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Miksi KNF-hoitajan tulee tuntea EEG:n 
normaalikehitys?

• EEG tehdään ohjeistuksen mukaan hieman muokkautuen eri-ikäisillä

• MUTTA EEG ei ole valokuva staattisesta maisemasta vaan dynamiikkaa 
kuvaava tutkimus, tutkimuksen anti riippuu täysin siitä mitä siinä 
saadaan kiinni -> hoitajan reagointi eri löydöksiin ja tilanteisiin

• Taustan arviointi on tärkeä osa EEG-lausuntoa
• Väsyneenä silmien sulkeminen on aivan eri asia kuin virkeänä
• Hitaan toiminnan määrä, normaalirytmien esilletulo riippuu vireydentilasta

• Tietyt taustasta poikkeavat aallot kuuluvat normaalikehitykseen eri vaiheissa
• Mihin aalto/aaltosarja liittyy? Onko riskinä potilaan kouristaminen?



Valvetaustan arviointi

• Takaosien rytmisen toiminnan taajuus, amplitudi, esiintulo
• virkeässä valveessa

• silmien sulkeminen ja siitä torkahtaminen ei mahdollista taustan arviointia!

• Muut taajuudet
• hidasjaksoinen toiminta

• betatoiminta (lääkkeet, tietyt vaikeat kehitysvammaisuuteen johtavat 
sairaudet)



Silmät auki – kiinni (peitetty) -aktivaatio

• Tärkeä tehdä potilaan ollessa parhaassa mahdollisessa vireydessä ja rentona

• Tarkastelun kohteena on aivojen takaosien näköjärjestelmään liittyvä rytminen toiminta
• tulee esille silmät kiinni laitettaessa, vaimenee silmien avautuessa. 

• Väsyneenä taustarytmi ei tule esiin tai se on normaalia hitaampaa. 
• Myös jännitys vääristää tai jopa estää kokonaan taustarytmin esille tuloa. 

• Liikkeet ja lihasartefakta häiritsevät tulkintaa, samoin elektrodiartefaktaa voi tulla jos 
potilas nojaa päätään ja taka-alueen elektrodeja alustaan
• -> HYVÄ ASENTO

• Tarvittaessa potilasta voi auttaa silmien kiinnipitämisessä 
• painamalla pehmeillä lapuilla kevyesti luomia kiinni tai käyttämällä luomipainoja

• Silmät pidetään kiinni muutaman kymmenen sekuntia ja avataan rauhallisesti kokonaan 
auki 5-10 sekunniksi kunnes ne suljetaan uudelleen. 

• Silmien sulkeminen ja aukaiseminen toistetaan 3 kertaa peräkkäin 
• TAI NIIN KAUAN KUNNES HOITAJA TIETÄÄ, ETTÄ MAHDOLLISIMMAN HYVÄ TAUSTATOIMINTA ON 

SAATU ESILLE. 

• Silmien sulkeutumisen ja avautumisen tulee näkyä videokuvassa.



Kehitys: takaosien rytmisen toiminnan nopeutuminen

• Vastasyntyneellä ei ole takaosien rytmistä toimintaa
• silmien peittoa ei testata, mutta hoitajan on hyvä merkitä onko lapsi SA vai SK

• suuri apu on, jos hoitaja merkitsee koska lapsi nukkuu -> REM-unen ja valveen erottaminen 
toisistaan on haastavaa

• pienet vauvat voivat hyvin nukkua silmät auki

• 3kk-1v 5-6 j/s

• 2v 7 j/s

• 3v 8 j/s

• kouluiästä eteenpäin yleensä yli 8.5 j/s



Takaosien

rytminen toiminta

Valvetausta muut

Vs-2kk Ei tule esille Jatkuva toiminta

2-3 kk 3-4 j/s Jatkuva toiminta

4-6 kk 4-5 j/s Myyrytmi voi tulla esille

Runsaasti hidasta

6-12 kk 5-6 j/s Myyrytmi 6-7 j/s

Runsaasti hidasta

1-2 v > 6 j/s Myyrytmi 6-7 j/s

Runsaasti hidasta

2-3 v > 7 j/s Myyrytmi yli 8 j/s

Runsaasti hidasta

3-6 v > 8 j/s Myyrytmi yli 8 j/s

Runsaasti hidasta

Nuoruuden delta

7 v -> > 8,5 j/s (>8 j/s) Myyrytmi yli 8 j/s

Nuoruuden delta

Aikuiset > 8,5 j/s (>8 j/s) Myyrytmi heikosti esille

Nopea betavariantti

Vanhukset > 8,5 j/s (>8 j/s) Myyrytmi heikosti esille

Nopea betavariantti

Thetaa



MIKSI VIRKEÄ VALVE? Esimerkki 2,5v lapsi

765-09L



Kyseessä 2 v 8 kk ikäinen tyttö, jolla kuukausi sitten kuumeinen, pitkittynyt kouristuskohtaus -> teho-osastohoito
p.k. uni-eeg-kontrolli pitkittyneen, tehohoitoa vaatineen kouristuksen vuoksi.

