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CUM INTERPRETăM O ELECTROENCEFALOGRAMă?

hOw DO wE INTERPRET AN EEG?

Dana Craiu1

REzUMAT

Articolul este o punere la punct succintă a modalităţii de prezentare sistematică a unei electroencefalograme (EEG) la examen, 
dorind în acest fel să vină în sprijinul rezidenţilor şi medicilor care doresc să dobandească competenţă EEG. Este descrisă mo-
dalitatea teoretică de prezentare a interpretarii EEG şi sunt oferite cateva exemple.
Cuvinte cheie: electroencefalogramă, EEG, interpretare.

ABSTRACT

Summary : This article describes how to systematically present the electroencephalogram interpretation bulletin. It offers a 
model to residents and physicians wanting to participate in examinations involving EEG interpretation. A theoretical model of 
EEG interpretation and a few examples are presented.
Key words: electroencephalogram, EEG, interpretation.
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INTRODUCERE

În practica neuropediatrică suntem nevoiţi zil-
nic să interpretăm electroencefalograme. Medicii cu 
experienţă îndelungată au nevoie să parcurgă uneori 
numai o dată traseul electroencefalografic şi, corelân-
du-l cu datele clinice, se pot orienta imediat în privinţa 
diagnosticului. Totuşi, în practica clinică, pentru a putea 
compara electroencefalograme efectuate în dinamică, 
pentru completarea foilor de observaţie, documente 
medico-legale şi de asemenea la examenele de grad sau 
promovare, este necesar să interpretăm electroencefa-
logramele după un anumit tipic, întotdeauna acelaşi, de 
preferat care să respecte standardele internaţionale.

Acest text prezintă o modalitate de interpretare a 
electroencefalogramei sub formă de schemă şi câteva 
exemplificări.

Modalitatea teoretică de întocmire a buletinului 
de interpretare EEG.

Se vor atinge următoarele puncte (Tabelul I):

Tabelul I: Modalitatea de întocmire a buletinului EEG.

a. Analiza activităţii electrice spontane
- traseu de fond
- anomalii spontane

b.  Analiza activităţii electrice activate, adică  
descrierea efectului metodelor de activare 
(DO/IO, HV, SLI, D/I pumn, zgomot) asupra:
- traseului de fond
- modificărilor anormale
- declanşării de noi modificări

c.  Analiza somnului (dacă există):  
stadii, elemente normale, anomalii

d. Descrierea artefactelor
e.  Concluzii (într-o frază se rezumă  

descrierea de mai sus)
f. Suspiciuni diagnostice
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a. Analiza activităţii electrice spontane

Se va descrie traseul de fond în repaus, menţionând 
ritmurile care apar, frecvenţa lor, morfologia, amplitu-
dinea, topografia, reactivitatea. De asemenea, trebuie 
descrise anomaliile apărute în mod spontan pe tra-
seu - modificări epileptiforme, cu caracteristicile de 
formă, amplitudine, eventual reactivitate, schimbări 
bruşte de amplitudine, frecvenţă.

b. Analiza activităţii electrice activate 

Descrierea efectului metodelor de activare (DO/
IO, HV, SLI, D/I pumn, zgomot) asupra:

traseului de fond
modificărilor anormale
declanşării de noi modificări

c. Analiza somnului (dacă există): stadii, elemente 
normale, anomalii

d. Descrierea artefactelor

e.  Concluzii 

(într-o frază se rezumă descrierea de mai sus)

f. Suspiciuni diagnostice

Câteva exemple:

1. T.S., sex masculin, 13 ani

Fig. 1. Pacient TS, sex masculin, EEG în veghe, traseu spontan

-
-
-

Fig. 2.  Aceeaşi imagine, cu o amplitudine mai mică pentru 
analizarea mai uşoară a elementelor

Traseu de fond normal, cu ritm alfa 12 c/s în 
derivaţiile posterioare, modulat în fusuri, reactiv la 
deschiderea ochilor, cu amplitudinea cuprinsă între  
60 şi 100 microvolţi, beta frontal de mică amplitudine 
(aproximativ 5 microvolţi), frecvenţe mixte – alfa, beta 
şi teta slab reprezentat în derivaţiile temporo-parietale. 

