIJ

Delirij je etiološko nespecifičen organski cerebralni sindrom, ki ga označujejo soča-
sne motnje zavesti in pozornosti, zaznavanja (halucinacije), mišljenja (blodnje),
spomina (amnezije), psihomotorične aktivnosti, čustvovanja in motnje zaporedja
spanja in budnosti (Kogoj 1999).

Najpogostejši vzroki delirija so:
- intrakranialni vzroki (epilepsija in postiktalna stanja, možganske poškodbe,

tumorji, infekcije, vaskularne motnje, zvišan intrakranialni tlak),
- zdravila (antiparkinsoniki, sedativi, antikonvulzivi, narkotiki, antidepresivi, anti-

psihotiki, analgetiki, kortikosteroidi in številna druga zdravila),
- strupi (alkohol, ogljikov monoksid, težke kovine, industrijski, rastlinski ali živalski

strupi),
- endokrine disfunkcije (hipofunkcija ali hiperfunkcija) hipofize, trebušne slinavke,

nadledvičnih žlez, ščitnice, obščitničnih žlez,
- motnje neendokrinih sistemov (hepatična in uremična encefalopatija, hiperkapnija,

hipoksija, dekompenzacija srca, aritmije, hipotenzija, pomankanje vitamina B1),
- sistemske infekcije z vročino in sepso,
- elektrolitske motnje in dehidracija,
- pooperacijska stanja in stanja po reanimaciji (Kogoj 1999).

EEG je najbolj občutljiva preiskava za prepoznavanje delirija, čeprav se v psihiatrič-
ni praksi redko uporablja. Zaradi širokega obsega normalnih različic je potrebnih
več zaporednih snemanj med epizodo akutnega delirija in po njej. Vsak posnetek je
kontrolni naslednjemu posnetku istega bolnika (Charlton in Kavanau 2002).

Delirij je sindrom, kjer spremembe v elektroencefalogramu pogosto sovpadajo s kli-
nično sliko (stanjem zavesti), spremembami v psihomotorični aktivnosti, spanju,
govoru in zaznavanju, kot tudi z dezorientiranostjo in spominskim upadom (Small
1999). Skoraj vedno je združen z upočasnitvijo v elektroencefalogramu, ki je odvisna
od stopnje prizadetosti (kliničnih simptomov) (Hughes 1996; Small 1999). Kadar
izstopajo halucinacije, kar se dogaja pri organskih halucinacijskih stanjih, se tipič-
no poveča počasna MEA v temporalnih predelih (Hughes in John 1999).
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Izjemen primer je alkoholni bledež, pri katerem kljub globoki mentalni motnji v elek-
troencefalogramu ni upočasnitve (Allahyari in sod. 1976 – cit. po Small 1999), ampak
je MEA pogosto normalna ali hitra (Hughes 1996). Izjemno hitra ali normalna aktiv-
nost v fazi akutnega delirija je lahko vidna pri abstinenci od alkohola (Small 1999). V
fazi odvajanja se zniža prag za epileptični napad, kar se kaže z nerednimi sklopi trn-
valov obojestransko. Nasprotno pa zelo počasna MEA pri bolniku v stanju alkoholne-
ga bledeža podaja sum na bolj zapleten vzrok, npr. hepatično encefalopatijo ali
Wernickejevo bolezen (Kelley in Reilly 1983 – cit. po Small 1999, Hughes in John
1999). Pri netipičnem deliriju, ki ga povzročajo antiholinergična zdravila, nastane
desinhronizacija, delež počasne MEA pa je manjši (Fink 1979 – cit. po Small 1999).

Posebno mesto zavzema nevroleptični maligni sindrom, kjer je delirij povezan z
nevroleptičnimi zdravili. V diferencialni diagnozi pride v poštev vročinska kap, mali-
gna hipertermija z anestetiki, nenadna ukinitev antiparkinsonske terapije in letalna
katatonija. Bolnikovo stanje opredelijo s kliničnimi in laboratorijskimi testi.
Laboratorijske preiskave pokažejo levkocitozo in zvečano vrednost kreatin-kinaza.
EEG tukaj nima posebne vloge; običajno je zapis normalen ali pa so v njem videti
manjše nespecifične nenormalnosti (blaga difuzna upočasnitev). Pri bolniku pa so
lahko vidne spremembe stanja zavesti in prizadetost centralnega živčevja (Small
1999).

Zastrupitev z vodo je posledica prisilnega pitja vode psihiatričnih bolnikov s poseb-
no obliko delirija. Povzroči lahko veliki epileptični napad, komo ali smrt.
Encefalogram je lahko normalen ali pa so v njem blage do hude nenormalnosti, ki
ne sovpadajo z elektrolitskimi spremembami, lahko pa nakazujejo stopnjo možgan-
skega edema (Koshino 1989 – cit. po Small 1999).
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DEMENCA

Demenca je sindrom, ki ga povzroča kronična oz. progresivna možganska bolezen.
Le-ta primarno ali sekundarno prizadene možgane z upadom poprejšnjih intelek-
tualnih in spominskih sposobnosti ter z osiromašenjem mišljenja. Motenj zavesti ni,
vendar je bolnik precej omejen v vsakodnevnih dejavnostih (Kogoj 1999). Sindrom
demence je lahko posledica več kot sto različnih bolezenskih stanj, največkrat
Alzheimerjeve bolezni in žilnih motenj (t. i. vaskularne demence). Sicer demence
delijo po tem, ali je vzrok bolezni v osrednjem živčevju ali zunaj njega (Kogoj 1999).

Bolezni osrednjega živčevja
- degenerativne bolezni osrednjega živčevja:

Alzheimerjeva bolezen, Pickova bolezen, demenca z Lewyjevimi telesci,
Huntingtonova bolezen, Parkinsonova bolezen, Wilsonova bolezen, progresivna
supranuklearna paraliza

- vaskularne demence:
multiinfarktna demenca, Binswangerjeva bolezen (ishemija možganske bele substance)

- infekcije:
Jakob-Creutzfeldtova bolezen, nevrosifilis , aids

- intrakranialni tumorji
- travme:

potravmatska encefalopatija, subduralni hematom
- druge bolezni:

multipla skleroza, cerebralna hipoksija ali anoksija, hidrocefalus.

Bolezni zunaj osrednjega živčevja:
- endokrine motnje
- presnovne motnje
- bolezni jeter
- bolezni urinarnega trakta
- kardiovaskularne bolezni
- bolezni pljuč
- hipovitaminoze
- zdravila in strupi
- druge bolezni.
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V elektroencefalogramu bolnika z demenco je upočasnjena MEA, razen pri Jakob-
Creutzfeldtovi bolezni, kjer se pojavijo tipične periodične spremembe v obliki trifaz-
ni valov. Ti valovi se prav tako lahko pojavljajo pri starejših psihiatričnih bolnikih s
hudo obliko demence (Blatt in Brenner 1996 – cit. po Small 1999).
Najpomembnejša pri prepoznavanju demence je ocenitev spominskih sposobnosti
in drugih spoznavnih funkcij. Stopnja nenormalnosti v elektroencefalogramu je
povezana s stopnjo bolnikove siceršnje prizadetosti (Hughes 1996; Hughes in John
1999). Ni še potrjeno, da bi EEG povečala zanesljivost diagnoze.

Pogosto je težko razlikovati Alzheimerjevo od vaskularne demence, ker se bolezenski
procesi (lahko) tudi medsebojno prepletajo. Rezultati raziskav zadnjih štiridesetih
let ne podpirajo trditve, da je mogoče primarne degenerativne demence razlikovati
od vaskularnih demenc po  izvidih laboratorijskih testov. Razlikovanje pa je pomem-
bno za klinično vodenje bolnika, kot tudi za raziskovanje. Dokler niso dokazani spe-
cifični biološki kazalci za primarno degenerativno demenco, te diagnoze ni možno
zanesljivo potrditi. Žariščne ali enostranske spremembe v elekroencefalogramu so
sicer bolj tipične pri vaskularni demenci, neredko pa se javljajo tudi pri degenerativ-
ni demenci. Šestdeset odstotkov bolnikov, pri katerih je angiografija pokazala ishe-
mične lezije in zmanjšan možganski krvni pretok, ni imelo žariščnih upočasnitev v
elektroencefalogramu. Difuzne nenormalnosti v njem so pogoste pri ljudeh, ki imajo
očitne znake vaskularne bolezni, vendar ne sovpadajo nujno z angiografskimi spre-
membami (Loeb 1980 – cit. po Small 1999).

Klinična merila za vaskularne demence, kot so nenaden začetek, kap v anamnezi in
žariščni znaki, izpolnjuje le približno polovica bolnikov, in so tako nezanesljiva.
Retrospektivna študija 75 bolnikov (Robinson in sod. 1994 – cit. po Small 1999), pri
katerih je bila pri obdukciji ugotovljena Alzheimerjeva bolezen, in 56 primerjalnih
zdravih ljudi, je pokazala, da je imelo 87 % bolnikov v budnosti nenormalen elektro-
encefalogram. Iz tega je razvidno, da je lahko elektroencefalogram pri Alzheimerjevi
bolezni tudi normalen, čeprav je bolj verjetno, da je zmerno do hudo nenormalen.

Pri cerebrovaskularnih boleznih elektroencefalografski frekvenčni parametri korelirajo
z regionalnim krvnim obtokom in metabolizmom. Občutljivost (80-odstotna) in spe-
cifičnost sta  veliki pri difuznih in žariščnih okvarah, ki so posledica ishemije (Hughes
in John 1999). V elektroencefalogramu so vidne upočasnitve, ki so povezane z zman-
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jšanim regionalnim krvnim obtokom in metabolizmom. QEEG lahko pokaže zaneslji-
ve žariščne spremembe, ki jih je pri rutinski EEG kaj lahko spregledati in so precej
nenormalne, četudi je izvid računalniške tomografije še normalen, kot je prvi do tret-
ji dan po kapi ali kadar je ishemija preblaga, da bi povzročila okvaro brez infarkta.
Alzheimerjeva bolezen in multiinfarktna demenca se lahko razlikujeta po asimetriji
počasne MEA in po koherenci. V več raziskavah z rutinsko in kvantitativno EEG so po
počasni MEA natančno razlikovali bolnike z Alzheimerjevo boleznijo od ljudi z depre-
sijo in zdrave. S QEEG so poskusili razlikovati tudi Alzheimerjevo od Pickove bolezni
(Hughes in John 1999).

Pri bolnikih z demenco so ugotovitve EEG in QEEG zelo podobne. QEEG je koristna
pri ocenjevanju in spremljanju demence ali encefalopatije, zlasti kadar rutinsko
posneti elektroencefalogram ni prepričljiv, in pri razlikovanju Alzheimerjeve bolezni,
vaskularne demence, depresije in normalnega staranja. Obe preiskavi pokažeta
zmanjšano frekvenco osnovne MEA: več je difuznega ritma delta in/ali ritma theta,
manj ritma beta, prevladujoča frevenca MEA v zatilnem predelu pa je manjša. Teh
sprememb pri depresiji ni, pri vaskularni demenci pa so žariščne, kar pomaga razli-
kovati ti dve od Alzheimerjeve bolezni. Ostaja tesna povezanost med stopnjo kogni-
tivne okvare, klinično prognozo in upočasnjenostjo MEA (Hughes in John 1999).
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SHIZOFRENIJA IN DRUGE PSIHOTIČNE MOTNJE

To poglavje vključuje shizofrenijo, shizoformne in shizoafektivne motnje, blodnjave
motnje in neopredeljene psihoze (Žvan 1999a).

Poglavitni znaki shizofrenije so:
- motnje mišljenja
- motnje zaznavanja
- motnje čustvovanja
- motnje hotenja in depersonalizacija
- avtizem
- katatonski znaki
- nespecifični telesni znaki.

Osnovni znaki shizofrenije so odsev osnovne motnje oz. osnovnega patofiziološke-
ga dogajanja v osrednjem živčevju, so v poteku bolezni bolj ali manj stalni in značil-
ni samo zanjo. Med osnovne znake sodijo motnje miselne povezanosti oz. miselne-
ga poteka (formalne motnje mišljenja), izkrivljenje čustvenih odzivov (predvsem
ambivalenca, pa tudi neustreznost v razmerju do stvarnosti in nesposobnost finej-
ših nians čustvovanja), motnje hotenja, depersonalizacijo in avtizem (Žvan 1999a).

Vzporedni znaki shizofrenije pa so halucinacije, katatonski in telesni znaki, ki za
bolezen niso specifični. Vzporedne znake je možno razumeti kot bolnikovo reakcijo
na bolezen, kot psihološki odgovor na osnovne simptome oz. osnovno patofiziolo-
ško dogajanje (Žvan 1999a).

EEG pri bolnikih s shizofrenijo ne pokaže nobenih specifičnih nenormalnosti; zapis
je lahko normalen. Iz literature pa je razvidno, da so v elektroencefalogramih bolni-
kov s shizofrenijo večkrat opazne nenormalnosti (20–60 %) kot pri nepsihiatričnih
bolnikih enake starosti; predvsem je več ritma theta, zlasti pri bolnikih s katatono
obliko shizofrenije (Hughes in John 1999).
Pri shizofrenih obolenjih večkrat najdejo povečane možganske prekate in manjšo
uspešnost pri nevrofizioloških testih (Williams 1985 – cit. po Small 1999). Že sta-
rejše pnevmoencefalografske študije so odkrile, da sta med bolniki s shizofrenijo
razširitev tretjega in stranskih prekatov ter razširjenje kortikalnih sulkusov pogostej-
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ša kot sicer. Gre za atrofijo prav tistih predelov možganov, ki so pomembni za
mišljenje, spoznavne funkcije in čustvovanje (medialni predeli temporalnega režnja,
prefrontalna skorja čelnega režnja, nekatera subkortikalna jedra in Wernickejev pre-
del) (Žvan 1999a). Sodobnejše preiskave so potrdile ugotovitev starejših.
Elektroencefalogram pa je kljub povečanim prekatom večkrat normalen.

Pri družinski shizofreniji je MEA pogosto normalna, pri sporadičnih primerih bolezni
pa so elektroencefalografske nenormalnosti in drugi znaki disfunkcije centralnega
živčevja pogostejši. Small in sod. (1984 – cit. po Small 1999) so s ponovnimi pregle-
di preverili diagnozo 759 bolnikom; 45 % bolnikov je imelo očitno ali verjetno shizo-
frenijo, pri 14 % so prepoznali afektivne motnje, ostalim pa so ugotovili drugo dia-
gnozo ali so ostali brez nje. Vsem so naredili elektroenceflografsko preiskavo z dol-
gotrajnim snemanjem v budnosti, ob poglobljenem dihanju, svetlobnem draženju, v
dremežu in spanju. Nenormalno MEA so prepoznali predvsem pri tistih, katerim so
pri ponovni razvrstitvi ugotovili drugo diagnozo, in ne shizofrenije. Pri bolnikih, pri
katerih so potrdili shizofrenijo, so ugotovili povezanost elektroencefalografskih
nenormalnosti in frekvence ritma alfa s prognozo. Stevens in sod. (1979 – cit. po Small
1999) so poročali o raziskavi, v kateri so bolnikom s shizofrenijo posneli 24-urni elek-
troencefalogram, v katerem so pri 30 % našli nenormalnosti v temporalnem predelu.

Specifično odkritje je relativno manjša frekvenca ritma alfa, čeprav imajo nekateri
bolniki tudi hitre ritme (Hughes 1996). Že rutinsko snemanje MEA je pokazalo, da je
frekvenca ritma alfa pri kroničnih bolnikih s shizofrenijo nekoliko manjša kot pri dru-
gih bolnikih, ampak ne toliko kot pri demenci (Shagass in Javitt 1977 – cit. po Small
1999). QEEG je to še dodatno potrdila. Spektralne analize elektroencefalograma pri
kroničnih bolnikih s shizofrenijo pokažejo regionalne razlike, ki se v rutinskem elek-
troencefalogramu ne vidijo. V akutni fazi bolezni pa se pokaže disritmična MEA s
povečanim deležem ritma beta. Uživanje antipsihotikov nato upočasni frekvence
MEA in poveča sinhronost. Pri kroničnih bolnikih pa je sinhronizacija povečana,
spremenljivost amplitude majhna, odziv na antipsihotično terapijo pa se pokaže kot
povečan delež ritma beta in zmanjšana sinhronizacija (Hermann in Winterer 1996).
Posnetki z EEG in QEEG so bili narejeni pri bolnikih s terapijo in brez nje. Pokazali
so zmanjšan delež, zmanjšano frekvenco in slabšo odzivnost ritma alfa (Hughes in
John 1999). Karson in sod. (1988 – cit. po Small 1999) so ugotovili, da je bila frek-
venca ritma alfa manjša pri bolnikih s zvečanimi stranskimi možganskimi prekati.
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Nevroleptiki povečajo delež ritma alfa in zmanjšajo delež ritma beta, kar pomeni
tudi normalizacijo elektroencefalograma s terapijo.

QEEG je pokazala, da je ritem theta sprednjih predelov možganov pri bolnikih s shi-
zofrenijo počasnejši kot pri zdravih ljudeh (Westphal in sod. 1988 – cit. po Small
1999). Ta pojav lahko povzročijo antipsihotiki, čeprav je videti tudi pri bolnikih, ki so
že več tednov brez terapije. Včasih pa je po prenehanju jemanja zdravil počasnih rit-
mov manj.

Pri starejših bolnikih s shizofrenijo je več hitrejšega ritma theta (7–7,5 Hz), nad
sprednjimi predeli pa je videti upad hitrega ritma alfa (10–12 Hz), kar se imenuje
hipofrontalnost (Hughes 1996). Študije lokalnega možganskega pretoka in presno-
ve glukoze kažejo pri zdravih t. i. hiperfrontalizacijo, to je najvišjo stopnjo pretoka
(in predvidoma tudi najvišjo aktivnost živčnih celic) v premotoričnih in prefrontal-
nih regijah. Pri nekaterih shizofrenih bolnikih pa so našli manjše vrednosti pretoka
in energijske presnove, to je t. i. hipofrontalnost, kar kaže na prefrontalno kortikal-
no disfunkcijo (Žvan 1999a).

Posebna pozornost je bila posvečena hipotezi, da je shizofrenija primarno združena z
disfunkcijo dominantne hemisfere (Hughes 1996; Small 1999). Abrams in Taylor
(1979 – cit. po Small 1999) sta v pokazala, da imajo bolniki s shizofrenijo dvakrat več
elektroencefalografskih nenormalnosti levo temporalno kot bolniki z motnjami razpo-
loženja.

Pri bolnikih s shizofrenijo je elektroencefalogram težko posneti, vsebuje več motenj
in ga je težko interpretirati. Potrebno je večkratno snemanje v budnosti, spanju,
dremežu in uporaba dražilnih postopkov (Small 1999).

V zadnjem času so simptome bolezni razdelili na negativne in pozitivne oz. v deficit-
no (otopelost, brezvoljnost, socialna umaknjenost, avtizem) in nedeficitno shizofre-
nijo (prevlada produktivnih simptomov – formalne motnje mišljenja, blodnjavost,
halucinacije). Elektroencefalografske značilnosti, s katero bi ti dve stanji razlikovali,
ni. QEEG pokaže razne nevrofiziološke profile s frontostriatalnim deficitom pri
obliki z negativnimi znaki in disfunkcijo dominantnega temporalnega režnja pri obli-
ki s pozitivnimi znaki (Gerez in Tello 1995 – cit. po Small 1999). Najdba manj ritma
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alfa in zmanjšane koherence valov alfa med hemisferama je lahko združena z nega-
tivnimi simptomi (Merrin in Floyd 1996 – cit. po Small 1999).

Oceniti pomen EEG in QEEG po literaturi je težko zaradi raznolikosti bolezni in razno-
vrstnosti anamneze, zdravljenja in doziranja zdravil v času meritve. Najpogostejša
nenormalnost je povečan delež ritma theta v sprednjih predelih, zmanjšana osrednja
frekvenca MEA, zmanjšan delež ritma alfa in povečan delež ritma beta (Hughes in John
1999).
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MOTNJE RAZPOLOŽENJA (AFEKTIVNE MOTNJE)

V tej skupini so bipolarna motnja (prej imenovana manično-depresivna psihoza),
ponavljajoča se depresivna motnja, distimija in ciklotimija, ki spadata v kategorijo
trajnih afektivnih motenj, ter motnja razpoloženja zaradi medicinskih razlogov in
uživanja oz. zlorabe raznih substanc (drog, alkohola idr.) (Žvan 1999b).

Osnovni znak te skupine motenj je sprememba razpoloženja v smeri depresije ali v
smeri čustvene privzdignjenosti, vse do izraženega hipomaničnega ali maničnega
sindroma. Razdeljene so v dve skupini (Žvan 1999b):

1. Ciklične ali občasne motnje z obdobji večinoma popolnega okrevanja
Pri istem bolniku se lahko za različno dolgo in različno pogosto pojavlja oboje –
manične in depresivne faze oz. epizode (bipolarna motnja) – ali pa se različno pogo-
sto pojavljajo le depresivne motnje (ponavljajoča se depresivna motnja, prej imeno-
vana unipolarna ali periodična depresija).

2. Trajne motnje razpoloženja
Razpoloženje je trajno spremenjeno, pomembnih daljših izboljšanj ni, vendar pa
intenzivnost depresivnega ali maničnega razpoloženja ni tako globoka kot pri cilklič-
nih afektivnih motnjah. Sem sodita ciklotimija in distimija.

Pri depresiji podaja EEG pomembno informacijo. V spanju se pojavijo nenormalno-
sti pri več kot polovici depresivnih bolnikov. Pojavi se motnja spalnega ritma, skraj-
šano je spanje ne-REM (angl. rapid eye movement) oz. tretje in četrto obdobje
spanja, zmanjšana je latenca obdobja REM, zvečana je fazična REM-aktivnost (več
je očesnih gibov in daljši je čas trajanja obdobja spanja REM v zgodnjem delu noči).
Torej je pri bolnikih z depresivnimi simptomi učinkovitost spanja manjša. Uspešno
zdravljenje z antidepresivi prepreči te spremembe (Hermann in Winterer 1996;
Liscombe in sod. 2002; Van Wijnendaele in sod. 2002).

Jindal in sod. (2002) so želeli ugotoviti, ali se spanje pri bolnikih s ponavljajočo se
depresijo razlikuje od spanja tistih, ki so imeli le enkraten pojav bolezni oz. prvi
napad (niso vedeli za kasnejše ponovitve). Pri skupini bolnikov s ponavljajočo se
depresijo so opazili večje motnje kontinuitete spanja, obdobja REM in manj poča-
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snih ritmov spanja (tretje in četrto obdobje), kar podpira hipotezo, da je ponavlja-
joča se depresivna motnja združena s hujšimi nevrofiziološkimi spremembami.

Pri motnjah razpoloženja je elektroencefalogram nenormalen v 20–40 %, pogosteje
pri maničnih kot depresivnih bolnikih, pogosteje pri ženskah kot pri moških z bipo-
larno boleznijo, pogosteje pri spontanih oblikah (nefamiliarnih) s kasnim začetkom
(Hughes 1996). Počasna MEA v temporalnih odvodih se pogosteje pojavlja (47 %)
pri bolnikih z depresijo kot pri zdravih ljudeh (22 %). Depresivni bolniki s temporal-
no počasno MEA imajo značilno zelo redko družinsko anamnezo motenj
razpoloženja (Motomura in sod. 2002).

Dallen (1965 – cit. po Small 1999) je preučeval 35 mladih bolnikov, ki so bili hospi-
talizirani zaradi ponavljajoče se manične epizode v okviru bipolarne motnje.
Ugotovil je, da so imeli bolniki z družinsko nagnjenostjo za motnje razpoloženja
(genetsko nagnjenje) normalen elektroencefalogram, medtem ko je bil pri bolnikih
z anamnezo zapletov ob porodu in brez genetske nagnjenosti za motnje
razpoloženja pogosto nenormalen. Med zapleti ob porodu in nenormalnim ali mej-
nim elektroencefalogramom ter negativno družinsko anamnezo je značilna poveza-
nost. Ta študija je imela več omejitev, ker je zajela le mlade hospitalizirane bolnike,
ki niso bili reprezentativen vzorec za bipolarno bolezen v celoti, ni bilo kontrolne
skupine in ni upoštevala vpliva psihotropnih zdravil na elektroencefalogram.

V drugi raziskavi pa so (Ulrich in Furstenberg 1999) želeli preučiti možnost uporabe
EEG v diagnostiki depresije (npr. razlikovati endogeno od nevrotične depresije).
Ugotovili so, da so bolniki z »dinamično rigidnim« elektroencefalogramom nagnjeni k
ponovnim izbruhom bolezni, medtem ko bolniki z »dinamično nerigidnim« elektroen-
cefalogramom niso. Rigidnost se kaže v monotonem videzu elektroencefalograma:
relativno visok in sinhron ritem alfa, razširjen iz zadnjih (običajno je ritem alfa zadaj
poudarjen) na sprednje predele z relativno nizko frekvenco. Odkritja so podprla tezo,
da kvantitativno ocenjevanje dinamike elektroencefalograma omogoča delitev na kli-
nične podtipe.

Vzorci, ki se lahko javljajo v elektroencefalogramu pri bolnikih z depresijo, so majhni
ostri trni, 6-hertzni sklopi trn-val in pozitivni trni. Omenjene nenormalnosti so pogo-
stejše v desni hemisferi (Hughes 1996). Številne raziskave s QEEG so odkrile povečan
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delež ritmov alfa in/ali theta pri večini depresivnih bolnikov. Antidepresivi zmanjšajo
količino ritma alfa (nevroleptiki pa jo večajo) (Hughes in John 1999). Pogosto se
pokaže asimetrija med hemisferama, zlasti v sprednjih predelih, prav tako zmanjšana
koherenca. Pri bipolarni bolezni je nasprotno kot pri unipolarni depresiji: delež ritma
alfa je zmanjšan, ritma beta pa zvečan. Tako je mogoče razlikovati bolnike z unipo-
larno od bolnikov z bipolarno motnjo, ki so v fazi depresije brez poprejšnje anam-
neze manije.

Struve in sod. (1977 – cit. po Small 1999) so opisali povezavo med izbruhi v elektro-
encefalogramu (izbruhi majhnih ostrih trnov in 6-hertznih trn-valov) in samomoril-
nim mišljenjem in obnašanjem. Opazili so, da je med bolnicami z elektroencefalo-
grafsko dizritmijo, ki so uživale kontracepcijske tablete, več suicidalnega vedenja kot
med ženskami z normalnim elektroencefalogramom.

Pri 50 % bolnikov z bipolarno motnjo in njihovih družinskih članih se kažejo elektro-
encefalografske spremembe v obliki majhnih ostrih trnov (Hughes 1996; Small 1999).
Med manijo je nekoliko več prevladujoče osnovne frekvence MEA, sicer pa so si v času
manije, depresije in remisije elektroencefalogrami zelo podobni (Remond 1974 – cit.
po Small 1999). Zanimivo odkritje pri maničnih bolnikih je pojav hitrega začetka vre-
ten spanja v elektroencefalogramu pri očitno budnih preiskovancih, ki so ga poimeno-
vali mikrospanje (Van Sweden 1986; Small 1997 – oboje cit. po Small 1999).

V pozni fazi bipolarne bolezni se pogosto javljajo manija, elektroencefalografske
nenormalnosti in neodzivnost na zdravljenje, kar kaže na to, da ponavljajoče se epi-
zode bolezni povzročijo strukturne spremembe možganov (Himmelhoch in sod.
1980 – cit. po Small 1999).
Motnje razpoloženja so včasih povezane z lateralizacijo možganske aktivnosti oz. spre-
membami v aktivnosti posamezne možganske poloble. Depresija je lahko povezana z
motnjo funkcije desne hemisfere ali interakcije med hemisferama z relativno desno-
stransko ali nedominantno okvaro. Abrams in Taylor (1979 – cit. po Small 1999) sta
pri bolnikih z motnjami razpoloženja ugotovila več nenormalnosti na desni strani.
Bolniki s temporalno epilepsijo z desnostranskim žariščem so bolj nagnjeni k depresi-
jam (Flor-Henry 1985 – cit. po Small 1999). V nekaj raziskavah (Halliday 1968 – cit.
po Small 1999) so ugotovili, da je enostranska ECT na nedominantni strani pri depre-
sivnih bolnikih terapevtsko uspešnejša kot na dominantni strani. To podpira tudi štu-
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dija s SPECT, ki sta jo delala Amsterdam in Mozley (1992 – cit. po Small 1999); ugo-
tovila sta, da ima večina depresivnih bolnikov zvečano aktivnost desnega temporalne-
ga režnja.

Manija je združena s slabšim delovanjem dominantne strani, kar kažejo klinične
preiskave in preiskave s QEEG (Koles in sod. 1994, Small in sod. 1998 – oboje cit.
po Small 1999). Pri njihovem zdravljenju je uspešnejša obojestranska ECT kot eno-
stranska na nedominantni hemisferi (Milstein in sod. 1987 – cit. po Small 1999).

Cornelius in sod. (1993 – cit. po Small 1999) so primerjali klinične simptome, izvi-
de EEG in CT depresivnih bolnikov z organskim sindromom z izvidi bolnikov brez
tega sindroma. Pri slednjih so opazili žariščne elektroencefalografske nenormalnosti
v temporalnem in frontalnem režnju.

Posebno pozornost je treba posvetiti morebitnim elektroencefalografskim spre-
membam, ki se pojavljajo ob uporabi ECT, ker to zdravljenje lahko povzroči nasta-
nek motenj razpoloženja. Priporočljivo je snemanje pred, med in po ECT. Če je elek-
troencefalogram že prej nenormalen, lahko to pomeni, da bo učinek zdravljenja
slabši (Drake in Shy 1989 – cit. po Small 1999). Kratkotrajno povečanje deleža rit-
mov delta in theta v zapisu QEEG po ECT lahko pomeni zmanjšanje depresije
(Sackeim 1996 – cit. po Small 1999).

Z EEG je mogoče spremljati tudi druga zdravljenja motenj razpoloženja. Litij povzro-
ča upočasnitev MEA – visokoamplitudni ritem delta, ki je lahko poudarjen nad
sprednjimi predeli,  in paroksizmalno MEA tako pri bolnikih kot pri zdravih prosto-
voljcih (Small 1986 – cit. po Small 1999). Podobne spremembe povzročajo tudi
brom in triciklični antidepresivi.
Pomen EEG v obravnavi motenj razpoloženja je predvsem izključevanje primarnega
organskega ozadja. Upoštevati je treba, da ECT in zdravila lahko povzročijo spre-
membe v elektroencefalogramu (Small 1999).
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ANKSIOZNE MOTNJE

Anksioznost je usklajen spoznavni, čustveni, fiziološki in vedenjski odziv na dejansko
ali na grozečo nevarnost. Znaki anksioznosti so razbijanje srca, bolečina v prsih,
kratka sapa, »cmok«  v grlu, vrtoglavica, omotica, motnje ravnotežja, bolečina v tre-
buhu, slabost, siljenje na vodo, težave v spolnosti, bolečine v mišicah, tremor,
potenje, parestezije, utrujenost, glavobol (Kocmur 1999). Sem sodijo panične mot-
nje z agorafobijo ali brez nje, specifične fobije, socialne fobije, obsesivno kompul-
zivne motnje, posttravmatska stresna motnja, akutna stresna motnja, anksioznost
zaradi medicinskih razlogov in anksioznost kot posledica zlorabe drog (Small 1999).

Čeprav so nenormalnosti v zapisih EEG in QEEG pri omenjenih motnjah pogoste, spe-
cifični vzorci še niso prepoznani. V rutinsko posnetem encefalogramu bolnikov z
anksioznimi motnjami ni značilnih odstopov od normalnega, polisomnografija pa
pokaže težave z uspavanjem in z vzdrževanjem spanja (številna prebujanja), zmanjšan-
je števila globokih obdobij spanja in s tem slabšo učinkovitost spanja (Hughes 1996).

Pri zdravih se pri prebujanju in kognitivnih aktivnostih navadno poveča delež desin-
hroniziranega (nerednega) ritma beta, medtem ko se pri bolnikih z anksioznimi
motnjami pojavi hipersinhronizirani ritem alfa, ki je navadno viden pri povsem spro-
ščenih ljudeh. S QEEG pa so ugotovili, da je pri anksioznih motnjah ritma alfa manj.

Lepola in sod. (1990 – cit. po Small 1999) so objavili, da sta izvida EEG in CT pri
večini  bolnikov s panično motnjo normalna. Nekateri avtorji (Toni in sod. 1996 –
cit. po Small 1999) so zaradi klinične podobnosti predpostavljali, da je zveza med
napadi panike in žariščnimi kompleksnimi epileptičnimi napadi. Razlikovanje med
tema dvema napadoma je včasih težko in zahteva snemanje MEA z istočasnim video
zapisom v času napada. Rutinska EEG tu ne pomaga. Pri tretjini bolnikov so z EEG
res ugotovili žariščne paroksizmalne spremembe med paničnim napadom
(Weilburg in sod. 1996 – cit. po Small 1999). Druge raziskave (Dantendorfer in sod.
1996 – cit. po Small 1999) so pokazale, da je v elektroencefalogramu  bolnikov z
napadi panike več nenormalnosti, z MRI pa so odkrili tudi več sprememb v področ-
ju septohipokampusa. QEEG je pogosto pokazala nenormalno MEA v temporal-
nem predelu.
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Proučevali so tudi elektroencefalograme bolnikov z obsesivno kompulzivnimi mot-
njami; specifičnih nenormalnosti niso našli (Jenike in Brotman 1984 – cit. po Small
1999), s PET pa so ugotovili okvare frontalnih in prefrontalnih regij ter bazalnih
ganglijev (Hymas in sod. 1991; Sawle in sod. 1991 – oboje cit. po Small 1999). S
QEEG so ločili dva podtipa bolnikov: prvi, s povečanim deležem ritma alfa, pri kate-
rih je zdravljenje s serotonergičnimi antidepresivi uspešno, in drugi, s povečanim
deležem ritma theta, pri katerih to zdravljenje ni uspešno (Hughes in John 1999).

Pri posttravmatski stresni motnji po fizični ali spolni zlorabi se lahko elektroencefa-
lografske nenormalnosti javljajo predvsem v frontotemporalnih predelih (Ito in sod.
1993 – cit. po Small 1999).