ELE10-848



Mitä jos virkeässä valveessa ei saa silmiä 
peitettyä?
• Epätäydellinen rekisteröinti



Tausta poikkeava = yleishäiriö

• Takaosien rytmisen toiminnan hitaus

• Lisääntynyt hidasaaltotoiminta

• Lisääntynyt betatoiminnan määrä 

• Epäspesifinen löydös, voi olla krooninen tai akuutti 
• Osalla kehitysvammaisista, aivojen yleistaudeissa
• akuutisti: postiktaalitila, lääkitys, elektrolyyttihäiriöt, enkefaliitti, metabolinen enkefalopatia

• Voi vaikuttaa myös epilepsialuokitteluun
• esim. vilkkuvaloherkkyys, yleistyneen epilepsian löydökset

• poikkeava tausta -> EPM1?
• normaali tausta -> JME?



Silmien sulkemisen aiheuttamat kohtaukset / 
purkaukset
• Silmien sulkeminen voi aiheuttaa lyhytkestoisen yleistyneen 

purkauksen, johon voi liittyä silmäluomimyoklonia
• jos epäily herää, pitäisi testata hyvässä valaistuksessa video kohdennettuna 

kasvoihin/silmiin (hämärä huone ja video koko potilaasta -> ei pysty 
arvioimaan)

• Silmien sulkeminen voi aiheuttaa purkauksen, joka jatkuu 
pitkäkestoisesti silmien ollessa suljettuna, mutta vaimenee silmien 
avaamiselle

• Erikoistapauksissa voi testata tulee samalla tavalla pimeässä ja 
valoisassa



15v –silmien sulkeminen aikaansaa purkauksia



sama 15v potilas -vilkkuvaloherkkä



Silmien peittämisen yllättävät sivuvaikutukset

• 1v 4kk poika

FLE13-879









Silmien peittämisen yllättävät sivuvaikutukset

• 1v 4kk poika

FLE13-879









Hidasaaltotoiminta eri ikäkausina

• 1-6v tyypillisesti myös runsaasti hidasta toimintaa 

• Nuoruuden delta-aaltoja ad 14v (-20v)

• Aikuisilla kaikki toiminta vaimeampaa kuin lapsilla

• Ikääntyessä thetatoimintaa



Takaosien nuoruuden delta –vaimenee silmien avaamiselle, ei tule esille unessa



4v

Muita valveen normaaleja ilmiöitä: Lambda-aallot takaosissa katseluun liittyen

• liittyvät silmänliikkeisiin, katseluun
• takaosien tyypillisen muotoisia aaltoja
• ei tule esille silmät kiinni ja unessa



Muita valveen normaaleja ilmiöitä: mitä rytmistä toimintaa silmien ollessa auki?



Myyrytmi on sensomotorisen kuoren rytmistä lepotoimintaa

• vaimenee vastakkaisen käden liikkeelle 
tai nyrkistämiselle

• erityisesti lapsilla esille EEG:ssa
• on myös aikuisilla, mutta ei tule niin 

hyvin esille kuin lapsilla



Polikliiniset EEG-tutkimukset

• Valve-EEG
• Aikuisilla usein ensitutkimus
• Lapsilla harvinainen

• Uni-EEG
• Aikuisten jatkotutkimus
• Tavallisin lasten tutkimus
• Sisältää sekä VALVETTA että UNTA

• virkeä valve taustatoiminnan ja paikallishäiriöiden arvioimiseksi
• väsymys, torke ja kevyt uni: lisää epileptiformisten ilmiöiden määrää, voi korostaa 

paikallislöydöstä
• N1-N2-uni: uni-ilmiöt taustatoiminnan arvioimiseen



Normaali unenkehitys

• Unisukkulat 3kk mennessä (voi olla jo CA45)

