
  

EEG a evokované 
potenciály
 
 



  

 HISTÓRIA:

Hans Berger, profesor psychiatrie v 
Jene v roku 1929

        



  



  

 Encefalografia - snímanie spontánnej elektrickej 

aktivity z povrchu mozgu. EEG aktivita záleží od veku, 

stavu bdenia, užívania liekov a mnohých iných 

faktorov. EEG dozrieva do 18. - 20. roku života. U 

zdravého človeka v bdelom stave prevláda alfarytmus 

(8 - 12 vĺn za sekundu = Hz) s maximom pri snímaní 

nad zadnou časťou hlavy (okcipitálne). Pri otvorení očí 

sa tento rytmus na určitý čas stráca. Rýchla aktivita (13 

a viac Hz) sa označuje ako beta aktivita. Môže byť 

prítomná v norme u zdravého človeka. 



  

  

Spomalenie EEG aktivity sa vyskytuje

abnormálne pri patologických stavoch -

ložiskovo (nádory, ischémia) alebo 

difúzne (napr. demencie). Pri 

ochoreniach mozgu sa objavuje 

thétarytmus (4 - 8 Hz) alebo aj 

deltarytmus (frekvencia menej ako 4 Hz). 

U epileptikov sa môžu vyskytovať typické

grafoelementy - hroty, ostré vlny, 

komplexy hrotu s pomalou vlnou a pod. 



  

  

V spánku sa EEG aktivita výrazne mení

a pomáha určovať spánkové štádia

(hĺbku spánku). Hodnotenie EEG 

vyžaduje skúsenosti i keď počítačové

hodnotenie umožňuje aj grafické

znázornenie EEG aktivity (mapovanie

EEG). 



  

  

Vzhľadom na krátku dĺžku záznamu sa 

nemusia abnormality v EEG zachytiť za

štandardných podmienok. V 

indikovaných prípadoch sa používa 

dlhodobé monitotovanie EEG (Long Term 

Monitoring - LTM) spolu aj s

monitorovaním EKG (24, 48 alebo i viac 

hodín). EEG vyšetrenie indikuje

najčastejšie neurológ. 



  

  Beta > 13 Hz

Alfa 8 – 13 Hz

Theta 4 – 8 Hz

Delta < 4 Hz



  

 

 



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

• Automatic EEG Interpretation 

• Automatic Detection of EEG Spikes

• Artifacts Elimination in EEG Records 



  



  



  



  



  



  

Holter monitoring solárny



  



  



  



  



  



  



  

Sluchový kmeňový evokovaný 
potenciál (ABEP, BAEP)



  



  



  

Sluchová P 300

• Kognitívne funkcie, 
spracovanie signálu

• Latencia je predĺžená 
najmä u dementných 
pacientov

 

http://www.vertigo-dizziness.com/imgs/cera_mapeado.gif
http://www.vertigo-dizziness.com/imgs/cera_mapeado.gif


  



  

SEP – somatosenzorické 
evokované potenciály

• Stimulácia nervus 
medianus

• Trvá asi 15 ms prenos 
do mozgového kmeňa, 
18 ms do thalamu a 20 
ms do mozgovej kôry 
kontralaterálne



  



  



  



  

SEP nervus tibialis posterior



  



  



  



  

Motorické evokované potenciály



  



  



  



  



  



  



  



  



  

  

 

Využitie evokovaných 
potenciálov

• Sclerosis multiplex
• Borelióza
• Diabetes mellitus
• Neurinóm VIII. Nervu
• Nádory miechy



  

  Motorické evokované 

potenciály – magnetická 

stimulácia motorickej kôry 

a pyramídovej dráhy   



  

 Vlna P300 = kognitívny 

evokovaný potenciál

Poruchy kognitívnych funkcií 

(demencie) 
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