Bolezni, ki povzročijo znake anksioznosti, so lahko endokrine, kardiovaskularne,
respiratorne, metabolne in nevrološke. Lahko nastanejo zaradi uživanja zdravil ali
drugih substanc in jih je mogoče spremljati s QEEG, ki se je izkazala za občutljivo
preiskavo (Small 1999).
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DUŠEVNE MOTNJE V ZVEZI Z EPILEPSIJO

Duševne motnje, ki se pojavljajo pri bolnikih z epilepsijo, še niso povsem raziskane.
Ni še dovolj znano, kako in koliko epilepsija vpliva na oblikovanje osebnostnih, raz-
položenjskih in vedenjskih vzorcev. Večjo prevalenco duševnih motenj pri ljudeh z
epileptičnimi napadi pa so dokazale številne epidemiološke študije. Mnogo psiho-
patologije izvira iz elektrofizioloških, strukturalnih ali kemičnih sprememb v tempo-
ralnem limbičnem sistemu in verjetno v frontalnih režnjih. Pomembno vlogo imajo
tudi psihosocialni dejavniki in posledice zdravljenja osnovne bolezni.
Duševne motnje pri bolnikih z epilepsijo so razvrščene glede na njihovo časovno raz-
merje z napadom: lahko so del napada (iktalne), nastanejo ob napadu (periiktalne)
ali v obdobju med napadi (interiktalne), nekaterih pa ni mogoče jasno razvrstiti v
eno od teh kategorij.

1. Iktalne duševne motnje
- iktalni psihotični simptomi
- nekonvulzivni status
2. Periiktalne duševne motnje
- prodromalni simptomi: iritabilnost, depresivnost, glavobol
- postiktalni delirij
- periiktalni psihotični simptomi

3. Interiktalne duševne motnje
- interiktalne psihoze
- osebnostne spremembe

4. Variabilno povezane z napadom
- motnje razpoloženja (depresija ali manija)
- samomorilnost
- anksiozne motnje
- disociativna stanja
- agresivnost
- spolne motnje
- druge motnje.
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Večina ljudi z epilepsijo živi normalno življenje, vendar razne epidemiološke študije
(cit. Serafimović 2002) kažejo, da je med njimi prevalenca duševnih motenj večja
kot v splošni populaciji. Z obsežnimi  retrospektivnimi študijami so ugotovili (cit.
Serafimović 2002), da ima kar četrtina ali celo več ljudi z epileptičnimi napadi tudi
duševne motnje; te so lahko kronične, npr. shizofreniformna psihoza, depresija,
osebnostne spremembe ali hiposeksualnost, opazne med epizodami epileptičnih
napadov ali pa so bolj epizodične in neposredno povezane s sprožitvijo napada.
Med slednje sodijo avre s psihično vsebino, nekonvulzivni epileptični statusi, pro-
dromalni simptomi, zmedenost po napadu in periiktalna psihoza, ki se ponavadi
pojavi v obdobju po napadu in je drugačna od epileptične shizofreniformne psiho-
ze (oz. shizofreniji podobne epileptične psihoze) (cit. Serafimović 2002).

Ali se bo pri posamezniku s specifičnim tipom epilepsije pojavil kateri koli psihopa-
tološki znak ali ne, ni mogoče napovedati. Narejenih je bilo več raziskav, s katerimi
so iskali značilno psihopatološko razliko med bolniki s temporalnimi napadi in bol-
niki z drugimi oblikami epileptičnih napadov. Bolniki, ki imajo epileptično žarišče v
levem ali obeh temporalnih predelih, so bolj nagnjeni k psihozam in hujšim psihia-
tričnim motnjam. Pri bolnikih z desnostranskimi žarišči pa je več možnosti za nasta-
nek motenj razpoloženja (Umbricht in sod. 1995 – cit. po Small 1999). Spremljanje
zdravljenja psihoze z EEG pri bolniku z epilepsijo je lahko koristno pri vrednotenju
učinkov antipsihotikov, antiepileptične, elektrokonvulzivne ali kake drugačne terapi-
je (Small 1999).

Interiktalne psihoze so skupina kroničnih psihoz brez znane neposredne zveze z napa-
di. Klinično jih opredeljuje prevlada čistih blodnjavih stanj, ohranitev toplega in
ustreznega čustvenega odziva in osebnosti s prevlado vidnih nad slušnimi halucinaci-
jami. Najpogostejši tip interiktalne psihoze je shizofreniji podobna epileptična psiho-
za (SPEP): izrazita paranoidna blodnjavost, vendar brez klasično opisanih negativnih
simptomov (npr. brezvoljnost, otopelost), z ohranjeno osebnostjo ter ugodnejšim izi-
dom, kot ga ima shizofrenija. Razvije se zlasti pri bolnikih z dolgotrajno epilepsijo, ko
jim je zdravljenje s antiepileptičnimi zdravili ali operacijo že zmanjšalo pogostost napa-
dov ali pa jih popolnoma odpravilo (Stevens 1988 – cit. po Small 1999). Redkejše
oblike vključujejo formalne motnje mišljenja in negativne simptome, relativno redka je
pozitivna družinska anamneza shizofrenije ali shizoidna premorbidna osebnost.
Strukturalna hipoteza epileptične psihoze dokazuje, da možganske okvare povečajo dov-
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zetnost za psihozo. Nekateri avtorji (Serafimović 2002) povezujejo elektroencefalografsko
žarišče s tipom psihotičnega sindroma. Tako naj bi osebe s frontobazalnim (temporoan-
teriornim) žariščem bile še posebej paranoidne, tiste z žariščem v temporalnem režnju naj
bi bile depresivne, tiste z žarišči ob sagitalni liniji pa naj bi bile ekspanzivne, hipomanične.
Tako je spremljanje z EEG ali drugimi nevrofiziološkimi metodami  koristno za oceno ver-
jetnosti epileptične patogeneze atipičnih remitentnih psihotičnih simptomov.
Landolt (1958 – cit. po Small 1999) je opisal fenomen forsirane normalizacije –
pojav normalnega elektroencefalograma  med psihozo in nenormalne MEA in epi-
leptičnih napadov, ko se duševno stanje popravi.

Študije kirurško zdravljenih bolnikov kažejo, da so levostranska temporalna žarišča
posebno velik nevarnostni dejavnik za razvoj SPEP. Ta ugotovitev izhaja iz površin-
skega in tudi globinskega odjemanja MEA pred kirurškim posegom in kaže, da se
psihoza pri ljudeh z levostransko okvaro razvije dvakrat pogosteje. PET pred opera-
cijo pri psihotičnih osebah z epileptičnimi napadi pokaže znižanje metabolizma v
levostranskem temporalnem predelu, SPECT pa znižanje možganskega krvnega pre-
toka v levi medialni temporalni regiji. Po levostranski odstranitvi prizadetega
področja možganov so opazili zmanjšanje psihotičnih simptomov (Serafimović
2002). Roberts in sod. (1990 – cit. po Small 1999) so ugotovili, da je SPEP pri bol-
nikih z epilepsijo temporalnega režnja povezana z razvojnimi okvarami medialnega
dela temporalnih predelov. Ljudje z epileptičnimi napadi s SPEP se od nepsihotičnih
bolnikov razlikujejo po večjih možganskih prekatih, obiljem periventrikularne glioze
in bolj žariščnimi okvarami (Bruton in sod. 1994 – cit. po Small 1999).

Pri ljudeh z epileptičnimi napadi so našli večjo prevalenco osebnostnih motenj.
Najpogostejša je mejna osebnostna motenost, kateri sledi atipična ali mešana, histrio-
nična in odvisna osebnostna motnja. Tem bolnikom primanjkuje stabilnih osebno-
stnih potez, njihovo vedenje je lahko nezrelo ali impulzivno. Naštete osebne značilno-
sti zaznamujejo človeka z epilepsijo, da pri drugih vzbujajo strah in so vzrok bolniko-
vim težavam pri iskanju zaposlitve, pridobitvi vozniškega dovoljenja in vzdrževanju
zakona. Nekaj potez, predvsem »lepljivost«, hipergrafija, obširnost, odvisnost in
hiperreligioznost, ki so pogostejše pri ljudeh z epilepsijo, ima psihopatološke značil-
nosti (npr. vztrajanje, ponavljanje, kompulzivnost), ki so povezane s spektrom obse-
sivno kompulzivnih motenj (Serafimović 2002).
Depresivna motnja je najpogostejša motnja pri epilepsiji. Jakost depresije ni vedno
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sorazmerna jakosti epilepsije. Večina ljudi z epilepsijo ima kronično interiktalno
depresijo ali distimijo. Ob hujšem poteku so pogosti spremljajoči psihotični elemen-
ti (paranoidne blodnje, slušne halucinacije), kar poudarja povezavo s psihotično
motnjo. Ti depresivni bolniki imajo pogoste kompleksne žariščne napade, še pose-
bej če imajo žarišče levo temporalno.
Depresija se pojavlja tudi ob napadu. Epizodične motnje čustvovanja, pogosto z
razdražljivostjo, suicidalnim vedenjem in psihotičnimi simptomi, se lahko pojavijo
ob povečani frekvenci ali jakosti napadov. Depresijo ob napadu označujejo naznan-
jajoče spremembe v razpoloženju, najpogosteje razdražljivost, depresivnost, strah in
jeza. Pojavi se nekaj ur do nekaj dni pred napadom, največkrat kompleksnim žarišč-
nim, in za njim izzveni. Sprožilni dejavnik zanj so negativni življenjski dogodki.

Iktalna depresivna motnja je povezana s temporalno žariščno epilepsijo in je redka.
Po intenziteti je različna, spremljajo jo kompleksne halucinacije ali halucinacije
vonja. Lahko preseže sam napad in vodi celo v samomor. Postiktalna depresija je
pogosta, traja največ nekaj ur do nekaj dni in spontano mine. Včasih se nadaljuje
tudi v interiktalno obdobje.

Motnja razpoloženja z maničnimi simptomi ali z mešanimi simptomi zaradi epilep-
sije je mnogo redkejša od motnje razpoloženja z depresivnimi potezami.

Samomorilnost in nesreče zunaj dela so relativno pogost vzrok smrti ljudi z epilepsijo.
Samouničevalno vedenje, od tveganega vedenja do nedvoumnih samomorilnih posku-
sov, lahko izvira iz depresije, ki pogosto spremlja vsak kronični zdravstveni problem. Pri
posameznih vrstah epilepsije pa sam napad prispeva k motnji razpoloženja, ki poveča
incidenco samouničevalnega vedenja. Epilepsija s kompleksnimi žariščnimi napadi je
še posebej pogosto  združena s takimi motnjami razpoloženja, ki povečujejo samomo-
rilske težnje. Ker ima večina teh bolnikov dostop do zdravil, je njihovo življenje še bolj
ogroženo. Mnogi poskusi so sicer ambivalentni in le nekaj več kot nepremišljena gesta,
ojačena s frustracijo, vendar je izid vseeno lahko letalen (Serafimović 2002).

Pri ljudeh z epilepsijo so poskusi samomora pogostejši kot v ostali populaciji. Poleg
smrti, ki so neposredna posledica epilepsije, npr. epileptični status in z napadom
povzročene nesreče, je samomor vodilni vzrok smrti ljudi z epilepsijo (12–20 %).
Ogroženost s samomorom je pri ljudeh z epilepsijo štiri do petkrat večja kot pri zdra-
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vi populaciji, še posebej (do 25-krat večje)  pri ljudeh z žariščnimi napadi, ki izvira-
jo v temporalnem režnju. Verjetneje je, da bodo ti ljudje poskušali samomor zaradi
motenj vedenja v okviru mejne osebnostne motnje in verjetneje je, da bodo samo-
mor napravili zaradi psihoze. Nevarnostni dejavniki za samomorilno vedenje so
paranoidne halucinacije in agitirane kompulzije. Znane so sicer redke iktalne ukazo-
valne halucinacije, naj izvršijo samomor. Moški z epilepsijo pogosteje poskušajo
samomor kot ženske. Šestdeset odstotkov ljudi z epilepsijo, ki poskuša samomor, je
mlajših od 30 let (Serafimović 2002).
Epilepsija ima nedvomno številne psihosocialne posledice in negativne učinke na
kakovost življenja. Slabšajo ga kronična narava bolezni, neprimeren odnos do ljudi
z epilepsijo, težave pri prilagajanju posledicam bolezni, strah pred napadi, socialna
zaznamovanost, legalne omejitve, občutek negativne samopodobe idr. Ljudje z epi-
lepsijo izpovedujejo mnogo strahov in so zaskrbljeni pred pojavljanjem napadov, pri
katerih občutijo izrazito izgubo nadzora nad seboj in ranljivost (Serafimović 2002).
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NEEPILEPTIČNI NAPADI

Napadi, ki jih je mogoče zamenjati z epilepsijo, njihov izvor pa ni motnja MEA, so
neepileptični napadi ali neepileptični dogodki. Zanje so v rabi še drugi izrazi, npr.
histerični napadi, histeroepilepsija, psevdonapadi in psihogeni napadi, vendar izraz
neepileptični napadi fiziološko in psihološko najbolje opiše vsa stanja, ki se zamen-
jujejo z epilepsijo.

Neepileptične dogodke je mogoče razvrstiti v konverzivne, panične, disociativne in
posttravmatske stresne motnje. Bolniki z neepileptičnimi dogodki imajo običajno
komorbidne duševne motnje (dvojna diagnoza). Duševne motnje, ki so ponavadi
povezane z neepileptičnimi dogodki, so: afektivne, anksiozne, disociativne, somato-
formne in osebnostne motnje. Te prispevajo k občutku stiske, ki ga odsevajo neepi-
leptični dogodki.

Neepileptični napadi se pojavljajo v vseh starostnih skupinah, najpogosteje med 15.
in 35.  letom in predvsem pri ženskah. Večinoma gre za psihogene napade, tip soma-
toformne motnje ali konverzivne (disociativne) motnje. K razvoju neepileptičnih
napadov prispevajo tudi zunanji dejavniki, po novejših raziskavah dokaj pogosto
doživetje spolne ali telesne zlorabe (Wyllie in sod. 1999); disociativne reakcije, ki sle-
dijo takim dogodkom, je kaj lahko zamenjati z epilepsijo. Neepileptične napade
lahko sproži tudi poškodba (Serafimović 2002).
Klinično opazovanje je bilo dolgo osnova za razlikovanje neepileptičnih od epileptič-
nih napadov. Zadnja leta so v veliko pomoč video EEG, določanje serumskih ravni
prolaktina in nevropsihološko ocenjevanje. Dejstvo, da se epileptični in neepileptič-
ni napadi lahko pojavljajo pri istem človeku, še dodatno zapleta diagnostiko
(Owczarek in Jedrzejczak 2001).
Neepileptični napadi so raznoliki in se lahko kažejo kot generalizirani konvulzivni
napadi, kot sprememba ali izguba zavesti ali z žariščnimi motoričnimi ali senzorič-
nimi simptomi. Pri ugotavljanju narave napadov so pomembna nekatera klinična
opažanja. Neepileptični napadi navadno trajajo precej dlje kot epileptični, ki tipič-
no trajajo manj od treh minut (brez postiktalnega obdobja). Narava konvulzivne
aktivnosti se pri psihogenih napadih razlikuje od tiste, ki je videti pri generalizirani
konvulzivni epilepsiji: pri psihogenih napadih so gibi večkrat namerni ali polnamer-
ni, asimetrični ali asinhroni, kot otresanje ali zvijanje, in ne kot tonično-klonična
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aktivnost, značilna za epileptične napade. Težje je razlikovati gibe psihogenih napa-
dov od avtomatizmov kompleksnih žariščnih napadov, še posebej napadov frontal-
nega režnja. Zavest in odzivnost sta med psihogenimi napadi presenetljivo ohranje-
ni, vpitje ali stokanje je pogostejše. Čeprav ljudje z neepileptičnimi napadi pogosto
zatrjujejo, da se med napadom poškodujejo ali da so takrat inkontinentni, je to zelo
redko videti.

Psihogene napade je pogosto mogoče sprožiti z emocionalnimi dražljaji ali sugesti-
jo. Izvabljanje napadov je pomembno za reprodukcijo dogodkov med snemanjem
MEA. Napade je mogoče izzvati na več načinov, npr. z injiciranjem fiziološke razto-
pine. Istočasno snemanje elektroencefalograma z videom omogoča potrditev neepi-
leptične narave sproženega dogodka. Vendar pa izzivanje psihogenih napadov pora-
ja etična protislovja. Ker zavajanje bolnika z izzivanjem napada lahko pokvari odnos
med bolnikom in zdravnikom, se ga je treba izogibati.

Določanje serumskega prolaktina se uporablja pri sumu na psihogene napade. V prvih
20–60 minutah po generaliziranem tonično-kloničnem napadu namreč pri več kot 90
% primerov raven prolaktina maksimalno poraste, navadno 5- do 10-krat in najmanj
3-krat nad normalno osnovno vrednost. Tega porasta po neepileptičnem napadu ni.
Test je manj zanesljiv pri kompleksnem žariščnem napadu brez sekundarne generaliza-
cije, ko serumski prolaktin poraste le v 60 % primerov (Serafimović 2002).
Vrednosti serumskih koncentracij je treba interpretirati s posebno pozornostjo, saj
so možni tudi lažno pozitivni ali lažno negativni rezultati. Porast prolaktina povzro-
čajo še drugi dejavniki, na primer čustveni stres, strah in jeza, pa tudi sinkopa
(Serafimović 2002). Prolaktinski test pa je popolnoma brez vrednosti pri enostav-
nih žariščnih napadih ali blagih kompleksnih žariščnih napadih, zlasti pri tistih z
malo motorične aktivnosti. Po konvulzivnem epileptičnem statusu ali ponavljajočih
se napadih lahko raven prolaktina ostane nespremenjena.
Diagnoza »neepileptični napad« je najbolj zanesljiva, ko je napad hkrati posnet sli-
kovno z videom, MEA pa z elektroencefalografom in v zapisu ni videti dokazov epi-
leptične aktivnosti. Med pravimi epileptičnimi napadi so v elektroencefalogramu
namreč vidne značilne spremembe MEA: med generaliziranimi konvulzivnimi napa-
di vedno, med kompleksnimi žariščnimi napadi, katerih izvor so manjša ali globlja
žarišča, v 85–95 %, med enostavnimi žariščnimi napadi pa pri enkratnem snemanju
MEA v 60 %, po večkratnem pa skoraj v 80 % (Serafimović 2002). EEG z videom
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med napadom je zlasti pomembna, ker je priložnostni rutinski elektroencefalogram
med napadi lahko zavajajoč. V tem obdobju imajo nekateri ljudje z epilepsijo lahko
normalen elektroencefalogram, ljudje z neepileptičnimi napadi pa manjše elektroen-
cefalografske nenormalnosti.

Klinični napad se da uspešno posneti na več načinov. Ambulantni rutinski elektro-
encefalogram je posebej koristen pri ljudeh z dnevnimi dogodki ali napadi, ki se jih
da izzvati s sugestijo. Pri redkejših napadih je potrebna dolgotrajnejša bolnišnična
video EEG, ki omogoča pazljivo opazovanje in ponoven ogled kliničnega napada. To
je zlasti pomembno pri oceni psihogenih napadov, kjer so video elektroencefalograf-
ski posnetki v veliko pomoč pri razlikovanju epileptičnih proženj od gibov in mišič-
nih artefaktov.

Epileptični napadi so pogosti med spanjem, psihogeni napadi pa »presenetijo« ljudi
budne. Zanesljivo razlikovanje po anamnezi in vedénju je težko, posnetek pa dokaže,
da človek med psihogenim napadom ni spal.
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ZAKLJUČEK

Elektroencefalogram pri psihiatričnih bolnikih velikokrat ne pokaže specifičnih nenor-
malnosti in je pogosto le dodaten podatek na poti do pravilne diagnoze. Na splošno
pa je pri psihiatričnih bolnikih več nenormalnosti MEA kot pri duševno zdravih.

Delirij je skoraj vedno združen z upočasnitvijo v elektroencefalogramu, ki je odvisna
od stopnje prizadetosti (kliničnih simptomov).

V elektroencefalogramu bolnika z demenco (tako degenerativno kot vaskularno) so
lahko vidne žariščne ali enostranske spremembe ter difuzne nenormalnosti.
Upočasnitve MEA so lahko povezane z zmanjšanima lokalnim krvnim obtokom in
metabolizmom.

Najpogostejša nenormalnost pri bolnikih s shizofrenijo je povečan delež aktivnosti
theta v sprednjih regijah, zmanjšana osrednja frekvenca MEA, zmanjšan delež aktiv-
nosti alfa in povečan delež beta.

Pri motnjah razpoloženja je mogoče v elektroencefalogramu pri rutinskih pogojih
videti nenormalno temporalno počasno MEA. V spanju pa je pri več kot polovici
depresivnih bolnikov moten sam ritem spanja, skrajšani sta tretje in četrto obdob-
je, zmanjšana latenca in povečana fazična aktivnost v obdobju REM.

Pri anksioznih stanjih rutinska EEG ne pokaže odstopanja od normalnega.
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ZDRAVILA

Pri prepoznavanju učinkov zdravil je pomembno, v kakšnih odmerkih so dana: tera-
pevtskih, toksičnih ali potencialno usodnih. Ker se pri programih zdravljenja bolni-
kov z duševnimi motnjami največ uporablja medikamentna terapija, je treba pozna-
ti učinke, ki jih imajo ta zdravila na MEA. Poleg neposrednih učinkov zdravil je treba
upoštevati tudi posredne, kot je zožena zavest. Bolniki se lahko različno odzivajo na
enak odmerek istega zdravila. (Glaze 1990).

Elektroencefalografske spremembe se lahko pojavljajo posamezno ali v kombinaci-
ji. Posnetek je vedno odvisen od namestitve elektrod, značilnosti preiskovanca
(morebitna okvara možganov, nenormalna MEA), odmerka in sheme predpisane
terapije ter od osnovne aktivnosti ali začetne oblike MEA.

Podobno kot EEG pokaže morebitno možgansko okvaro, tako sprememba osnovne
MEA po terapiji lahko kaže odzivnost bolnikovih možganov na zdravljenje; izdatnejša
upočasnitev osnovne MEA, na primer, pomeni boljši odziv na zdravljenje (Glaze 1990).

1. Antipsihotiki

A. Klasični antipsihotiki – fenotiazini, npr. tioridazin (Melleril), tioksanteni, butirofenoni, npr.
haloperidol (Haldol)

Klasični antipsihotiki v majhnih odmerkih v elektroencefalogramu ne povzročijo veli-
kih sprememb, možen pa je pojav počasne MEA (ritmov theta in delta), upočasni-
tev osrednjega ritma alfa in upad ritma beta. Raznolikost frekvenc in amplitud se
poveča, v spanju pa je več globokih faz.

V elektroencefalogramu bolnika s shizofrenijo, zdravljenega s klasičnimi antipsiho-
tiki, je več ritma alfa nižjih frekvenc in manj ritma beta, kar pomeni normalizacijo
elektroencefalograma. Pri bolnikih s kronično epilepsijo lahko znižajo prag za epi-
leptični napad. Zastrupitev s klasičnimi antipsihotiki povzroči generalizirano upoča-
snitev MEA, ki jo lahko prekinjajo izbruhi nenormalne MEA (Van Cott in Brenner
2003).
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B. Novejša antipsihotika klozapin (Leponex) in risperidon (Risperdal)

Klozapin poveča delež ritmov theta, delta in beta. Po dolgotrajnem zdravljenju
postane elektroencefalogram nenormalen v 59 %, kar je več kot pri drugih antipsi-
hotikih. Nenormalnosti so izbruhi počasne MEA, ki so ji lahko pridruženi trni.
Klozapin poveča delež epileptiformnih sprememb v MEA, tako v času epileptičnih
napadov kot zunaj njih. Zniža torej prag za epileptični napad in lahko povzroči mio-
klonične zgibke ter veliki tonično-klonični napad. Tveganje za napad je največje v
začetku zdravljenja (Bauer in Bauer 1999; Van Cott in Brenner 2003).
Risperidon ne povzroča ne sprememb MEA ne epileptičnih napadov (Van Cott in
Brenner 2003).

2. Antidepresivi

Prva generacija antidepresivov se je pojavila v sedemdesetih letih prejšnjega stolet-
ja. Gre za dve skupini: triciklične antidepresive (amoksapin, maproptilin) in inhibi-
torje monoamin-oksidaze (miklobemid, brofaromin, cimaksaton). V osemdesetih
letih so se jim pridružili selektivni zaviralci ponovnega privzema serotonina (fluok-
setin (Prozac), paroksetin (Seroxat), fluvoksamin (Avoxin), sertralin (Zoloft), cita-
prolam (Cipramil)) in heterogena skupina netipičnih antidepresivov (mirtazapin
(Mirtazin), nefazodon, venlafaksin (Efectin ER)), ki so se izkazali za terapevtsko
uspešnejše.

Triciklični antidepresivi – imipramin, amitriptilin (Amyzol), doksepin, dezipramin, nortriptilin
in protriptilin – v terapevtskih odmerkih povzročijo porast počasnih ritmov MEA,
upad frekvence ritma alfa pa tudi porast hitrih frekvenc beta (Van Cott in Brenner
2003). Zmanjšajo tako stabilnost amplitude kot frekvence. Tudi pri terapevtskih
odmerkih se lahko pojavi paroksizmalna počasna MEA, trni in politrni, pri ljudeh
z dolgotrajno epilepsijo se frekvenca napadov lahko poveča. Posamezen napad ali
celo več napadov se lahko javi tudi pri človeku, ki nima epilepsije, zlasti če zaužije
velik odmerek zdravila (Van Cott in Brenner 2003). V literaturi so omenjeni tudi
primeri epileptičnega statusa po intravenskem vnosu amitriptilina in imipramina
ter pojav absenčnega statusa (Bauer in Bauer 1999).
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V elektroencefalogramu v času akutne zastrupitve je videti široko razširjeno, slabo reaktiv-
no neredno aktivnost (8–10 Hz), med katero so paroksizmalne nenormalnosti,
vključno s trni. Možni so tudi nespecifični vzorci kome (Bauer in Bauer 1999).

Novejši antidepresivi
Novejša zdravila, npr. štiriciklične spojine (maproptilin (Ladiomil), mianserin
(Miansan)), selektivni zaviralci ponovnega privzema serotonina idr., lahko povzročijo
epileptični napad, žariščni ali generalizirani (razen inhibitorjev monoamin-oksidaze).
Tudi ob akutni intoksikaciji EEG ne pokaže kakih značilnih sprememb (Bauer in Bauer
1999).

3. Litij

Litij se uporablja zlasti v zdravljenju motenj razpoloženja. V elektroencefalogramu
povzroči upočasnitev ritma alfa, porast počasnih ritmov (zlasti thete), generalizira-
ne izbruhe počasne MEA, katerim so lahko pridruženi trni. Morebitna žariščna upo-
časnitev ni vedno znak  možganske okvare (Bauer in Bauer 1999). Po daljšem zdra-
vljenju je učinek nasproten, frekvenca ritma alfa narašča. Upočasnitev aktivnosti je
lahko poudarjena nad sprednjimi predeli, lahko pa se javlja v obliki izbruhov, in sicer
tako pri bolnikih kot pri zdravih prostovoljcih. Podobne spremembe povzroča tudi
brom.

Pri človeku, zastrupljenem z litijem, je elektroencefalogram nenormalen: vidni so difuz-
na upočasnitev, izbruhi nenormalne MEA in trifazni valovi (z litijem povzročeni sin-
drom Jakob-Creutzfeldt) (Glaze 1990; Bauer in Bauer 1999). S kliničnim izboljšan-
jem se popravi tudi MEA, vendar nenormalnosti MEA vedno trajajo dlje kot nenor-
malne vrednosti litija v krvnem serumu.

4. Anksiolitiki

A. Benzodiazepini – oksazepam (Adumbran), medazepam (Ansilan), flurazepam (Fluzepam),
bromazepam (Lexaurin), nitrazepam (Cerson, Mogadon) – lahko delujejo kot anksiolitiki,
hipnotiki, antiepileptiki in mišični relaksansi.
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Spremembe v elektroencefalogramu pri terapevtskih odmerkih: benzodiazepini povečajo
delež ritma beta, ki vztraja v elektroencefalogramu še dva do tri tedne po zadnjem
vnosu (Glaze 1990, Bauer in Bauer 1999). Kot po barbituratih je mogoče tudi po
benzodiazepinih na strani možganske okvare videti nekaj hitrih ritmov (Bauer in
Bauer 1999). Benzodiazepini nadalje povzročijo upad osnovne frekvence alfa ter
blag porast ritma theta (4–7 Hz). Po dolgotrajnem zdravljenju je možen nastanek
paroksizmalne počasne MEA, zlasti v čelnih predelih (Bauer in Bauer 1999).

V elektroencefalogramu v času akutne zastrupitve je viden hiter ritem beta, ki se ne odziva
na dražljaje. Zvečanje odmerka povzroči komo.

Zolpidem (Sanval): vpliv na MEA še ni znan.
B. Kloralhidrat (Kloralhydrat) le malo pospeši osnovno MEA, predvsem pri odraslih, in
je priporočljivo uspavalo za laboratorijske potrebe (Glaze 1990).

5. Protiepileptična zdravila

V terapevtskih odmerkih delujejo na frekvenco in morfologijo (obliko) osnovne MEA
ter na paroksizmalne nenormalnosti, ki so se pojavljale pred terapijo. V prevelikem
odmerku povzročajo zastrupitev, poznati pa je treba tudi učinke ob odtegnitvi.

Učinke zdravila, vključno z vplivom na kognitivne funkcije, je težko razlikovati od zna-
čilnosti, ki spremljajo epilepsijo samo: spremembe v pogostosti napadov, času od zad-
njega napada, pojavljanju subtilnih napadov (subkliničnih električnih napadov).

A. Barbiturati (Nesdonal, Phenobarbiton, Phemiton, Primidon) spadajo med hipnotike in
sedative, a se sedaj večinoma uporabljajo kot antiepileptiki, kot hipnotike so jih
nadomestili benzodiazepini. Barbiturati povečajo aktivnosti beta, zlasti v sprednjih
predelih možganov. Če so predpisani v majhnih odmerkih v začetku zdravljenja,
povzročijo povečanje deleža frekvenc 18–25 Hz, v kasnejšem obdobju pa
frekvenc 15–25 Hz (Glaze 1990; Bauer in Bauer 1999). Več ritma beta v span-
ju lahko daje vtis vreten spanja (Low 1980). Fenobarbital (Phenobarbiton) in primi-
don zmanjšata pogostost epileptiformnih sprememb v elektroencefalogramu
ljudi z epilepsijo (Van Cott in Brenner 2003). Ob zastrupitvi z barbiturati  se
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MEA difuzno upočasni, na počasne valove delta pa se nalaga ritem beta.
Večji odmerek lahko povzroči nastanek vzorca izbruh-tišina ali celo električ-
no tišino.

B. Benzodiazepini – diazepam (Apaurin), klonazepam (Rivotril) in midazolam (Dormicum) –
se uporabljajo predvsem za preprečevanje epileptičnega statusa. V elektroencefalo-
gramu povečajo delež ritma beta.

C. Hidantoini, npr. fenitoin (Difetoin), v terapevtskih odmerkih ne povzročajo očitnih spre-
memb MEA. Z večanjem odmerka je v elektroencefalogramu več ritmov theta in
delta, zmanjša se osrednja frekvenca ritma alfa (Van Cott in Brenner 2003). Preveliki
odmerki zdravila povzročijo difuzno upočasnitev ali izbruhe nenormalne počasne
MEA.
D. Karbamazepin (Tegretol, Trileptal) je soroden tricikličnim antidepresivom in jim je
podoben tudi po vplivu na MEA. Večina avtorjev trdi, da v elektroencefalogramu ne
povzroča specifičnih sprememb, nekateri pa opisujejo pojav difuzne počasne MEA.
Ob terapiji s karbamazepinom se lahko poveča število interiktalnih generaliziranih
izbruhov ali žariščnih trnov, kljub temu da se frekvenca epileptičnih napadov zman-
jša. Zastrupitev s karbamazepinom lahko sproži epileptični napad (Bauer in Bauer
1999), v elektroencefalogramu se lahko pokaže z difuzno upočasnitvijo MEA.

E. Valproat/valprojska kislina (Apilepsin, Depakine) v terapevtskih odmerkih ne vpliva na
osnovno MEA ali pa povzroči blago difuzno upočasnitev. Najpomembnejši učinek
valproata je zmanjšanje frekvence napadov in hkrati zredčenje ali celo preprečitev
generaliziranih izbruhov trnov (Bauer in Bauer 1999). Zaradi medsebojnega delo-
vanja več zdravil lahko nastane zastrupitev, ki se kaže z difuzno upočasnitvijo MEA.
Zaradi prevelikega odmerka lahko nastanejo zmedenost, stupor ali koma, ki so
navadno združeni z obojestransko sinhrono visokoamplitudno počasno MEA.

F. Etosukcimid (Asamid, Suxinutin) v terapevtskih odmerkih ne povzroča sprememb MEA.

G. Lamotrigin (Lamictal) ne upočasnjuje osnovne MEA ne pri zdravih prostovoljcih ne pri
ljudeh z epilepsijo. Zmanjšuje pojavljanje generaliziranih izbruhov sklopov trn-val, in
sicer tako spontanih kot povzročenih s svetlobnim draženjem (Bauer in Bauer 1999).
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H. Vigabatrin (Sabril) v terapevtskih odmerkih ne povzroča specifičnih sprememb
MEA ali povzroči difuzno upočasnitev. Prevelik odmerek lahko povzroči generalizi-
rane izbruhe  nenormalne MEA in epileptične napade (Van Cott in Brenner 2003).

I. Tiagabin (Gabitryl) ne povzroča sprememb MEA (Van Cott in Brenner 2003).

J. Gabapentin (Neurontin) v elektroencefalogramu ne povzroča sprememb ali pa pove-
ča delež ritmov alfa in beta (Glaze 1990).