• Vertex-aallot 5-6 kk

• K-kompleksit 6-8 kk

Unessa

Vs-2kk Vauvojen uni-vaiheet 

-> spindelit joskus CA46

2-3 kk Spindelit

4-6 kk Spindelit

Vertex-aallot

6-12 kk Spindelit

Vertex-aallot

K-kompleksit

Torkepurskeet

1-2 v Spindelit

Vertex-aallot

K-kompleksit

Torkepurskeet

Unibeta voimakkaimmillaan

2-3 v Spindelit

Vertex-aallot

K-kompleksit

Torkepurskeet voimakkaimmillaan

Havahtumisreaktio

3-6 v Spindelit

Vertex-aallot

K-kompleksit

Torkepurskeet voimakkaimmillaan

Havahtumisreaktio

7 v -> Spindelit

Vertex-aallot

K-kompleksit

Torkepurskeita joskus esille 

Aikuiset Spindelit

Vertex-aallot

K-kompleksit

Vanhukset Spindelit

Vertex-aallot

K-kompleksit



Spindelit 3 kk vanhalla: pitkäkestoisia, saman- ja eriaikaisia 



Spindelit 3 kk vanhalla: myös lyhytkestoisia, saman- ja eriaikaisia 



”Aikuismaiset spindelit” 12kk-ikäisellä   ->



… seuraava sivu ? 



Spindelit: frontaaliset spindelit hitaampifrekventtisiä kuin sentraaliset 

12kk



Vertex-aallot N1-unessa: esille 5-6 kk iässä



K-kompleksit N2-unessa: esille 6-8 kk iässä



Unenaikaisia kehitykseen liittyviä normaali-
ilmiöitä lapsuudessa

• Uni-beta: useimmiten frontosentraalinen 6kk-6v. Huipussaan1-1,5v. 

• Torkepurskeet: 1-6v, jopa 8v: etu- ja keskiosien hidasaaltopurskeet, 
joukossa usein piikkejä.

• Havahtumisreaktio: runsas etuosien tai yleistynyt, usein rytminen 
hidasaaltotoiminta, voi olla varsin voimakas-asteinen ja 
pitkäkestoinen.



12kk nukahtamisvaiheen hidastuminen (hypnagoginen hypersynkronia)



12kk heräämisvaiheen hidasaaltotoiminta (arousal)



4v torkepurske



4v torkepurske



4v torkepurske



4v torkepurske



7v torkepurske



14/6-ilmiö unessa: pieniä ”piikkejä” ja hidasaalto seuraa ->



14/6-ilmiö unessa: keskiarvokytkennässä tyypillinen morfologia



Kuinka paljon unta rekisteröitävä?

• Vastasyntyneellä sekä aktiiviunta (AS, REM) että rauhallista unta (QS)
• AS: hengitys epäsäännöllistä, silmien liikkeitä, pieniä nykinöitä, usein 

”hymyjä”

• QS: vauva liikkumattomana paikoillaan

• Vastasyntyneisyyskauden jälkeen N2-unta siten, että spindelit tulevat 
kunnolla esille
• spindelit tärkeä osa taustan arviointia

• pienet lapset voivat nukahtaa REM-uneen, jolloin N2-unta täytyy odottaa



Mitä jos unta ei saa tarpeeksi?

• Epätäydellinen rekisteröinti
• joskus riittävä

• Mutta
• tutkimus on perheelle varsin invasiivinen, jos joudutaan toistamaan on se 

usein iso urakka monelle ihmiselle



Kuka on ”vastasyntynyt” KNF:ssä?

• Konseptioiältään (CA) alle 46-viikkoinen lapsi

• Keskosista, tehohoitopotilaista kotona olleisiin 
ad kuukauden ikäisiin terveisiin lapsiin
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Tekninen toteutus

• Yleensä päivystystutkimus

• Elektrodien määrä
• 10-20-järjestelmä 

• OIKEANKOKOINEN myssy tai yksittäiset elektrodit (tippa usein päässä)

• Polygrafiakanavat
• EKG, EOG, EMG, hengitysvyö, pietso liikeanturina 

• tarvittaessa saturaatiomittaus (jos apneoita)

• Tutkimuksen pituus vähintään 60min
• tästä ei voi tinkiä

• vaatimuksena AS, QS (valvettakin suositeltavaa, mutta vähiten tärkeä)

• tutkimukseen varataan 1,5-3h (käytännössä kuluu 2-4h)



