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Miksi aktivaatioita?

• Taustatoiminnan arvioiminen

• Normaalien ja epileptiformisten ilmiöiden erottaminen

• Epileptiformisen toiminnan provosoiminen -> EEG:n diagnostinen 
herkkyys paranee

• Kohtausten provosoiminen -> tietyissä tilanteissä varma diagnoosi
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Aktivaatiomenetelmät polikliinisessä EEG:ssä

• SA – SK
• Taustatoiminnan arviointi
• Joissain epilepsioissa silmien sulkeminen voi provosoida purkauksia

• Vilkkuvalo
• Vilkkuvaloherkkyyden määrittäminen
• Mahdollisten epilepsiakohtausten provosointi

• Hyperventilaatio
• Mahdollisten epilepsiakohtausten provosointi
• (Paikallishäiriön korostuminen / piikkien lisääntyminen)

• Muut oireita provosoivat tekijät



Vilkkuvalo

• Aktivaatiomenetelmä potilaille, joilla epäillään epilepsiaa tai on 
tunnettu epilepsia
• Diagnoosi

• Vilkkuvaloherkkyyden määrittäminen

• Mahdollisten epilepsiakohtausten provosointi

• Hoidon tehon monitorointi
• Antiepileptien teho

• Testataan 1-60 Hz
• Jos käytössä olisi vain 18 Hz, n. 15% fotosensitiivisistä jäisi huomaamatta

• Progressiivisissa myoklonusepilepsioissa herkkyys nimenomaan 1-2 Hz



Normaalireaktiot vilkkuvaloaktivaatiossa

• ”Ohjautumisreaktio” = visuaaliset vasteet vilkun taajuudella
• Voi olla asymmetrinen
• Voimakkain ohjautumistaajuus riippuu iästä (hitaampi nuoremmilla)

• Fotomyogeeninen eli fotomyokloninen vaste
• Normaali, harvinainen reaktio
• Luomien, kasvojen ja joskus jopa raajojen nykivät liikkeet ilman EEG-purkausta

• EEG:ssa lihasartefakta, joka voi muistuttaa frontaalisesti painottuvaa piikki-
hidasaaltopurkausta

• Nykinän taajuuden riippuvuus vilkun taajuudesta (sama tai subharmoninen taajuus)
• Loppuu vilkun loppuessa
• Ei tajunnan muutosta



10v tyttö, perusterve, epäselvä tajuttomuus





Katselee –sakadeja ja lambdaa



Poikkeava purkaus vilkkuvalossa

• Leviävä (takaosista eteen) tai yleistynyt purkaus
• 70-77%:lla on epilepsia 

• KNF-oppikirja = fotokonvulsiivinen vaste

• Paikallinen, okkipitaalisia piikkejä
• Bilateraalinen, okkipitaalinen vaste -> harvoin epilepsia

• Purkauksia aiheuttavien vilkkuvalotaajuuksien määrittely: riskit
• Korkeammille taajuuksille (10-30 Hz) herkät voivat reagoida TV:lle etc



Nouseva vilkku: purkaus 8 Hz vilkkutaajuudella



Laskeva vilkku: purkaus 40 Hz vilkkutaajuudella

Potilas on vilkkuvaloherkkä taajuuksilla 8 – 40 Hz



Oliko oikeasti purkaus? Voiko toistaa?

• Voi toistaa saman taajuuden 10s päästä

• Toistettu stimulaatio ei välttämättä tuota purkausta uudestaan
• habituaatio?

• henkilön sisäiset tekijät?



Mitä kohtauksia vilkkuvaloaktivaatio voi provosoida?

• Myoklonisia
• Poissaolokohtauksia
• Yleistyneitä tooniskloonisia
• Okkipitaalisia (idiopaattisessa okkipitaalilohkoepilepsiassa ja 

paikallisalkuisissa epilepsioissa)
• Motorisia 

• Potilaat eivät välttämättä itse havaitse myoklonioita, 
poissaolokohtauksia tai pieniä motorisia

-> Potilasta pitää tarkkailla kohtausoireiden varalta + video



Mitä hoitajan pitää tietää ennen vilkkua?

• Vilkkuvalossa on yleistyneen toonis-kloonisen kohtauksen riski – SITÄ EI HALUTA PROVOSOIDA
-> Potilaan ja mukana olevan henkilön täytyy olla tietoisia vilkusta

• emme halua provosoida kohtausta myöskään saattajalle, jonka EEG:ta emme edes monitoroi!

• Mikäli yleistynyt tai yleistyvä piikkihidasaaltopurkaus -> vilkku pysäytetään 2s kuluttua

• Ikä: 10-20v herkimpiä

• Onko TV, auringonvalo, tietokoneet aiheuttaneet kohtauksia?
• Tutkittavalle tai perheenjäsenelle 

• Todennäköisemmin tulee vaste vilkkuvalolle

• Onko antiepileptiä?
• antiepileptit vähentävät kohtausriskiä

• Onko unideprivoitu?
• fotosensitiivisyys kasvaa

• Onko lääkitysmuutoksia juuri ennen EEG:ta?
• lääkityksen tuore vähennys/lopetus lisäävät riskiä



Vilkkuvaloaktivaatiota ei tehdä (HUS-ohje):

• Raskaus (tehdään kuitenkin, jos erikseen pyydetty).