K. Vpliv zdravila topiramat (Topamax) na MEA še ni opisan (Bauer in Bauer 1999).

Sklep

Zdravila, ki vplivajo na centralno živčevje, povzročajo spremembe MEA.
Protiepileptična zdravila zmanjšajo pogostost epileptičnih napadov, a večinoma ne
zmanjšujejo nenormalnosti MEA, ki se kažejo med napadi. Zdravila za zdravljenje
psihiatričnih motenj lahko znižajo prag za epileptični napad in povzročijo oz. pove-
čajo epileptiformno MEA med napadi. Spremembe v elektroencefalogramu so odvi-
sne od odmerka in lahko povzročijo epileptični napad ali električno tišino. Pri vsa-
kem komatoznem bolniku je treba upoštevati možno zastrupitev z zdravili, še pose-
bej če so v osnovni MEA hitri ritmi. EEG je nevrološka diagnostična preiskava, ki jo
je treba vedno ocenjevati skupaj z nevrološkim pregledom in bolnikovo anamnezo
(Van Cott in Brenner 2003).
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SLOVARČEK

afektivne motnje – razpoloženjske motnje
agitiranost – psihomotorični nemir
agorafobija – strah pred odprtimi prostori
amnezija – pomembna, a časovno omejena izguba spomina v celoti ali omejenem obsegu
avtizem – ukinjanje stikov z zunanjim svetom; umik bolnika iz resničnosti in

poglabljanje v lasten svet psihopatoloških doživetij
blodnje – vsebinske motnje mišljenja, ki nastajajo v psihopatološkem procesu

bolnikovih možganov kot miselne konstrukcije z očitnim in hudim izkrivljenjem
realnosti, v katere vsebino pa bolnik trdno verjame in se v skladu z njo pogosto tudi
vede

ciklotimija – razpoloženjska motnja, trajna nestabilnost razpoloženja, ki vključuje
številne periode blažje depresije in blažje čustvene privzdignjenosti, od katerih pa
nobena ni dovolj globoka, da bi zadovoljevala merila za diagnozo depresivne
epizode ali vsaj hipomanične epizode

čustvena ambivalenca – dvojna usmeritev čustev, vsakega v nasprotno smer, brez
možnosti pravega čustvenega izraza, ki ga lahko nadomestijo neustrezni
vedenjski vzorci (beg iz situacije, stereotipne kretnje ali toga drža)

depersonalizacija – doživljanje sprememb v lastni osebnosti ali celo njen razpad.
Človek čuti, kot da ni resničen, kot da igra vlogo, ne pa da je spontana in naravna
oseba. Počuti se odmaknjeno od lastnih doživetij, kot da bi jih gledal zelo od daleč.
Pri težjih oblikah simptoma pa čuti, kot da je mrtev ali da mu kak del telesa ne
pripada

depresivnost – razpoloženje, ki zajame vsak odtenek človekovega bivanja.
Depresivno razpoloženje je lahko izraženo na več načinov – kot žalost, bridkost,
potrtost, nesposobnost veselja, malodušnost. Včasih se lahko izraža tudi kot
ravnodušnost. Pojavijo pa se lahko tudi depresivne blodnje

disociativne motnje – motnje motorike ali senzorike, ki nastanejo brez kakršne koli
dokazljive nevrološke okvare. Disociativno stanje je opredeljeno kot »zožitev
zavesti, ki služi nezavednim ciljem in jo ponavadi spremlja selektivna amnezija«.
Izključena so disociativna stanja, povezana z alkoholom, drogami, epilepsijo, …
upoštevane pa fuge, hipersomnije, transi, …, pri katerih ni razviden organski
dejavnik.

distimija – stanja potrtosti, otožnosti in tem podobnih opredelitev spremenjenega
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razpoloženja, ki so po stopnji doživljanja žalosti manj huda kot pri depresiji,
četudi s številno simptomatiko.

formalne motnje mišljenja – izražene so v govoru in so opazne kot napačne zveze
med sicer formalno pravilnimi mislimi (besedami) ali kot nenavadne konstrukcije
sicer običajnega miselnega gradiva

frontostriatalni deficit – okvara v področju živčne zanke, ki povezuje področje
striatum s čelnim režnjem

halucinacije – motnje zaznavanja, ki se ne opirajo na realne dražljaje, občutke in objekte
hipermotorične hiperkinezije – stanje hude motorične vzburjenosti ali katatonskega

nemira. Agitirani in hudo vznemirjeni bolnik izvaja množico pogosto brezciljnih,
nesmotrnih in nesmiselnih gibov

hipomaničnost – človek z njo je zmerno privzdignjen, glede na okoliščine preveč
nasmejan in ljubezniv, dobra volja pa se lahko hitro sprevrže v razdražljivost

histrionična osebnostna motnja – zanjo so značilni plitvo in labilno čustvovanje ob
hkratnem pretiranem izražanju neprepričljivih čustev, dramatiziranje,
sugestibilnost, egocentričnost, razbrzdanost in pretirano in neprimerno
poudarjanje zunanjosti in seksualnosti, pomanjkanje upoštevanja drugih ob
hkratnem hlepenju po lastnem upoštevanju. Ljudje s to motnjo neprestano iščejo
pozornost, zato naredijo vse, da so v središču pozornosti. Potrebujejo veliko
vzburjenj, zato vsako situacijo preveličujejo. Navadna vsakdanjost je zanje nekaj
najbolj mučnega in dolgočasnega

impulzivnost – naglost, vročekrvnost; ravnanje pod vplivom impulza (čustva,
duševnega stanja ipd.)

iritabilnost – dražljivost, razdražljivost, občutljivost
katatonija – stanje psihomotorične napetosti
katatonska shizofrenija – ena od štirih oblik shizofrenije. Dominantne so

psihomotorične motnje, ki izmenjaje se segajo od hiperkinezije do stuporja,
pojavljajo pa se lahko tudi katatonski simptomi in shizofrenski simptomi, ki pa
niso v ospredju klinične slike in so navadno prepoznani retrogradno

katatonski stupor – bolnik stoji, leži ali zavzame kak drug položaj in se skoraj nič ali
popolnoma nič ne premika, da je videti kot kip. Ne govori, ne reagira na zunanje
dražljaje, tudi bolečinske, ne sprejema hrane in tekočine

koherenca – medsebojna povezanost, zveza, soodvisnost
kompulzije – prisilno vedenje
manija – poglavitne značilnosti bolnika s polno razvitim maničnim sindromom so
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evforično čustvovanje, velika živahnost mišljenja z miselno vrvežavostjo in
motorična razvrtost

mejna osebnostna motnja – se kaže (ob čustveni neuravnovešenosti) predvsem v
strahu pred zavrnitvijo ali izgubo, izrazitem nihanju v samospoštovanju in
nestabilnosti medosebnih odnosov, občutkih praznine in dolgočasja. Zato ljudje
z njo pogosto zahajajo v čustvene stiske in krize ter so nagnjeni k samomorilnemu
vedenju. Kadar so še posebno obremenjeni, lahko zapadejo v prehodno psihotično
stanje

maligni nevroleptični sindrom – redek, vendar nevaren in tudi smrten zaplet
antipsihotičnega zdravljenja. Glavni znaki so povišana telesna temperatura, rigor
in zvišanje ravni kreatin-kinaze

negativna shizofrenska simptomatika – bolnik je čustveno plitev oziroma otopel, je
nesposoben za raznolike čustvene reakcije, značilne za zdravega človeka, je
brezvoljen, avtističen, vse bolj izgublja zanimanje za okolico, se odtujuje, se
zanemarja in socialno propada

obsesije – prisilne misli in vsiljivke
obsesivno kompulzivna motnja – glavna značilnost so vsiljive misli (obsesije) in

ponavljajoče se ritualistično vedenje (kompulzije), ki jih spremlja anksioznost, še
zlasti tedaj, ko se skuša bolnik tem simptomom upreti. Obsesivne misli
prepoznava bolnik kot svoje lastne, čeprav so nehotene, iracionalne in pogosto
agresivne. Tudi kompulzije so gibi ali vedenje, ki ni uporabno in ne prinaša
veselja. Bolnik pogosto doživlja tako obsesije kot kompulzije kot nekaj, kar
preprečuje katera druga (škodljiva) dejanja

odvisna osebnostna motnja – značilno je popolno zanašanje na druge ljudi pri
odločitvah, podrejanje drugim in strah, da bi jih kdo zapustil. V odnosu do
partnerja ljudje z njo zavzamejo pasivno vlogo in se povsem podrejajo. Bojijo se
biti sami, imajo šibko samospoštovanje in se javno podcenjujejo. Nasploh so
energetsko slabo opremljeni za reševanje vsakdanjih težav

psevdodemenca – nepristna demenca; kognitivne motnje so prehodne (npr. pri
depresiji)

panična motnja – ponavljajoči se napadi panike, od katerih so vsaj nekateri
nepričakovani in jih ne sproži kaka določena situacija; lahko so povezani s
trajnim strahom pred prihodnjimi napadi, kar lahko povzroči spremembo
vedenja

pokomocijski sindrom – posledica poškodbe glave z vrsto simptomov, kot so
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glavobol, vrtoglavica, telesna in duševna utrudljivost, razdražljivost, otežena
zbranost pri miselnih nalogah, motnje pomnjenja, nespečnost, motnje v spolni
potenci in menstruacijskem ritmu, motnje sluha in redkeje vida, preobčutljivost
za alkohol, hrup in za vremenske spremembe

shizoafektivne motnje – običajno epizodične motnje,pri katerih v klinični sliki hkrati
izstopajo tipični znaki shizofrenije in depresivne ali manične epizode

shizofreniformna psihoza – ima boljšo prognozo kot shizofrenija, poteka fazično in
se dobro odziva na zdravljenje. Za njen nastanek imajo velik pomen tudi izzivalni
zunanji dejavniki, pri shizofreniji pa ne

shizoidna osebnostna motnja – ljudje s to motnjo se izogibajo socialnih stikov.
Čustev praviloma ne izražajo, zato so čustveno hladni in se izogibajo vsakršne
čustvene bližine. Delujejo tudi sramežljivo, nagibajo se k samotarskim
dejavnostim in se podrejajo fantaziji

stupor – stanje skrajne motorične zavrtosti
Wernickejeva encefalopatija –možganska okvara po hudem alkoholizmu, pogosto

združenem z neustreznim prehranjevanjem. Znaki bolezni so utrujenost
(zaspanost), motnje v koncentraciji in kratkoročnem spominu, dezorientacija in
napačno prepoznavanje, ataksija, oftalmoplegija in periferna nevropatija

KRAJŠAVE
CT – računalniška tomografija
ECT – elektrokonvulzivna terapija
EEG – elektroencefalografija
MEA – možganska električna aktivnost
MRI – magnetnoresonančno slikanje
PET – pozitronska emisijska tomografija
QEEG – kvantitativna elektroencefalografija
REM – hitri očesni gibi (rapid eye movements)
SPECT – enofotonska scintigrafska računalniška tomografija
SPEP – shizofreniji podobna epileptična psihoza
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Celostni pristop k snemanju EEG

mentorica:

UVOD

Elektroencefalografija (EEG) je ena od preiskavnih metod, ki temelji na odjemanju sprememb 

lobanjo v obliki sinusoidne krivulje, ki jo imenujemo ritem. Iz dobljene krivulje razberemo 

asistentka samostojno

PREDPRIPRAVA PREISKOVANCA NA PREISKAVO EEG

Pravilna priprava na preiskavo EEG je pomembna tako kot pravilna izvedba snemanja in je 

namen napotitve na preiskavo. Pri 

zapletov, zato tudi preiskovanca prosimo, d
dokumentacijo, kot zahteva Zavod za zdravstveno zavarovanje.

vrednotenje posnetka. Posebej pomembni so izvidi nevrologa, nevrokirurga, travmatologa, 

in obraz ne 

ti

, ter tako tudi 
spremembe v posnetku.
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4

in pomirjeval.

PRIPRAVA PREISKOVANCA V LABORATORIJU EEG PRED SNEMANJEM

Drugi del priprave preiskovanca poteka v laboratoriju EEG neposredno pred snemanjem. 
asistentka preiskovancu pojasni pomen in potek preiskave, ki je razumljiv in 

izrazom.

e na 

Rutinski EEG je

je, da tudi drema. Pri aktivacijski metodi, ki jo bomo opravile med meritvijo (odziv na

sodelovanje.

Najprej izmerimo obseg glave in izberemo ustrezno velikost kape, ki jo namestimo na 

sistemu 10- merjenje potenciala proti 
ivnem mestu in bipolarno merjenje razlike med dvema odjemnima 

meri frekvenco dihanja.

opravimo v zatemnjenem in tihem prostoru. 

Pogoji snemanja:
-

preiskovanca,
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-
- ozkopasovni
- hitrost zapisa posnetka: 15 mm/s in 30 mm/s.

v programu za odkrivanje epileptiformnih 
. V tem

V enotah intenzivne terapije snemamo EEG pri preiskovancih, ki zaradi zdravstvenega 

asistentke moramo biti zelo pozorne na dodatne motnje v posnetku, ki izvirajo iz okolice v 
prostoru prepolnem ostalih elektronskih naprav in aparatur. Med snemanjem pozorno 
spremljamo preiskovanca, kakor tudi dogajanja v prostoru, ter vse spremembe vestno 

Program GrayWalter

lahko tudi uspavamo.

da otroka umirijo ali uspavajo, da posnamemo kvaliteten zapis.

EEG po odvzemu spanja 

obdobje budnosti (24-36 ur) stres

budnosti kot rutinski posnetek in nato dopustimo, da preiskovanec drema in/ali (za)spi. Pri tej 
metodi pod

Postopki so 
opisani v
ter sestavi ko
Ministrstvo za zdravje.

glave lahko uporabimo tudi igelne elektrode. 

-
- odvod dihanja,
- odvod bitja srca,
-

umerjanje in test pravilnega delovanja elektrod.
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mesecev starosti snemamo zapis 60 minut, pri odraslih pa 30 minut. Med snemanjem vedno 

je odvisen od bolnikove 
starosti:

-
- od 2 mesecev do 2 let po 24 urah,
- od 2 do 12 let po 12 urah,
- nad 12 let in pri odraslih po 6 urah.

sp

Dolgotrajno snemanje EEG z video nadzorom

monitorju. V postelji se bo lahko le omejeno premikal, lahko pa bo tudi bral, gledal televizijo, 

-

Polisomnografsko snemanje
mo odjemali vse 

udobna za spanje.

temenu glave. Pri preiskovancih, k
elektrod na glavo, ker nas zanimajo nenormalnosti na vseh predelih glave. 

-
-
-
-

O POMENU ANAMNEZE PRI PREISKAVI EEG
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Pomembno je, da znamo prisluhniti in ob tem opazovati. S preiskovancem moramo 
vzpostaviti stik ter si pridobiti njegovo zaupanje.
Anamnezo lahko pridobivamo z osebnim stikom (od preiskovanca, spremljevalcev, 

iz zdravstvene dokumentacije (temperaturni list, izvidi preiskav ali 

Najbolj pogosto nas zanima:
-
- kako pogosto se pojavljajo simptomi,
- so simptomi trajni ali se javljajo v presledkih,
-
-
-
- kako 
-
-

Anamneze nikoli ne jemljemo ob prisotnosti drugih nemedicinskih oseb. Preiskovanci so 
zaskrb

la, ki lahko pomembno 
-Topamax, gabapentin-Nevrontin, 

lamotrigin-Lamictal, valproat-Apilepsin, karbamazepin-Tegretol, diazepam-Apaurin, 
midazolam-Dormicum, haloperidol-Haldol, bromazepam-Lexaurin, zolpidem-

ki imajo moteno zavest 

prizadetosti.

postopke

vcev. 

Nevrofiziolo

druge pa v timu z zdravnikom. Pri tem se ravna po sprejetih standardih svoje stroke. Skrbi za 

325

http://www.kclj.si/pednevro
http://www.kclj.si/pednevro


8

urejene. 

e, da spremljamo in vodimo preiskovanca med preiskavo. Med snemanjem je 

posnetek normalen ali nenormalen.

prostora, delovnih 

tiko dela.

potrebami.

in oblikovanje mnenja pristojen samo zdravnik.
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mentorica: nevr

katerih bolnike napotijo na preiskavo EEG, glavobol in epilepsija. Glavobol se pojavlja kar v 
15-20-ih odstotkih vseh preiskovancev.

GLAVOBOL

migreno, glavobol tenzijskega tipa, glavobol v rafalih in 
.

Sekundar

Primarni glavoboli

Migrena
Migrena 

vonjave.
napadu vsi simptomi in znaki izzvenijo. Pred napadom se lahko 

pojavi avra.

Pogo
hormonske spremembe.

Glavobol tenzijskega tipa
Glavobol tenzijskega tipa se ponavadi pojavlja v napadih, ki trajajo od nekaj minut do nekaj 

ola.
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na glavi.

Glavobol v rafalih
Glavobol v rafalih je verjetno najbolj neprijeten vaskularni glavobol, ki je zelo podoben 

i mesecev, ki jim sledi 

pojavljajo okrog desetkrat dnevno, pogosteje pri dekletih okrog desetega leta starosti. 

Sekundarni glavoboli

rokov za njihov nastanek.

-
-
- glavobol povezan z znotrajlobanjskimi boleznimi,
-
- ami zunaj glave,
- glavobol povezan s presnovno motnjo,
-

sinusov, zob in drugih struktur obraza ali lobanje.

Zavedati se moramo dejstva, da po pogostosti prevladujejo primarni glavoboli, ki jih je kar 
devet desetin
glavobolom.

POMEN ANAMNEZE PRI PREISKOVANCU Z GLAVOBOLOM

imo 

-
-
-
-
- ukrepe, po katerih glavobol preneha, se omili,
-
-
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PREISKOVANCA Z GLAVOBOLOM

posnetku in kje se bodo pojavljali.
Bolnike z glavobolom obravnava zdravnik, v

migreni in glavobolu tenzijskega tipa
anja. 

ev, hrupu. 

napade migrene (

te

PREISKAVA EEG PRI GLAVOBOLIH

Preiskava poteka v obliki rutinskega posnetka, ki traja dvajset minut in vsebuje aktivacijo 
z

bliski. 

Pri glavobolu tenzijskega tipa posnetek EEG pogosto ne razkriva niti osnovne aktivnosti, ker 

Pri glavobolih povezanimi s 
ostro aktivnost, pojav trnov in/ali 

Presnovna motnja

Pomembno je vedeti ali jemlje preiskovanec zdravilo, ki bi lahko vplivalo med snemanjem na 

nenormalnosti v posnetku EEG.

z migreno. 
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Po podatkih v literaturi primarni glavobol ni indikacija za napotitev na EEG.
V reviji European Journal of Neurology
instrumentalnih metod menijo, da snemanje EEG pri glavobolu ni rutinska indikacija, vendar 

anamneze
za oblikovanje mnenja v izvidu.
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EPILEPSIJA. 
30 %

Preprosta razdelitev epilepsij:

-
Ponavadi so generalizirane;

- simptomatske epilepsije, kjer se napadi p

-
ali razvojne.

se lahko pojavljajo kot:

- preprosti ali enostavni napadi prizadenejo ponavadi eno stran telesa ali le del telesa in 

grafoelementov). Pri teh napadih oseba ne izgubi zavesti, vendar je lahko moten govor

- kompleksni napadi
nesmiselni gibi, h

).

- sekundarno generalizirani napadi

Generalizirani napadi se lahko pojavljajo kot:

- absence ali petit mal, pri katerih je izguba zavesti zelo kratkotrajna 
(sklop trn val 3 Hz )
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- ti 
(

- - napadi ali grand mal, pri katerih bolnik popolnoma izgubi zavest, ima 

tr ).
- generalizirani trni),
-
- napadi, kjer je prisotna ponavadi nenadna izguba tonusa (

aktivnosti).

napadov pojmujemo kot status ( ).

POMEN ANAMNEZE PRI PREISKOVANCIH Z EPILEPSIJO

preiskovanca samega, svojca ali opazovalca. Tako spoznamo vse elemente napada, da lahko 

epilepsije.

-
- trajanje: sekund, minut, status
-
-
- avra
- gibalni fenomen
-
-
- avtomatizmi
-

redno ali neredno
ne

EEG PRI OSEBAH Z EPILEPSIJO
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Snemanje po odvzemu spanja; preiskov

Snemanje traja 60 minut, posnamemo rutinski posnetek in nato pustimo, da preiskovanec 

Dolgotrajno video snemanje
itno 

adi.

Za osti pri preiskovancu 

- normalen EEG
-
- paroksizmalni izbruhi trn-val aktivnosti (3 Hz)
- -val kombinacije, kot so hitri trn-val kompleksi (5 Hz)
-
- hipsaritmija

Ukrepanje ob napadu, medtem ko se snema EEG

Poznamo ukrepanje med in po napadu.

Med napadom 
zmeden ali ne, in ali se odziva neustrezno.
Ugotoviti

Opazujemo znake 

Po napadu
spomni celotnega poteka napada ali samo delcev.

a.
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branje stavka. Te teste ponavljamo v minutnih razmakih, dokler ni vse pravilno opravljeno. 

nj med snemanjem.

PREISKOVANCA Z EPILEPSIJO

padov, pozorna je na 

alkohola, gledanje televizije, zd

benzodiazepinov, poglobljeno 

Sodelovanje z zdravnikom in posredovanje potrebnih navodil bolnikom lahko pomaga pri 

Pri osebah z 

Pomembno je, da je snemanje pravilno izvedeno, kakor nam narekujejo strokovne smernice.
Moramo se zavedati, da so osebe z epilepsijo zaradi odziva okolice obremenjene s svojo 

ravnave take osebe. 
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RECENZIJA ZA STROKOVNI TEKST»ZAVEST IN EEG« 
AVTORICE LIDIJE KOLNIK, dipl. fiziot. 

 
 
 
Avtorica je besedilo zastavila ambiciozno in je v uvodnem delu poglobljeno in razmeroma 
obsežno spregovorila o zavesti, ne samo z nevrobiološkega ampak tudi filozofskega vidika. 
Podala je tako zgodovinski kot vsebinski pregled pogledov na zavest, nato pa informativno 
opisala fiziologijo zavesti. V to podpoglavje je vključila tudi kratek oris fiziologije spanja. 
Nato je opisala motnje zavesti, ki jih je pregledno razdelila glede na anatomsko lego okvare 
možganov. Opisala je klinične slike oblik motenj zavesti, ki jih je – kot je to običajno – 
razdelila na kvalitativne in kvantitativne. Opisu normalnih stanj zavesti kot tudi motenj 
zavesti sledi opis značilnosti električne aktivnosti možganov. Avtorica natančno opiše tudi 
klinično sliko vegetativnega stanja in značilnosti EEG-ja pri njem. V zvezi s tem stanjem oriše 
še druge motnje, ki pridejo diferencialno diagnostično v poštev pri opredeljevanju bolnikov. 
Ob značilnih razlikah v kliničnih slikah opiše tudi EEG spremembe. Ob koncu teksta naniza 
še EEG spremembe v odvisnosti od etiologije motenj zavesti. Avtorica tekst zaključi s 
kratkimi priporočili za snemanje EEG-ja pri bolniku z motnjami zavesti.  
Besedilo je napisan v lepem jeziku, jasno in razumljivo. K temu pripomorejo tudi dobre 
preglednice in informativne slike. Strokovno poglobljen tekst bo koristen pri dodiplomskem 
in podiplomskem pouku različnih zdravstvenih profilov, še posebej pa pri izobrazbi 
nevrofizioloških asistentk in asistentov.  
 

Prof. dr. David B. Vodušek, dr. med. 
Ljubljana, 29.8.2005 
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Človeška zavest je pravzaprav še zadnji obstoječi misterij. 

 Daniel C. Dennett (1991) 
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Uvod 
 

William James (1842–1910) je zavest opredelil leta 1890 kot zavedanje samega sebe in 
okolice (The Multi-Society Task Force, 1994). James je pripomnil, da vsakdo ve, kaj zavest 
je, dokler je ne poskusi opredeliti (Adams, 1989).1 
Beseda zavest ima korenine v latinščini, in sicer v besedi conscio, ki je setavljenka iz predloga 
cum (z) in glagola scio (vedeti). Latinski izraz conscio torej pomeni »deliti zavedanje z nečim 
oziroma zavedati se nečesa, zavedati se nekoga drugega ali zavedati se samega sebe«. 
Besedo zavest lahko uporabimo v treh pomenih: pri opredeljevanju budnosti kot buden, 
zbujen, čuječ; pri opredeljevanju izkušnje in pri opredeljevanju duševnosti (Zeman, 2001). 
Če omenite izraz zavest komu iz nevroloških znanosti, boste izzvali zelo različne reakcije. 
Nekateri bodo neodločno odgovorili, da je zavest mehanizem, o katerem ne vemo, kako naj 
bi se mu dovolj znanstveno približali. Tako je Dennett (1992) opozoril na nejasen pojem 
»misterija« zavesti, o katerem ljudje dandanes še ne vedo, kako bi o njem razmišljali. 
Takšno zavračanje je izviralo iz pojmovanja, da je subjektivnost zavesti zunaj zmožnosti 
objektivnega znanstvenega vrednotenja. Kajti, kot pravijo, če je znanost opredeljena kot 
nekaj objektivnega, zavest pa kot nekaj subjektivnega, znanosti o zavesti ne more biti. 
Varljivost je v dvojnem smislu izrazov objektiven in subjektiven. V epistemičnem2 smislu je 
znanost res objektivna. Znanstveniki iščejo resnico, ki je enako dosegljiva vsakemu primerno 
izurjenemu znanstveniku in je neodvisna od občutkov in razpoloženja posameznih 
raziskovalcev. V ontološkem smislu pa obstaja znanost le kot objektivni občutki, ki jih 
občuti subjekt pri polni zavesti. Ko pa enkrat ugotovimo, da je zavest biološki fenomen, jo 
potem nevrobiološko tudi preučujemo. Na zavest vplivajo zgolj nevrobiološki procesi in se 
udejanja zgolj v možganskih strukturah. Glavna poteza zavesti, ki jo moramo znati razložiti, 
je združena kakovostna subjektivnost. Torej se zavest razlikuje od drugih bioloških 
fenomenov po tem, da ima subjektiven izvor ali ontologijo prve osebe, vendar pa to ne 
preprečuje našega videnja zavesti kot epistemično jasne objektivne znanosti (Searle, 2000). 
Drugi bodo verjetno odgovorili z obilico navdušenja, celo vznesenosti in vam navedli 
najnovejše eksperimentalne razlike med zavestnimi in nezavednimi procesi na področju 
nevropsihologije ali elektrofiziologije kot dokaz, da je kognitivna nevroznanost na meji 
končnega razvozlanja uganke o zavesti (Schacter, 2000). 
S prihodom v 21. stoletje se je razpravljanje o zavesti med nevroznanstveniki kakor tudi med 
filozofi razmahnilo z mnogimi objavami v knjigah, člankih, seminarjih in celo v reviji 
(Journal of Consciousness Studies), posvečeni tej temi (Schwartz, 2000). 
 
Zavest vključuje vse najrazličnejše različice zavedanj, za katera menimo, da so značilna za 
naše življenje v budnosti: vse od občutenja bolečine, vidnega zaznavanja predmetov preko 
stanj veselja, sreče, bojazni in potrtosti do reševanja križank, uživanja pri igranju ali 

                                                           
1

 Zanimivo je, da preprosto vemo, kdaj je kdo zavesten ali nezavesten, čeprav je zavest težko definirati. 

Nihče, tudi nestrokovnjak, ne bo za spečega rekel, da je nezavesten, čeprav po definiciji zavesti ni ne buden, 

še manj pa se zaveda sebe in okolice, kot sicer opredelimo pojem razsežnosti zavesti. 

2

 Episteme = gr. znanost, znanje (na osnovi izkušnje); 1. vedoslovje, nauk o človeškem vedenju 2. filozofska 

disciplina, ki obravnava izvor, strukturo, metodo spoznavanja in veljavnost spoznanja 3. filozofija znanosti 

(Veliki slovar tujk CZ, Ljubljana 2002, stran 298).  
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poslušanju najljubše glasbe, poskusa zapomnitve tetine telefonske številke, debate o 
filozofiji, bedi in veličini ali zgolj misli na to, da bi se znašli nekje drugje. Med višje živčne 
dejavnosti, katerim lahko pripišemo fiziološko–morfološki korelat, pa uvrščamo: 
motivacijo, čustvovanje, spomin, zmožnost spoznavanja (gnosis), zmožnost načrtovanja, 
zmožnost veščega gibanja (praksis), zmožnost ustvarjanja abstraktnih idej in njihovo 
izražanje v simbolih (mišljenje in govor) (Vodušek, 1992). Spanje pa je aktivna oblika 
zavesti, čeprav seveda v mnogih vidikih povsem drugačna od budne zavesti. 
 
Pri klinični preiskavi želimo z bolnikom vzpostaviti ustrezno komunikacijo, saj se mnogi 
simptomi pokažejo kot čisto subjektivno doživljanje. Seveda pa to doživljanjelahko 
opredeljujemo zgolj s posameznikovim besednim izražanjem o njegovi »notranjosti« in 
posredno z njegovimi dejanji. Nekatera stanja in funkcije pa presojamo in opisujemo zgolj 
na podlagi opazovanja bolnikovega vedenja in lahko tudi brez bolnikovega zavednega 
sodelovanja, kamor sodijo tudi zavest, orientacija, inteligentnost, spomin, govor, 
kognitivne funkcije in čustvovanje. 
Vemo, da ima možganska električna aktivnost (MEA) svoj odsev v elektroencefalogramu 
(EEG) in da pri nobeni motnji zavesti EEG ni normalen. 
Pri bolnikih z motnjami zavesti ima EEG, ob upoštevanju klinične slike, predvsem 
diagnostično vrednost. Rabi nam za razlikovanje med kategorijami stanj motene zavesti, kot so 
psihogena, toksično-presnovna, epileptična ali encefalitična. EEG je tudi občutljiv in dovolj 
objektiven pokazatelj funkcijskih možganskih sprememb. Njegova vrednost je predvsem, da 
dejo možnost  za ocenjevanje odzivov na terapijo in za določanje obsega motenosti zavesti. 
Ne nazadnje pa ima – zlasti pri postanoksičnih encefalopatijah – tudi napovedno veljavnost 
(MacGillivray, 2003). 
 
Namen te knjižice je seznaniti bralca s klinično razpoznavnimi stanji normalne in motene 
zavesti. Opisane so glavne elektroencefalografske značilnosti različnih stopenj motene 
zavesti, na kratko je predstavljena povezanost med specifičnimi kliničnimi stanji z 
grafoelementi EEG. Pred snemanjem EEG in ob njem je ocena zavesti pomembna za potek, 
izvedbo in postopek dela ter opredelitev izvida, včasih tudi za napoved izida. Pri vsakdanjem 
delu, predvsem v enotah intenzivne terapije, redkeje v laboratorijih, pa imamo seveda tudi 
opravka z bolezenskimi stanji, ki pogosto potekajo z motnjo zavesti. 
 
 
Kako opredeliti zavest 
 
Vprašanje o zavesti je – kakor sklepamo iz odgovorov raznih avtorjev – verjetno težje kot 
vprašanje opredelitve človeškega življenja. Po Henriju Bergsonu zavest opredelimo kot 
»ohraniti tisto, česar več ni, predvideti tisto, česar še ni«. Po filozofu Johnu Searlu pa je 
zavest »most od elektrokemije do subjektivnega občutka« (Lagercrantz, 2004). T. H. Huxley 
(angleški biolog) se 1866 leta sprašuje »Kaj je zavest, ne vemo; in kaj je tisto, kar privede do 
nečesa tako izrednega, kot je stanje zavesti, ki je posledica vzdražnosti živčnega tkiva, je 
tako nerazložljivo kot nenaden prikaz duha-velikana, ko Aladin podrgne svojo svetilko« 
(Guzeldere in sod., 2000). Še danes mnogi znanstveniki na področju naravoslovja in 
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filozofije ne bi kaj dosti nasprotovali tej Huxleyevi misli, čeprav je naše znanje v današnjem 
času precej večje. 
 
V 50. in 60. letih prejšnjega stoletja je zavladalo veliko navdušenje, ko so se pojavile 
možnosti za razumevanje nevrofizioloških osnov spreminjanja stanja zavesti. Spodbudila so 
jih predvsem temeljna odkritja Moruzzija in Magouna (1949) o retikularnem aktivacijskem 
sistemu in zavedanju, še dodatno pa jih je podprlo odkritje spanja s hitrimi očesnimi gibi 
(angl. rapid eye movement – REM) (Aserinsky in Kleitman 1953). Nova in poživljajoča 
gledanja na zavest so spodbudila opažanja na bolnikih po komisurotomijah (bolniki z 
razpolovljenimi možgani), ki so se pojavila v 60. in 70. letih. Bolniki z razpolovljenimi 
možgani (angl. split brain) so privedli do presenetljivih spoznanj, ki so navajala možnost 
obstoja neodvisne "zavesti" v vsaki posamezni polobli možganov. V 70. in 80. letih pa so se 
pojavile drugačne teorije, ki so privabile pozornost kognitivnih nevroznanstvenikov – dokazi, 
da nekateri možgansko poškodovani bolniki ohranijo dostop do podzavestnega 
(brezpogojnega) znanja kljub hudim okvaram zavestnega znanja.3 S hitrim razvojem 
funkcijskih nevroslikovnih preiskav pa so prišla odkritja slikovne tehnologije v proučevanju 
zavesti, ki sega vse od podzavestnih okvirov zaznavanja do razvoja avtomatiziranih navad in 
razlik med zavestnimi in podzavestnimi oblikami spomina. Čeprav so funkcijske 
nevroslikovne tehnike za razumevanje zavesti še v povojih, lahko v prihodnosti pričakujemo 
še veliko napredka (Schacter, 2000). 
 
Mnogi filozofi in znanstveniki tudi menijo, da subjektivnosti zavestnega stanja ne moremo 
opredeljevati s čistim znanstvenim pristopom. »Resnice ne spoznamo samo z razumom, 
temveč tudi s srcem«, trdi Pascal. Če poskusimo definicijo izraziti, je zavest sestavljena iz 
notranjih, kvalitativnih in subjektivnih stanj ter procesov občutkov ali zavedanja (Searle, 
2000). 
 
Sodobna obravnava zavesti se pogosto začenja s priznanjem, da zanjo zelo težko najdemo 
kakršno koli zadovoljivo opredelitev, čeprav vsi subjektivno vemo, o čem govorimo, ko 
uporabljamo izraz zavest. In res je kar veliko število avtorjev menilo, da je pojem zavest 
preprosto preveč grobo opredeljen, da bi ga lahko koristno uporabljali v teoriji (Tulving, 
1985; Farting, 1992; Block, 1995; Schacter, 2000). 
 
