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Proč se tím vůbec zabývat?

• neznáme účinek anestetik na mozek!
• anestetika nejsou úplně bezpečná (V. Fodale 2009)

celková anestezie je iatrogenní intoxikace! (E. Brown 2010)
a

• anestezie u „citlivých a zranitelných“ mozků (děti, senioři)

• POCD při propuštění u > 40 % 
a delirium až u 70 % pacientů ≥ 60 let 
Deiner S et al.: Can Intraoperative pEEG Predict POCD in the Elderly? 
Clin Ther. 2015;37(12):2700-5.
Whitlock EL et al.: Postoperative delirium. Minerva Anest 2011;77:448–56

• snížená expozice (hluboké) celkové anestezii může snížit výskyt 
pooperačního deliria
Wildes TS et al. Protocol for the Electroencephalography Guidance of Anesthesia 
to Alleviate Geriatric Syndromes (ENGAGES) study: a pragmatic, randomised clinical trial. 
BMJ Open 2016; 6:e011505. výsledky JAMA 2019 Feb 5;321(5):473-483



Anesth Analg. 2020 May;130(5):1278-1291. doi: 10.1213/ANE.0000000000004502.
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Počítačem zpracované EEG (pEEG) 

se zřejmě stane 

rutinní součástí 

monitorování 

jako pulsní oxymetrie 

či kapnometrie!



Více než 10 monitorů na trhu
• Bispectral Index (BIS) Monitor (Medtronic, USA): Relative Beta Ratio, Synch FastSlow, Burst Suppression 1994

• SNAPII Monitor (Stryker Inc, USA): high-frequency and low-frequency EEG activity   2002

• Entropy Module (GE Healthcare, USA): spectral entropy of the EEG 2004

• AEP Monitor/2 (Danmeter A/S, Dánsko): kombinace MLAEP a EEG 2005

• SedLine Monitor (Patient State Index) (Masimo, USA): relative activity in specific frequency bands, 
interhemispheric coherence information, anteroposterior frequency, and phase relationships 2006

• Narcotrend Monitor (MonitorTechnik, SRN): 15 different EEG patterns identified by a set of EEG 
parameters, including spectrum, entropy, and auto-regression 2006

• NeuroSENSE Monitor WAVCNS (Wavelet-based Anesthetic Value for Central Nervous System)
(NeuroWave Systems Inc, ISA): wavelet coefficients 2006

• Cerebral State Monitor (Danmeter A/S, Dánsko): relative α a β powers, the difference between them, 
and burst suppression 2007

• IoC-View display of the index of consciousness (Morpheus Medical, Španělsko): symbolic dynamics 
combined with spectral ratios and EEG suppression rate 2008

• Composite Cortical State (Cortical Dynamics LTD, Austrálie): scaled mean pole location of the EEG 2010, 2016

• qCON 2000 Monitor (Quantium Medical, Španělsko, Fresenius-Kabi): a combination of frequency bands 
(adaptive neuro fuzzy inference systém ANFIS) 2014

Montupil J et al.: The raw and processed EEG as a monitoring and diagnostic tool. 
J Cardiothor Vasc Anaesth 2019;33:S3-S10



EEG monitorování anestezie



• 1924 první EEG u člověka

• 1929 první publikace
Bergerovy vlny α
α blokáda po otevření očí rytmem β

Berger H: Über das Elektrenkephalogramm des Menschen.
Archive für Psychiatre und Nervenkrankheiten, 1929, 87, 527-570. 

Hans Berger (1873-1941)

Elektroencefalografie 1924



Elektroencefalografie
• systém 10/20

• 19 + 2 elektrody

• různá zapojení (montáže) 
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Základní informace
• EEG je znázornění postsynaptických potenciálů (EPSP, IPSP) 

vytvářených hlavně neurony pacemakerového typu (oscilace)

• parametry
• frekvence (1/s = Hz)

• amplituda = vzdálenost mezi vrcholem a údolím (μV)

power = výkon = čtverec amplitudy = μV2, resp. dB

• fáze = posun pravidelného signálu v čase (stupně, rad)