EEG:n perusteella voi päätellä vauvan iän 
2 viikon tarkkuuden
• Eri kehitysvaiheiden löydökset: tausta ja transientit

• Keskosuuden epäjatkuva toiminta muuttuu jatkuvaksi täysiaikaisuuteen mennessä



Täysiaikaisen (CA38-42) vauvan EEG

• Jatkuva

• Synkroninen

• Symmetrinen

• Vireystilat kehittyneet

• Reaktiivinen ärsykkeille

• AW = aktiivinen valve 

• QW = rauhallinen valve

• AS = aktiiviuni

• QS = rauhallinen uni



FFE17-508Valve: vauva rauhallinen, hieman lihasta, paljon silmäliikkeitä42+4



FFE17-50842+4 Liikahdus -> vaimeneminen



FFE17-50842+4

• Valveen jälkeen (ad 3kk ikäiseksi)

• Jatkuva sekafrekventtinen 
toiminta 

• 40-100uv

• REMs

• Epäsäännöllinen hengitys

• Tonus matalampi kuin valveessa

Univaiheet: AS1 = aktiiviuni



FFE17-50842+4

• Rauhallisen unen jälkeen

• Jatkuva sekafrekventtinen 
toiminta 

• 20-50uv

• REMs

• Epäsäännöllinen hengitys

• Tonus matalampi kuin valveessa

Univaiheet: AS2 = aktiiviuni



FFE17-50842+4

• Trace alternant
• CA37 jälkeen
• Purskeet ja vaimeat vaiheet vuorottelevat
• Purskeet synkroniset
• Purskeissa deltaa ja thetaa, frontaalisesti terävämpää
• Purskeiden ja vaimeamman vaiheen kesto 5-6s (ad 8s) 

• High voltage slow wave (HVSW)
• CA38 jälkeen
• 1-3 Hz

• Non-REM

• Säännöllinen hengitys

• Vauva yleensä varsin liikkumaton, tonus matalahko

• Esille n. CA34

Univaiheet: QS = Rauhallinen uni



FFE17-50842+4

Univaiheet: QS = Rauhallinen uni



Vauvojen normaalitransientteja: esimerkiksi frontaaliset terävät aallot

Muita: 
Anterior slow dysrytmia
Rolandinen alfa- ja thetataajuinen toiminta
Okkipitaaliset terävät aallot



FFE17-400

Vauvojen normaali-ilmiöitä: harja-aallot keskosilla (runsaina poikkeavia täysiaikaisilla)



FFE17-400Mikä univaihe?



Univaiheiden kehitys

• CA44
• QS pääosin hidasaaltounta

• CA48
• QS TA minimaalinen, pääosin hidasta korkea-amplitudista toimintaa

• Spindelit



Hoitajan huomiot (lyhyesti ja ytimekkäästi)
• Tutkimuksen tekniset yksityiskohdat ja yleinen onnistuminen

• Mahdolliset artefaktat ja niiden korjaamiseksi tehdyt toimenpiteet

• Potilaan tajunnantaso / vireystila (mainitaan mahd. edeltävä valvominen/valvotus)

• Tutkimustuloksiin mahdollisesti vaikuttava lääkitys (erit. keskushermostolääkkeet)

• Kliiniset oireet rekisteröinnin aikana
• pyritään myös selvittämään vastaako kohtaus/oire potilaan aiempia kohtauksia/oireita 
• erityisesti lasten saattajilta kysytään aina oliko rekisteröinnin aikana tullut kohtausoire 

tutkittava oire

• Muut tapahtumat (esim. lääkkeen anto) rekisteröinnin aikana

• Käytetyt aktivaatiomenetelmät
• Mikäli aktivaatiomenetelmää ei käytetä, mainitaan tälle syy
• Mikäli aktivaatioissa tulee oireita, kuvataan ne. 

• Potilaan ikä, vastasyntyneiltä (konseptioikä alle 46 viikkoa) kirjataan sekä raskauden 
kesto (GA viikot+päivät) että konseptioikä (CA viikot+päivät).



EEG –toteutuksesta tulkintaan

• Lähete –ajatus takana: mihin kysymykseen EEG:lla vastataan?

• Tutkimuksen tekeminen –ajatus takana

-> tutkimus muokkautuu tilanteen mukaan

• Vastaus –ajatus takana: mihin kysymykseen EEG:lla vastataan?

-> vastaus täysin riippuvainen onnistuneesta tutkimuksesta! 



Tavoitteet korkealla :)  Kiitos!