 
Definicija zavesti 
 
Zavest opredelimo kot zavedanje samega sebe in svoje okolice. Primarno je element izkušenj. 
Vedenje o samem sebi vključuje vse »občutke, razpoloženja in čustva, impulze, hotenja in 

                                                           
3

 Med takimi so bolniki z okvarami striatne skorje (ki nimajo zavestnih občutenj vidnih dražljajev, pa se kljub 

temu lahko po »ugibanju« znajdejo v prostoru) in ljudje z amnezijo (ki nimajo zavestnega spomina za 

nedavne izkušnje, vendar lahko kljub temu nezavedno spravijo v spomin nekatere vidike takih izkušenj – na 

primer učenje spretnosti; ali pa bolniki z afazijo in aleksijo (pri katerih so odkrili podobne fenomene). Vse to 

je spodbudilo vrsto razmišljanj o naravi, funkciji in nevralni osnovi zavesti (Milner in Rugg, 1991, cit. 

Schacter, 2000). 
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aktivne okvire vedenja, dejanske ali tiste, za katere si prizadevamo« – ali, na kratko, zavedanje 
vsega posameznikovega duševnega delovanja, še zlasti spoznavnih procesov. 
Rečemo lahko, da je zavest dejavnost živčevja, ki obsega izkušnje zaznav iz okolice in iz lastnega 
telesa (Janko, 1996). Za normalno delovanje zavesti je potrebno usklajeno delovanje živčnih 
celic možganskega debla, talamusa in skorje velikih možganov ter primeren stik z okolico 
(Ribarič, 2001). 
 
 
Fiziologija zavesti 
 
Delitev zavesti na elementarno zavest in vsebino zavesti ima svojo fiziološko osnovo, saj je za 
elementarno zavest odgovoren retikularni sistem možganskega debla, možganska skorja pa je 
odgovorna za vsebino zavesti (Lavrič, 1983). 
Pri vzdrževanju zavesti so pomembne živčne celice možganskega debla v bulboretikularnem 
facilitacijskem področju (BFP) in živčne celice retikularnega inhibicijskega področja (RIP). 
Živčno pot, ki se začne v BFP in konča s številnimi in razpršenimi povezavami po celotni skorji 
velikih možganov, imenujemo ascendentni retikularni aktivacijski sistem (ARAS). Nevroni 
imajo bogate povezave z vsemi ascendentnimi (senzoričnimi) in descendentnimi 
(motoričnimi) progami, kot tudi obojesmerne povezave z možgansko skorjo. Ascendentna 
pot izvira iz skupine nevronov okrog 4. prekata v zgornjem delu možganskega debla. Večina 
teh nevronov je acetilholinergičnih, ki naredijo nevrone v talamusu občutljivejše za senzorične 
dotoke. Ta situacija ustreza budnemu živahnemu stanju. Iz BFP potujejo facilitacijska vlakna 
po dveh poteh, ena v skorjo velikih možganov mimo talamusa in druga v talamus. Električno 
aktivnost BFP podpirajo facilitacijske eferentne poti iz možganske skorje, talamusa ter 
kolaterale senzoričnih poti, zlasti tiste, ki prevajajo bolečinske impulze. Živčne celice RIP imajo 
podobne povezave kot opisane BFP, vendar so njihova vlakna inhibicijska. Stopnja zavesti je 
odvisna od ravnotežja med delovanjem BFP in RIP (Ribarič, 2001). 
 
 
Razlikovanje zavesti 
 
Zavest je primarno element izkušenj in ima dve razsežnosti, kjer z zavestnim vedenjem 
opredeljujemo dva fiziološka sestavna elementa: 
elementarno zavest – budnost in 
vsebino zavesti – zavedanje. 
 
Elementarna zavest – budnost 
Ritmično delovanje enega in drugega sistema poznamo kot časovno izmenjavo obdobij 
budnosti in spanja. Elementarna zavest je zelo odvisna od retikularne formacije 
diencefalona, mezencefalona in ponsa in povezave teh struktur z možgansko skorjo. Ta 
»aktivacijski sistem možganskega debla«, kot ga je imenoval Magoun, zagotavlja stalno 
draženje možganske skorje, kar je temeljni pogoj za vzdrževanje zavestnega življenja. Z 
mnogimi poskusi je postalo jasno, da je za budnost odgovoren del aktivacijskega sistema v 
pontomezencefaličnem tegmentumu (Gerhard, 2000). 
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Kaj se dogaja, ko so možgani budni? Holinergične celice so aktivne tako, da facilitirajo 
senzorični talamus in inhibirajo retikularno jedro. Rezultat tega je, da gredo skozi talamus 
vse senzorične informacije in tako je možganska skorja močno vzdražena. MEA v posnetku 
EEG je neredna, nesinhrona skladno z vsem dotokom. Krivulja ne kaže jasne slike izredno 
visokih (električnih) aktivnosti, ker veliko nesorodnih električnih dogodkov izniči eden 
drugega. MEA opišemo kot neskladno, neredno, majhnih amplitud in velikih frekvenc 
(Broughton, 1999). 
 
In ko možgani spijo? Ascendentni sistem je tiho, senzorični talamus ni kaj dojemljiv za dražljaje. 
Retikularno jedro je izvzeto iz inhibicije. Tako lahko inhibira senzorični talamus. Talamus je 
neobčutljiv na senzorične dotoke, vrata so zaprta in možganska skorja lahko počiva. Kako 
možgani ravnajo, ko so izklopljeni za senzorični pritok, a še vedno pozorno naravnani na važen 
ponavljajoči se dražljaj? Odgovor je v talamusu. Zanimiva lastnost talamičnih nevronov je, da 
med spanjem prožijo počasno sinhrono aktivnost, ko so hiperpolarizirani. Tako lahko 
možgansko skorjo obdržijo v stanju dejavnosti, medtem ko človek spi. Med spanjem smo v 
bistvu ločeni iz sveta občutkov: ne slišimo, ne občutimo, ne okušamo, ne vohamo in ne vidimo, 
vendar nas bo vedno zbudil zadosti močan dražljaj; prag za prebujanje je različen od človeka do 
človeka (http://thalamus.wustl.edu/course/sleep.html). 
Če so vrata talamusa zaprta, možganska skorja izključi dogajanje v svetu, MEA pa se 
spreminja glede na obdobja spanja. Med »pogrezanjem« od dremeža do globokega spanja 
se množica električnih dogajanj počasi usklajuje ena z drugo. Nihanja so večja in 
počasnejša kot v budnosti – ali v jeziku EEG: vzorec MEA je sinhroniziran, reden, velikih 
amplitud in majhno frekvenco (Broughton, 1999). Prepoznamo štiri obdobja spanja: speči 
potuje od prvega do četrtega obdobja v prvih urah spanja in preživlja ostale ure noči v 
kroženju stanj, v petem pa vstopi v  REM z  značilnimi hitrimi očesnimi gibi. MEA ima 
značilnosti, kot bi bili možgani budni, le telo, se zdi, je še bolj pogreznjeno v globoko 
spanje, kot vsa obdobja dotlej (Klinar in Kolnik, 2002). 
 
Povzetek: 
 
 budnost spanje 
 holinergični sistem aktiven holinergični sistem neaktiven 
 senzorični talamus facilitiran senzorični talamus inhibiran 
 retikularna jedra inhibirana retikularna jedra aktivna 
 talamokotrikalni nevroni aktivni talamokortikalni nevroni v počasnem 

ritmu 
 neredna MEA – nesinhrona redna MEA – sinhrona 
 
Aktivnost »aktivacijskega sistema možganskega debla« vzdržuje ciklično spreminjanje možganske 
skorje. V elektroencefalografiji med spanjem opazujemo ritmično počasno možgansko električno 
aktivnost – počasne valove (delta). To aktivnost v budnosti nadomesti hitra neritmična aktivnost, 
ki je poznan kot ritem beta – pri pozornem, budnem človeku, usmerjenem v kako aktivnost; ali 
ritem alfa pri sproščenem in mirnem človeku. Pri elektroencefalografiji vedno ocenjujemo 
elementarno zavest, ki jo opazujemo v poteku snemanja – MEA  se spremeni, ko je preiskovanec 
čuječ, ko drema in ko spi. Seveda pa grafoelementov MEA pri spečem preiskovancu ne smemo 
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zamenjati za grafoelemente pri nezavestnem bolniku, čeprav je podobnost lahko velika. Zato je 
opredelitev stanj čuječnosti in klinične opredelitve stanja zavesti pri vsakem snemanju EEG za 
vsakega preiskovanca tako pomembna. 
 
Spanje in motnja zavesti se razlikujeta glede na zmožnost zbujanja. Razlikujemo pa ju tudi 
fiziološko: spanje je zelo aktivno nevrofiziološko obdobje, v katerem je poraba kisika prav 
taka kot med budnostjo (med obdobjem REM je poraba kisika celo večja), medtem ko v 
komi izmenjava kisika pade pod normalne vrednosti. Motenost zavesti pa je lahko različna: 
letargija, somnolenca, stupor in koma (glede na klinično odzivnost na dražljaje, kot so 
govorjenje, kričanje, stresanje in boleče zbadanje). 
 
Sanje 
Glavni izziv pri raziskavah stanj budnosti in spanja je ugotavljanje tistih nevronskih osnov, ki so 
odgovorne za lastno kritično presojanje med budnostjo in ki nam odpovedo med sanjanjem. Še 
vedno ostaja skrivnost, od kod izvirajo vsebine sanj (Rechtschaffen in Siegel, 2000). 
 
V spanju se vključi ascendentni holinergični sistem, kot bi se možgani navznotraj zbudili, 
vendar pa iz neznanega vzroka človek ostaja nezavesten in se ne zaveda okolice. Sanje 
ponavadi ne prodrejo do zavestnega spomina, razen če človeka, ki sanja, iz teh sanj zbudimo 
nenadoma.4 
Ena od nenavadnih značilnosti obdobja REM je popolno mirovanje telesa, ki je predvsem 
posledica sistema descendentne inhibicije. V tej fazi spanja se namreč vklopi skupina celic v 
podaljšani hrbtenjači, katerih nitje sega navzdol v hrbtenjačo in inhibira motorično aktivnost.5 
 
Vsebina (kvaliteta) zavesti – zavedanje 
Možganska skorja je sedež vsebine zavesti, ki jo sestavljajo: mišljenje, doživljanje, predstave, 
spomin, ideje in čustvovanje. Seveda je delovanje možganske skorje pogojeno z zrelostjo 
njenih struktur, kar najlepše ponazori spreminjanje dojemanja zavesti v zgodnjem 
razvojnem obdobju. Donošen zdrav novorojenček lahko izpolni 5 od 9 psiholoških meril 
zavestnega stanja. Novorojenček ima zmožnost zaznavanja, je dojemljiv na senzorične 
dražljaje (bolečina), lahko se ga zbudi, zna pokazati svoja čustva in se psihosocialno odziva. 

                                                           
4

Ko so Aserinsky in Kleitman ter Dement proučevali obdobja spanja, so ugotavljali, v katerih obdobjih 

človek sanja. Ko so preiskovance zbujali, se je ¾ sanj dogajalo v obdobju REM in le ¼ sanj v ostalih 

obdobjih. Tako vemo, da obdobje REM ni nujno za sanjanje, je pa stanje, kjer si človek vsebino sanj najbolj 

zagotovo spomni. Zakaj ponavadi ne vemo, da sanjamo, medtem ko sanje potekajo, ne vemo (Rechtschaffen 

in Siegel, 2000). 

5

Zelo specifične in redke okvare teh celic povzročijo fenomen, ki se imenuje »nasilno spanje« (REM-motnja 

vedenja), pri katerem človek, ki sanja, svoje sanje tudi telesno udejani. »Hoja v spanju« pa večinoma ni 

povezana z obdobjem REM (http://thalamus.wustl.edu/course/sleep.html). 

Mnogi menijo, da je aktivacija možganske skorje v zatilju med spanjem REM v povezavi z živahnimi vidnimi 

predstavami, ki jih človek pogosto doživlja med sanjanjem. Takšna aktivacija je skupaj z deaktivacijo čelne 

in temenske asociacijske skorje lahko pomembna pri nekaterih značilnostih, ki jih imajo sanje, kot so 

pomanjkanje pomena, popačeno dojemanje časa in amnezija po zbujanju. Schwartz in Maquet (2002) sta 

zanimivo domnevala, da nekateri nenavadni opisi sanj spominjajo na doživetja, ki so jih opisali bolniki z 

ozko omejenimi okvarami možganov (Frackowiak in sod., 2004). 
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Vendar pa novorojenček še ne zna govoriti, ima omejen dolgotrajni spomin, nima 
simboličnega mišljenja in ne zna izraziti svobodne volje (Lagercrantz, 2004). 
Z elektroencefalografijo ne dobimo vpogleda v vsebino zavesti. 
 
 
Normalna zavest in EEG 
 
Izrazi, kot so zavest, zmedenost, stupor, nezavest, koma, so prežeti z velikim številom zelo 
različnih pomenov in se je zato zelo težko izogniti dvoumnosti, ko jih uporabljamo. Tudi 
niso zgolj medicinski izrazi, ampak tudi literarni, filozofski in psihološki. 
Naslednje opredelitve so namenjene klinični medicini za najbolj primerno opredelitev stanj 
zavedanja in odzivnosti pri bolnikih. 
 
Normalna zavest je stanje, v katerem se buden posameznik popolnoma odziva na dražljaje 
in z vedenjem in govorom izraža zavedanje o samem sebi in okolici na enak način kot njegov 
preiskovalec. To normalno stanje se lahko v teku dneva časovno spreminja – od bistre 
pozornosti ali globoke zbranosti s precejšnjim osredotočenjem področja pozornosti do 
blage splošne nezbranosti in zaspanosti (Adams, 1989). 
EEG je vir informacij, saj odseva stanje možganske funkcije živčne postsinaptične aktivnosti. 
Danes je splošno sprejeto dejstvo, da je EEG vsota ekscitacijskih in inhibicijskih potencialov 
velikega števila nevronov v piramidnem delu skorje; vsaka elektroda odjema povprečno 
aktivnost velikega števila nevronov. Pri budnem odraslem, ki aktivno razmišlja, se sproži 
nizkoamplitudna MEA brezobličnih (amorfnih) valov hitrih frekvenc, občutljivih za zunanja 
dogajanja. Zaporedje valov odseva stopnjo sinhronizacije, medtem ko njegova amplituda 
stopnjo sinhronizacije in število sodelujočih nevronov. Sinhronizacija na splošno pomeni 
stanje brezdelja ali mirovanja (izjeme so le določeni ritmi theta in epileptični izbruhi) in 
danes poznamo kar nekaj jasnih dokazov, da so sinhronizirajoči elementi subkortikalni in 
gabaergični v inhibicijskih zankah s povratno zvezo (MacGillivray, 2003). 
V EEG odraslega, budnega, mirnega in duševno sproščenega preiskovanca se sinusni valovi 
pojavljajo skladno, ritmično z največjo amplitudo v zatilju takrat, ko je priliva iz vseh čutil 
kar se da malo (Kolnik in Mir, 1998). Ritem alfa, z amplitudo okrog 30 μV do 50 μV in s 
frekvenco okrog 10 Hz, izgine, če preiskovanec usmeri pozornost k vidnim zaznavam, pri 
odpiranju oči, reševanju nalog. Tudi pri draženju z bliski, z zvokom ali na dotik in pri 
poglobljenem dihanju se MEA spremeni in hipoma pokaže odziv, ki ga ocenjujemo kot 
normalno reakcijo. 
 
 
Motnje zavesti 
 
Zavest je motena pri poškodbah in boleznih pri difuzno okvarjenih funkcijah obeh polobel 
velikih možganov, pri okvarah retikularne substance diencefalona in zgornjega dela 
možganskega debla ali pri sočasni prizadetosti obeh opisanih struktur možganov (Plum in 
Posner, 1980). Poškodba možganske skorje povzroči stanje zmanjšanega zavedanja, 
poškodba možganskega debla pa prizadene mehanizme zavesti budnosti. Pri kombinirani 
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poškodbi sta lahko prizadeta oba sestavna elementa, tako budnost (elementarna zavest) 
kot njena vsebina. 
 
 
Prehodne izgube zavesti 
 
Omedlevica ali sinkopa je nenadna in kratkotrajna izguba zavesti, ki jo spremlja izguba 
mišičnega tonusa. Zavest se povrne spontano (Kapoor, 2000). Najpogosteje je posledica 
nenadnega zmanjšanja celotnega pretoka krvi v možganih, ko možgani iz nje niso več 
sposobni dobivati zadostne količine kisika in hranljivih presnovkov. Motnja preseže meje 
avtoregulacije krvnih žil, ki sicer vzdržuje konstanten pretok krvi. To se zgodi, ko tlak pade pod 
60 mmHg, zaradi zmanjšanja minutnega volumna srca. Eno obliko sinkope imenujemo 
vazovagalna. Ta je refleksna in jo skoraj vedno povzročijo bolečina, strah ali drugi čustveni 
pretresi. Pred padcem tlaka se pojavi vzdraženje avtonomnega sistema, bolniku se »stemni 
pred očmi« in se zave, da bo izgubil zavest (Kandel in Schwartz, 1985). 
Samo na podlagi MEA skorje velikih možganov ne moremo oceniti stopnje motnje zavesti. Pri 
sinkopah ali omedlevicah, kjer je izguba zavesti prehodna, je EEG praviloma normalen; zato ga 
pri odraslih s tako motnjo rutinsko nima smisla snemati. Ker imajo skoraj vsi s prehodno izgubo 
zavesti zaradi omedlevice ali sinkope simptome, ki bi jih lahko pripisali konvulzivnemu 
sindromu, je izvid EEG resnično specifičen v manj kot dveh odstotkih (Kapoor, 2000). 
 
Preglednica 1: Nekaj osnovnih kliničnih razlik med epileptičnim napadom in vazovagalno sinkopo.* 
Značilnosti Epileptični napad Vazovagalna sinkopa 
Trajanje 
nezavesti 

minute sekunde 

Okoliščine kadarkoli in kjerkoli stoja, slab zrak, vročina, pretres 
Sprožilni 
dejavniki 

včasih čustveni, bolečinski ali stresni 

Začetek nenaden; lahko kratka avra postopen: slabost, temnenje, 
znojenje, tiščanje v prsih, 
mravljinčenje, šumenje v ušesih 
ipd.  

Motorični znaki tonični, klonični in tonično-klonični 
krči 

običajno mlahavost, lahko kratki 
krči 

Barva kože bledica do cianoze bledica 
Inkontinenca pogosta ne 
Ugriz v jezik pogost ne 
Poškodba pogosta redka 
Postiktično 
stanje 

pogosta zmedenost, utrujenost, 
zaspanost  

brez težav 

*prirejeno po Čebular, 2003 
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Pri srčnih vzrokih ali zaradi izgube krvi so izgube zavesti navadno kratkotrajne (od pet do 
deset minut). V tem času kompenzacijski bolnikovi mehanizmi in spremenjen telesni položaj 
(ležanje po padcu ali zdrsu) vzpostavijo zadosten krvni tlak in bolnik se zave. Če pa je vzrok 
izgube zavesti prehud (obilne krvavitve, velika pljučna embolija, dolgotrajna asistolija), 
potem izravnava ni možna (Horvat in Lavrič, 1985). 
Pretres možganov označuje kratkotrajna izguba zavesti, praviloma do 15 minut. 
Poškodovanci nimajo nevroloških izpadov. Zmečkanine (kontuzije) možganov nastanejo na 
mestih ali nasproti mesta udarca v glavo. Zavest pri kontuziji ni nujno prekinjena, koma 
nastane z razvojem kontuzijskih hematomov ali možganske otekline (Prestor, 2003). 
Motnje zavesti se pojavljajo ob epileptičnih napadih. Odvisno od vrste napada se motnja 
izrazi kot zazrtje ali absenca (trenutna odsotnost) ali popolna izguba zavesti. Zmedenost 
lahko občutijo ljudje že pred začetkom ali po prenehanju napada, zaspanost in utrujenost 
pa vedno po napadu (preglednica 1). 
Stanja spremenjene zavesti so še pri bolnikih s tranzitorno ishemično atako (TIA), pri 
presnovni motnji – sladkorni bolezni, narkolepsiji, migreni, v psihiatričnih stanjih, kot so 
psevdonapadi in panični napadi, ter pod vplivom nekaterih zdravil (Čebular, 2003). 
 
 
Motnja zavesti ima mnogo vzrokov 
 
Na zavest lahko vplivata dve vrsti patoloških procesov: eni (v več različnih stanjih) 
povzročijo obsežno funkcijsko depresijo možganskih polobel, drugi (v bolj specifičnih 
stanjih) pa povzročijo depresijo ali celo uničijo kritično pomembna področja v 
možganskem deblu. Fred Plum in Jerome Posner sta leta 1982 prvič bolj specifična stanja 
razdelila v tri kategorije in uporabila tentorij za razmejitev: (1) pod- ali infratentorijske mase 
ali okvare (na primer krvavitev v ponsu), ki neposredno uničijo jedra v možganskem deblu; 
(2) nad- ali supratentorijske okvare (na primer subduralni hematom), ki lahko posredno 
pritiska na globoke diencefalne strukture in (3) presnovne motnje (na primer 
hipoglikemija), ki povzročijo depresijo ali celo prekinitev možganskih funkcij. Te tri 
kategorije in posamezna stanja ter njihova pogostost so navedeni v preglednici 2. 
 
Podtentorijske okvare ponavadi niso omejene zgolj na retikularno formacijo. Tumor, žilna 
okvara ali okužba prizadenejo razna možganska jedra v deblu, poleg tega pa tudi dolge 
ascendentne in descendentne poti in možganske živce. Tumor v mezenecefalonu ali 
diencefalonu lahko povzroči izgubo zavesti za zmeraj. V takih primerih EEG kaže sinhrono 
aktivnost, kar pomeni, da okvara spreminja normalne mehanizme spanja. Kadar je EEG tak, 
bi lahko motnjo zavesti poimenovali hipersomnija. To stanje je pogosto reverzibilno in lahko 
nastane tudi pri tumorjih pod dnom tretjega prekata; če je tumor cističen in ga kirurg 
izprazni, lahko stupor hipoma izgine. Pri tumorjih v zgornjem delu mezencefalona in 
diencefalona pa se poleg motnje zavesti lahko pojavi decerebracijska rigidnost (podobno 
tudi pri zapori bazilarne arterije). Takšna klinična stanja in takšna slika EEG so v skladu z 
dejstvom, da je glavna aktivacija možganov povezana z zgornjim delom možganskega debla 
in diencefalona. 
Vloga spodnjega dela možganskega debla pri zavesti je manj jasna. Podaljšana hrbtenjača 
in spodnji del ponsa nadzirata dihanje in srčnožilne funkcije. Okvare v njiju lahko 
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povzročijo hitro smrt, sicer pa nezavest pogosto spremljajo nepravilnosti dihanja, znižan 
krvni tlak in drugi znaki (tetraplegija, znak Babinskega, zožene zenice, ki še reagirajo, in ni 
očesnih gibov). 
V redkih primerih, ko ljudje z obsežnimi okvarami ponsa in podaljšane hrbtenjače preživijo 
dolgo časa, je EEG iz desinhrone MEA, podobne budnosti, bolniki so v tako imenovani 
alfakomi. To je skladno s poskusi na mačkah, ki sta jih leta 1959 izvedla Moruzzi in 
Zanchetti s sodelavci. Če so anestezirali zgolj kavdalni del možganskega debla, se je mačka 
zbudila kot iz spanja in sinhroni vzorec EEG je nadomestil desinhroni vzorec EEG-budnosti. 
Med strukturami tega dela možganskega debla, ki naj bi igrale vlogo pri spanju s počasnimi 
valovi, so zlasti nucleus tractus solitarii in raphe (Kelly, 1985). 
 
Nadtentorijske okvare povzročijo komo zaradi uničenja večjega dela skorje ali pa zaradi 
pritiska na diencefalon oziroma možgansko deblo pod tentorijem. Če je okvara zgolj na eni 
strani, lahko povzroči vkleščenje debla – herniacijo dela možganov navzdol skozi tentorij, in 
sicer srednjega dela temporalnega režnja (unkusna herniacija) ali pa srednjih diencefalnih 
struktur (centralna herniacija). Tako se kot odziv na boleči dražljaj lahko pojavi 
nesimetričnost gibov in kitnih refleksov ali celo decerebracijski položaj (z iztegnjenimi 
zgornjimi in spodnjimi udi). Pri unkusnem vkleščenju je najznačilnejši znak razširjena zenica 
na isti strani (vkleščenje tretjega možganskega živca brez prizadetosti simpatičnega nitja). Pri 
centralni herniaciji sta ena zenica ali obe srednje razširjeni, ker pritisk na mezencefalon 
prizadene tako parasimpatični kot simpatični dotok v zenici. Pri dolgotrajnem pritisku na 
možgansko deblo se ustavijo očesni gibi, vključno z refleksi na premik glave (cefalookularni) in 
na draženje z ledeno vodo (vestibulookularni). Če pa se okvara širi še bolj kavdalno po 
možganskem deblu, se začno pojavljati spremembe v dihanju: najprej Cheyne-Stokesovo 
dihanje z značilnim vzorcem crescendo-decrescendo, nato dolga obdobja hiperventilacije, 
nato občasna obdobja nerednega ali ataksičnega dihanja in končno zastoj dihanja. Komo 
najpogosteje povzročajo naslednje okvare (še zlasti, če se zaradi njih pojavi tudi edem 
možganov): znotrajlobanjska krvavitev, tumor in absces, poškodba, hipoksija-ishemija, 
encefalitis (Kelly, 1985). 
 
Presnovna koma se ponavadi pojavi postopno, s spremembami spoznavnih sposobnosti, lahko 
pa se pojavi tudi nenadoma (na primer pri hipoglikemiji). Najpogostejši simptomi so: tremor, 
asteriksis in mioklonus. Motnje dihanja se lahko pojavijo pri nekaterih zastrupitvah (na primer 
depresija dihanja pri zastrupitvi z opiati ali hiperventilacija pri jetrni komi), praviloma pa nikoli 
ni omejenih očesnih gibov in zenične reakcije vse do smrti ostanejo normalne. Med 
najpogostejše vzroke sodijo: hipo- ali hiperglikemija, pomanjkanje tiamina, zastrupitve (etanol, 
opiati, barbiturati, težke kovine in aspirin), spremembe acido-baznega ravnotežja in elektrolitov, 
pljučne bolezni, jetrna odpoved, uremija, hipo- in hipertermija. (Kelly, 1985). 
 
 

354

http://www.kclj.si/pednevro
http://www.kclj.si/pednevro


 17

Preglednica 2: Končna diagnoza pri 386 bolnikih z motnjo zavesti nejasne etiologije.* 
DIAGNOZA Pogostost (%) 
Nadtentorijske okvare in mase  
   epiduralni hematom 2,8 
   subduralni hematom 30,4 
   intracerebralni hematom 47,8 
   možganski inzult 7,3 
   možganski tumor 7,3 
   možganski absces 4,4 
            Skupaj 17,9 
Podtentorijske okvare in mase  
   inzult v možganskem deblu 71,2 
   tumor v možganskem deblu 3,9 
   krvavitev v možganskem deblu 13,5 
   krvavitev v malih možganih 7,7 
   absces v malih možganih 3,9 
             Skupaj 13,5 
Presnovne motnje in obširne okvare  
   anoksija in ishemija 19,5 
   pretres in postiktično stanje 3,5 
   okužba (meningitis in encefalitis) 4,2 
   subarahnoidna krvavitev 3,8 
   eksogeni strupi 37,9 
   endogeni strupi in pomanjkanja 31,0 
             Skupaj 67,6 
Psihične motnje 1,0 

*Prirejeno po: Plum in Posner, 1982 
 
 
Oblike motenj zavesti 
 
Kvalitativne motnje zavesti so bolj domena psihopatologije. So stanja, ki jih opisujemo kot 
zmedenost, zamračenost in delirantno skaljena zavest (Janko, 1996). 
Nepozornost, zmedenost in zamračenost so najblažja stanja motenj zavesti, kjer se bolnik ne 
zaveda vseh elementov neposredne okolice. Ta stanja opredeljujejo element zamračitve 
občutkov ali nezaznavanja in odkrenljivosti. Izrazu zmedenost manjka natančnost, vendar v 
posplošenem smislu opredeljuje nezmožnost razmišljanja z običajno hitrostjo in jasnostjo, 
motnje zaznavanja, mišljenja in vedenja. Bolnik je lahko nesposoben razmišljanja tudi zaradi 
mnogih razlogov, na primer trenutne nezbranosti, motnje govora, pozabljivosti in apatičnosti. 
Hudo zmedene osebe ponavadi niso zmožne izvesti niti preprostih nalog. Nimajo nobenih 
miselnih procesov, njihov govor je omejen na nekaj besed ali fraz ali pa brbljajo (so jezični). 
Večine stvari, ki se dogajajo okoli njih, se ne zavedajo, niso sposobni obvladati trenutnega 
stanja in so ponavadi inkontinentni. 
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Zmerno zmedeni se lahko pogovarjajo o preprostih stvareh za kratek čas, njihovo razmišljanje 
je počasno in nesestavljeno. Ne znajo zadržati neprimernih odgovorov. Ponavadi niso 
orientirani v času in prostoru. Že pri najmanjšem dražljaju so zlahka odkrenljivi in imajo 
motnje pozornosti. Obdobja pretirane vzdražnosti in agresivnosti se menjajo z zaspanostjo in 
zmanjšano čuječnostjo. Tremor in mioklonus pogosto motijo gibalne sposobnosti. Pri blagih 
stopnjah zmedenosti je stanje tako malo izraženo, da ga lahko spregledamo, če preiskovalec 
usmerjeno ne išče bolnikovega motenega vedenja in govorice. Bolnik celo do nekoliko 
pravilno presoja čas in prostor in le občasno njegove neumestne pripombe izdajo 
nedoslednost njegovega razmišljanja. 
Po diagnostičnih merilih v mednarodni klasifikaciji bolezni (MKB) govorimo o deliriju, kadar 
so opazne motnje zavesti in spoznavnih sposobnosti, psihomotorne in čustvene motnje ter 
spremenjen ritem budnosti in spanja (Mesec, 2003). V nekaterih učbenikih se pojma delirij in 
zmedenost uporabljata izmenoma, pri katerem prvi samo opredeljuje, da je stanju 
zmedenosti pridružena še izrazita hiperaktivnost (ali manj pogosto hipoaktivnost). Vendar 
zelo živahne halucinacije, ki so značilne za delirantna stanja, zmanjšana sposobnost 
pozornosti, upočasnjen miselni tok, izrazita vznemirjenost, nemir, nagnjenost k tresenju in/ali 
hitrem zdrznenju, spominske motnje in znaki pretirane aktivnosti avtonomnega živčevja, 
govorijo za različna osnovna bolezenska stanja. 
Jasen dokaz o povezanosti med nepozornostjo, zmedenostjo in motnjo zavesti je, da se pri 
bolnikih, kadar zapadejo v komo ali se iz nje zbujajo, ta stanja po vrsti vzpostavljajo. Take 
povezave med komo in delirijem ni mogoče najti, razen pri izjemah, ki sta hepatični stupor in 
koma, pred katerima se lahko pojavi kratko obdobje delirija (Adams, 1989). 
 
Kvantitativne motnje označujemo kot motnjo elementarne zavesti – budnosti: 
 
Somnolenca je zaspanost, pri čemer gre za najlažjo motnjo zavesti. Bolnik drema, prebudijo 
ga že fiziološki dražljaji, smiselno odgovarja na vprašanja, prepuščen sam sebi pa zopet 
zadrema. 
 
Stupor (sopor ali letargija) je stanje, iz katerega bolnika zbudijo samo močni in 
ponavljajoči se dražljaji, na katere potem odpre oči, pogleda preiskovalca in ni videti 
nezavesten. Na vprašanja ali ukaze se ne odziva ali se odzove počasi ali neustrezno in 
besedno ne odgovarja. Izvede pa smiseln odmik predela telesa, kjer začuti bolečino. V tem 
stanju sta umska in telesna aktivnost zmanjšani na minimum. Pri teh bolnikih pogosto 
opazujemo drgetanje, grobe trzljaje mišic in stereotipno motorično aktivnost ter refleksa 
prijemanja in sesanja. V psihiatriji stupor pomeni stanje, pri katerem je zaznavanje 
dražljajev verjetno normalno in tudi vtisi sveta naj bi se sprejemali normalno, vendar je 
bolnikova aktivnost izrazito omejena (Adams, 1989). 
Stanje nezavesti preprosto določimo kot točno nasprotje najbolj preproste in razširjene 
opredelitve zavesti – torej kot stanje nezavedanja samega sebe in okolice oziroma kot 
prenehanje tistih umskih aktivnosti, s katerimi se ljudje zavedajo samega sebe in svoje 
okolice. Plum in Posner sta leta 1966 za medicinski namen predlagala opredelitev kome kot 
»stanja nezbudljivosti« (angl. unarousable) in neodzivnosti (Bauer, 2000). Da bi se različni 
pomeni še bolj zapletli, uporabljajo psihoanalitiki besedo nezavedno za povsem drug 
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pomen: zanje je to odlagališče (repozitorij) izkušenj in spominov dogodkov, ki jih ne 
moremo takoj in neposredno priklicati v zavestni um. 
 
Koma je stanje neodzivnosti, iz katerega bolnika ne moremo prebuditi – ni ne budnosti in ne 
vsebine zavesti. Koma je globoka nezavest, ki je posledica motenega delovanja v 
ascendentnem retikulacijskem (aktivacijskem) sistemu ali v možganskem deblu ali v obeh 
možganskih poloblah. Bolnik je videti, kot da bi spal in je istočasno nesposoben občutiti ali 
se odzvati na zunanje dražljaje ter na svoje notranje potrebe. Ima zaprte oči brez spontanega 
odpiranja (Plum in Posner, 1982). Tudi na bolečino se ne odzove, motorični odziv ni smiseln, 
je primitiven, npr. pri pritisku na prsnico bolnik iztegne spodnjo okončino (Horvat in Lavrič, 
1985). Cikel budnosti in spanja ni ohranjen. Da jo razlikujemo od drugih prehodnih stanj 
nezavesti (kot sinkope, pretresa možganov, ali drugih), mora koma trajati vsaj eno uro (Multi-
Society Task Force, 1994). Bolniki, ki prežive, se prično zbujati v dveh do štirih tednih, njihovo 
stanje se izboljša, drugi pa zapadejo v vegetativno stanje (ANA Committee, 1993). 
 