• Anamneesissa on tuore (alle 12 kk) aivotapahtuma tai – leikkaus

• Mustuaiset on laajennettu laajentavilla silmätipoilla

• Silmälääkäri on kieltänyt kirkkaat valot

Ei lisähyötyä

• yli 60-vuotiaat, alle 1.5-vuotiaat

Potilaan päätös

• Vilkkuvaloaktivaatiota ei tehdä, jos potilas kokee voimakasta pelkoa sitä kohtaan
• tällöin kuitenkin informoidaan asiasta hoitavaa lääkäriä hyvissä ajoin niin, että lääkärillä on mahdollisuus vielä 

keskustella asiasta potilaan kanssa tutkimuksen aikana

• Vilkkuvalo voi provosoida migreenikohtauksen. Jos potilas saa herkästi migreenikohtauksia, 
keskustellaan lääkärin kanssa voidaanko vilkkuvaloaktivaatio jättää tekemättä.



• Hapen määrä veressä nousee ja hiilidioksidin määrä laskee. 

• Muutos aiheuttaa normaalisti EEG:hen hidasaaltovasteen. 
• Voimakkain n. 10-v lapsilla. 

• Normaalisti hidasaaltovaste häviää 2 min sisällä HV:n lopettamisesta

• Saattaa provosoida EEG:hen piikkejä, purkauksia, epilepsiaa sairastavalle 
kohtaustuntemuksia tai kliinisiä kohtauksia 
• erityisesti yleistyneissä epilepsioissa

• erityisesti tyypillisiä poissaolokohtauksia
• Jos 5 min HV:ssä hyvä suoritus ja hidastumisvaste, mutta ei poissaolokohtauksia -> 

poissaolokohtausepilepsia on poissuljettu (tai hyvässä hoitotasapainossa, jos todettu 
aiemmin) 

Hyperventilaatio (HV) = syväänhengittäminen



Valmistautuminen hyperventilaatioon

• Etukäteen valmistautuminen tarpeen erityisesti, jos 
kysymyksenasetteluna on poissaolokohtaukset
• Muistisanojen/nimeämisen harjoittelu ennen hyperventilaatiota

• Mieti valmiiksi eri muistisanat hyperventilaation aikana 
käytettäväksi kuin mitä käytettiin harjoittelussa

• Kuvakortit käden ulottuville

• Kerro potilaalle etukäteään, että hyvin tehty HV aiheuttaa 
usein pyörryttävää oloa tai kihelmöinnin tunnetta raajoissa
ja tämä on normaalia

Muista sana 
kissa!

HV:n aikana annan 
muistisanan 

aurinko



Kohtaus HV:n aikana

• Seuraa, tuleeko EEG:hen normaalin hidasaaltovasteen lisäksi purkaus
• Tyypillisissä poissaolokohtauksissa tasafrekventtinen (3 Hz), yleistynyt, 

suuriamplitudinen 

• Potilaan ko-operaation salliessa, voi potilasta pyytää hyperventiloimaan silmät 
kiinni -> herkemmin purkauksia

• Jos ilmaantuu epileptinen purkaus, aloita testaus 
• muistisana (muista kysyä jälkikäteen ja kommentoi videolle menikö oikein!)

• kuvien tai esineiden nimeäminen



9-vuotias poika, koulussa pysähtymis-/poissaolo tilanteita







8 v 10 kk ikäinen poika, kehitysviivästymää ja epäily poissaolokohtauksista



Hyperventilaatiota ei tehdä:

• heikko ko-operaatio (esim. alentunut yleistila)
• tuore (<12 kk) aivoverenkierto-ongelma (esim. TIA, aivoverenvuoto, 

aivoinfarkti, aivojen vaskuliitti tai epäily)
• tuore (<12 kk) aivovamma tai aivoleikkaus
• tuore (<12 kk) sydäninfarkti tai sydänleikkaus vaikea keuhko- tai 

sydänsairaus
• raskaus
• Moya-Moya-tauti
• sirppisoluanemia
• jos potilaalta on kielletty hyperventilaatio
• yli 30v-ikä (ei lisähyötyä, HUS ohje)



Muut aktivaatiot

• Mitä tahansa, mikä provosoi tutkittavaa oiretta.



3 v ikäinen poika. Kohtauksellisia oireita kylpiessä ja syötettäessä.





Potilastapaus, tyttö 10 v (FLE17-1105)

• Perusterve

• EEG:n indikaatio: elämän ensimmäinen kohtaus
• Äiti kuuli aamulla rysähdyksen keittiöstä, tyttö lattialla

• Kouristanut kaikilla raajoilla symmetrisesti

• Kesto n. 1 min -> 10 min ajan veltto ja unelias -> vironnut, ambulanssilla 
päivystykseen, kotiutui hyvävointisena 6 h seurannan jälkeen

• EEG polikliinisesti: unideprivoitu, ei lääkitystä


