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ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΗΜΑ 

 
 

Ιστορικά στοιχεία 
Οι πρώτοι ερευνητές που διαπίστωσαν µε τη βοήθεια γαλβανόµετρου την ύπαρξη 
ηλεκτρικής δραστηριότητας στον εγκέφαλο κουνελιών ήταν ο Άγγλος βιολόγος 
Caton το 1897 και ανεξάρτητα από αυτόν, ο Πολωνός Beck το 1890. 
Μετά από 50 χρόνια ο Γερµανός ψυχίατρος Η. Berger, κατέγραψε το 1924 
εγκεφαλικούς ρυθµούς στη δερµατική επιφάνεια οστικού ελλείµµατος ενός ασθενή, 
που είχε υποβληθεί σε κρανιoανάτρηση. Την ηλεκτρική αυτή δραστηριότητα την 
ονόµασε ηλεκτροεγκεφαλογράφηµα (ΗΕΓ) και τους βασικούς ρυθµούς που 
κατέγραψε τους χαρακτήρισε άλφα (α) και βήτα (β). Τα ευρήµατα του Berger 
επιβεβαιώθηκαν από τους Adrian & Matthews το 1934 και τον επόµενο χρόνο άρχισε 
η κατασκευή των πρώτων αξιόλογων µηχανηµάτων καταγραφής µε µελάνη.  
 

Τεχνική και µεθοδολογία της ηλεκτροεγκεφαλογραφικής καταγραφής 
Το µηχάνηµα που χρησιµοποιείται για τη λήψη του ΗΕΓ ονοµάζεται 
ηλεκτροεγκεφαλογράφος και µετρά τη διαφορά δυναµικού µεταξύ δύο σηµείων στο 
τριχωτό της κεφαλής.  Η διαφορά αυτή δυναµικού ενισχύεται και τελικά 
αποτυπώνεται (καταγράφεται) σε χαρτί η σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.  

 
 

 

Η ανίχνευση της διαφοράς δυναµικού µεταξύ των διαφόρων σηµείων του τριχωτού 
της κεφαλής γίνεται µε ηλεκτρόδια. 

Σχήµα 1

ηλεκτρονικός
υπολογιστής

εκτυπωτής
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Η τοποθέτηση των ηλεκτροδίων επιφανείας, που ο αριθµός τους φτάνει τα 20 έως 22 
µαζί µε την γείωση, γίνεται σύµφωνα µε το διεθνές σύστηµα 10-20 , το οποίο πρότεινε 
ο Jasper το 1958 και υιοθέτησε η Παγκόσµια Οµοσπονδία Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας 
και Κλινικής Νευροφυσιολογίας (Σχήµα 3). Με τον τρόπο αυτόν πετυχαίνουµε την 
τοποθέτηση των ηλεκτροδίων σε σταθερά σηµεία και σε ίση απόσταση.  

 

  

δεξιά

αριστερά

Ενισχυτής
ΚαταγραφήΣχήµα 2

Σχήµα 3
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Ρυθµοί που καταγράφονται στο ΗΕΓ 

ΡΥΘΜΟΣ άλφα (α) Ο ρυθµός α  (Σχήµα 4) έχει συχνότητα 8-13 Ηz και 
καταγράφεται στις οπίσθιες κυρίως απαγωγές στους ενήλικες που είναι σε ήρεµη 
εγρήγορση µε τα µάτια κλειστά. Το ύψος του α ρυθµού είναι συνήθως 50 µV και 
παρουσιάζει συχνά διακυµάνσεις µε συχνότητα ενός περίπου δευτερολέπτου ή και 
περισσότερο.  

Η διάνοιξη των οφθαλµών προκαλεί ελάττωση του ύψους του α ρυθµού (αντίδραση 
αποκλεισµού, Σχήµα 5). Ελάττωση του ύψους του α ρυθµού προκαλεί επίσης η 
διανοητική προσπάθεια. 
 

Ρυθµός α : 8-13 Hz. Το ύψος του ρυθµού α
ποικίλει από 5-100µV (συνήθως 50 µV). 
Καταγράφεται κατά την εγρήγορση, όταν ο
εξεταζόµενος έχει τα µάτια κλειστά. Το ύψος του
ρυθµού α ελαττώνεται όταν ο εξεταζόµενος
ανοίγει τα µάτια ή καταβάλλει κάποια διανοητική
προσπάθεια. 

Ρυθµός β : >13 Hz. Το ύψος του ρυθµού β
ποικίλει, συνήθως είναι <35 µV

Σχήµα 4
1 sec

χρόνος

Θέση ηλεκτροδίων
Ρυθµός α Ρυθµός β

Κινήσεις οφθαλµών

Σχήµα 5
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ΡΥΘΜΟΣ βήτα (β) (Σχήµα 4) Αν και ρυθµοί µε συχνότητα >13 Ηz έως 35 Ηz 
αποτελούν συχνό εύρηµα στην ΗΕΓφική καταγραφή, στο 90% των περιπτώσεων 
έχουν ύψος περίπου 20 µV και για τον λόγο αυτό δύσκολα ανιχνεύονται. Συνήθως 
καταγράφονται στις πρόσθιες απαγωγές, γιατί στις οπίσθιες επικαλύπτονται από την α 
δραστηριότητα που έχει υψηλότερο δυναµικό. Για τον λόγο αυτό η β δραστηριότητα 
καταγράφεται καλύτερα όταν ο εξεταζόµενος έχει τα µάτια ανοιχτά. 
 