 
EEG-značilnosti pri motnjah zavesti 
 
Glede na stopnjo izgube zavesti razlikujemo razne grafoelemente v EEG: najprej izginejo odzivi 
zadajšnjih ritmov frekvence alfa, nato posnetek vse bolj prehaja v počasno, razpršeno na vse 
predele, neodzivno MEA delta. Seveda lahko pri bolnikih obstajajo drugi različni vzorci 
(npr.: alfakoma ali periodični kompleksi), ki zakrijejo to splošno pravilo. Zato imamo razne 
oporne točke: 1. so tako pozitivne kot negativne nenormalnosti. Med prve sodijo trifazni 
valovi, PLEDs (periodični lateralizirani epileptiformni izbruhi) in razširjeni periodični 
kompleksi (angl. diffuse periodic transients). Negativne nenormalnosti pomenijo nizka ali 
izgubljena električna aktivnost in vzorci, kot je izbruh-tišina. 2. Vedno preverimo odzivnost 
MEA na draženje: klicanje bolnika po imenu, ploskanje, dotik in bolečinski dražljaj. 3. 
Nenormalnosti, ki jih zasledimo v EEG, so lahko odraz trenutnega zdravljenja (zdravila) ali 
prehodnih presnovnih motenj ali zmanjšanega pretoka krvi. 4. Tudi pri bolnikih v komi 
lahko zasledimo povsem fiziološke vzorce spanja; nekateri celo menijo, da je ponovni pojav 
grafoelementov spanja dober prognostični znak. 5. Vedno je treba preverjati kratkotrajno 
ali dolgotrajno spremenljivost EEG. 6. Nenavadne pojave v EEG je treba vedno pojasnjevati 
v povezavi z bolnikovim kliničnim stanjem, kot npr.: dobro razločen ritem alfa, z bolnikovim 
premikanjem in očesnimi gibi, verjetneje govori za sindrom vklenjene zavesti; nasprotno pa 
neodzivna, nad vsemi predeli razširjena monoritmična aktivnost alfa govori za EEG pri 
globoko komatoznih bolnikih v alfakomi (Binnie in sod., 2003). 
 
Kome, razvrščene po vzorcu EEG: alfakoma, kjer je ritem alfa razširjen in pogosto najočitnejši v 
sprednjih in osrednjih predelih glave, je pogosta pri okvarah možganskega debla. 
Theta koma je pogosto prehodna in je ponavadi odraz hipoksične okvare, nekaterih 
zastrupitev z zdravili in okvar možganskega debla. 
Koma z vreteni spanja je ponavadi pri hudih poškodbah glave, nezdružljivih s preživetjem. 
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Drugi vzorci MEA pri bolnikih z motnjami zavesti: 
Izbruh-tišina, trifazni valovi, nizkoamplitudna aktivnost, žariščne nenormalnosti (Binnie in sod., 
2003). 
 
 
Globina nezavesti 
Motnja zavesti se glede na stopnjo razlikuje: pri najglobljih stanjih ni moč sprožiti nobenega 
odziva, pri manj globokih so izzivni nekateri refleksi možganskega debla (Adams, 1989). 
Raje kot globino kome dandanes stopnjo nezavesti opišemo z reakcijami na draženja, na 
osnovi katerih je izdelana Glasgowska lestvica kome (GLK) (Glasgow Coma Scale), ki sta jo 
v uporabo uvedla Teasdale in Jennett (Lancet, 1974), (Preglednica 3). Seštevek GLK 15 
pomeni popolno zavest, 12–14 blago motnjo zavesti, 9–11 plitvo komo in pod 8 globoko 
komo. Huda poškodba glave in možganov je določena z oceno GLK, katere seštevek je 8 
točk (Prestor, 2003). 
 
Preglednica 3: Glasgowska lestvica (GLK) za oceno kome (Jennett in Teasdale, 1977). 

Vrsta odziva Najboljši odziv Točke 

Odpiranje oči 
 
 

spontano 
na poziv 
na boleč dražljaj 
ni odziva 

4 
3 
2 
1 

 
Motorični odziv 
 
 

uboga ukaze 
lokalizira bolečino 
odmakne draženi ud (normalen fleksijski  

umaknitveni refleks) 
nenormalen fleksijski odziv 
na boleč dražljaj (dekortikacijska drža) 
nenormalen ekstenzijski odziv (decerebracijska drža) 
ni odziva 

6 
5 
4 
 

3 
 

2 
1 

Govorni odziv urejeno odgovarja 
odgovarja zmedeno 
odgovarja neustrezno 
oglaša se z nerazumljivimi glasovi 
ni odziva 

5 
4 
3 
2 
1 

13-15 točk: blažja; 9-12 točk: zmerno huda; 3-8 točk: huda disfunkcija možganov. 
 
Pri otrocih v starosti 4 let ali manj je besedni odgovor prilagojen starosti: 

Nasmeh ob zvoku, sledi predmetom  5 
Joka, se umiri 4 
Neutolažljivo joka in se ne umiri 3 
Razdražen, ne moremo ga pomiriti 2 
Brez odgovora 1 
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Povezava med spanjem in motnjo zavesti 
Ljudje, ki spijo, ne kažejo, da bi se zavedali samih sebe in okolice, v tem pogledu so 
nezavestni. Spanje ima tudi še druge podobnosti z nenormalnimi stanji, kot so somnolenca, 
stupor in koma. Sem prištevamo zehanje, zaprtje vek, prenehanje mežikanja in požiranja, 
premik zrkel, izgubo mišičnega tonusa, zmanjšanje ali izgubo kitnih refleksov, neredno 
dihanje. Če zdravo spečo osebo nenadoma zbudimo iz globokega spanja, je nekaj minut 
zmedena, vendar se bo vedno odzvala na nenavadne dražljaje. V spanju je oseba zmožna 
določene umske aktivnosti, kot so na primer sanje, ki lahko ostanejo v spominu, kar pa ne 
velja za osebe s stuporjem in v komi. Najpomembnejša razlika je, da osebo, ki spi, z dražljaji 
prebudimo v budno zavest, iz kome pa ne. Obstajajo tudi pomembne fiziološke razlike – 
poraba kisika v možganih se med spanjem ne zmanjša, kar se zgodi v komi. Posnetek EEG je 
v komi precej drugačen kot v spanju (Adams, 1989). 
 
Vegetativno stanje 
V današnjem času je intenzivna terapija tako napredovala, da veliko bolnikov s hudo 
možgansko okvaro preživi dolgo, ne da bi ponovno pridobili kakršnekoli smiselne umske 
funkcije (Chen, 1996). Bolniki z okvarjenimi možganskimi hemisferami in živim 
možganskim deblom so v prvem tednu ali dveh po možganski poškodbi v globoki komi. V 
dveh do štirih tednih se koma konča. Bolnik niti ne umre, niti ne pride k zavesti. Vitalne in 
druge funkcije možganskega debla se polagoma povrnejo: obnovi se centralni nadzor nad 
dihanjem in delovanjem srca in ožilja, uravnavanjem telesne temperature, zenične reakcije, 
vestibularni refleksi, pojavi se fenomen lutkinih oči. Bolnik se lahko prične odzivati na 
svetlobne in zvočne dražljaje, nekaj časa preživi z odprtimi očmi in begajočim pogledom, 
mežika, zeha, se brez povoda nasmehne, stoka. Čeprav je bolnik na videz buden, nikoli ne 
spregovori, ne da nobenega znamenja, da se zaveda sebe in okolice, ne kaže nobenega 
smiselnega vedenja, hotenega dejanja ali kakršne koli duševne funkcije (Trontelj, 1998). 
 
Vegetativno stanje (VS) klinično pomeni stanje popolnega nezavedanja samega sebe in 
okolice ob ohranjenem ciklu budnosti in spanja in s popolnima ali delno ohranjenima 
funkcijama hipotalamusa in avtonomnimi funkcijami možganskega debla. Poleg tega pa 
bolnik ne kaže ponovnih, hotenih ali usklajenih vedenjskih odgovorov na vidne, slušne ali 
dražljaje na dotik. Ne kaže tudi nobenega razumevanja ali dojemanja na izgovorjene 
besede, niti nima nadzora nad praznenjem seča in blata. Ima različno dobro ohranjene 
reflekse možganskega debla (zenične reakcije, roženične, cefalookularni in 
vestibulookularne reflekse, reflekse požiranja in davljenja) in hrbtenjačne reflekse (Multi-
Society Task Force, 1994). Na kratko torej, zbujanje ali budnost se lahko dosežeta, ni pa 
zavedanja ali odzivnosti, obstaja pa zmožnost spontanega ali z draženjem pogojenega 
zbujanja, ki ga dokazuje ohranjen cikel budnosti in spanja (Plum in Posner, 1992). 
 
Če tako stanje traja najmanj en mesec, temu sindromu najbolj primerno rečemo kronično – 
(angl. persistent) vegetativno stanje, katero osnovne značilnosti sta 1972 leta opisala Plum 
in Jennett. To stanje je pogosto končni izhod iz kome različne etiologije. Njihova smrtnost je 
visoka, vendar mnogi preživijo mesece, celo leta, če imajo ustrezno nego (Trontelj, 1998). 
Kronično VS, ki ni posledica poškodbe glave (neozdravljive degenerativne bolezni in maligni 
tumorji možganov), štejemo za trajno potem, ko je trajalo tri mesece, če pa je posledica 
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poškodbe glave pa potem, ko je trajalo 12 mesecev, kar velja za odrasle in otroke (ANA 
Committee 1993, Multi-Society Task Force, 1994). Ko kronično vegetativno stanje postane 
trajno – (angl. permanent), je bolnikovo stanje nepovratno. 
Klinični potek in končni izid kroničnega VS sta odvisna od vzrokov, ki jih lahko razvrstimo v tri 
kategorije: 1. akutne poškodbene in nepoškodbene možganske okvare; 2. degenerativne in 
presnovne možganske motnje in 3. hude prirojene nepravilnosti živčevja. Ponavadi ni 
povrnitve zavesti iz poškodbenega kroničnega VS, če traja več kot 12 mesecev tako pri 
odraslih kot pri otrocih, medtem ko je povrnitev po treh mesecih po nepoškodbenem 
kroničnem VS izjemno redka. Bolnikom z degenerativnimi in presnovnimi motnjami in tistim s 
prirojenimi nepravilnostmi, ki so nekaj mesecev v kroničnem VS, se zavest praviloma nikoli ne 
povrne. Prav tako je preživetje otrok in takih odraslih izrazito skrajšano. Njihovo pričakovano 
obdobje preživetja je od dveh do petih let, preživetje nad 10 let pa je izjemno redko. 
Pri večini bolnikov v kroničnem VS posnetki EEG kažejo razširjeno in polimorfno aktivnost 
spektra theta in delta. Na tak vzorec MEA ponavadi senzorični dražljaji ne vplivajo, razen 
včasih bolečinsko draženje. Večina bolnikov vendarle kaže neke vrste desinhronizacijo pri 
prehodu iz stanja budnosti v spanje, pri nekaterih se vseskozi pojavlja zgolj 
nizkoamplitudna MEA. Pri približno 10 odstotkih bolnikov v kroničnem VS se lahko kasneje 
posnetek EEG v poteku tega stanja povrne v skoraj normalna ritmična dogajanja, manjka le 
značilni odziv pri odpiranju oči, ko izgine ritem alfa v zadajšnjih predelih. V tem stanju 
praviloma ne zasledimo epileptiformne aktivnosti ali drugih paroksizmalnih 
elektroencefalografskih sprememb. Vedno je potrebno med snemanjem EEG izvesti 
postopke draženja: pritisk, uščip, dotik, zvok, bliskajoča svetloba in po možnosti odjemati 
tudi druge biološke parametre: očesne gibe, dihanje, srčni utrip. 
 
Z EEG spremljanjem praviloma ne moremo ugotoviti, kdaj preide bolnik iz stanja kome v 
kronično VS, lahko pa klinično izboljšanje zabeležimo tudi v posnetku EEG, ko opazimo 
manj aktivnosti theta in delta in ponovno pojav spreminjajočega se ritma alfa. Ta fenomen 
je lahko zgolj prehoden in ne napoveduje dokončnega izboljšanja (Multi-Society Task 
Force, 1994). Ali v drugem poteku, kjer posnetek EEG, ki je bil že čisto izoelektričen, 
postane pri kroničnem in trajnem VS skoraj normalen, kaže ritem alfa in vzorce spanja 
(Adams,1989). 
 
 
Položaj telesa 
Nevrološka preiskava je bistven del pregleda pri vsakem bolniku z motnjo zavesti. Posebno 
pozornost usmerimo v opazovanje bolnikovega položaja. 
Motorični odgovor na bolečinski dražljaj (pritisk na prsnico, stisk ali pritisk nosnega korena, 
pritisk supraorbitalnega področja) je ključni kazalec anatomskega mesta možganske okvare pri 
bolniku z motnjo zavesti. Oslabljen ali zmanjšan odziv govori o globini kome. Pri poškodbi 
zgornjega dela možganskega debla bolnik zavzame določen položaj telesa tako spontano kot 
pri odzivu na bolečino. Dekortikacijska rigidnost (zgornji okončini sta v fleksiji in pronaciji) se 
pojavi pri supratentorijskih, decerebracijska drža (okončine so v ekstenziji) pa se pojavi pri 
anatomsko nižje ležečih okvarah (Saper, 2000). 
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Stanje minimalne zavesti SMZ (The Minimally Conscious State) 
Obstaja še podskupina bolnikov s hudo motnjo zavesti, ki ne izpolnjuje kriterijev za komo 
ali vegetativno stanje. Ti bolniki vendarle kažejo sicer nestalne, vendar dokaj očitne dokaze 
ohranjene zavesti. Pomembno je, da bolnike z SMZ razlikujemo od tistih v komi ali VS, ker 
rezultati številnih raziskav kažejo pomembne razlike v izidu. Definicija za SMZ opiše stanje 
bolnikove hude spremenjene zavesti, v kateri je minimalno vendar jasno nazorno 
spremenjeno zavedanje samega sebe ali okolice (Giacino in sod, 2002). SMZ je posledica 
degenerativne ali kongenitalne motnje osrednjega živčevja, pri katerih bolniki sicer lahko 
preidejo v komo ali VS (zlasti po akutni možganski okvari), vendar je tako stanje lahko zgolj 
prehodno stanje motene zavesti.  
 
Akinetični mutizem je redek sindrom, za katerega sta značilna patološka upočasnitev ali 
celo popolna telesna negibnost z nezmožnostjo govora. Budnost in zavedanje samega sebe 
sta lahko še ohranjena, vendar je raven umskega funkcioniranja okrnjena. To stanje se 
značilno pojavlja pri postopno nastajajoči obojestranski okvari paramedialnih delov 
mezencefalona, dna diencefalona ali spodnjih delov sprednjega možganskega režnja. 
 
Izraz smrt neokorteksa uporabljajo nekateri za kronično VS, kjer MEA v EEG sploh ni ali je 
zelo upočasnjena; spet drugi enačijo odmrtje vseh nevronov v možganski skorji. Zato ni 
povsem jasno, ali izraz opredeljuje klinični sindrom ali njegove elektroencefalografske 
nenormalnosti ali anatomske značilnosti. 
 
Apalični sindrom je zastarel izraz za stanje, ki ga danes poimenujemo kot kronično VS.6 7 Oba 
izraza, smrt neokorteksa in apalični sindrom, imata omejeno uporabnost in ju ne uporabljamo, 
ker ne predstavljata določene klinične celote (Multi-Society Task Force, 1994). 
 
Alfakoma nastane pri difuzno okvarjeni skorji obeh hemisfer velikih možganov. Bolniki se 
na dražljaje ne odzivajo. Prekinitev povezav med možganskim deblom in skorjo velikih 
možganov povzroči izgubo valov alfa, beta in theta, vendar ne valov delta, ki so vidni v EEG. 
Po taki prekinitvi lahko živčne celice v možganski skorji obnovijo samostojno aktivnost, ki je 
ritmična in se kaže v obliki valov alfa. Bolnik s tako poškodbo je v globoki nezavesti – komi 
alfa – ali, z zastarelim izrazom, v apaličnem stanju. Pri bolniku s poškodbo v možganskem 
deblu se aktivnost alfa razširi od zadaj navzpred; kljub temu da je na močan bolečinski 
dražljaj mogoče vidna odzivnost, je prognoza slaba. Ko nastane v EEG vzorec aktivnosti alfa 

                                                           
6

ANA Committee on Ethical Affairs (1993) predlagajo, da se izrazov apalično stanje ali apalični sindrom, 

akinetični mutizem, coma vigile, alfakoma, neokorteksna smrt in trajna nezavest izogibamo. Vse te izraze 

uporabljajo različni avtorji za bolnike, ki so v vegetativnem stanju ali v sindromu vklenjenosti. 

7

 Že leta 1984 je Trontelj pisal v Zdravstvenem vestniku, da je za nejasnost nedvomno krivo neenotno in 

premalo definirano izrazje, deloma pa tudi različnost konceptov. Francoski izraz coma dépassé – prekoračena 

koma – so  nekateri nesrečno prevedli kot ireverzibilna koma. Ta izraz enim pomeni umirajočega z že 

mrtvimi možgani, drugim globoko komo, ki se bo skoraj zanesljivo v kratkem končala s smrtjo, tretjim 

bolnike v raznih oblikah bolj ali manj pomanjkljivo definiranih stanj kronične nezavesti, za katera se 

uporabljajo izrazi, kot so kronično vegetativno stanje, ireverzibilno nekognitivno stanje, decerebracija, 

dekortikacija, apalični sindrom. Spet drugim lahko pomeni tudi bolnike v komi, ki se bo končala v takih 

stanjih (Trontelj, 1984). 
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pri bolnikih po srčnem zastoju, so odzivi na zunanja draženja še manj verjetni. Smrtnost teh 
bolnikov je 90-odstotna. Ko pa je takemu vzorcu MEA vzrok zastrupitev, si bolniki 
opomorejo v 90 odstotkih (Kaplan, 2004). 
 
Za žariščne okvare možganskega debla, npr. pri krvavitvi v pons ali pri infarktu, ki zajema 
sprednje strukture debla, a se izogne tegmentumu mezencefalona, je že dolgo znano, da 
lahko povzročijo posebno klinično sliko »vklenjene zavesti (angl. »locked-in syndrome)«. 
Nastane ob prekinitvi descendentnih motoričnih poti v sprednjem delu ponsa, aktivnost 
možganske skorje in zgornjega dela debla pa je ohranjena (Trontelj, 1998). Značilna je 
anartrija in kvadriplegija, kjer so pri klasični obliki sindroma ohranjeni vertikalni gibi oči s 
popolno ohranitvijo spoznavnih sposobnosti. Vklenjena zavest ni motnja zavesti (Plum in 
Posner, 1992). Komunikacija s takimi bolniki je mogoča le z vertikalnimi gibi zrkel. 
Elektroencefalografija je ključna preiskava, ki lahko odkrije pravo naravo različnih vrst 
»sindromov deeferentacije«, ki lahko posnemajo komo in jih je klinično težko prepoznati 
(Trontelj, 1998). 
 
Preglednica 4:  Značilnosti kroničnih vegetativnih (KVS) in podobnih stanj.* 

Značilnosti KVS in podobnih stanj♦ 
 
Stanje EEG Obdobje 

spanja/ 
budnosti

Izid Opombe 

KVS polimorfna δ ali θ ali 
počasna α 

ohranjeno odvisno od 
vzroka 

izraziti piramidni 
znaki 

Koma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
supratentorijska 
 
 
 
infratentorijska 

polimorfna δ ali θ; 
trifazni val (npr. kot 
pri jetrni); 
izbruh-tišina (npr. kot 
pri hipoksični); 
alfakoma (ponavadi 
tik pred smrtjo); 
difuzno počasni ritmi 
(npr. kot pri 
presnovni); 
periodični kompleksi 
(npr. kot pri 
degenerativni). 
 
žariščna ali difuzna 
hudo nenormalna 
MEA 
 
lahko normalen  
 

ga ni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

se pokaže po 2 
do 4 tednih, in 
sicer: 
• izboljšanje 
• KVS ali 
• smrt 

globino kome 
določimo z 
reaktivnostjo MEA 
na dražljaje 
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Možganska 
smrt 

možganska električna 
tišina 

ga ni ni izboljšanja upoštevaj tehnične 
standarde za 
ugotavljanje 
možganske smrti 

Akinetični 
mutizem 

nespecifično 
upočasnjeni ritmi 

ohranjeno izboljšanje 
izrazito redko 

ni gibov telesa, ni 
govora; 
okvara ni v skorji, 
ampak v bazalnih 
ganglijih 

Sindrom 
vklenjenosti 

normalen ohranjeno izboljšanje 
redko 
(ponavadi 
perzistentna 
tetraplegija); 
dolgo 
preživetje 

zavest ni motena; 
sopomenke so: 
• coma vigile 
• deeferentirano 

stanje 
• psevdokoma 

Apalični 
sindrom 

   zastarel izraz za 
KVS, v literaturi se 
ne uporablja več 

* prirejeno po: The Multi-Society Task Force on PVS, NEJM 1994. 
 

Možganska smrt 
Konec 50. let prejšnjega stoletja je pozornost evropskih nevrologov pritegnilo stanje kome, v 
kateri so bili pacientovi možgani dokončno okvarjeni in brez funkcije, vendar so mu pljučne 
in srčne funkcije vzdrževali z umetnim predihavanjem. Temu stanju sta dala Mollaret in 
Goulon ime coma dépassé. Koncept, da je človek mrtev, če so mrtvi njegovi možgani, in da 
lahko smrt nastopi pred prenehanjem srčne funkcije, je sprožil številne pomembne 
medicinske nevrobiološke, etične, pravne in socialne pomisleke (Adams, 1989). Danes 
diagnoza »možganska smrt« pomeni odmrtje (nekroza) celotnih možganov in je nepreklicen 
konec delovanja možganskega debla in možganske skorje (Trontelj, 1998; Pravilnik o 
medicinskih merilih, načinu in postopku ugotavljanja možganske smrti ter sestavi komisije 
za ugotavljanje možganske smrti, 2001). Možgansko mrtvi bolniki so v apnoični komi v 
vegetativnem stanju nepovratnosti, nimajo nobenega refleksa možganskega debla in ne 
funkcije možganskih živcev (Multi-Society Task Force, 1994). Klinični pregled pri 
ugotavljanju možganske smrti je treba dopolniti z eno od preiskav za stanje možganskih 
polobel, to je največkrat EEG (Trontelj, 1998). Klinični testi za preverjanje suma na 
možgansko smrt se opravijo vedno še pred snemanjem EEG. 
Pri ugotavljanju možganske smrti se neinvazivno snemanje EEG lahko opravi na oddelku ob 
bolnikovi postelji. Za to je predpisan protokol, ki zahteva zelo veliko ojačenje (2 ěV/mm), 
večje  medelektrodne razdalje in daljše snemanje (Trontelj, 1998). Diagnoza je potrjena, ko 
posnetek ne vsebuje MEA in tudi pri največjem ojačenju ni prepoznavne MEA. Svetlobno, 
bolečinsko in zvočno draženje ne izvabi možganskih električnih odzivov. Ohranjena 
aktivnost pa lahko pomeni dragocen podatek o stanju možganskih polobel (slika 1). 
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Slika 1:  Ugotavljanje možganske smrti – program za globoko komo in klinični pregled, s katerim se ugotavlja 
možganska smrt, vključuje preiskušanje refleksov možganskega debla. Popolna odsotnost le-teh govori za 
odpoved možganskega debla. Bolnikov posnetek EEG vsebuje nizko MEA spektra theta pomešano z valovi 
delta, ki je neodzivna na bolečinske, zvočne in svetlobne dražljaje, kar govori za relativno ohranjenost hemisfer. 
Posnetek EEG govori proti možganski smrti. 
 
 
Etiologija / EEG vzorec 
 
Strukturna okvara – EEG pokaže funkcionalno motnjo 
nadtentorijska okvara: amplitudna asimetrija nad obema hemisferama in epileptična 
aktivnost FIRDA kažeta na postiktalno stanje 
podtentorijska okvara: ni veliko počasne aktivnosti, pogostejša je slika alfakome (Bryan, 2000). 
 
Možganskožilne bolezni se kažejo kot strukturne možganske okvare, lahko tudi na več 
mestih. Krvavitve in možganski infarkti lahko v EEG spremljajo večžariščne nenormalnosti 
aktivnosti delta ali epileptoformna aktivnost. Pri kapi v možganskem deblu je MEA nenormalna: 
alfakoma ali počasna aktivnost delta z neodzivnostjo na dražljaje, odvisno od mesta prizadetosti. 
 
Poškodba lahko prizadene možgane s številnimi mehanizmi, tako preprostimi kot v različnih 
kombinacijah: krvavitve v raznih možganskih strukturah, ishemični infarkti, poškodbe aksonov v 
beli snovi, morebitne pridružene še presnovne motnje (npr. neravnovesje elektrolitov), tako da ni 
čudno, da se v EEG pokaže cela vrsta različnih nepravilnosti (slika 2). Grafoelementi in ritmi, kot 
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so počasna aktivnost delta in theta s pridruženo žariščno ali razpršeno ritmično aktivnostjo, valovi  
hitrih frekvenc, epileptiformna aktivnost, izbruhi počasnih valov, trifazni valovi in druge 
nepravilnosti, so odvisni od časa, ki je minil od poškodbe. Izbruhi v EEG ponavadi odsevajo resno 
možgansko poškodbo. Ko posnetek kaže ritmično MEA z vreteni spanja, s spremembo frekvence 
in amplitude, je prognostično boljši znak kot monomorfna slika brez sprememb (Dusser, 1989). 
 

 
 
Slika 2:  Pri bolniku po poškodbi glave (pred dvema mesecema) EEG posnamemo v EIT . Po gnojnem 
meningitisu in »hospitalni« pljučnici, so se klinično pojavili še generalizirani epileptični napadi. Bolnik 
ostaja brez kontakta, sicer pri zavesti (vegetativno stanje), samodejno odpira in zapira oči.  
Osnovna MEA je nad vsemi predeli glave upočasnjena. Prevladuje  počasna aktivnost delta, na katero je 
naložena aktivnost theta. Pojavljajo se tudi ostrejši strmi valovi oz. trofazni valovi, ki so poudarjeni nad 
levimi čelnosenčnimi predeli. 
 
Infekcijske bolezni v osrednjem živčevju. Pri virusnem meningitisu MEA ni spremenjena, 
bakterijski in tuberkulozni meningitis pa ponavadi spremljajo razširjeni valovi delta, ki so glavna 
nenormalnost. Osnovna aktivnost je bolje ohranjena pri bolnikih z meningitisi kot pri bolnikih z 
encefalitisi. Herpetični encefalitis spremlja enostranska ali obojestranska upočasnitev MEA, 
najizraziteje v senčničnih predelih; med drugim in 14. dnem bolezni se lahko na istih mestih 
pojavijo periodični lateralizirani epileptiformni izbruhi s frekvenco od 0,5–2 Hz (angl. PLED) 
(Gupta in Seth, 1973). 
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Epileptični status 
Status možganskih paroksizmov se sicer pretežno kaže s konvulzivno simptomatiko – 
toničnimi, kloničnimi in tonično-kloničnimi krči, vendar pa je lahko tudi brez jasnih 
motoričnih fenomenov. To je nekonvulzivni električni epileptični status ali status prikritih 
napadov (slika 3). Tudi tak lahko povzroči stupor ali celo komo. Med najpogostejšimi sta 
statusa kompleksnih parcialnih napadov in absenc. Tako stanje včasih lahko ocenimo 
napačno kot postiktično. Zato moramo v teh primerih posneti EEG, ki pokaže obojestransko 
sočasne izbruhe sklopov trn-val (De Lorenzo in sod., 1998)  
 

 
 
Slika 3: Epileptični status brez krčev. Posnetek EEG normalne osnovne MEA zelo pogosto obojestransko 
prekinjajo številni generalizirani izbruhi trn-val sklopov in večkratnih trn-val sklopov. Bolnica je 
somnolentna, pri preiskavi slabo sodeluje. 
 
Presnovna encefalopatija 
Zaradi prevelikih odmerkov zdravil, ki povzročijo neobčutljivost, omrtvičenost (anestezija) (slika 4), in 
zaradi nekaterih presnovnih stanj se v EEG amplituda in frekvenca MEA upočasnita lahko celo do 
vzorca izbruh-tišina (slika 5a, 5b). Ko se vpliv zdravil ustavi ali izniči, se predhodno stanje povrne 
(Young, 2000). Vpliv zdravil pokaže naslednji potek sprememb MEA (ko se anestezija poglablja): 
• desinhronizacija ali »hitra aktivnost«, 
• poveča se amplituda aktivnosti delta, 
• meša se počasna in hitra frekvenca aktivnosti, aktivnost delta je še počasnejša, 
• izbruh-tišina, obdobja tišine se daljšajo z globljimi stanji nezavesti, 
• izoelektrična tišina. 
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Slika 4: EEG med anestezijo 
Prikaz dveh temenskih  (Fz-C4 in Fz-C3) odvodov EEG, kjer so za anestezijo uporabili 6mg/kg/h 
propofola. Spektralna analiza v poteku operacije kaže upad (pomik navpičnice v levo) hitrjših in prevlado 
počasnejših frekvenc (kopičenje anestetika proti sredini operacije) in polagoma spet pojav (pomik 
navpičnice v desno) hitrejših frekvenc proti koncu operacije (z zmanjšanjem odmerka anestetika). 
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Take vzorce najdemo tudi pri mnogih akutnih presnovnih encefalopatijah in drugih stanjih, 
kot so vnetne in degenerativne bolezni, bolezni, ki povzročajo propad možganskega tkiva, in 
bolezni kopičenja v končnem stadiju. 
Večina presnovnih motenj se navezuje na osnovni »anestetičen model«, vendar nekatere od 
njih kažejo zelo specifične vzorce MEA (glej preglednico 5) (Young in sod., 1992). 
 

 
 
Slika 5a: Deček je ob snemanju povsem miren, prejema fentanil in barbiturat z napotno diagnozo 
encefalitis, epileptični status. Posnetek EEG kaže vzorec izbruh-tišino. 
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Slika 5b: Še vedno je deček nezavesten zaradi zdravil in še umetno ventiliran. Po štirih dneh  ponovimo 
EEG, barbiturat je bil pred 24 urami ukinjen. Sedaj v osnovni MEA prevladuje beta aktivnost z 
žariščnimi spremembami počasne aktivnosti. 
 
Ishemična encefalopatija 
Hipoksija sama ponavadi še ne povzroči nevronske smrti, v kombinacii z ishemijo pa je bistven 
vzrok smrti možganskih celic pri srčnem zastoju. Zato je pravilen izraz hipoksično-ishemična 
encefalopatija. Sproži se niz ekscitotoksičnih reakcij, ki na koncu povzročijo kopičenje laktata in 
prostih radikalov (Pearigen in sod., 1996). Teoretično bi morala biti elektroencefalografija 
povsem ustrezna preiskava za določitev, ali je nastala hujša okvara možganske skorje ali ne. 
Manj občutljivi za ishemično okvaro so prav tisti nevroni v možganski skorji, s katerih za EEG 
odjemamo postsinaptične potenciale. Med oživljanjem je EEG raven; tak lahko ostane še nekaj 
ur, ko je krvni obtok že vzpostavljen, pri novorojenčkih in nedonošenčkih pa še dlje. Zato velja, 
da je bolje počakati in posneti EEG 24 ali celo več ur po dogodku. Večina avtorjev se strinja, da 
s slabim nevrološkim izidom po srčnem zastoju povezani naslednji vzorci EEG: na vseh predelih 
manjša amplituda MEA, skoraj izoelektrični EEG, vzorec izbruh tišina, difuzni periodični vzorci 
(z epileptiformno aktivnostjo ali brez nje) in koma alfa (Binnie in Prior, 1994) (slika 6). 
Napovedno vrednost po srčnem zastoju lahko povečamo z zaporednimi EEG ali neprekinjenim 
odjemanjem MEA s sočasnim preverjanjem reaktivnosti in variabilnosti (Holmes in Lombroso, 
1993). V prihodnosti si glede napovedi končnega izida veliko obetajo od kombinacije 
nenehnega spremljanja MEA in zaporednih številnih EEG (Young, 2000). 
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Slika 6: Stanje po reanimacuji po srčnem zastoju. Ishemična okvara možganov. Preiskovanka je v komi, je 
umetno ventilirana. V posnetku EEG je nad vsemi predeli zelo upočasnjena in nizka osnovna MEA s 
simetričnimi, neenakomernimi periodičnimi tri in štiri faznimi izbruhi. Na draženja ni sprememb v MEA. 
 