La proba de hiperventilaţie, traseul de fond devine 
amplu şi lent, iniţial în banda teta, ulterior în banda 
delta. 

Spontan (fig. 1 şi 2) şi la hiperventilaţie apar 
descărcări de complexe vârf-undă cu distribuţie 
bilaterală, simetrice, sincrone, cu frecvenţă de 3 c/s, cu 
amplitudine maximă în derivaţiile anterioare, cu debut 
şi sfârşit brusc, având o durată cuprinsă între 7 şi 12 
secunde. 

Stimularea luminoasă intermitentă nu modifică traseul.
Pe traseu se descriu artefacte de clipit în derivaţiile 

frontale, bilateral, de deschiderea şi închiderea ochilor, 
cu aceeaşi localizare, de mişcare a capului, în special în 
cursul hiperventilaţiei şi artefacte musculare.

Concluzii: traseu de fond normal cu descărcări bi-
laterale, simetrice, sincrone de CVU 3 c/s sugerând 
crize epileptice.

Suspiciune diagnostică: crize absenţe în cadrul unei 
Epilepsii absenţe juvenile (cel mai probabil diagnostic, 
dată fiind vârsta),  Epilepsia absenţă tipică a copilului 
(mai puţin probabil), sau crize focale frontale cu intrare 
rapidă în circuitul cortico-talamo-cortical, cu punct de 
plecare frontal şi cu aspect EEG de absenţe tipice.
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2. R.R., sex masculin, 7 ani

Traseu de fond normal, cu ritm alfa 10 c/s în 
derivaţiile posterioare, modulat în fusuri, reactiv la 
deschiderea ochilor, cu amplitudinea cuprinsă între 
50 şi 70 microvolţi, beta frontal de mică amplitudine 
(aproximativ 5 microvolţi), frecvenţe mixte – alfa, 
beta hipovoltat şi teta slab reprezentat în derivaţiile 
temporo-parietale. 

La proba de hiperventilaţie, traseul de fond devine 
amplu şi lent, iniţial în banda teta, ulterior în banda 
delta luând formă de hipersincronism lent fiziologic. 
Acest aspect dispare după primul minut după înceta-
rea hiperventilaţiei.

Spontan şi la hiperventilaţie apar descărcări de 
vârfuri bifazice izolate, cu componentă pozitivă având 
amplitudinea cea mai mare, cu amplitudine maximă 
centro-temporal dreapta (până la 160 microvolţi)  
(fig. 3.).

Fig. 3.  Pacientul RR, sex masculin, 7ani, EEG în veghe, traseu 
spontan

Stimularea luminoasă intermitantă nu modifică  
traseul.

Pe traseu se descriu artefacte de clipit în derivaţiile 
frontale, bilateral, de deschiderea şi închiderea ochilor, 
cu aceeaşi localizare, de mişcare a capului, în special în 
cursul hiperventilaţiei şi artefacte musculare.

Concluzii: traseu de fond normal cu descărcări in-
tercritice focale de vârfuri centro-temporale drepte.

Suspiciune diagnostică: epilepsie focală stângă, as-
pectul vârfurilor sugerând epilepsie parţială Rolandică 
(Epilepsie cu vârfuri centro-temporale). Se pot discuta 
şi alte etiologii cu argumente pro şi contra, din punct 
de vedere al aspectului EEG.

3. I.B., sex masculin, 9 ani

Traseu de fond normo-hipovoltat, neregulat, cu 
ritm alfa în derivaţiile posterioare foarte sărac re-
prezentat, nemodulat în fusuri şi mixat cu frecvenţe 
lente – teta, delta si rapide – beta. Frecvenţe beta di-
fuz repartizate, în derivaţiile fronto-centrale de mică 
amplitudine. Frecvenţe teta temporo-parietal. Nu 
s-au efectuat probe de stimulare pentru a evidenţia 
reactivitatea ritmului de fond: hiperventilaţie sau 
stimularea luminoasă intermitentă. 