• koherence = míra lineární závislosti ve vybraných 
kmitočtových pásmech mezi jednotlivými oblastmi kůry

• hodnocení:
• v časové doméně

• ve frekvenční doméně



Normální EEG

• posterior dominant 
rhythm (PDR) 8 - 12 Hz

• rozdíl amplitud mezi hemisférami ≤ 50 %

• očekávaný anteroposteriorní gradient 
(postupný pokles frekvence a vzestup amplitudy 
odpředu (frontálně) dozadu (okcipitálně))

• dominantní 13–40 Hz ‘beta’ aktivita frontálně 

• absence fokálního nebo hemisférického zpomalení

• transienty?, absence epileptických grafoelementů
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Frekvenční pásma

• posterior dominant rhythm (PDR), = inhibice task-irrelevant
areas (tj. po zavření očí), thalamo-kortikální konektivita, mizí 
v anestezii = anteriorizace, citlivost na bolest dle PAF (peak
alfa frequency)

• 13-20-30 Hz, udržuje status quo mozku, senzomotorická 
aktivita, paměť, rozhodování, jazyk; kůra? BG-thalamus-
kůra?, long-distance komunikace neuronů, amplituda stoupá 
s věkem do 60 (asi mobilizace kognitivních rezerv), pak klesá, 

• kognitivní funkce

• 1-4 Hz, HADO High amplitude delta oscillations = tradičně 
nepřítomnost vědomí

• 7 Hz, hippocampus

alfa 8-13 Hz

beta  13-20-30 Hz

gamma 30-100 Hz

delta 1-4 Hz

theta 5-9 Hz





Elektroencefalografie v anestezii 

• změny EEG v anestezii poprvé popsány  1934
• obecně: 

• amplituda se zvětšuje, vyšší frontálně (anteriorizace)
• frekvence klesá
• každé anestetikum má charakteristický EEG vzor

Hagihira S.: Changes in the electroencephalogram during anaesthesia
and their physiological basis. Br J Anaesth. 2015 Jul;115 Suppl 1:i27-i31

1934



Anteriorizace EEG

Purdon PL et al.: Clinical Electroencephalography for Anesthesiologists Part I: 
Background and Basic Signatures. Anesthesiology 2015; 123:937-60





Počítačem zpracované EEG

INDEX, 
např. BIS = 45

45



3 etapy monitorování pEEG
1. BIS, resp. jiné indexy hloubky



Počítačem zpracované EEG
1. etapa: index: 

BIS - Aspect Medical Systems 1994

Sigl JC, Chamoun NG.: An introduction to bispectral analysis 
for the electroencephalogram. J Clin Monit 1994; 10: 392-404



BIS 
Bispektrální index

Dahaba AA: Different conditions that could result in the bispectral index indicating 
an incorrect hypnotic state. Anesth Analg. 2005 Sep;101(3):765-73.

= (P30–47 Hz/P11–20 Hz),

= Bispectrum
= (B0,5–47 Hz/B40–47 Hz),

BIS
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BIS 
Bispektrální index

http://slideplayer.es/slide/1557150/





Relativní riziko (95% CI) 
30denní mortality

• retrospektivní,  24 120 pac.

• průměrný MAP, BIS, MAC

• referenční soubor hodnoty 
průměr ± 1 SD populace
MAP 87 ± 5,3 mm Hg, 
BIS 46 ± 3,9, MAC 0,56 ± 0,11

• poměr rizik úmrtí 
v jednotlivých skupinách

Sessler DI et al.: Hospital stay and mortality are increased in patients
having a "triple low" of low blood pressure, low bispectral index, and low MAC of volatile anesthesia.
Anesthesiology. 2012 Jun;116(6):1195-203. 



BIS – problémy

• různé verze software 
→ různé hodnoty indexu

• index není korigován k věku, jenže EEG se mění

• index odráží jen frontální aktivitu

• lineární, nebo intervalová škála? rozdíl 30-35 x 40-45?

• různá GABA-anestetika ve stejných koncentracích 
vedou k různé hodnotě BIS

• omezená funkce na NMDA-anestetika







Kim JK, Kim DK, Lee MJ.: Relationship of bispectral index to minimum alveolar concentration 
during isoflurane, sevoflurane or desflurane anaesthesia. J Int Med Res. 2014 Feb;42(1):130-7. 