 
Preglednica 5. Presnovne encefalopatije, ki povzročajo komo (po anestetičnem modelu)* 

Etiologija Spremljajoči vzorec Možnost povrnitve iz vzorca 
izbruh-tišina ali depresije MEA 

Zastrupitev z zdravili včasih epileptiformna 
aktivnost; 
naloženi hitri ritmi β; in/ali 
mešanica ritmov δ in θ 
(barbiturati, 
benzodiazepini) 

popolna povrnitev v 
normalno/izhodiščno stanje 

Jetrna odpoved (tudi 
nekatere presnovne 
bolezni s 
hiperamonijemijo) 

trifazni valovi (včasih 
imenovani skrhani ostri 
valovi – blunt sharp 
waves)** 

v starejši literaturi navajajo, da 
povrnitev ni možna; danes vemo, 
da je pogojno možna, kadar se 
jetrna funkcija izboljša in, če se 
prepreči hud možganski edem  
 

Reyev sindrom pozitivni trni 14 in 6 Hz verjetno ni povrnitve (odvisno od 
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okvare zaradi edema možganov 
in/ali hipoglikemije) 

Uremična 
encefalopatija*** 

trifazni valovi; 
epileptiformna aktivnost; 
fotosenzibilnost 

možnost povrnitve v izhodiščno 
stanje 

Septična encefalopatija včasih trifazni valovi možnost povrnitve, če bolnik 
preživi multiplo organsko odpoved 

Dializna encefalopatija epileptiformna aktivnost – 
generalizirani sklop trn-val 

v napredovali stadijih ni več 
povrnitve 

Porfirija žariščni znaki – trni, 
lokalizirana depresija MEA 
(ponavadi prehodna) 

večinoma je povrnitev možna, 
vendar lahko traja dolgo časa, da 
je MEA spet normalna 

Hipotiroidizem nizke amplitude ponavadi se MEA povrne na 
normalo, razen pri kretenizmu 

Wernickejeva 
encefalopatija 

ostri in počasni kompleksi; 
obdobja depresije v 
napredovalih stadijih 

MEA se lahko povrne v normalno, 
vendar imajo mnogi bolniki 
amnezijo in ataksijo 

Wilsonova bolezen lahko normalen, včasih 
prehodni ostri valovi 

učinek zdravljenja s 
penicilaminom spremljajo s 
posnetki EEG  

Addisonova bolezen večinoma normalni, redki s 
počasno MEA 

se povrne, še zlasti ob uporabi 
kortikosteroidov 

Hiperkalcemija včasih lahko trifazni valovi 
ali FIRDA 

redko stanje – se popravi 

Hipoglikemija lahko epileptiformna 
aktivnost; periodični 
kompleksi 

delno se lahko povrne, vendar se 
lahko v hudih primerih pojavi 
smrt/odmrtje nevronov 

Hipotermija odvisno od temperature, 
ponavadi ni sprememb do 
temperature < 30o C 

vzorec izbruh-tišina pri temepraturah 
20o – 22o C; depresija, ki se pojavi pri 
temperaturi < 18oC, se lahko povsem 
popravi 

*Prirejeno po: Young in sod.: American Journal of EEG Technology, 1992 
 
Legenda: 
MEA = Možganska električna aktivnost, 
FIRDA = Frontalna intermitentna ritmična aktivnost delta 
 
** včasih so menili, da so ti valovi značilni za jetrno encefalopatijo. Danes vemo, da jih lahko 
pripisujemo tudi hipoksiji, subduralnemu hematomu, ishemični kapi in drugim presnovnim motnjam 
(MacGillivray, 2003). 
*** Urea, ki je ponavadi glavni kazalec ledvične odpovedi, ni nevrotoksična. Ne smemo pozabiti, da 
so ledvice predvsem organ, ki skrbi za ravnotežje elektrolitov in vode, vendar so tudi najpomembnejši 
organ za izločanje odpadnih presnovkov in – še bolj pomembno – zdravil, ki lahko vplivajo na klinično 
stanje in vzorec MEA (MacGillivray, 2003). 
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Priporočila za snemanje EEG pri bolniku z motnjo zavesti 
 
Oddelki intenzivnih terapij, kjer negujejo in zdravijo ljudi z moteno zavestjo, so ponavadi 
oddaljeni od domačih laboratorijev, zato uporabljamo prenosne digitalne EEG-aparate. 
Zaradi  oddaljenosti prostorov pa mora biti nevrofiziološka asistenka popolnoma 
samostojna pri svojem delu. Za snemanje MEA in drugih bioloških in elektrofizioloških 
aktivnosti izbere pogojem primerno metodo. Upoštevati mora priporočila mednarodne 
organizacije Združenja za klinično nevrofiziologijo (Deuschl in Eisen, 1999) o standardih za 
snemanje EEG ( Guideline, 1994). 
Snemanje EEG v enoti intenzivne terapije pri bolnikih z moteno zavestjo zahteva izkušeno 
nevrofiziološko asistentko, ki naj bo pozorna na raznovrstne priklopljene bolnikove 
aparature (npr. črpalke) in instrumente, ki lahko motijo posnetek. Predvsem potrebuje 
znanje o teoriji elektrofizioloških pojavov in izkušnje pri prepoznavanju grafoelementov; le 
znanje in izkušnje so porok za dober končni izdelek. Asistentka naj tudi opomni 
medicinsko osebje ali napotnega zdravnika na morebitne manjkajoče podatke na 
zahtevku za snemanje EEG: poleg diagnoze in kratke anamneze morajo biti zapisana vsa 
zdravila, zlasti pomirjevala in uspavala, ki jih zelo pogosto uporabljajo v EIT in lahko 
vplivajo na MEA. Pozanima se tudi o morebitni kvalitativni in kvantitativni motnji 
bolnikove zavesti v času snemanja. Z zapisom, koliko lahko pacient sodeluje pri 
snemanju, asistentka sama opiše stanje bolnika ter oceni njegovo čuječnost –  budnost, 
dremež ali spanje – ali pa potrdi, da ima moteno zavest. Bolnik je lahko v komi tudi 
zaradi zdravil, ko je umetno ventiliran. 
Asistentka zelo pozorno izvede predpisane postopke draženja in označi mesta na 
posnetku, kjer pričakuje odzive na dotik, na klicanje po imenu, na zvok, na bliske ali na 
bolečino. Da je opisana vsaka dejavnost in izvedba pričakovanega in nepričakovanega 
bolnikovega gibanja, stresanja, krčenja, trzanja ali vokalizacije, je treba med snemanjem 
sproti pisati opombe, komentarje in trajanje pojavov . 
Z EEG lahko sledimo učinkom zdravljenja, ocenimo resnost bolezenskega stanja in tudi 
napovemo njegov razvoj (Markand, 1999). 
 
 
Zaključek 
 
Kaj zavest je in iz česa je, ali lahko razmišljamo o sebi? Miselno razglabljanje se izkaže kot 
protislovno. Kdor z lastno zavestjo »razmišlja« o lastni zavesti, da bi razumel njen »obstoj«, 
na koncu ravna kot baron Münchausen, ki se je poskušal, kot je znano, z lastnim čopom las 
potegniti iz močvirja 8. Sprejemamo, kar je na voljo v razlagah, in naučeno obravnavamo le 
kot eno izmed mnogih možnosti. Pri bolnikih z motnjami zavesti pa z elektroencefalografijo 

                                                           

8

Čudovita potovanja barona Münchausna ali po naše Lažnjivi kljukec, MK 1966, Zbirka biseri. 

Baron Karl Friedrich Hieronymus von Münchausen (1720–1797) je bil rojen pripovednik, ki je s 

svojimi fantastičnimi zgodbami vedno pritegnil poslušalce. Prav zato je diagnoza ljudi, ki si iz 

očitno nesmiselnih potreb zavestno izmišljajo nenormalne telesne simptome in bolezenske znake, 

Münchhausnov sindrom. 
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ne sežemo onkraj znanega, je le pomembna metoda za diagnostiko, spremljanje in 
prognozo bolezni. Nevrofiziološka asistentka pripomore k jasnemu prikazu vseh različnosti 
grafoelementov, ki lahko zakrijejo pri teh bolnikih že tako spremenjeno MEA, s tem da iz 
posnetka spretno in izkušeno odstrani vse motnje. 
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RECENZIJA ZA STROKOVNI TEKST »EEG V ENOTI INTENZIVNE TERAPIJE« 
AVTORIC MONIKE KUŠAR, dipl. fiziot. in LIDIJE KOLNIK, dipl. fiziot. 

 
Avtorici sta v tekstu natančno opisali standarde in postopke snemanja električne 
možganske aktivnosti pri bolnikih na oddelkih intenzivnih terapij. Podrobno sta opisali, 
kako se posname rutinski posnetek v zelo posebnih pogojih takšnega oddelka. Poudarili sta 
razlike pri snemanju odraslih in otrok. Opisu dražilnih postopkov za ugotovitev odzivnosti 
možganske električne aktivnosti sledijo opisi pogostih motenj, ki se v zahtevnih pogojih 
snemanja pojavljajo in jih je potrebno obvladati. Koristen je opis vpliva zdravil na 
možgansko električno aktivnost, saj prav bolniki v intenzivnih terapijah praviloma dobivajo 
več različnih učinkovin. Poseben odsek je namenjen EEG-ju pri bolniku, pri katerem sumijo 
na možgansko smrt. Kratek opis je namenjen neprekinjenemu snemanju EEG na intenzivnih 
oddelkih.  
 
Tekstu sledijo izsledki raziskave posnetkov EEG pri bolnikih na oddelkih intenzivnih terapij, 
ki so bile s strani Inštituta za klinično nevrofiziologijo opravljene v obdobju od januarja 
2004 do vključno aprila 2005. Avtorici sta analizirali 216 preiskav pri 163 preiskovancih. 
Raziskava je pokazala, da je bilo zahtevkov največ iz različnih oddelkov intenzivnih terapij 
Kliničnega centra v Ljubljani, sicer pa so bila posamezna snemanja opravljena tudi v drugih 
slovenskih bolnišnicah. Najpogostejša napotna diagnoza je bila encefalopatija, naslednja 
pa možganska smrt. Snemanja so bila opravljena tudi zaradi dihalne stiske novorojenčka, 
epileptičnega napada ter zastoja dihanja in srca, pa še številnih drugih napotnih diagnoz. 
Preiskovanci so bili v času snemanja v različnih stanjih zavesti, zato so bile tudi možnosti 
izvedbe različnih postopkov pri snemanju različne. V posnetih EEG-jih je bila najpogostejša 
mišična motnja, ki se je pojavila v 53%, v kar 41% EEG-jev pa ni bilo opisa o pomembnih 
motnjah, kar govori za tehnično kvaliteto posnetkov.  
 
Razvoj tehnologije na področju EEG-ja je omogočil razmeroma neproblematično snemanje 
možganske električne aktivnosti tudi v zahtevnih pogojih oddelkov intenzivne terapije, 
obenem pa je znanje, usposobljenost in izkušenost nevrofiziološke asistentke izredno 
pomembno za pridobitev kvalitetnih posnetkov. Ti lahko zelo pomagajo pri ugotavljanju 
funkcijskega stanja možganov pri sicer zelo prizadetih in sediranih preiskovancih. Avtorici 
sta v lepem jeziku, jasno in pregledno ter strokovno dosledno prikazali predstavljeno 
tematiko, tekst pa ilustrirali še s prikazom opravljenega 16-mesečnega dela. Tekst bo v 
veliko pomoč bodočim generacijam nevrofizioloških asistentk, zelo koristne informacije pa 
vsebuje tudi za zdravnike, ki se srečujejo z bolniki v intenzivnih terapijah.  
 
 
 

Prof. dr. David B. Vodušek, dr. med.  
 
Ljubljana, 29.8.2005      
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UVOD 
 
Enote intenzivne terapije (EIT) so namenjene zdravljenju smrtno ogroženih. Priključeni so 
na najrazličnejše aparature, ki merijo vitalne parametre ali dovajajo zdravila. Za vzdrževanje 
življenjskih funkcij so najpogosteje intubirani, sedirani in umetno ventilirani. Največkrat 
niso primerni za prevoz in premikanje, npr. za potrebe raznih preiskav. Tehnologija že 
omogoča, da marsikatero preiskavo opravimo ob postelji v EIT, kar je tudi v skladu z 
načelom prijaznosti bolnišničnega zdravljenja. Po drugi strani pa je zlasti nevrofiziološke 
preiskave pogosto mnogo teže opraviti v EIT kot v elektrofiziološkem laboratoriju. 
 
Pri negovancih v EIT je mnogokrat motena zavest. Z elektroencefalografijo (EEG) želimo 
dobiti informacijo o funkcijskem stanju njihovega osrednjega živčevja (Quinonez, 1998), 
odkriti morebitne nenormalnosti, predvsem funkcijskega stanja, spremljati stanje njihove 
zavesti, ugotavljati učinke zdravljenja, opazovati in napovedovati potek stanja, včasih pa 
tudi ugotoviti vzrok motnje zavesti (Markand, 2003). 
 
Pri EEG v EIT se je treba hitro in neprestano prilagajati spreminjajočim se kliničnim 
pogojem. Pri bolniku navadno ves čas poteka več negovalnih in terapevtskih postopkov, 
zdravstveno osebje je ob bolnikovi postelji v neprestanem premikanju, vse to pa lahko 
povzroča motnje v posnetku. Preiskovalec mora biti zato še toliko bolj sposoben v njem 
prepoznati dejanska bolnikova odzivanja, naj bodo še tako nenavadna in zabrisana. 
 
V EIT pa ne delamo le kratkotrajnih rutinskih posnetkov, včasih je potreben tudi stalni 
nevrofiziološki nadzor možganske električne aktivnosti. Stalni EEG-nadzor omogoča 
zgodnje odkrivanje grozečih nevroloških motenj, preden le-te povzročijo nepopravljivo 
okvaro. 
 
V sestavku predstavljamo tudi rezultate raziskave, za katero smo podatke pridobili v 207 
EEG-preiskavah, ki so jih v EIT opravile nevrofiziološke asistentke Inštituta za klinično 
nevrofiziologijo. V raziskavo je bilo vključenih 163 preiskovancev, starih od enega dneva do 
91 let, hospitaliziranih v EIT Kliničnega centra v Ljubljani ali splošnih bolnišnic po Sloveniji. 
 
 
STANDARDI IN POSTOPKI ELEKTROENCEFALOGRAFIJE V ENOTAH 
INTENZIVNE TERAPIJE 
 
Standardi, ki veljajo za EEG v laboratoriju, se ne razlikujejo od standardov, ki veljajo za EEG 
v EIT. Mednarodna zveza združenj za klinično elektroencefalografijo in klinično 
nevrofiziologijo (The International Federation of Societies for Clinical Electroencephalography and 
Clinical Neurophysiology – IFSECN) namenja v svoji publikaciji iz leta 1983 EEG v EIT le kratek 
stavek, in sicer:..."v EIT mora snemati ali nadzorovati snemanje elektroencefalograma 
izkušen nevrofiziološki tehnik, ob njem pa mora biti vsaj med delom snemanja zdravnik 
nevrofiziolog" (IFSECN, 1983). Pri nas navodila niso tako stroga, saj je za pridobitev 
posnetka odgovorna nevrofiziološka asistentka (Pravilnik o medicinskih merilih in postopkih 
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ugotavljanja možganske smrti ter sestave komisije za ugotavljanje možganske smrti.). Seveda 
morebitne potrebne pomoči ne zavrne noben nevrofiziolog. 
 
Ameriško združenje za elektroencefalografijo (American Electroencephalographic Society – AES) 
pa za EEG v EIT priporoča najmanj osem kanalov, da se zajamejo vsa področja z 
normalnimi in nenormalnimi grafoelementi (najmanj 16 kanalov za standardni EEG-
posnetek v laboratoriju). Priporočil, ki bi se nanašala le na EEG v EIT, v novejši literaturi ni. 
So le posamezni stavki, vrinjeni med besedilo o snemanju standardnega 
elektroencefalograma. Minimalne tehnične standarde za snemanje elektroencefalograma 
pri ugotavljanju možganske smrti je izdalo AES (1994), priporočila pa Mednarodna zveza 
za klinično nevrofiziologijo (International Federation of Clinical Neurophysiology – IFCN, Deuschl 
in Eisen, 1999). 
 
 
RUTINSKA EEG V EIT 
 
Predpriprava na preiskavo 
 
Zahtevo za EEG-snemanje v EIT dobimo na listu za konziliarni pregled ali po telefonu. 
Zdravnik, ki napoti bolnika na preiskavo, izpolni še spremni list, kjer na kratko napiše 
anamnezo, opiše stanje bolnikove zavesti in zdravljenje (priloga 1). V EIT je mogoče 
pregledati še vso drugo bolnikovo dokumentacijo. Vsi ti podatki so nepogrešljivi za pravilno 
končno oblikovanje mnenja. Vrednotenje in razlaga rezultatov kakršne koli preiskave, tudi 
elektroencefalografske, sta vezana na klinične informacije – anamnezo in podatke o 
trenutnem stanju bolnika (Beirne in sod., 1996). 
 
Pred odhodom na snemanje v EIT si nevrofiziološka asistentka poleg prenosnega aparata 
pripravi še vse potrebne pripomočke: kape z nameščenimi elektrodami, elektrode za 
odjemanje mišične aktivnosti, utripa srca in dihanja, elektrolitski gel, brusno kremo, 
sanitetni material in trakove. Pripomočke uredi in zloži v priročno torbo. 
 
Negovalno osebje v EIT že poprej zaprosi, naj bo bolnikovo lasišče sveže umito, da se 
zmanjša upornost kože in s tem zagotovi dobro prevajanje električne aktivnosti. 
 
Skrb za preprečevanje prenosa bolnišničnih okužb in za varnost bolnikov v EIT 
 
Pri delu v EIT je nevrofiziološka asistentka še posebej pozorna na možnost prenosa 
bolnišničnih okužb (razkuževanje rok, uporaba pripomočkov za zaščito…). Primerna zaščita 
preiskovalca in preiskovanca mora biti utečen del postopka, saj je pri tovrstnih bolnikih 
prenos okužb še hitrejši. Potrebno je ustrezno razkuževanje, včasih tudi sterilizacija 
uporabljenih pripomočkov.  
 
Pri bolnikih z motnjo zavesti je nujno upoštevati varnostne ukrepe, saj je le tako mogoče 
preprečiti neželene dogodke. 
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Priprava bolnika in EEG-snemanje v EIT 
 
V EIT si najprej ogledamo okoliščine za snemanje: kakšen je bolnikov položaj (na hrbtu, na 
boku…), kakšna sta koža na glavi in lasišče (poškodba, oteklina, brazgotina, obveza…), kje 
so nameščene infuzijske črpalke in merilni sistemi ter druge aparature (morebitna grelna 
telesa ipd.). Predojačevalnik oziroma EEG-aparat po možnosti namestimo čim dlje od 
električnih aparatur in črpalk, ki bi lahko v posnetku povzročale motnje. 
 
Odrasli 
Čeprav ima morda preiskovanec moteno zavest, mu kratko in primerno njegovemu 
dojemanju opišemo postopek dela. Medtem ko ga pripravljamo na preiskavo in pred 
draženjem med preiskavo ga seznanimo, kaj bomo naredili. 
Z brusno kremo na gazi mu podrgnemo po koži čela in ušesnih mečic ali mastoidov, da jo 
očistimo in razmastimo ter s tem zmanjšamo njeno upornost. Na ušesni mečici ali oba 
mastoida namestimo referenčni elektrodi, na čelo pa elektrodo za ozemljitev. Izmerimo mu 
obseg glave, da izberemo kapo ustrezne velikosti. Namestimo mu jo na glavo in s trakom 
pritrdimo na bradi. V kapi je 21 elektrod, razporejenih po mednarodnem sistemu 10-20. 
Podnje nanesemo elektrolitski gel, ki izboljša prevajanje električne aktivnosti. 
 
Raba igelnih elektrod je umestna, le ko s kožnimi ni mogoče napraviti posnetka, npr. pri 
odprti in obsežni poškodbi glave. Igelne elektrode morajo seveda biti sterilne, namešča pa 
jih lahko, le kdor je izurjen za to (AES, 1994). Postaviti jih mora strogo somerno, da v 
posnetku ne povzroči lažnih amplitudnih razlik. 
 
Okrog prsnega koša ali trebuha (kjer je ob dihanju večje gibanje telesa) namestimo 
elektrodo za merjenje frekvence dihanja, na levo in desno zapestje pa elektrodi za 
odjemanje srčnega utripa. Elektrode povežemo s predojačevalnikom, nato pa izmerimo 
impedanco na koži glave. Poskrbimo, da je manjša od 5 k•. Snemanje začnemo z biološkim 
umerjanjem in občutljivost prilagodimo velikosti (amplitudi) preiskovančeve možganske 
električne aktivnosti (MEA). Preizkusimo in preverimo tehnično brezhibnost žic in kablov, 
delovanje elektrod ter pogoje snemanja. 
 
Pogoji snemanja: 

- občutljivost: 7 μV/mm oz. prilagojeno velikosti MEA preiskovanca 
- frekvenčne meje: zgornja 70 Hz, spodnja 0,5 Hz ali časovna konstanta 0,3 s 
- ozkopasovni filter: 50 Hz za odstranitev motenj omrežne napetosti 
- hitrost zapisa posnetka: 15 mm/s ali 30 mm/s. 

 
Za snemanje uporabljamo razne programe, v katerih so elektrode vezane prečno in 
vzdolžno, bipolarno in unipolarno ali v dvojnih razdaljah med elektrodami. Snemamo 20 
minut, če je treba, pa tudi dlje. Vedno naredimo tudi posnetek med draženjem. 
 
Otroci 
Priprava otroka poteka na majhnem prostoru. Novorojenčki so pogosto v inkubatorjih, kjer imajo 
uravnano temperaturo in vlago zraka. Če je otrokova glava prosta, izberemo primerno veliko kapo 
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z elektrodami in jo stabiliziramo s trakom, ki objame otrokov prsni koš. Če pa je na glavici 
infuzijska igla, obveza ali karkoli, česar ne smemo odstraniti, ali če je koža poškodovana, nanjo na 
ustrezna mesta s prevodno pasto nalepimo posamezne elektrode. MEA nedonošenčkov, 
novorojenčkov, dojenčkov in malčkov snemamo v programu za otroke – Gray-Walter: osem 
elektrod je za MEA, namestimo pa tudi elektrode za spremljanje dihanja in srčnega utripa. 
 
Ker so otroci pogosto nemirni, moramo večkrat preveriti položaj elektrod in impedanco. 
Pozorni moramo biti na motnje, ki jih lahko povzročajo morebitna grelna telesa v 
posteljicah. Tudi pri otrocih snemamo MEA med draženjem. Če so ob otroku njegovi starši, 
jim razložimo vse o pripravi na preiskavo in o sami preiskavi. 
 
Dražilni postopki 
 
Bolniki v EIT imajo navadno moteno zavest. S postopki draženja med snemanjem MEA 
želimo ugotoviti odzivnost na dražljaje in spremembe v MEA. Pri nekaterih bolezenskih stanjih 
je možganska električna aktivnost lahko normalna, dokler možgani niso vzburjeni; ko pa se 
zaradi kakega dražljaja vzburijo, se v elektroencefalogramu pokaže nenormalnost (Dremelj in 
Kalin-Dolenc, 2000). Dražljaji, ki jih uporabljamo, so svetlobni (blisk), zvočni in bolečinski. 
Pri blago moteni zavesti (somnolenca, zmedenost, zamračenost) so dražljaji lahko šibkejši, na 
primer dotik ali klicanje bolnika po imenu, pri stuporoznih in komatoznih pa močnejši: pritisk 
na prsnico, stisk nosnega korena ali pritisk nanj, pritisk na supraorbitalno področje. Pri 
alfakomi priporočajo poleg vseh ostalih draženj še pasivno odpiranje oči (sprememba ritma 
alfa), ker je možen odziv le na eno od draženj (Young, 2000). 
 
Pri otrocih, stuporoznih in komatoznih bolnikih je skrbno zapisovanje odzivov na slušna, 
taktilna in bolečinska draženja nujno in je – če le ni kontraindikacij – del rutinskega 
postopka (Prior in sod., 2003; AES, 1994). 
 
Pogoste motnje pri zapisovanju MEA v EIT 
 
Osnova za nemoten potek preiskave so brezhibna EEG-aparatura, druga tehnična oprema 
in ozemljitev ter električna prevodnost tal. V idealnih razmerah je poskrbljeno tudi za 
primerno temperaturo, vlago, osvetlitev in mir v prostoru. V EIT so okoliščine drugačne kot 
v laboratoriju, ki je narejen prav za tovrstne preiskave. V EIT se vedno prilagajamo 
trenutnim razmeram in v okolju, ki je dano, skušamo kar se da izboljšati pogoje. V sobi EIT 
je veliko negovalnega in drugega osebja, ki se pogovarja, se premika po prostoru, bolniki so 
priključeni na najrazličnejše aparature, tako da je okolje vse prej kot umirjeno. Zato se 
motnjam v posnetkih pogosto ni mogoče izogniti. Da bo posnetek vseeno ustrezen, 
moramo motnjo prepoznati in ustrezno reagirati. 
 
Osebju v EIT razložimo, kako pomembne so za posnetek okoliščine med snemanjem, in ga 
prosimo, da preiskovancu predvsem skrbno očisti dihalno pot, da je med snemanjem lahko 
mirnejši, druge negovalne in terapevtske postopke in aktivnosti v času snemanja pa naj 
umiri oz. nujne posege ob bolnikovi postelji sproti napove, da snemanje začasno 
prekinemo. Zavedati se moramo, da so bolniki smrtno ogroženi in da so ukrepi za 
zdravljenje časovno nujnejši kot EEG-posnetek. 
 
Poleg MEA se na kožno površino glave prevajajo tudi električne aktivnosti, ki nimajo izvora 
v možganih. Snemanje MEA tako motijo električni biološki signali, ki so posledica znojenja, 
aktivnosti mišic, premikov telesa ali očesnih gibov. Ker imajo preiskovanci v EIT večinoma 
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moteno zavest, od njih ne moremo pričakovati aktivnega sproščanja in umirjanja. Od 
bioloških motenj, ki jih je v odvodih MEA le težko ali sploh nemogoče odstraniti, je 
najpogostejša aktivnost srca (srčni utrip, arterijski pulz). Kadar je v posnetku amplituda 
srčne akcije veliko večja kot MEA, povzročajo sunkoviti gibi srca nihanje in stresanje telesa, 
ki ga v posnetku zaznavamo kot balistokardiogram. Te motnje se širijo na vse odvode in se 
vrinejo v osnovno možgansko aktivnost ali naložijo nanjo, kar se še posebej poudari, ko je 
MEA nizka, potrebna občutljivost snemanja pa zato večja. Zato je v takem primeru še toliko 
pomembnejša stabilna namestitev telesa in glave. 
 
Tudi aparaturne motnje in/ali zunanje motnje iz električnega omrežja, elektromagnetnega 
polja ali elektrostatične elektrike so lahko izvor neljubih napak. Aparature so priklopljene na 
isto električno omrežje in v elektroencefalogramu je mogoče zaznati že vklop kake druge 
aparature (slika 1). Včasih so motnje značilne, drugič pa jih je kaj lahko mogoče spregledati 
in opredeliti kot MEA. Ko tako motnjo opazimo, ne moremo pa je odstraniti, poskusimo 
najti njen izvor. Aparaturo, ki jo sumimo, npr. črpalko, za kratek čas izklopimo in 
opazujemo, ali motnja v posnetku izgine. Motnjo tako lahko prepoznamo (Young in sod., 
2002; Ergol in Guntupalli, 1983). Motnje v posnetku so še posebno velike, če je zrak suh. 
 

 
 
Slika 1:  Primer motnje v elektroencegalografskem posnetku, kjer zunanja aparatura – vklop infuzijske 
črpalke povzroča vsakih 20 sekund motnjo v odvodih zadnjih predelov glave. Te motnje ne moremo 
odstraniti, lahko pa črpalko za kratek čas izklopimo iz električnega omrežja, da se prepričamo o njenem 
izvoru. 
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V zapis se lahko vrinejo tudi motnje, ki so posledica nesimetrično postavljenih elektrod, 
nepravilnega stika med kožo in elektrodo ali posledica premikanja elektrod (elektrodne 
motnje). 
 
Vse motnje, ki jih ne moremo odstraniti ali so nastale naključno, skrbno vpišemo v 
posnetek, ker jih lahko sicer zamenjamo za MEA. Zunanje – elektrodne, aparaturne in druge 
zunanje motnje, želimo čim prej odpraviti, nekatere biološke motnje pa so lahko izrazito 
pomembne in izkušena nevrofiziološka asistentka jih bo skrbno posnela in opisala, saj 
lahko prispevajo dragoceno informacijo o preiskovančevem stanju (Cooper in sod., 2003). 
 
 
Vpliv zdravil na MEA 
 
Nevrofiziološka asistentka in zdravnik nevrofiziolog poznata spremembe v MEA, ki jih 
povzročajo razna zdravila. Vpliv na MEA je odvisen od trajanja prejemanja in odmerka 
zdravila, upoštevati pa je treba, da zdravila pri bolnikih učinkujejo tudi povsem 
individualno (Van Cott in Brenner, 2003). Zaradi tega je stopnjo vpliva zdravila težko 
natančno oceniti (tabela 1). 
 
Tabela 1: Vpliv kratkotrajnega večjega odmerka zdravil na MEA.* 

Skupina zdravil Povečanje 
ritma beta 

Upočasnitev 
ritma alfa

Pojav ritma 
theta 

Ostri valovi 
senčnično 

Epileptična 
aktivnost

Barbiturati +++ 
(25–35 Hz) +   

ob odvzemu 
zdravila 

Benzodiazepini +++ 
(15–20 Hz)    

ob odvzemu 
zdravila 

Nevroleptiki  + ++ +  

Litij  ++ +++ ++ + 

Antidepresivi ++ ++ ++ +++ +/- 

Fenitoin + + +   

Karbamazepin  + ++  možno + 

Bromidi   ++ +++   

Opiati  +    

Kokain ++    +/- 

Etanol     
ob odvzemu 
zdravila 

Topila  ++ +++   

* prirejeno po Binnie, 2003 
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Zdravila svojevrstno spremenijo frekvenco in amplitudo MEA (slika 2). Na splošno je vpliv 
zdravil jasno napovedljiv in vključuje naslednje možnosti: brez vpliva, poudarek aktivnosti 
beta, upočasnitev osnovne aktivnosti, zmanjšanje amplitude in/ali frekvence ritma alfa, 
mešanica aktivnosti theta in/ali delta, zmanjšanje aktivnosti izbruhov, znižanje praga 
izbruhov s povečanjem proženj trn-val. Pri čezmernih odmerkih se pokažejo alfa- ali 
thetakoma, vzorec izbruh-tišina ali popolna ukinitev MEA (Banoczi, 2005). Vpliv je lahko 
zaznaven na vseh predelih glave simetrično, lahko ga je več spredaj ali zadaj, lahko pa se že 
poprej nenormalna aktivnost še poudari. 
 

 
 
Slika 2:  Primer strani elektroencefalografskega posnetka, kjer pri bolniku prejeta zdravila, spremenijo 
vzorec MEA. Nad vsemi predeli je vidna aktivnost beta kot posledica zdravil. 
 
Povečanje ritma beta nastane pri uporabi anestetičnih zdravil (ob začetku dajanja), 
hipnotikov (posebno barbituratov), protiepileptičnih zdravil in anksiolitikov 
(benzodiazepinov). Spremembe so odvisne od starosti bolnika (očitnejše so pri mlajših) in 
od trajanja zdravljenja (Van Cott in Brenner, 2003). 
 
Pri povečevanju sedacije se pojavita upočasnitev MEA ter ritem theta, kar se klinično kaže 
kot izguba zavesti. Pri še višjih odmerkih opazujemo vzorec izbruh-tišina in končno ni več 
mogoče zaznati MEA. Na vzorec MEA vpliva tudi izbira anestetika in kombinacija le-teh, kar 
je pogosto v uporabi med operacijo (Van Cott in Brenner, 2003). 
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Pri uporabi klasičnih antipsihotikov vidimo v elektroencefalogramu obojestransko 
temporalno povečanje ritma theta. Novejši antipsihotiki, kot je klozapin, pa povzročijo 
difuzno upočasnitev osnovne MEA tudi pri terapevtskih odmerkih (Binnie, 2003; Van Cott 
in Brenner, 2003). Pri bolnikih s kronično epilepsijo lahko znižajo prag za epileptični 
napad. Med protiepileptičnimi zdravili povzroča karbamazepin difuzno upočasnitev MEA v 
območju theta tudi pri dobrem terapevtskem učinku in brez očitne sedacije (Binnie, 2003). 
 
Epileptična aktivnost se pri nekaterih zdravilih pojavi ob njihovem odvzemu, pri drugih pa 
pri različnih odmerkih, in sicer v oblikah od diskretnih ostrih valov obojestransko 
temporalno (fenotiazini, butirofenoni) do jasnih generaliziranih trnov in upočasnjene MEA 
(litij, klozapin) (Binnie, 2003). 
 
Trifazne valove, vzorec izbruh-tišina in nadalje odsotnost MEA najdemo pri zastrupitvah z 
velikimi odmerki zdravil. 
Vpliv zdravil na MEA je torej lahko različen. Za tolmačenje posnetka je zato zelo 
pomembno, da skrbno zapišemo vsa zdravila, ki jih je preiskovanec prejemal ali jih je 
nedavno prejel, saj se lahko še niso izločila iz telesa. 
 
Oblikovanje poročila 
 
Po končanem snemanju v EIT v laboratoriju shranimo posnetek, ki ga imamo v prenosnem 
aparatu, v datoteko vseh posnetkov. Vse pridobljene podatke in oceno posnetka vnesemo v 
že pripravljen računalniški program (slika 3). Priložimo dokumentacijo, ki smo jo pridobili 
na oddelku, in jo skupaj z opisom predamo zdravniku v odčitek. 
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Slika 3: Obrazec v računalniškem programu, ki ga izpolnjuje nevrofiziološka asistentka: vpiše stanje 
preiskovanca, opravljene postopke draženja, predpisana zdravila, kratko anamnezo in oceno EEG-
posnetka. 
 
 
EEG PRI UGOTAVLJANJU MOŽGANSKE SMRTI 
 
Pri ugotavljanju možganske smrti snemamo s programom za globoko komo in po 
posebnem protokolu. Postopek je opisan v Pravilniku o medicinskih merilih, načinu in postopku 
ugotavljanja možganske smrti ter sestavi komisije za ugotavljanje možganske smrti (Uradni list RS, 
št.70/01), ki ga je izdalo Ministrstvo za zdravje. 
Upoštevamo naslednja priporočila: 
- minimalno število elektrod na glavi, ki odjemajo MEA, mora biti osem, poleg njih je 

nameščena še referenčna elektroda; 
- impedanca med elektrodami mora biti pod 10 k• in nad 100 •; 
- pred snemanjem je treba testirati sistem zapisovanja; 
- razdalje med elektrodami morajo biti najmanj 10 cm, da povečamo amplitudo in 

zajamemo globlje strukture pod elektrodami; 
- v večjem delu posnetka mora biti občutljivost nastavljena na 2 μV/mm; 
- časovna konstanta je 0,3-0,5 s; 
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- zapis utripa srca; 
- opraviti je treba teste odziva MEA na zunanje dražljaje; 
- trajanje posnetka je najmanj 30 minut; pri dojenčkih do drugega meseca starosti 60 

minut; 
- posnetek opravi primerno izobražena nevrofiziološka asistentka (Bauer, 1999). 
- namestimo tudi zunajmožganski odvod na hrbtišče roke za odjemanje motenj v okolici ter 
- elektrode za zapis aktivnosti mišic (m. biceps brachii, deltoideus). 
Ob pričetku snemanja izvedemo biološko umerjanje in test pravilnega delovanja elektrod. 
 
Če je potrebno ponovno snemanje, je čas do drugega odvisen od bolnikove starosti: 
- pri mlajših od 2 mesecev: v 72 urah po prvem snemanju, 
- od 2 mesecev do 2 let: po 24 urah, 
- od 2 do 12 let: po 12 urah, 
- nad 12 let in pri odraslih: po 6 urah. 
Pri bolniku s primarno supratentorijsko okvaro možganov EEG-snemanja ni treba ponoviti. 
 
