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...... Introduktion.

......

Elektroencefalografi (EEG) är en metod att undersöka de spänningar som uppstår när hjärnans nervceller avfyrar signaler, så kallade aktionspotentialer. Man
utnyttjar att hjärnaktivitet ger upphov till små växelspänningar som man via elektroder på huvudet fångar upp o registrerar. Den första EEG-undersökningen
på en människa utfördes av tysken Hans Berger år 1924 med hjälp av elektroder som do var för stora för att man skulle kunna undersöka en precist bestämd del
av hjärnan.[1] Tekniken har förstås utvelats sedan dess.

EEG-elektroder, foto av Janne Moren[2]
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......Teknik.

......

Antalet elektroder som används vid en EEG-undersökning kan variera,
men oa använder man runt 20 styen som fästs på huvudet enligt e
standardiserat system. Manmäter sedan spänningen mellan elektroderna.
Dessa spänningar jämförs sedan på olika sä, där de vanligaste är:
Bipolärt montage, då man mäter skillnaden mellan närliggande

elektroder. På så sä får man många mätkanaler som innehåller
data för skillnaden mellan de olika elektroderna.[3]

Referensmätning, vid vilken man väljer en specifik elektrod o refererar
resterande elektroder till denna. Det är fördelaktigt a ha en
elektrod som inte nås av så många spänningar som referens.[3]

I sällsynta fall kan man även placera elektroderna på insidan av
huvudet.[4] Trots a de spänningar en elektrod uppfaar är orsakade av
upp till en miljard neuroner i hjärnan är de myet små, i storleksordning-
en några µV. Därför behöver de förstärkas innan de behandlas vidare o
ritas ut som kurvor på e papper eller en datorskärm. Kurvorna, en för
varje kanal, kallas elektroencefalogram.[1, 4, 5] Det finns e antal olika
sorters vågor som man analyserar, vilka skiljer sig i frekvens o ampli-
tud. Utifrån sin frekvens delas vågorna in i alfa-, beta-, gamma-, delta-
o thetavågor. De olika typerna av vågor, o kombinationer av dem,
motsvarar i grova drag olika tillstånd i hjärnan, såsom vakenhet, sömn
eller koma.[4]
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Alfa-vågor, bild av Hugo Gamboa[6]

A tolka e elektroencefalogram är ingen lä uppgi, utan kräver stor erfarenhet o kun-
skap, o för a göra det läare har man kategoriserat vågorna eer deras frekvens o
amplitud. Några av de olika vågtyperna är:
Alfavågor -mellanstora vågor som har frekvensen 8-13 Hz, som oa kan observeras i

vaket, avslappnat tillstånd i de delar av hjärnan som kallas parietala o occipitala.
Betavågor - ganska små vågor med 13-30 Hz i frekvens, som observeras vid vaket tillstånd,

främst i frontala områden av hjärnan, men även i andra under intensivt mentalt
arbete.

Gammavågor - vågor med låg amplitud o 30-100 Hz i frekvens. Dessa hiar man oa i de
främre parietala delarna av hjärnan, främst då intry tas in från flera olika sinnen
samtidigt.

Deltavågor - vågor med hög amplitud, upp till 4 Hz i frekvens, observeras hos vuxna under
djupare sömnstadier, främst frontalt.

etavågor - vågor med hög amplitud o 4-8 Hz i frekvens, uppträder oa i de delar av
hjärnan som inte används aktivt för tillfället samt under dåsighet o läare
sömnstadier.

Man kan oså hia så kallade artefakter, som är områden på EEG:n vars utseende stier
ut från resten, o vars ursprung inte är hjärnans aktivitet.[7, 8, 9]
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......
Tillämpning
.
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En vanlig användning av EEG är i utredningar angående epilepsi. Epilepsianfall utgår oa
från e speciellt område i hjärnan som kallas epileptiskt fokus o som kan sia på olika
ställen hos olika patienter. För a lindra eller bota epilepsi opererar man ibland bort ur-
sprungsområdet till epilepsin. För a mer precist kunna bestämma epilepsins ursprung kan
man använda sig av EEG. När man genomför en EEG-undersökning på patienten kan man
hia ensamma skarpa vågor eller pikar med stor amplitud. Dessa kan då vara det epileptis-
ka fokuset. Man kan göra om EEG:n med modifierad position hos elektroderna för a ännu
precisare kunna hia ursprunget, så a man sedan kan operera bort det.[7]
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Mindball är en av de många produkter som använder sig av EEG. Det är e spel som spelas
av två personer o där målet är a förflya en boll till motståndarens sida. Bollen kontrol-
leras av spelarna med hjälp av en EEG-maskin som dessa är uppkopplade mot.[10] För a
flya bollen krävs det a man producerar alfa- o thetavågor, vilka uppkommer då man är
avslappnad.[11] Mindball produceras av Interactive Productline IP AB som oså tillverkar
andra liknande produkter. Företaget grundades 2003, samma år som de släppte Mindball.[12]

E parti mindball, foto av Miguel Librero[13]
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