Různá anestetika - 1 MAC - různý BIS 



3 etapy monitorování pEEG
1. BIS, resp. jiné indexy hloubky 1994

2. index hloubky + křivka EEG 2004



EEG

Entropie



Entropie = míra neuspořádanosti

• výpočet z EEG a Face EMG

• State entropy 0-91:
z pásma 0-32 Hz a 15 s EEG

• Response Entropy 0-100:
z pásma až 47 Hz a 1,92 s EEG 

• Δ = RE – SE, norma < 10, odrazem antinocicepce

Viertiö-Oja H et al.: Description of the Entropy algorithm as applied 
in the Datex-Ohmeda S/5 Entropy Module. Acta Anaesth Scand. 2004 Feb;48(2):154-61.

Vakkuri A et al.: Time-frequency balanced spectral entropy as a measure of anesthetic 
drug effect in central nervous system during sevoflurane, propofol, and thiopental 
anesthesia. Acta Anaesthesiol Scand. 2004 Feb;48(2):145-53

Anne Vakkuri



J.W.Sleigh



Analýza EEG v anestezii v 2. etapě
1. BIS, resp. jiné indexy hloubky 1994

2. index hloubky + křivka EEG 2004

• tvar oscilací
• burst suppression
• vztah α a δ oscilací 

(phase-amplitude coupling)



Anestezie a EEG – tvar oscilací
• A1: bdělý, otevřené oči

• beta, gamma

• A2: bdělý, zavřené oči
• alfa

• B: excitace
• beta

• C: sedace
• alfa, beta

• D: chirurgická anestezie
• slow, delta, alfa

• E: hluboká anestezie
• slow, delta

• F: velmi hluboká anest.
• burst suppression

• G: isoelektrické EEG

modif. z Anesthesiology 2015, 123(10): 937-960

A2

A1



Anestezie a EEG

http://eegforanesthesia.iars.org/

Každé anestetikum má své spektrum účinků.



Analýza EEG
v anestezii v 2. etapě
- tvar oscilací

např. GE- entropie



fast Fourrier transformation (FFT):
EEG křivku lze rozložit na soubor 
různých sinusoid lišících se:

• frekvencí

• amplitudou

• fází

Analýza EEG v anestezii  v 2. etapě



fast Fourrier transformation (FFT):
EEG křivku lze rozložit na soubor 
různých sinusoid: 

• červená pomalá sinusoida

• bílá rychlá sinusoida

Analýza EEG v anestezii v 2. etapě



fast Fourrier transformation (FFT):
EEG křivku lze rozložit na soubor různých 
sinusoid, hodnotí se:

1. rozložení frekvencí (frekvenční spektrum)

2. výkon (amplituda) v různých frekvencích 
(výkonové spektrum) 

3. fázový posun mezi vlnami různých frekvencí

Analýza EEG v anestezii



Analýza EEG v anestezii v 2. etapě

fast Fourrier transformation (FFT)

analýza jednotlivých frekvencí 
(analýza v časové doméně)

• 0,5-1/s = slow waves – δ rytmus 

• 10/s = α rytmus

1 sec



Analýza EEG v anestezii v 2. etapě
1. BIS, resp. jiné indexy hloubky 1994

2. index hloubky + křivka EEG 2004

• tvar oscilací
• burst suppression
• vztah α a δ oscilací

(phase-amplitude coupling)



Burst suppression

muž, 59 let, na začátku operace AVR + CABG 2



1. Burst suppression

• hluboká celková anestezie, 
hypotermie, kóma, Ohtahara sy aj. 

• kortikální hypersenzitivita 
x metabolický původ?