Vedno si prizadevamo, da preiskavo opravimo tehnično zadovoljivo. Do preiskovanca se 
vedemo korektno in spoštljivo. 
 
 
NEPREKINJEN ELEKTROENCEFALOGRAFSKI NADZOR 
 
Kot je v EIT potreben neprekinjen nadzor delovanja srca, pljuč, sečil in drugih organov, je v 
nekaterih primerih zaželeno neprekinjeno spremljanje električne aktivnosti možganov. 
Zdravniki se ne želijo zanašati le na klinično spremljanje bolnika, saj se ogrožajoče 
spremembe, ko bi jih lahko preprečili, največkrat dogodijo že pred trenutkom klinične 
zaznave (Jordan in Bleck, 2003). Zato se v EIT uporablja poleg rutinskega snemanja 
elektroencefalograma še neprekinjeno spremljanje MEA. Metoda je preprosta, edini 
odjemni parameter je MEA. Zadoščata že elektrodi na temenu glave C3 in C4. Snemanje 
daje neprekinjene informacije in s tem omogoča zaznati grozečo nevarnost za poškodbo 
možganov, posebej med globoko analgezijo; napovedati, kakšno je okrevanje, zgodaj 
odkriti sekundarne intrakranialne spremembe; natančneje določiti odmerke nekaterih 
zdravil in dati prognozo; pomaga prepoznati obliko morebitnega epileptičnega statusa, ki 
je brez jasnih kliničnih znakov, in ga tudi nadzorovati (Prior in sod., 2003). 
 
 
NEKATERI IZSLEDKI RAZISKAVE EEG-POSNETKOV PRI BOLNIKIH V EIT 
 
V obdobju od 1. 1. 2004 do 30. 4. 2005 (16 mesecev) je bilo s prenosnim EEG- aparatom 
Inštituta za klinično nevrofiziologijo v enotah intenzivne terapije Kliničnega centra Ljubljana 
in splošnih bolnišnic po Sloveniji opravljenih 216 snemanj. Podatki za raziskavo so bili 
zbrani iz izvidov EEG-arhiva Inštituta za klinično nevrofiziologijo. Obdelanih je bilo 207 
izvidov, 9 jih je bilo izločenih zaradi nepopolnih podatkov. V raziskavo je bilo vključenih 163 
bolnikov, kar pomeni, da je bilo snemanje pri nekaterih bolnikih več kot eno samo. 
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Iz izvidov smo zbrali naslednje podatke: 
• Napotitev na preiskavo: 
- napotna ustanova, napotna diagnoza; 
• Podatki o preiskovancu: 
- starost, stanje zavesti, zdravila, ki vplivajo na MEA; 
• Podatki o samem posnetku: 
- izbrani program snemanja, 
- postopki aktivacije in draženja (odpiranje in zapiranje oči, poglobljeno dihanje, draženje z 

zvokom, draženje z bliski, bolečinsko draženje), 
- motnje med snemanjem. 
 
Preiskovanci so bili stari od enega dneva do 91 let. 
Od 207 snemanj je bilo 100 diagnostičnih z rutinskim programom, 70 s programom za 
otroke (Gray-Walter), 37 pa s programom za ugotavljanje možganske smrti. Podatke 
preiskovancev, obravnavanih zaradi suma na možgansko smrt, v nadaljevanju prikazujemo 
ločeno od prvih dveh. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 4: Napotne ustanove (v oklepaju št. posnetkov v programu za globoko komo) 
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Rutinska in otroška EEG-snemanja so bila opravljena v eni izmed EIT Kliničnega centra 
(KC) – najpogosteje v EIT Kliničnega oddelka za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo 
(KOOKIT). Velik delež preiskovancev je bil hospitaliziran v EIT Klinike za infekcijske bolezni 
in vročinska stanja (KIBVS), Kliničnega oddelka za nevrologijo SPS Nevrološka klinika 
(KON), Kliničnega oddelka za intenzivno terapijo (KOIT) in Kliničnega oddelka za 
intenzivno interno medicino (KOIIM). Iz drugih EIT je bilo napotitev na EEG precej manj 
(slika 4). 
 
Snemanja za ugotavljanje možganske smrti so bila opravljena tudi zunaj Kliničnega centra, 
v EIT splošnih bolnišnic po Sloveniji, največkrat v EIT KON (14), v KOIT (10) ter KIBVS (5), 
iz ostalih EIT pa so prišli le posamezni zahtevki (slika 4 - številke v oklepajih). 
 
Najpogostejše napotne diagnoze so bile encefalopatija (25 %), možganska smrt (18 %), 
dihalna stiska novorojenčka (15 %), epileptični napad (14 %) in zastoj dihanja in srca (13 %) 
(slika 5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 5: Napotne diagnoze za EEG-snemanje v EIT. 
 
 
Le pri 14 % rutinskih EEG-posnetkih in tistih, opravljenih v programu za otroke, je bil izvid 
»normalno stanje zavesti«, različna stopnja motene zavesti pa je bila najdena v preostalih 
86 % (slika 6). 
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Pri snemanjih, opravljenih s programom za globoko komo, je bila le-ta v vseh primerih tudi 
potrjena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 6: Stanje zavesti bolnikov (brez posnetkov v programu za globoko komo) 
 
Iz tabele 2 je razvidno, da je večina preiskovancev v EIT prejemala eno zdravilo ali 
kombinacijo več zdravil. S tem lahko povežemo velik delež preiskovancev, ki so bili v 
nezavesti zaradi zdravil (19 %). Preiskovanci, pri katerih so ugotavljali možgansko smrt, pa 
večinoma niso prejemali zdravil, ki bi vplivala na MEA. 
 
Tabela 2: Število preiskovancev, ki so prejemali zdravila z vplivi na MEA. 
Prejemanje 
zdravila: 

Št. posnetkov 
(program Gray-Walter in rutinski EEG) 

Št. posnetkov 
(program za globoko komo) 

DA 104 5 
NE 66 32 

 
Pri rutinskem snemanju in snemanju s programom za otroke je bilo najredkeje opravljeno 
draženje s poglobljenim dihanjem, pogosteje aktivacija z odpiranjem in zapiranjem oči, 
največkrat – skoraj pri vseh primerih (razen petkrat) – pa draženje z bliski, z zvokom (41 %) 
in bolečinsko draženje (35 %) (tabela 3). 
 
Tabela 3: Izvedba aktivacije in draženj (rutinsko snemanje in EEG s programom Gray-
Walter, število posnetkov in odstotni delež). 
 Odpiranje in 

 zapiranje oči 
Poglobljeno 
dihanje 

Draženje 
z bliski 

Draženje z 
zvokom 

Bolečinsko 
draženje 

DA 12 
(7 %) 

7 
(4 %) 

165 
(94 %) 

69 
(41 %) 

60 
(35 %) 

NE 158 163 5 101 110 
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Pri snemanjih s programom za globoko komo (tabela 4) sta bili vedno uporabljeni draženji 
z bliski in z bolečino, draženje z zvokom pa je bilo opuščeno (ali po pomoti ni bilo zapisano 
v formular) v treh primerih. 
 
Tabela 4: Izvedba draženj (število posnetkov s programom za globoko komo). 
 Draženje z bliski Draženje z zvokom Bolečinsko draženje 
DA 37 34 37 
NE  3  

 
Pri rutinskem in pri EEG s programom za otroke ni bilo najti opisa o kakršni koli motnji 
(slika 7) v 41 %. Mišična motnja, ki je bila največkrat vpisana, se je pojavila v 53 %, ostale 
motnje pa redkeje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 7: Motnje, ki so bile opisane v EEG-posnetkih (v oklepaju št. posnetkov s programom za globoko 
komo). 
 
 
 
ZAKLJUČEK 
 
Digitalna tehnologija je zelo napredovala tudi na področju EEG. Omogočila je snemanje v 
EIT, torej pri preiskovancih, katerih funkcijsko stanje osrednjega živčevja je zelo pomembno 
poznati za primerno medicinsko obravnavo. Za primeren rezultat pa tehnologija sama ni 
dovolj. Nujni so še: znanje, potrpežljivost, iznajdljivost in včasih tudi medsebojna 
spodbuda. 
 
Bolniki v EIT imajo moteno zavest in so smrtno ogroženi. Zato je delo z njimi še posebej 
odgovorno. Nevrofiziološke preiskave bodo v EIT vedno bolj vključene v postopke 
diagnostike, ugotavljanja resnosti stanja, spremljanja učinkov zdravljenja in napovedovanja 
izida. 
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PRILOGA 
 
Priloga. Spremni list za EEG-snemanje. 
 
 
SPREMNI LIST ZA EEG PREISKAVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ime in priimek bolnika:  
_______________________________________________________________________________ 
 
Rojen(a): ______________________________  
 
Napotna diagnoza: _____________________________________________________________ 
 
 
 
KDO JE BOLNIKA NAPOTIL:______________________________________________________ 

Ustanova: ___________________________________ 
Zdravnik: ____________________________________ 

 
Stanje zavesti bolnika: 
 
 
Terapija: 
 
 
 
 
Anamneza: 
 
 
 

klinični center ljubljana

University Medical Centre Ljubljana 

SPS Nevrološka klinika 

Inštitut za klinično nevrofiziologijo 

Zaloška cesta 7 

1525 Ljubljana 

Tel. 522 15 00 

EEG 522 14 72 
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Recenzija za strokovni tekst

Sklop K pri dojenčkih in malčkih

Avtor: Štefan Rac, dipl. fiziot.

Mentor: prof. dr. David Neubauer, dr. med., višji svetnik

Z velikim zanimanjem in pričakovanjem sem prebrala besedilo knjižice, za 
katero menim, da je odlično.

Avtor v svojem delu natančno opredeli pomen sklopa K in opiše namen svo-
jega dela, ki ga jasno poda v metodah in podpre z dobrimi rezultati. Nalo-
ga kaže na izurjenost nevrofiziološkega asistenta pri ocenjevanju odgovora 
MEA na zvočni dražljaj, ki se v 87 % ujema z oceno odčitovalca-zdravnika, 
v preostalih 13% pa je subjektivna ocena različna le za eno stopnjo.

Slikovno lepo prikazani primeri preiskovancev nam nazorno kažejo razvoj 
in morfologijo sklopa K, ki ga avtor v zasnovi najde že pri dojenčkih v sta-
rosti dveh in pol mesecev. Jasno ločljiv sklop K avtor opisuje pri vseh otrocih 
do tretjega leta starosti, kar je veliko prej, kot sklop K navajajo v literaturi. 
Študija torej predstavlja doprinos k že obstoječemu znanju o sklopu K v tem 
starostnem obdobju.

Kljub jasnim rezultatom si avtor ob koncu zastavlja številna vprašanja 
in trezno razmišlja o poglobljenem protokolu in načrtuje širitev preiskave 
– ki jo z veseljem pričakujem!

Iskrene čestitke avtorju in njegovemu mentorju za odlično opravljeno delo, 
za katerega upam in verjamem, da bo željo po raziskovanju vzpodbudilo 
tudi pri ostalih nevrofizioloških asistentkah in asistentih.

asist. dr. Leja Dolenc Grošelj, dr. med.

Ljubljana, 9. 6. 2006
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9

Uvod

zgodovina

Nemški psihiater Hans Berger je leta 1924 prvi registriral in opisal možgan-
sko električno aktivnost pri ljudeh (Niedermeyer, 1993a). V teh pionirskih 
začetkih je porabil veliko truda, da je o svojih ugotovitvah prepričal kolege, 
ki sprva njegovim izsledkom niso verjeli.

Toda kmalu je postala elektroencefalografija ena prvih diagnostičnih preis-
kovalnih metod v raziskovanju delovanja možganov, tako v budnosti kot 
v spanju. 

Loomis in sodelavci so leta 1937 dokazali, da spanje ni enolično elektrofizio-
loško dogajanje, ampak se dogodki ciklično ponavljajo (Loomis in sod 1937 
cit. Halasz 2005; Klinar in Kolnik, 2002). Polisomnografija je metoda, s ka-
tero pri spečem preiskovancu spremljamo in zapisujemo več bioloških aktiv-
nosti hkrati. Polisomnografski zapis omogoča interpretacijo obdobij spanja 
in njihovih značilnih grafoelementov. Tako v drugem obdobju mirnega 
spanja opazujemo v možganski električni aktivnosti (MEA) v prevladujoči 
aktivnosti theta, poleg sklopa K, še vretena spanja.

sklop k

Sklop K je visok dvofazen grafoelement možganske električne aktivnosti, 
sestavljen iz začetnega ostrega vala, ki mu sledi počasni val z nasprotno fazo 
v trajanju do 500 ms (Slika 1). Pojavlja se v 2. obdobju spanja, 1–3 krat na mi-
nuto, kot odziv MEA na zvočni dražljaj ali pa spontano. Največjo amplitudo 
ima preko temena. 

V zasnovi ga lahko zasledimo že pri dojenčkih od drugega meseca starosti 
naprej. Pri ponavljajočih se kratkih zvočnih dražljajih se sklop K zmanjša, 
celo izgine (habituacija); ko se vrsta dražljaja spremeni, se val zopet pojavi 
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10

(Kolnik in Mir, 1998). Prvi ga je leta 1937 opisal Loomis, sistematični pregled 
o sklopu K pa so objavili Roth in sodelavci leta 1956 (cit. po Niedermeyer, 
1993b).

0

–60

–40

–20

0

20

amplituda (μV)

0,5 1,5 čas (s)2,521

Slika 1:  Sklop K; prva komponenta je dvofazen ali trifazen kompleksen ostri val,  
medtem ko drugo komponento predstavlja počasnejši val z nasprotno fazo. 
Nekateri štejejo v sklop K tudi tretjo komponento – ritem 12–14 Hz, ki sledi 
valoma ali je nanju naložen (Halasz, 2005).
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Namen dela

• Namen dela je zvočno draženje spečih preiskovancev med rutinskim sne-
manjem EEG in analiza odgovora MEA na zvočni dražljaj, pri različnih sta-
rostih otrok v razvojnem obdobju.

• Pridobiti parametre (čas trajanja, amplituda) grafoelementa sklopa K pri 
teh preiskovancih in opraviti statistično analizo podatkov ter izmerjenih 
vrednosti.

• Preveriti ujemanje prepoznavanja tega grafoelementa pri dveh vedno istih 
ocenjevalcih.

• Ugotoviti ali obstaja starostno odvisna povezava z amplitudo sklopa K 
in/ali časom trajanja sklopa K.

• Primerjati, kako se naše ugotovitve ujemajo s tistimi navedenimi v literaturi.
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Metode dela

preiskovanci

V raziskavo je bilo vključenih 46 dojenčkov in malčkov, ki so bili napo-
teni na preiskavo EEG med januarjem in avgustom leta 2005. Med rutin-
skim snemanjem EEG pri dojenčkih in malčkih v našem laboratoriju EEG 
na Kliničnem oddelku za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo, 
 Pediatrične klinike v Ljubljani smo v standardnih pogojih in pri predhodno 
uspavanih (s kloralhidratom v sirupu iz lekarne Kliničnega centra v Ljub-
ljani, v odmerku 1 ml/kg telesne teže) otrocih analizirali odgovor MEA na 
zvočni dražljaj.

Že v začetku smo izločili dojenčke in malčke z diagnozami, ki bi lahko vpli-
vale na rezultate našega dela, kot so: encefalopatije, infantilni spazmi, hude 
dojenčkove epilepsije, hujše srčne in ledvične okvare.

Vsi starši so bili seznanjeni s potekom preiskave in se z njo strinjali.

metodologija

Za odjemanje MEA smo uporabili kape z vgrajenimi elektrodami po med-
narodno standardizirani shemi 10–20. Pogoji snemanja so bili: ojačenje 
7 μV/mm, spodnja frekvenčna meja 1 Hz, zgornja frekvenčna meja 70 Hz, 
ozkopasovni filter 50 Hz in hitrost zapisa 30 mm/s. Osem odvodov MEA 
smo odjemali pri vzdolžni in prečni bipolarni vezavi elektrod. 

Medtem ko so preiskovanci spali v induciranem spanju, smo med snema-
njem EEG trikrat (zaradi večje objektivnosti in zanesljivosti) zvočno dražili 
(plosk) in kasneje analizirali odziv MEA na nespecifičen zvočni dražljaj. 
 Jakost zvočnega dražljaja ni bila podrobneje opredeljena, med snemanjem 
je bil izvajan plosk (dlan ob dlan).
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ocena odziva mea na zvoni dražljaj v spanju: 

• subjektivna potrditev sklopa K dveh, vedno istih ocenjevalcev (nevrofizio-
loški asistent, zdravnik odčitovalec),

• v enem posnetku so bili vedno analizirani trije izzvani sklopi K,
• merjenje valov sklopa K v frontocentralnih odvodih (Fp2–C4, Fp1–C3),
• statistična analiza podatkov in izmerjenih vrednosti (Rieke in Vidarsson, 

2001).

strojna in programska oprema

Snemali smo na digitalnem aparatu Nicolet s programsko opremo NicOne. 
Posnetke smo pregledovali in analizirali s programsko opremo NicVue. 
Zbrane podatke smo statistično obdelali z osebnim računalnikom s sta-
tističnim programom SPSS for Windows.
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Rezultati

V raziskavo je bilo vključenih 46 dojenčkov in malčkov, rojenih med leto-
ma 2002 in 2005. Povprečna starost je znašala 16,2 ± 10,9 meseca. Najmlajši 
je bil star 2 meseca, najstarejši pa 36 mesecev (Tabela 1). 23 preiskovancev 
(50 %) je bilo moškega spola, 23 (50 %) pa ženskega. 

Tabela 1: Starost preiskovancev.

Starost (meseci) Število otrok Delež (%)

do 3 5 10,9

nad 3 do 6 7 15,2

nad 6 do 9 5 10,9

nad 9 do 12 4 8,7

nad 12 do 18 6 13,0

nad 18 do 24 5 10,9

nad 24 do 36 14 30,4

Napotne diagnoze za EEG preiskavo so bile:

• Vročinski krči: 16 (34,8 %)
• Cerebralni paroksizmi: 15 (32,6 %)
• Razvojni zaostanek: 4 (8,7 %)
• Epilepsija partialis: 2 (4,3 %)
• Paroksizmalni vertigo: 2 (4,3 %)
• Drugo: 7 (15,2 %)

V skupino »drugo« so vključene naslednje napotne diagnoze: asimetrija 
hrbtenice, torticolis, hiperiritabilni sindrom, afektni napadi, tremor, upo-
časnjen razvoj govora in zaostanek na področju grobe motorike.

Pri 36 preiskovancih (78,3 %) so odčitani posnetek EEG ocenili kot norma-
len, pri 6 (13 %) lahno nenormalen, pri 3 (6,5 %) nenormalen, pri 1 (2,2 %) pa 
je bil posnetek EEG ocenjen kot zelo nenormalen (Slika 2).
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Zelo nenormalen

Nenormalen

Lahno nenormalen

Normalen

Ocena Število preiskovancev Delež v %

87,3

6,5

2,5

13









Slika 2: Ocena v izvidu posnetka EEG.

Odgovor MEA na zvočni dražljaj sta neodvisno ocenila nevrofiziološki asi-
stent in zdravnik – odčitovalec. Uporabljena je bila 3-stopenjska lestvica. 
Njune ocene so se ujemale v 87 %, pri 13 % pa se je subjektivna ocena vsakič 
razlikovala zgolj za eno stopnjo.

Tabela 2: Ocena prisotnosti, odsotnosti sklopa K.

Sklop K zdravnik nevrofiziološki asistent

prisotnost 37 34

odsotnost 2 4

nezanesljivo 7 8

(, )

(, )

(, )

(, )

(, )

(, )

Analiza s pomočjo Pearsonovega koeficienta korelacije je pokazala visoko 
povezanost ujemanja med obema ocenjevalcema (r = 0,582, p < 0,001). 
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Analiza

Izmerjene vrednosti sklopa K (N = 41):
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••
200

300

400

500

100

amplituda
 [μV]

amplituda sklopa K
ob zvočnem draženju

 [μV]

120 24 30 starost [meseci]

N = 41

povprečje 237 ±103
110
480

min.
max.

amplituda MEA
 pred zvočnim draženjem

 [μV]

58 ±11
40
90

Slika 3:  Razsevni diagram starosti preiskovancev – amplituda sklopa K. Iz razsevnega 
diagrama lahko razberemo, da je amplituda sklopa K pri večini preiskovancev 
do vrednosti 250 μV. Med starostjo preiskovancev in amplitudo sklopa K 
 ni korelacije. 
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120 24 36
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•
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•

•

•

•

• ••

•

•

starost [meseci]

čas trajanja
 [ms]

N = 41 trajanje sklopa K
 [ms]

povprečje 437 ±54

320
570

min.
max.

Slika 4:  Razsevni diagram starosti preiskovancev – čas trajanja sklopa K. Izmerjeni čas 
trajanja sklopa K je razen treh izjem (angl. outliers), ki izstopajo od tendence, 
v vseh ostalih primerih med 350 in 500 ms (0,35 s in 0,5 s).
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Sklop K – primeri

+ ZVOČNI DRAŽLJAJ

+ ZVOČNI DRAŽLJAJ

Slika 5: Ni odziva (starost 2 meseca).

Slika 6: Odziv v zasnovi (starost 2,5 meseca).
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+ ZVOČNI DRAŽLJAJ

+ ZVOČNI DRAŽLJAJ

Slika 7: Odziv v zasnovi (starost 2,5 meseca).

Slika 8:  Sklop K (starost 3,5 meseca),  
jasno izražena tudi vretena spanja.
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.

+ ZVOČNI DRAŽLJAJ

+ ZVOČNI DRAŽLJAJ

Slika 10:  Sklop K (starost 5,5 mesecev),  
jasno izražena tudi vretena spanja.

Slika 9: Sklop K (starost 4 mesece).
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+ ZVOČNI DRAŽLJAJ

+ ZVOČNI DRAŽLJAJ

Slika 11: Sklop K (starost 6,5 mesecev).

Slika 12: Sklop K (starost 8,5 mesecev).
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+ ZVOČNI DRAŽLJAJ

+ ZVOČNI DRAŽLJAJ

Slika 13: Sklop K (starost 9,5 mesecev).

Slika 14: Sklop K (starost 10,5 mesecev).
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+ ZVOČNI DRAŽLJAJ

+ ZVOČNI DRAŽLJAJ

Slika 15: Sklop K (starost 13 mesecev).

Slika 16: Sklop K (starost 14,5 mesecev).
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+ ZVOČNI DRAŽLJAJ

+ ZVOČNI DRAŽLJAJ

Slika 17: Sklop K (starost 15,5 mesecev).

Slika 18: Sklop K (starost 16,5 mesecev).
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+ ZVOČNI DRAŽLJAJ

+ ZVOČNI DRAŽLJAJ

Slika 19: Sklop K (starost 20,5 mesecev).

Slika 20: Sklop K (starost 21,5 mesecev).
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+ ZVOČNI DRAŽLJAJ

+ ZVOČNI DRAŽLJAJ

Slika 21: Sklop K (starost 24,5 mesecev).

Slika 22: Sklop K (starost 28 mesecev).
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+ ZVOČNI DRAŽLJAJ

Slika 23: Sklop K (starost 36 mesecev).
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Razpravljanje

Leta 1937, torej pred skoraj sedemdesetimi leti, je Loomis s soavtorji prvič 
opisal sklop K kot nek enigmatični grafoelement mirnega spanja (Halasz, 
2005). Vsekakor danes vemo, da gre za grafoelement, ki je pravzaprav dvo-
ličen – na eni strani se nam razkriva kot prijazen grafoelement, na katerega 
se lahko pri tolmačenju drugega obdobja mirnega spanja (neREM) vedno 
opremo, na drugi strani pa se nam kaže kot zelo reaktiven grafoelement, 
ki je ob senzoričnih dražljajih izrazito občutljiv in takoj ponovljiv. Obsta-
ja pa še njegova tretja stran, ki je zelo uporabljiva v sodobni elektroence-
falografski epileptologiji – tako imenovani sklop K, v obliki črke W – ki 
naj bi predstavljal značilno nenormalnost pri bolnikih z generaliziranimi 
epilepsijami, zlasti s kriptogeno obliko sindroma Lennox-Gastaut (Velasco 
in sod., 2002).

V zadnjih dveh desetletjih se je znanje o sklopu K zelo povečalo, zlasti z no-
vimi spoznanji na področju razumevanja nevrofiziologije spanja in z razvo-
jem novih digitalnih tehnik beleženja vzbujenih potencialov in aktivnosti 
EEG. Glede na zgoraj omenjeno dvoličnost sklopa K razlikujemo med t. i. 
spontanim sklopom K in vzbujenim sklopom K, kadar je ta v določenem 
časovnem zaporedju povezan s senzoričnim dražljajem, praviloma zvočnim 
(Colrain, 2005). Ker je opredelitev spontanega sklopa K zapletena in jo je 
zlasti težko objektivizirati, smo si za namen naše male študije izbrali zgolj 
z zvokom izvabljene sklope K. V literaturi obstaja več kot 200 člankov o 
uporabnosti, morfologiji, topografiji in povezanostih sklopa K z drugimi 
elektroencefalografskimi fenomeni ter o njegovi pomembni vlogi prouče-
vanja informacijskega procesiranja v spanju. Dve najbolj obsežni in pregle-
dni monografiji o sklopu K pa sta vsekakor tisti, ki sta ju v zadnjem času 
neodvisno drug od drugega napisala Peter Halasz in Ian Colrain (Halasz, 
2005; Colrain, 2005). Zanimivo pa je, da v tej mogočni in številčni druž-
bi člankov, monografij in še zlasti natančnih nevrofiziološko-morfoloških 
opisov nismo zasledili člankov s področja razvoja in morfologije sklopa K 
v zgodnjem razvojnem obdobju. Večina študij je proučevala pogostnost 
pojavljanja sklopa K kot reaktivnega grafoelementa v mirnem spanju v po-
pulaciji mladostnikov (zlasti so bili pogosti preiskovanci in preiskovanke 
študenti in študentke medicinskih fakultet) in/ali mladih odraslih. Tako 
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na primer Halasz v svoji monografiji navaja kar 16 takih najpomembnej-
ših študij na mladini in/ali mladih odraslih. Zato smo si mi za proučevano 
skupino izbrali prav to zgodnje obdobje. Večina avtorjev tudi meni, da je 
sklop K mogoče prepoznati šele po petem mesecu starosti, hitra negativna 
komponenta pa naj bi se razločno pojavila šele med tretjim in petim letom 
starosti ter postala najočitnejša v mladostniškem obdobju (Halasz, 2005). 
Pri naših dojenčkih smo sklop K v zasnovi našli že pri starosti 2,5 meseca 
(slika 6), delež otrok z jasno ločljivim sklopom K pa je bil do starosti pol leta 
kar 26 %. Ostro, negativno komponento (slika 1) in drugo komponento, ki 
jo sestavlja počasnejši val z nasprotno fazo, pa smo zlahka zasledili pri vseh 
otrocih v proučevanem obdobju (do tretjega leta starosti), torej precej prej 
kot to ponavadi navajajo v literaturi (Colrain, 2005; Halasz, 2005).

Seveda se zavedamo številnih pomanjkljivosti naše študije, od katerih je 
prva in najpomembnejša majhnost vzorca, ki ne dovoljuje statistično značil-
nih izračunov in zaključkov glede značilnosti vzorca. Druga pomanjkljivost 
je prostorska in časovna omejenost. Vsa snemanja so bila opravljena v do-
poldanskem času in v prilagojeni sobi za snemanje EEG, ki je na oddelku 
za dojenčke in malčke (kar je sicer otrokom in njihovim staršem izrazito 
prijazno okolje), kjer je, v času delovno zelo razgibanega dneva, možnost 
dodatnih senzoričnih vplivov zelo velika in je ni mogoče povsem izključiti. 
Prav tako se zavedamo vseh pomanjkljivosti za proučevanje spanja v zgod-
njem razvojnem obdobju, ki so posledica vpliva uspavanja preiskovancev 
s kloralhidratom.

V prihodnje bomo več časa namenili zahtevnejšim polisomnografskim po-
snetkom, pridobljenim brez sedacije in v prostoru, prilagojenem pogojem 
za takšno snemanje (laboratorij za spanje) v zgodnjem razvojnem obdobju. 
Menimo, da bi v prihodnosti prav študije o sklopu K in z njim povezanimi 
vprašanji glede vzpostavljanja pravilnega ravnotežja med zagotavljanjem 
mirnega spanja (spontani sklopi K) in sistemi, ki skrbijo za ustrezne me-
hanizme zbujanja (izzvani sklopi K), lahko mnogo prispevale k našemu 
nadaljnjemu razumevanju različnih motenj spanja/budnosti v zgodnjem 
razvojnem obdobju.
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Zaključek

• v zasnovi se sklop K pojavi v testirani skupini pri starosti 2,5 meseca,
• povprečno trajanje sklopa K je 437 ms, 
• povprečna amplituda sklopa K je 237 μV,
• ujemanje dveh ocenjevalcev sklopa K je 87 %, visoka je tudi korelacija, ki 

je s pomočjo Pearsonovega koeficienta pokazala statistično značilno moč 
ujemanja (r = 0,582, p < 0,001),

• razen treh izjem je bil pri vseh ostalih izmerjeni čas sklopa K med 0,35 s 
in 0,5 s,

• naši podatki so zelo podobni tistim navedenim v tuji literaturi.

Zahvala

Za pomoč se zahvaljujem mentorju prof. dr. Davidu 
Neubauerju, mojim sodelavkam v laboratoriju EEG 
in sodelavcem Inštituta za klinično nevrofiziologijo.
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Delo je nastalo na Inštitutu za klinično nevrofiziologijo in na Kliničnem oddelku 
za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo Pediatrične klinike, Klinični center, 
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Recenzija za strokovni tekst 

Epileptični status s poudarkom pri otrocih

Avtorici:  Marija Kirevski, dipl. fiziot. Suzana Justin Srebernjak, viš. fiziot.

Epileptični status je nujno stanje, pri katerem je pomembno zgodnje prepo-
znanje in ukrepanje, ki lahko prepreči razvoj refraktarnega statusa in po-
sledičnih možganskih okvar. Je pomemben zaplet, včasih tudi prvi znak 
epilepsije. V diagnostiki epileptičnega statusa ima EEG pogosto odločilno 
vlogo, kar še posebno velja za napredovali in pa nekonvulzivni status. Pri 
pravilni izvedbi snemanja EEG in zgodnjem prepoznavanju epileptičnega 
statusa je odločilen prispevek nevrofizioloških asistentk in asistentov, ki jim 
je prvenstveno namenjeno delo obeh avtoric. 

V knjižici avtorici pregledno predstavita klinične, patofiziološke in elektro-
fiziološke značilnosti različnih oblik epileptičnega statusa. Teoretične osno-
ve podkrepita s primeri iz elektroencefalografskega laboratorija. Predstavita 
delo in naloge nevrofiziološke asistentke pri diagnostiki EEG in ukrepe ob 
epileptičnem statusu. Predstavita tudi zgodnje zdravljenje.

Ker je pravilna obravnava bolnika z epileptičnim statusom nujna za uspeš-
no zdravljenje, je tematika pričujoče knjižice zanimiva za širši krog zdrav-
stvenih delavcev, ki se lahko pri svojem delu srečajo s temi bolniki. Tema 
knjižice je pregledno predstavljena ter prikaže praktično vse vidike epilep-
tičnega statusa. 

Ljubljana, junij 2006

asist. dr. Tomaž Žgur dr. med.
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Uvod

Epileptični status (ES), je nujno stanje, ki terja hitro ter ustrezno ukrepanje 
in seveda zdravljenje. ES je opredeljen kot epileptični napad, pri katerem se 
zavest ne povrne v 30 minutah in predstavlja medicinsko nujnost (Švigelj, 
2005) ali serija (dveh ali več) zaporednih epileptičnih napadov, med kate-
rimi se bolnikova zavest ne povrne. V zadnjem času nekateri avtorji, zlasti 
s področja intenzivne terapije, svarijo pred tem, da je tak ES lahko ogroža-
joč in zato predlagajo skrajšanje opredelitve njegovega trajanja na 5 minut 
(Lowenstein in sod., 1999; Marik in Varon, 2004). 

Trdovraten (refraktoren ES – RES) je opredeljen kot stanje, kjer epileptični 
napad traja več kot 60 minut in/ali epileptičnih napadov ne moremo nad-
zirati potem, ko sta bili že uporabljeni dve protiepileptični zdravili (PEZ). 
V klinični praksi je trdovraten vsak ES, pri katerem se bolnik na zdravljenje 
prvega izbora ne odzove (Lowenstein in Aldridge, 1998; Malmgren, 2005). 
Zdravljenje RES naj poteka le v enoti intenzivne terapije.

Pogostost ES je 10–60/100.000 prebivalcev in je najvišja med prvim letom 
starosti in po 65. letu. RES pa predstavlja 30–40 % vseh ES (Malmgren, 
2005; Švigelj, 2005).

Ta najsodobnejša opredelitev ES sloni na naslednjih dejstvih:

– značilni generalizirani tonično-klonični napadi (pri odraslih), ki predsta-
vljajo večino vseh epileptičnih napadov, ponavadi trajajo manj kot 5 minut;

– verjetnost, da bo prišlo do spontanega zaključka napada po več kot 5 minu-
tah, je zelo majhna;

– napad, ki traja dlje, je težje obvladovati ali ga prekiniti s PEZ;
– z daljšim trajanjem napada je poškodba živčnega tkiva vse obsežnejša 

(Treiman in sod., 1998; DeLorenzo in sod., 1999; Lowenstein in sod., 1999; 
Marik in Varon, 2004).
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Glede na prisotnost oziroma odsotnost motoričnih znakov (krčev) lahko 
epileptični status delimo na konvulzivni ali nekonvulzivni ES (Browne 
in Holmes, 2001).

potek es

Potek ES lahko opišemo v dveh obdobjih (Lothman, 2003; Marik in Varon, 
2004; Malmgren, 2005; Perkovič Benedik in Frelih, 2005).

Za prvo obdobje so značilni:

– tonično-kloničen napad s povečano avtonomno aktivnostjo, 
– posledično povišanje krvnega tlaka,
– hiperglikemija, 
– znojenje,
– slinjenje, 
– povišana telesna temperatura. 

V tem obdobju je zaradi povečanih presnovnih potreb pretok skozi mož-
gane povečan. Če konvulzivna aktivnost traja več kot 30 minut, se začne 
drugo obdobje, ki se imenuje obdobje refraktornega ES, za katerega so zna-
čilni (Frelih in Neubauer, 2001):

– odpovedovanje mehanizmov avtoregulacije v možganih, 
– posledično zmanjšan pretok skozi možgane,
– povečan znotrajlobanjski tlak in padec sistemskega krvnega tlaka. 