Spontan (fig. 4) se evidenţiază descărcări gene- 
ralizate foarte ample (400-450 microvolţi) de gru-
paje de unde lente în banda delta, unde ascuţite, care 
se detaşează net de restul traseului, repetându-se cu 
aproximativ aceeaşi morfologie pe aceleaşi derivaţii 
la aproximativ 2,5-3 secunde, intervalele dintre ele 
nefiind absolut egale, sugerând complexe periodice.

Fig. 4. Pacient IB, sex masculin, 9 ani, EEG în veghe

Artefacte: se pot evidenţia artefacte de clipit, de 
închiderea şi deschiderea ochilor situate în mod  
caracteristic pe derivaţiile frontale, artefacte de 
mişcare şi artefacte musculare (în special în derivaţiile 
temporale). NB – nu a putut fi reprodus tot traseul.

Concluzii: traseu de fond lent, cu descărcări re-
petitive sugerând complexe periodice.

Suspiciuni diagnostice: PESS, boala degenerativă 

4. N.A., sex masculin, 15 ani 

Traseu de fond hipovoltat diferenţă mare dreapta/
stânga:

derivaţiile stângi - ritm alfa 9 c/s, 50 microvolţi, 
minim reactiv la DO (atenuează); ritm beta micro- 
voltat frontal; frontal - bufee de delta 2-3c/s, rotunjite;

derivaţiile drepte - traseu de fond dominat de 
ritm teta-delta amplu, 150-250 microvolţi, cu ampli-

-

-



24 SNPCAR 2009 - vol. 12 - nr. 4

tudine maximă centro-temporal posterior, sugerând 
aspect lezional, intricat cu numeroase elemente de tip 
iritativ - vârfuri, unde ascuţite, CVU.

Spontan - elemente de tip iritativ - CVU, vâr-
furi, în special în derivaţiile drepte, centro-temporal pos-
terior, cu tendinţa la descărcare bilaterală frontal (fig. 5).

Fig. 5.  Pacientul NA, sex masculin, 15 ani EEG veghe, repaus, 
ochi deschişi

ACTIVăRI

DO/ IO modifică minim traseul de fond;
La hiperventilaţie (fig. 6) se modifică minim 

traseul de fond, cu uşoară crestere a ampitudinii şi 
scădere a frecvenţei. Creşte amplitudinea şi frecvenţa 
descărcărilor epileptiforme care au şi o arie mai mare 
de distribuţie (centro-temporal anterior).

Fără modificări la SLI

Fig. 6.  NA, sex masculin, 15 ani EEG veghe, hiperventilaţie, 
ochi deschişi

Concluzie: traseu sugerând leziune dreaptă tem-
poral posterior cu caracter iritativ.

Suspiciune diagnostică: epilepsie focală simpto-
matică.

(Acest pacient a fost operat de o tumoră frontală 
dreaptă la 5 ani).

-

-
-

-

CONCLUzII

Interpretarea electroencefalogramei necesită 
cunoştinţe privind ritmurile cerebrale, activitatea 
cerebrală de repaus şi activată precum şi noţiuni legate 
de maturaţia electrică cerebrală la copil.

Este foarte important ca medicii care doresc să in-
terpreteze electroencefalograme să facă acest lucru în 
mod sistematic şi repetat pentru a ajunge la stapânirea 
sub forma de rutină a protocolului de interpretare. Nu 
este suficient să subliniem anomaliile aparute pe tra-
seu. Descrierea traseului de fond, a artefactelor, a tipu-
rilor de activări efectuate sau imposibilitatea efectuării 
lor aduc importante informaţii, chiar atunci cand nu 
cunoaştem date despre copil. 

Sper ca această punere la punct să ajute colegii care 
susţin examene de specialitate, primariat sau pentru 
dobandirea certificatului de studii complementare 
EEG. Succes!
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