• spojena s rizikem pooperačního
deliria, nejasný vztah k pooperační kognitivní dysfunkci

• kvantifikace:
• trvání BS (> 4,5 min, hlavně během vedení anestezie)
• burst suppresion ratio (BSR) = podíl trvání suprese v epoše (0-1)
• burst suppresion probability = pravděpodobnost výskytu BS

• neuroprotekce?, např. TBI, léčba ICP, status epilepticus

1 s

< 5 μV, až 10-20 s



2. Vztah α a SW-δ oscilací
(phase-amplitude coupling)



2. Vztah α a SW-δ oscilací
(phase-amplitude coupling)

the trough-max pattern of phase–amplitude modulation marks the transitions into 
and out unconsciousness, whereas the peak-max pattern marks profound unconsciousness.

Purdon PL et al.: Electroencephalogram signatures of loss and recovery of consciousness from propofol.
Proc Natl Acad Sci U S A. 2013 Mar 19; 110(12): E1142–E1151.



3 etapy monitorování pEEG
1. BIS, resp. jiné indexy hloubky

2. index hloubky + křivka EEG

3. spektrum

propofol sevofluran



BIS
Medtronic

SedLine Brain Function Monitoring
Masimo

Index (BIS, PSI) + EEG křivky 
+ spektrogram



1. sejmuté EEG

2. rychlá Fourrierova transformace (FFT) 
→ soubor sinusoid

3. výkonové (power) spektrum

4. 3D spektrogram 
(compressed spectral array)

5. spektrogram 
(density spectral array)



Klasifikace spektrogramů v anestezii sevofluranem

• spindle-dominant 
slow wave anest.

• delta-dominant 
slow wave anest.

• non-slow wave a.

• burst suppression a.

Chander D, García PS, MacColl JN, Illing S, Sleigh JW.: Electroencephalographic variation 
during end maintenance and emergence from surgical anesth. PLoS One 2014;9(9):e106291.

95 %

5 %



SFNT, Propofol + Sevofluran v O2/Air
48letý muž, varixy, 7. 3. 2017

SW-δ po úvodu, pak se objevuje α, fenomén fill-in

• EMG

• PSI
• BSR
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Změny spektrogramů s věkem
Propofol

Purdon PL et al. The Ageing Brain: Age-dependent changes in the EEG during propofol
and sevoflurane general anaesthesia. Br J Anaesth. 2015 Jul;115 Suppl 1:i46-i57. 



Změny spektrogramů s věkem
Sevofluran

Purdon PL et al. The Ageing Brain: Age-dependent changes in the EEG during propofol
and sevoflurane general anaesthesia. Br J Anaesth. 2015 Jul;115 Suppl 1:i46-i57. 



SFNT, Propofol + Sevofluran v O2/Air
varixy

rozdíl ve výkonu SW-δ i α, u seniora výkon postupně klesá, i když PSI 
po celou dobu anestezie spíše vyšší, SEF méně kolísá

muž 48 let, 2.3.2017 muž 87 let, 7.3. 2017



SFNT, Propofol + Sevofluran v O2/Air
varixy

muž 48 let, 2.3.2017 muž 87 let, 7.3. 2017žena  31 let, 16.3.2017



Možný problém 
seniorů?

• 10.1.2018

• J.S., 93 let, m, OPCABG 2x 

• po úvodu PSI < 25

• delta-dominantní anest., 
ale ještě bez BS

• reakce PSI na sternotomii
• 1. fialová incize na DK

• 2. fialová sternotomie



Čtyři typy probouzení z anestezie

DD-SWA → NSWA
→ Bdělost

23 % pacientů

SD-SWA → NSWA
→ Bdělost

20 % pacientů

NSWA → Bdělost

16 % pacientů

DD-SWA → Bdělost

31 % pacientů

Chander D, García PS, MacColl JN, Illing S, Sleigh JW.: Electroencephalographic variation 
during end maintenance and emergence from surgical anesth. PLoS One 2014;9(9):e106291.



Význam různých „probouzení“
• odraz inaktivace spánkových x aktivace budivých okruhů 

[(Ach, NA, Dop, His, Ser), orexin, glutamát] + nociceptivní stimuly

• vyšší variabilita než u indukce

• postup aktivace budivých aminů nejasný, 
proto asi různé dráhy probouzení

• čím kratší doba v NSWA, tím více 
bolesti a agitovanosti po probuzení!