V tem obdobju lahko pride tudi do elektromehanske disociacije – kljub 
temu, da se konvulzivna možganska aktivnost nadaljuje, so motorični kli-
nični znaki minimalni ali pa sploh odsotni. Zato je diagnoza ES precej pre-
prosta, kadar imamo pred seboj bolnika z razširjenim (generaliziranim) 
tonično-kloničnim napadom. Kadar pa je bolnik že prešel v drugo, nekon-
vulzivno obdobje (brez izrazitih kliničnih znakov) in je pripeljan v komi, je 
klinična diagnoza ES težja ter terja tudi elektroencefalografsko diagnostiko 
oz. nadzor možganskih funkcij.
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Če je zdravljenje prepozno, lahko ES povzroči trajne nevrološke okvare ali 
celo smrt. Predvsem je potreben pregled življenjskih funkcij po sistemu 
ABC: prehodnost dihalnih poti (A), dihanje (B), cirkulacija (C) in pravi-
len položaj bolnika. Pri zdravljenju se poleg PEZ uporabljajo tudi zdravila 
za zagotavljanje srčno – dihalne stabilnosti, kot so glukoza in vitamina B1 
in B6 (Lothman, 2001). Ugotovljeno je, da PEZ lahko še dodatno poslabšajo 
hemodinamsko nestabilnost. Uspešno zdravljenje temelji na istočasnem več-
sistemskem pristopu: zagotovitvi dihalne stabilnosti, podpori srca in zdrav-
ljenju ES (Marik in Varon, 2004; Švigelj, 2005).

Patofiziologija ES

V bistvu je podaljšana konvulzivna aktivnost posledica zmanjšane učinko-
vitosti zaviralnih (inhibicijskih) nevronov in povečane učinkovitosti vzdraž-
nih (ekscitacijskih) nevronov. Gama-aminobutirat (GABA) je najpomemb-
nejši zaviralni nevrotransmiter v osrednjem živčevju. Veže se na številne 
receptorje GABA. To so ionotropni receptorji s kloridnim ionskim kanalom, 
ki imajo specifična vezivna mesta za GABA in številne alosterične regulator-
je, med drugimi tudi za benzodiazepine, barbiturate in nekatere anestetike. 
Zelo verjetno je, da ima pomembno vlogo pri spontanem zaključku epilep-
tičnega napada zaviralni učinek, posredovan prek teh receptorjev. Po drugi 
strani pa je vzdražni učinek glutamata prek N-metil-D aspartat (NMDA) 
enote glutamatnega receptorja pomemben za proženje oziroma vzdrževa-
nje konvulzivne aktivnosti (Boggs in sod., 1993; Rice in DeLorenzo, 1998). 
Dejstvo, da je dalj časa trajajoč epileptični napad (ES) težje obvladati s PEZ 
(Treiman in sod., 1998; Lowenstein in sod., 1999), podpira znanstvena hipo-
teza, da na molekularni ravni dogajanja pride do prehoda od premalo ali ne-
učinkovitega GABA zaviranja do povečanega glutamatnega (preko NMDA) 
vzdraženja konvulzivne aktivnosti (Kapur in sod., 1989a; Kapur in sod., 
1989b; Walton in Treiman, 1991; Kapur in sod., 1997; Borris in sod., 2000; 
Bleck, 2002).
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Pomen EEG pri epileptičnem statusu

Elektroencefalografija (EEG) je edina preiskavna metoda s katero lahko po-
trdimo, da gre za ES. Trideset minut po začetku ES klinično jasne konvul-
zije niso več prisotne. Bolnik je komatozen in prisotni so morda le subtilni 
motorični fenomeni. Konvulzije klinično izzvenijo, medtem ko konvul-
zivna električna aktivnost v EEG še vedno vztraja. Takšno klinično sliko 
lahko zasledimo tudi po zdravljenju ES z zdravili prvega in drugega reda, 
ko so klinične konvulzije prekinjene, bolnik pa je še vedno komatozen. Če 
krči niso zelo jasni ali so že izzveneli, bolnik pa je še vedno nezavesten, ob-
staja verjetnost, da ima bolnik nekonvulzivni ES. V tem primeru lahko le 
z nujnim posnetkom EEG postavimo ustrezno diagnozo. Prav tako pri glo-
boko sediranem bolniku je le z zapisom EEG mogoče določiti, kdaj je ES 
prekinjen. Diagnoza se lahko postavi le z EEG (Perkovič Benedik in Frelih, 
2005).
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Delo nevrofiziološke asistentke

Naloga nevrofiziološke asistentke je, da spremlja dogajanje med preiskavo 
EEG. Zelo je pomembno, da ne prekinja zapisa EEG, še zlasti ne med napa-
dom, kajti takrat je prepoznavanje elektrofizioloških pojavov najpomemb-
nejše. 

Pripravo bolnika na snemanje EEG prilagodimo njegovemu stanju. Z brus-
no kremo očistimo ušesni mečici in čelo, saj s tem zmanjšamo upornost 
kože in izboljšamo prevodnost električne aktivnosti. Glede na obseg glave 
izberemo primerno kapo in jo pravilno namestimo. Pod elektrode nane-
semo elektrolitsko pasto in obvezno izmerimo impedanco kože, ki naj bi 
bila pod 5 kΩ. Namestimo še elektrodi za odjemanje utripa srca in frekvence 
dihanja. Preiskovanca udobno namestimo. Takoj ob začetku dela preverimo 
in prilagodimo ojačenje, hitrost zapisa in frekvenčna območja.

Pri sodelujočih preiskovancih izvedemo izbrane dražilne postopke (odpira-
nje/zapiranje oči, poglobljeno dihanje, draženje z bliskavico). Pri zmedenih 
bolnikih, pri nezavestnih preiskovancih in nesodelujočih otrocih pa morajo 
biti obvezno izvedeni testi na bolečino ter na zvočno in svetlobno draženje 
za ugotavljanje njihove odzivnosti. 

Med bolnikovim napadom nevrofiziološka asistentka ugotavlja motnjo za-
vesti, preiskovančevo razumevanje, motoriko telesa in avtonomne znake 
(široke zenice, slinjenje, rdečica, motnje mikcije). Pomembno je, da skrbno 
opazuje vse, kar se dogaja s preiskovancem in to vestno beleži kot opom-
be v zapis EEG (Cajnkar in sod., 2004). Poskrbi za varnost preiskovanca 
med napadom in ob ogrožajočih krčih pokliče dodatno pomoč ter zabe-
leži dajanje protiepileptičnih zdravil ali druge terapije. Čim hitreje obvesti 
zdravnika.

Po napadu bolnika vpraša, če se spomni napada ali avre ter mu opravi 
 postiktično testiranje. Le-to zajema preizkus na latentno parezo, poimeno-
vanje predmeta in njegove uporabe, poimenovanje rdečega trikotnika 
in branje stavka. Nato sledijo vprašanja: kdaj je imel zadnji napad, kje se 
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nahaja, katerega dne smo danes. Vsa testiranja, preiskovančev opis napada 
in avre, se zabeležijo na obrazec opažanj med snemanjem.

Pri snemanju nedonošenčkov, novorojenčkov, dojenčkov in malčkov se 
uporablja program Gray-Walter, kjer je v vezavi osem elektrod za odjema-
nje možganske električne aktivnosti. Otroke pogosto spremljajo zaskrbljeni 
starši do katerih moramo biti skrajno razumevajoči in jim razložiti vse po-
stopke preiskave.

Med snemanjem je poleg tehničnega znanja in izkušenosti za kakovosten 
posnetek tako pomembno opazovanje preiskovanca kakor vsega, kar se do-
gaja v njegovi okolici in vpliva na izid. Sodobna tehnologija omogoča resni-
čen napredek – snemanje EEG z video kamero, ki hkrati beleži zapis EEG 
in zapis video posnetka z zvokom. Tak posnetek nam omogoča večkrat po-
novljivo opazovanje dogodkov, ki so potekali med snemanjem. In končno je 
tak posnetek tudi udobneje analizirati.
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Posebnosti ES v različnih starostnih obdobjih 

es v novorojenkovem obdobju

V novorojenčkovem obdobju je večina krčev priložnostnih in niso epilep-
sija. ES se redkeje pojavlja, je pa toliko bolj nevaren, ker lahko dolgotrajni 
krči trajno poškodujejo nezrele in ranljive možgane. Komisija za razvrščanje 
in terminologijo razvršča krče v novorojenčkovem obdobju kot neoprede-
ljene epilepsije z generaliziranimi in žariščnimi napadi krčev. V to obdobje 
sodijo tudi štirje sindromi, in sicer dva benigna (benigni idiopatski in dru-
žinski novorojenčkovi krči) in dva maligna (zgodnja dojenčkova epileptična 
encefalopatija – Ohtahara in zgodnja dojenčkova mioklonična epilepsija) 
(Neubauer, 2000; Frelih in Neubauer, 2001). 

Z ES v novorojenčkovem obdobju se predvsem srečuje osebje na neonatalnih 
intenzivnih oddelkih in na oddelkih za posebno nego novorojenčkov. Naj-
pogostejši vzroki na nastanek ES v tem obdobju so hipoksično-ishemična 
encefalopatija, možganska krvavitev, prirojene nepravilnosti možganov, 
sepsa, meningitis, presnovne motnje in tudi vrojene napake presnove. 
Pogostost epileptičnih napadov v tem obdobju je od 1,8/1000 do 5,1/1000, 
od tega se pri 33 % do 50 % razvije ES (Perkovič Benedik in Frelih, 2005). 
Prognoza zdravljenja ES pri novorojenčkih je odvisna od osnovne bolezni 
in pridruženih okvar osrednjega živčevja, katerega posledica je bil epilep-
tični napad (Perkovič Benedik in Frelih, 2005).

Zdravljenje ES

Najprimernejše je predvsem etiološko zdravljenje, saj je večina krčev v tem 
obdobju predvsem simptomatske narave. Po priporočilih v literaturi, naj 
bi se ob pojavu krčev pričelo intravensko dodajanje glukoze, nato kalcija 
 in nato še piridoksina. Šele nato naj bi sledila PEZ. Kot zdravilo prvega izbo-
ra za novorojenčkove krče avtorji navajajo fenobarbiton, zdravilo drugega 
izbora pa fenitoin oz. fosfenitoin-natrij (Perkovič Benedik in Frelih, 2005). 
V literaturi so omenjena tudi druga PEZ kot so: lorazepam/midazolam, 
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 lidokain, včasih pa tudi lamotrigin, deksametazon, paraldehid (Neubauer, 
2000).

Pri refraktornih novorojenčkovih krčih avtorji poleg piridoksinskega 
 poskusa zdravljenja priporočajo še poskus dajanja piridoksal-fosfata in/ali 
folne kisline (Neubauer, 1994).

Posebno obliko (pogosto RES) imenujemo piridoksinsko (od vitamina B6) 
odvisne novorojenčkove krče, zato se v algoritmu zdravljenja nikoli ne sme 
pozabiti na poskus z intravenskim odmerkom piridoksina.

es pri otrocih in mladostnikih

Pri otrocih, mlajših od 5 let, so najpogostejši ES zaradi vročinskih krčev, 
zaradi prirojenih nepravilnosti in presnovnih bolezni. Pri šolarjih in mla-
dostnikih se pogosti in dolgotrajni napadi pojavljajo predvsem, pri simp-
tomatskih epilepsijah, pri trdovratnih epileptičnih sindromih (zlasti pri t.i. 
katastrofičnih epilepsijah), pri encefalitisih, poškodbah glave ali po prene-
hanju jemanja zdravil. Malčki, otroci in mladostniki imajo konvulzivne 
in nekonvulzivne dolgotrajne napade (Frelih, 2000).

Zdravljenje ES

Na Pediatrični kliniki v Ljubljani se je leta 1990 uveljavilo zunajbolnišnič-
no zdravljenje daljših epileptičnih napadov. O vrsti zdravila in načinu apli-
ciranja se starši poučijo na Kliničnem oddelku za otroško, mladostniško 
in razvojno nevrologijo Pediatrične klinike v Ljubljani (Perkovič Benedik 
in Frelih, 2005).

Kot učinkovito zdravilo za prekinjanje ES se uporablja diazepam (Stesolid®, 
Desitin®) rektalno. Zaradi psihološko neugodnih učinkov je rektalna aplika-
cija diazepama manj primerna pri šolskih otrocih in mladostnikih, še zlasti, 
če do konvulzij pride zunaj domačega okolja. V tej starosti je primernejša 
uporaba midazolama (Dormicum®) bukalno (Frelih, 2000).

Pri bolnišničnem zdravljenju se kot zdravilo prvega izbora uporabljajo 
benzodiazepini (diazepam – Apaurin®) in lorazepam – Ativan®, Temesta®) 
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(Neubauer, 2004). Na Pediatrični kliniki se v klinični praksi uporablja pred-
vsem diazepam. Kot zdravila drugega izbora se priporoča uporaba fenitoina 
ali fosfenitoin-natrija (Perkovič Benedik in Frelih, 2005).

Ob neuspešni prekinitvi krčev po uporabi zdravil prvega in drugega izbora 
sledi protiedemsko zdravljenje in intravenozno dodajanje deksametazona 
ter premestitev otroka na oddelek intenzivne terapije. Za zdravljenje RES 
se uporablja barbitonska koma, kjer bolnik intravensko prejema tiopental 
(Nesdonal®) oz. midazolam (Dormicum®). Pogosto se uporablja tudi aneste-
tik propofol (Diprivan®). Katero od prej naštetih zdravil je najbolj učinkovi-
to za zdravljenje RES pa še ni dokazano (Perkovič Benedik in Frelih, 2005).

es v odrasli dobi

V odrasli dobi so najpogostejši vzrok ES: alkoholizem, cerebrovaskularne 
bolezni, sprememba PEZ in hipoksična okvara možganov. 

Zdravljenje ES

Kot zdravilo se pogosto uporabljajo benzodiazepini (lorazepam, diazepam 
ali midazolam), pa tudi fenitoin, fosfenitoin ali valproat (Grad, 2000; Švi-
gelj, 2005).

Pri RES je potrebno še bolj invazivno zdravljenje in sicer bolnika anestezi-
rajo.

Umrljivost zaradi posledic generaliziranega tonično-kloničnega ES je po 
oceni avtorjev približno 20 %. Kot posledica ES pa so lahko tudi trajne mo-
žganske poškodbe ter slabšanje umskih funkcij (Švigelj, 2005).
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Oblike ES

Obstaja veliko različnih klasifikacij ES, navajamo tisto, ki je bolj pogosto 
uporabljena v slovenskem okolju.

1. KONVULZIVNI ES
a generalizirani
• tonično-klonični 
• tonični 
• klonični 
• mioklonični 
b parcialni
• enostavni parcialni motorični 
• epilepsia partialis continua

2. NEKONVULZIVNI ES
a Generalizirani
• Status absenc
b parcialni
• kompleksni parcialni
• enostavni senzorični 

konvulzivni generalizirani es

– je najpogostejša in najnevarnejša oblika ES, smrtnost je 8–32 % (v preteklo-
sti celo 50 %).

– ima raznovrstne klinične slike; od ponavljajočih se vzorcev gibanja celega 
telesa do samo določenega dela telesa (ritmični nistagmus, mežikanje, tr-
zanje roke, noge...). Za generaliziran ES so značilni obsežna motnja zavesti 
in obojestranski grafoelementi, ki nakazujejo epileptično aktivnost v elek-
troencefalografskem zapisu.

– ob neuspešnem zdravljenju sicer motorični pojavi spontano ponehajo, gene-
ralizirana epileptiformna nenormalnost pa še vztraja (www.aic.cuhk.edu.
hk/web8/status_epilepticus.htm).
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Razdelimo ga na:

• generalizirani tonično-klonični ES

Je zelo nevarna oblika ES, smrtnost je 8–32 %. Glede na poročila v literaturi ima 
30 % pacientov primarno generalizirano epilepsijo, 70 % pa primarno žariščno 
epilepsijo s sekundarno generalizacijo. Kot zanimivost, pa je pri 56 % preisko-
vancev ES bil prvi znak za epilepsijo. Najpogostejši vzroki te vrste ES so: 

– poškodbe (posttravmatska epilepsija, ES se je pojavil 2–20 mesecev po po-
škodbi),

– možganski tumorji,
– cerebralna arterioskleroza, 
– ter v novejši literaturi tudi zmanjšanje PEZ.

Med ES je bolnik v komi, brez razloga se pojavi povišana (hipotalamična) 
telesna temperatura. Trajanje posameznega napada grand mal je 60–90 se-
kund; lahko je tudi krajše.

EEG pri generaliziranem tonično-kloničnem statusu:

– značilna je neredna, upočasnjena osnovna aktivnost, ki jo prekinjajo serije 
hitrih in/ali ostrih valov, začnejo se generalizirano ali žariščno in se nato 
generalizirajo (Niedermeyer in Lopes da Silva, 1999; Žgur in sod., 2005). 

• generalizirani tonični ES

Ta oblika ES je zelo redka, ponavadi se pojavlja pri mladih. V klinični sliki 
se kaže kot kratki tonični bilateralni spazmi. 

V EEG-ju so spazmi sočasni s pojavom zaporednih trnov ali večkratnih 
trnov, ki se pojavljajo izraziteje v čelnih predelih. Tak tonični status lahko 
traja od enega do treh tednov (Žgur in sod., 2005).

• generalizirani klonični ES

Klinična slika generaliziranega kloničnega ES se kaže v obliki klonizmov. 
Sočasno s klonizmi se v zapisu EEG vidijo trni in počasni valovi (Nieder-
meyer in Lopes da Silva, 1999).
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• mioklonični ES

Ta oblika statusa se ponavadi pojavlja pri otrocih z sindromom Lennox-Ge-
staut. Pokaže se kot skoraj stalna mioklonična aktivnost, pogosto je vzrok 
progresivna mioklonična epilepsija ali presnovna oz. toksična encefalopa-
tija. Pogosto je prisoten pri preiskovancih v komi zaradi akutne anoksije 
(http://www.ilae-epilepsy.org/Visitors/Centre/ctf/myoclonicstatus.cfm; Ni-
edermeyer in Lopes da Silva, 1999).

Pri miokloničnem ES se v EEG pojavijo različni vzorci kot npr. počasna ak-
tivnost z ostrimi valovi in trni (http://www.ilae-epilepsy.org/Visitors/Cen-
tre/ctf/myoclonicstatus.cfm).

konvulzivni parcialni es

• enostavni parcialni motorični status
– žariščni ES (motorični, adverzivni, senzorični): v predelu, iz katerega izvira 

epileptična aktivnost, se pojavijo ostri valovi in trni. Ob koncu žariščnega 
ES se pojavijo periodični lateralizirani epileptični izbruhi (PLEDs);

– glavna značilnost tega ES je ohranjena zavest (Niedermeyer in Lopes da 
Silva, 1999).

• epilepsia partialis continua (EPC) (Kojevnikov sindrom)

Po definicije je to žariščni somatomotorični ES, ki traja najmanj eno uro 
in ima ponavljajoča se obdobja trzljajev na največ 10 sekund. Leta 1989 je ko-
misija Mednarodne lige proti epilepsiji EPC definirala kot specifično obliko 
parcialnih somatomotoričnih napadov, pri katerih je vključeno rolandično 
območje motorične skorje (Niedermeyer in Lopes da Silva, 1999; http://
www.ilae-epilepsy.org/Visitors/Centre/ctf/epilepsia_part_cont.cfm).

Glavna značilnost tega ES je stalna ritmična aktivnost omejene skupine 
mišic telesa, ki je nasprotna žarišču. Frekvenca teh miokloničnih trzljajev je 
1–2 na sekundo. Pojavljajo se lahko tudi ponoči. Taka epileptična aktivnost 
lahko traja več ur, mesecev ali let. 60 % preiskovancev s to vrsto ES ima 
lahko še ostale vrste napadov. Lahko imajo še sekundarno generalizirane 
napade ali kompleksne parcialne napade. Poleg trzljajev v mišicah se lahko 
pojavi tudi oslabelost mišic, izguba občutkov, sprememba refleksov.
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Vzroki so lahko tumorji, lokalizirane žilne in vnetne spremembe možga-
novine, metabolni vzroki (neketotična sladkorna bolezen, preobčutljivostne 
reakcije na določena zdravila). Pri polovici preiskovancev, obolelih za Ra-
smussenovim encefalitisom, se razvije EPC.

V zapisu EEG se v nasprotni hemisferi v rolandičnem predelu možganske 
skorje pojavljajo trni (http://www.ilae-epilepsy.org/Visitors/Centre/ctf/epi-
lepsia_part_cont.cfm; Niedermeyer in Lopes da Silva, 1999).

nekonvulzivni generalizirani es

• Status absenc
– prepoznavni znak tega ES je podaljšano obdobje zamračene zavesti z gene-

raliziranimi spremembami v EEG. Najpogosteje se pri tej obliki ES pojav-
ljajo redni generalizirani trn-val kompleksi s frekvenco 3 Hz. Lahko pa se 
pojavijo ponavljajoči neredni trn-val kompleksi, nepravilno oblikovani ali 
neredni trn-val kompleksi, ponavljajoči trni s primešanimi počasnimi va-
lovi ali ritmična počasna aktivnost. Ob prenehanja tega statusa patološka 
aktivnost preneha nenadoma in se pogosto nadomesti z dobro oblikovano 
osnovno aktivnostjo.

– Status absenc ni življenje ogrožajoče stanje kot generalizirani konvulzivni 
ES, je pa pogosta oblika ES.

– Ker se spremenjena zavest pojavlja tako pri absenčnih ES in pri podaljšanem 
generaliziranem konvulzivnem ES, je pomembno ločevanje med obema 
(http://www.ilae-epilepsy.org/Visitors/Centre/ctf/absence_status.cfm; Nie-
dermeyer in Lopes da Silva, 1999).

– Za prekinitev ES in posledično sprememb v posnetku EEG se uporabljata 
diazepam ali midazolan/lorazepam.

nekonvulzivni parcialni es

– predstavlja vsaj četrtino vseh ES
– pogosto so ti napadi neprepoznani
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• kompleksni parcialni status (psihomotorni ES)

V klinični sliki imamo serije psihomotornih napadov, pri katerih v EEG-ju 
odkrijemo žariščno aktivnost, ki je značilna za senčnično epilepsijo. Pojavi-
jo se avtomatizmi in kompleksna motorična aktivnost, neobičajno vedenje 
in lokalni ali stranski nevrološki deficit (afazija, pareza).

Zaradi raznolike klinične slike je postavitev diagnoze težavna in je potreben 
posnetek EEG za potrditev diagnoze. 

Status običajno traja od nekaj minut do nekaj ur (Niedermeyer in Lopes 
 da Silva, 1999).

• enostavni senzorični status

ES se lahko kaže kot ponavljajoče bolečine ali parastezije po roki (Nieder-
meyer in Lopes da Silva, 1999; http://www.ilae-epilepsy.org/Visitors/Centre/
ctf/psyhomotor_status.cfm).

Pri večini generaliziranih in žariščnih konvulzivnih ES navadno že na 
podlagi klinične slike lahko postavimo diagnozo. EEG je edina preiskavna 
 metoda, s katero lahko potrdimo, da gre za ES in spremljamo uspeh tera-
pije. Pri globoko sediranem preiskovancu je le s pomočjo EEG mogoče do-
ločiti, kdaj je bil ES uspešno ustavljen. Če krči niso zelo jasni ali so izzveneli, 
preiskovanec pa ne pride k zavesti, gre lahko za nekonvulzivni ES. Pri ne-
konvulzivnih ES in pri stanjih z nepojasnjeno motnjo zavesti je izvid EEG 
ključnega pomena. Pri nas in tudi v tujini je EEG premalo uporabljena pre-
iskavna metoda (Lorber, 2003; Malmgren, 2005; Žgur in sod., 2005).
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Primer 

Prikazan je posnetek EEG pri štirimesečnem dečku z žariščnim epileptič-
nim napadom, ki se je generaliziral. V anamnezi otroka je navedena blaga 
neonatalna hipoksija, dvakrat so opazovali konvulzije. Do starosti treh 
 mesecev je dobival fenobarbiton. Takrat je bil posnetek EEG normalen, zato 
so zdravilo ukinili. Tri dni po ukinitvi se pojavijo serije  žariščnih in gene-
raliziranih napadov. Slike prikazujejo sosledje enega takih napadov.
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Slika 1: Začetek napada. 

Slika 2: Generalizirano pojavljanje epileptičnih grafoelementov.

Budnost ACC: Sensitivity: 10 μV
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Slika 3:  Izzvenevanje epileptične aktivnosti in desinhronizacija  
osnovne možganske aktivnosti.

Slika 4: Nizkoamplitudna postiktična aktivnost.
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Zaključek

ES je dogodek, ki ga verjetno dandanes pri snemanju EEG prav pogosto 
ne srečamo, predvsem zaradi hitrega in učinkovitejšega zdravljenja. Je pa 
edina preiskovalna metoda, s katero potrdimo diagnozo.

Delo nevrofiziološke asistentke pri ES zahteva hitro ukrepanje in iznaj-
dljivost. Zelo je pomembno, da posnetka ne prekinjamo ob napadih in da 
si sproti zapisujemo vse dogodke. Sodobna tehnologija pa nam v zadnjem 
času omogoča, da hkrati z EEG posnamemo še video. Tako lažje spremlja-
mo nepredvidene dogodke, zanesljivost interpretacije in ocene posnetka pa 
se zelo povečata.
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Zahvala

Iskreno se zahvaljujeva sodelavkam in sodelavcem 
Inštituta za klinično nevrofiziologijo in Kliničnega 
oddelka za otroško, mladostniško in razvojno nevro-
logijo, Pediatrične klinike, Kliničnega centra v Ljubljani, 
ki so pomagali pri ustvarjanju dobrih posnetkov EEG 
z video zapisom. 

Posebna zahvala vsem, ki so naju spodbujali pri 
pisanju tega prispevka.
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Razvoj vzorcev EEG pri otrocih v budnosti in spanju
Povzeto po:  NIEDERMEYER, DA SILVA 

Electroencephalography  
(4th Ed.), 2004

Nedonošenčki  
24–27 tednov

Nedonošenčki  
28–31 tednov

Nedonošenčki  
32–35 tednov

Donošeni novorojenčki  
36–41 tednov

Dojenčki  
2–12 mesecev

Malčki  
12–36 mesecev

Predšolski otroci  
3–5 let

Šolski otroci  
6–12 let

Mladostniki  
13–20 let

Kontinuiranost ali diskontinuiranost 
osnovne aktivnosti

diskontinuirana,  
dolga obdobja neaktivnosti

diskontinuirana kontinuirana v budnosti  
in živahnem spanju (REM),  
diskontinuirana  
v mirnem spanju (neREM) 

kontinuirana,  
razen izmenjalnega ritma  
(tracé alternant) v mirnem spanju 
(neREM)

kontinuirana kontinuirana kontinuirana kontinuirana kontinuirana 

Interhemisferna sinhronost kratki, sinhroni izbruhi večinoma nesinhrona aktivnost deloma sinhrona aktivnost,  
zlasti okcipitalno  

še vedno manjše asinhronije brez prisotne asinhronije brez prisotne asinhronije brez prisotne asinhronije brez prisotne asinhronije brez prisotne asinhronije

Razlikovanje budnosti in spanja ne ne budnost je mogoče ločiti od spanja 
v 32. tednu, kasneje se lahko ločita 
še živahno in mirno spanje

da,
jasno ločena tudi živahno (REM) 
in mirno (neREM)spanje

da da da da da

Zadajšnji osnovni ritem alfa ne ne ne ne začetek pri 3–4 mesecih,  
s frekvenco 4 Hz,  
pri 12 mesecih 6 Hz

frekvenca narašča  
od 5 Hz do 8 Hz  
(redko 9 Hz)

frekvenca narašča  
od 6–8 Hz in do 7–9 Hz

10 Hz pri starosti 10 let povprečno 10 Hz

Počasna aktivnost v budnosti izbruhi zelo počasne 
visokoamplitudne aktivnosti
(vigilance ni mogoče določiti)

prevladuje zelo počasna aktivnost 
(poudarjena  zadaj)

počasna (delta) aktivnost;  
najvišje amplitude okcipitalno

počasna (delta) aktivnost;  
večinoma zmerno visokih 
amplitud

izrazita izrazita lahko med ritmom alfa spremenljiv delež  
zadajšnje počasne aktivnosti,  
mešane z ritmom alfa

zadajšnja počasna aktivnost izginja

Temporalna theta prisotna in narašča izrazita (včasih zelo ostra) v upadanju in izginja izginja ali je ni ne ne ne ne ne

Okcipitalna theta izrazita v upadanju v upadanju ne ne ne ne ne ne

Hitra aktivnost v budnosti zelo malo aktivnosti beta obilica krtačk delta 
(16 Hz)

obilica krtačk delta  
(16-20 Hz)

izginjanje krtačk delta,  
redka hitra aktivnost

zelo zmerna večinoma zmerna večinoma zmerna večinoma zmerna zmerna,  
razen pri nizko amplitudnem EEG

Nizka amplituda dolga obdobja neaktivnosti dolga obdobja neaktivnosti,  
večinoma nesinhrona

nizko amplitudni posnetek  
sumljiv za hudo možgansko okvaro

zelo nizko amplituden posnetek  
znak hude možganske okvare –  
slaba prognoza

redko,  
ponavadi nenormalna

redko,  
ponavadi nenormalna

redko,  
ponavadi nenormalna

redkokdaj,  
različica normalnega

redko,  
pogosteje ob koncu  
mladostniškega obdobja,  
različica normalnega

Poglobljeno dihanje  
(hiperventilacija)

ni izvedljivo ni izvedljivo ni izvedljivo ni izvedljivo ni izvedljivo večinoma ni izvedljivo 
(jok!)

pogosto izrazita delta pogosto izrazita delta delta je manj izražena

Draženje z bliski  
(fotostimulacija)

? ? ? redko izziven odgovor  
pri frekvencah bliskov pod 4 Hz 

po 6. mesecu starosti možen 
odgovor pri nizkih frekvencah 
bliskov

pogosto dober odgovor  
pri nizkih frekvencah bliskov

pogosto dober odgovor  
pri nizkih frekvencah bliskov

pogosto dober odgovor,  
posebno pri frekvencah bliskov 
8–16 Hz 

pogosto dober odgovor,  
posebno pri frekvencah bliskov 
8–16 Hz

Dremež neopredeljiv neopredeljiv neopredeljiv neopredeljiv okrog starosti  
6 mesecev ritmična theta

izrazita hipnagogna –  
ritmična theta 
4-6 Hz
ali theta v izbruhih

ritmična theta postopoma izginja  
prevladujejo druge vrste počasne 
aktivnosti

postopoma izpadi aktivnosti alfa  
z več počasne aktivnosti

postopoma izpadi aktivnosti alfa  
ob nizkoamplitudni,   
večinoma počasni aktivnosti

Izmenjalni ritem  
(tracé alternant)

ne ne lahko v mirnem spanju (neREM) v  mirnem spanju (neREM) izgine v 1. mesecu,  
redko v 2. mesecu

ne ne ne ne

Vretena spanja ne ne
(prisotne so krtačke delta)

ne  
(prisotne so krtačke delta)

ne  
(prisotne so krtačke delta)

v 2. mesecu 12–15 Hz,
ostra;
nestalno asimetrična

v 2. letu ostra  
in nestalno asimetrična,  
kasneje simetrična  
s poudarkom nad verteksom

poudrajena  
nad verteksom

poudrajena  
nad verteksom

poudrajena  
nad verteksom

Verteks valovi in kompleks-K ne ne ne ne pojavljati se začnejo pri 2 mesecih, 
večinoma pri 5. mesecih,  
precej veliki, topi

veliki,  
vse ostrejši

veliki,  
z izrazito ostro komponento

veliki,  
z izrazito ostro komponento

ne zelo veliki,  
ostre komponente so manj izrazite

Pozitivni okcipitalni  
ostri valovi spanja (POSTS)

ne ne ne ne ne slabše izraženi slabše izraženi slabše izraženi,  
se postopno razvijajo

pogosto zelo dobro razviti

Počasna in hitra aktivnost v spanju malo počasne aktivnosti,  
visokih amplitud,  
(stadij vigilance ni določljiv)

veliko počasne aktivnosti,  
ki je neredna,  
zelo malo hitre aktivnosti

neredna počasna aktivnost,  
poudarjena okcipitalno

veliko aktivnosti delta in theta,  
kontinuirano v živahnem spanju 

difuzna aktivnost  
0,75–3 Hz s poudarkom zadaj,  
nekaj hitre aktivnosti

izrazita počasna aktivnost zadaj,  
pogosto precej hitre aktivnosti

prevladujoča počasna aktivnost  
z manjšim poudarkom zadaj

difuzna upočasnjenost,  
upadanje amplitude

difuzna upočasnjenost,  
nizke amplitude

Ritmična, frontalna aktivnost theta  
(6–7 Hz)

ne ne ne ne ne redko v 3. letu redko nekoliko pogosteje nekoliko pogosteje,  
a s starostjo upada

Pozitivni trni  
(14 in 6 Hz)

ne ne ne ne ne redki lahko,  
vendar redki

precej pogosti precej pogosti

Ostri valovi, trni nekaj ostre aktivnosti,  
lahko v izbruhih (normalno)

nekaj ostre aktivnosti (normalno) pogosto izraziti ostri valovi ali trni 
(normalno)

ostri valovi čelno so normalni  
(frontalne zareze),  
nenormalni trni so dolgotrajnejši  
in izrazitejši

skoraj vedno nenormalni trni brez napadov:  
večinoma okcipitalni trni  
(blaga nenormalnost)

trni brez napadov:  
večinoma okcipitalni trni,  
tudi rolandični  
(blaga nenormalnost)

trni brez napadov:  
večinoma rolandični trni  
(centro-temporalno)  
ali centralni trni
(blaga do zmerna nenormalnost) 
-  fiziološko:  
okcipitalni trni pri otrocih 
s prirojeno slepoto

benigni rolandični trni,  
ponavadi izginejo pred to starostjo

Laboratorij EEG, KO za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo, Pediatrična klinika, Vrazov trg 1, 1525 Ljubljana  01/5229236  01/ 5229357  david.neubauer@mf.uni-lj.si
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