• vyšší EMG při probouzení = bolest
GABA

Aminy

ACh



Nechtěné bdění v průběhu anestezie
1 : 19 600 v NAP 5, ale i 1 : 25 ConsCIOUS 1, 38 % IFT

0,1 – 0,2 %, ale 70 % z nich může mít PTSD

Příliš hluboká anestezie → 

→ ↑ mortalita (↓ TK, hypoperfuze), 
delirium, POCD

Dolomity, via ferrata Ivano Dibona, Itálie

Obvyklé indikace monitorování 
„hloubky“ anestezie užitím pEEG

X



2016

Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 10. Art. No.: CD007272.

AWARENESS?



2014

Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 6. Art. No.: CD003843.

AWARENESS?



2018

Punjasawadwong Y, Chau-inW, Laopaiboon M, Punjasawadwong S, Pin-on P

bispectral index (BIS), narcotrend index, cerebral state index, state and response entropy, patient state index, 
index of consciousness, A-line autoregressive index, and auditory evoked potentials, 6 studií, 2929 účastníků

DELIRIUM a POCD?



JAMA. 2019;321(5):473-483 

Within 30 days of surgery, 4 patients (0.65%) in the guided group and 19 (3.07%) in the usual 
care group died.

M.S. Avidan

X doporučení ESA z 2017 síly A

1232 účastníků

?





Dosavadní význam pEEG

•bdělost: 
srovnatelně 
jako klinika a ETAC

•delirium: 
?

• kognice?
?



Neexistuje přece jen přínos? Co dál?
• pEEG → nižší dávky, rychlejší vigilizace

(Anesth Analg 2009;108:508–12, Cochrane 2014)

• další studie, nové ukazatele:
• ENGAGES Canada (NCT02692300), 12/2021

• BALANCED Anesthesia Study (NCT02073357) 1/2019 
nábor: dosud 0? Anesth Analg 2015; 121: 357-65

• Shahaf D: Can a New EEG Based Tool (tj. interhemisférická
synchronizace) Predict Post-operative Delirium and 
Cognitive Dysfunction? (NCT03293550)

• vyšší statistické metody zpracování EEG signálu, 
např. index konektivity
Lioi G et al.: Anaesthesia 2019 Mar;74(3):321-332 

• další monitory, např. aktivita neuronů dle fNIRS
Wang G et al.: doi: 10.1109/TBME.2019.2921362

• individualizace anestezie!



Využití pEEG a dalších parametrů 
k titraci antinocicepce

aorto-bifemorální bypass 5. 4. 2018



Využití monitorů
k titraci antinocicepce

• 1.12.2017, J.B., 60 let, muž, 83 kg, CABG

• prop. 100 mg, SFNT 25 ug, MACage 0,7, 
před řezem SFNT + 50 ug (↓)

1. PSI 25

2. menší kolísání SEF!

3. maximalizace amplitudy alfa aktivity,
sledování „alfa drop“

4. EMG aktivita

• další parametry jiných monitorů: 

4. SPI z oxymetrie < 50
(Surgical Plethysmography Index)

5. Δ O2 = FiO2 – FeO2 cca 5 % 

6. compliance („zatíná se“)

• pupilometrie aj. 

↓

↓



British Journal of Anaesthesia, 126 (2): 445e457 (2021)

„probouzení“ poměr α/δ



Dnešní přínos pEEG
• EEG ukazuje reakci konkrétního mozku

• vyhnout se mělké i hluboké anestezii = burst suppr.

• EEG umožňuje titrovat anestezii
• slow wave activity saturation

= ztráta vnímání v anestezii
Anesthesiology. 2017 Oct;127(4):645-657

• maximalizace alfa aktivity
Gaskell et al.: Modulation of frontal EEG alpha oscillations 
during maintenance and emergence phases of GA to improve 
early neurocognitive recovery in older patients: 
protocol for a RCT. Trials. 2019;20(1):146

• beta arousal, delta arousal, alfa drop
Garcia PS et al: Effects of noxious stimulation on the EEG during
general anaesthesia: a narrative review and approach 
to analgesic titration. Brit J Anaesth 2021; 126(2): 445-457

• povede to k lepším výsledkům?



http://purdonlab.mgh.harvard.edu/education/
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