ΡΥΘΜΟΣ θήτα (θ) (Σχήµα 6) Παρουσιάζει συχνότητα 4-8 Ηz. Φυσιολογικά στην 
εγρήγορση σε νεαρούς ενήλικες µαζί µε τη βασική α δραστηριότητα µπορεί να 
καταγράφεται και θ δραστηριότητα µε συχνότητα 6-7 Ηz. Εκτός ύπνου η παρουσία 
εξεσηµασµένης θ δραστηριότητας θεωρείται παθολογική.  
 

ΡΥΘΜΟΣ δέλτα (δ) (Σχήµα 6) Έχει συχνότητα <4 Ηz και εκτός του ύπνου, όταν 
καταγράφεται είναι πάντοτε παθολογικός. 

 
Τι καταγράφει το ΗΕΓ ; 

Οι διακυµάνσεις του δυναµικού της µεµβράνης και το ΗΕΓ 

Τα κύτταρα του νευρικού συστήµατος διακρίνονται σε κύτταρα της γλοίας και σε 

νευρώνες. Τα περισσότερα από τα νευρικά κύτταρα έχουν πολλούς δενδρίτες και 

δέχονται πληροφορίες από πολλά άλλα νευρικά κύτταρα (για παράδειγµα το κύτταρο 

Purkinje της παρεγκεφαλίδας δέχεται περίπου 150.000 συνάψεις). Όλες οι 

πληροφορίες στο νευρικό σύστηµα µεταδίδονται µε διακυµάνσεις του δυναµικού της 

µεµβράνης του νευρικού κυττάρου.  

Οι διακυµάνσεις αυτές µπορεί να είναι δυναµικά ενεργείας ή συναπτικά δυναµικά.  

Ρυθµός θ : 4-7 Hz

Ρυθµός δ : : < 4 Hz

Οι ρυθµοί αυτοί φυσιολογικά
καταγράφονται στον ύπνο

Σχήµα 6
1 sec
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Σε κατάσταση ηρεµίας το δυναµικό της µεµβράνης του νευρικού κυττάρου είναι -40 

έως -90 mV.  Όταν το αρνητικό φορτίο στο εσωτερικό του νευρικού κυττάρου 

αυξάνεται τότε µιλάµε για υπερπόλωση, ενώ όταν ελαττώνεται για εκπόλωση.  

Οι νευρώνες επικοινωνούν µεταξύ τους µε την δηµιουργία δυναµικών ενεργείας που 

µεταδίδονται κατά µήκος του νευράξονα (Σχήµα 7). 

Η εκπόλωση δηµιουργείται µε την µαζική είσοδο ιόντων νατρίου στο εσωτερικό του 

κυττάρου µέσω τασεο-εξαρτώµενων διαύλων νατρίου, και η επαναπόλωση µε την 

έξοδο ιόντων καλίου από το εσωτερικό του κυττάρου.  Οποιαδήποτε κατάσταση 

µπορεί να προκαλέσει ελάττωση του δυναµικού της µεµβράνης του νευρικού 

κυττάρου µπορεί να προκαλέσει δυναµικό ενεργείας. 

Τα συναπτικά δυναµικά αποτελούν µεταβολές του δυναµικού της µεµβράνης στην 

περιοχή των συνάψεων. ∆ιακρίνονται σε διεγερτικά µετασυναπτικά δυναµικά 

(excitatory postsynaptic potential-EPSP, Σχήµα 7) µε σύνηθες µέγεθος 5mV, τα οποία 

δεν µπορούν να προκαλέσουν δυναµικό ενεργείας και σε ανασταλτικά µετασυναπτικά 

δυναµικά (inhibitory postsynaptic potential-IPSP, Σχήµα 8) που προκαλούν 

υπερπόλωση της µεµβράνης του κυττάρου. Τόσο τα διεγερτικά όσο και τα 

ανασταλτικά µετασυναπτικά δυναµικά µπορούν να αθροιστούν στο χώρο και στο 

χρόνο. 

Ηλεκτρόδιο

ρεύµα

γείωση

ενισχυτής

Ηλεκτρόδιο
καταγραφής

ρεύµα

χρόνος

∆υναµικό 
µεµβράνης

Σχήµα 7

∆υναµικά ενεργείας
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Η αρχική άποψη ότι οι εγκεφαλικοί ρυθµοί που καταγράφονται στο ΗΕΓ προέρχονται 

από τα δυναµικά ενεργείας των νευρώνων του φλοιού εγκαταλείφθηκε µετά τη 

διαπίστωση ότι τα κύµατα του ΗΕΓ αποτελούσαν πολύ βραδύτερα φαινόµενα από τα 

δυναµικά ενεργείας (διάρκεια 0.5-1ms).  

Ο Humphrey (1968) έδειξε ότι η ταχύτατη εξέλιξη του δυναµικού ενεργείας οδηγεί 

στην ισόχρονη κατάληψη ολόκληρης της µεµβράνης µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία 

αυστηρά εντοπισµένων ηλεκτρικών πεδίων, που δεν γίνονται αντιληπτά στην 

επιφάνεια του φλοιού. Ήδη από το 1949 ο Bremer υποστήριζε ότι τα δυναµικά του 

φλοιού αποτελούν µετασυναπτικά φαινόµενα που υπόκεινται σε διαβαθµίσεις και 

αργότερα το 1958 ο ίδιος ερευνητής καθώς και ο Purpura (1958, 1959) απέδωσαν την 

ηλεκτροεγκεφαλογραφική δραστηριότητα στην άθροιση µετασυναπτικών  

δυναµικών. Η άποψη αυτή τεκµηριώθηκε µε σύγχρονες ενδοκυττάριες καταγραφές 

(Σχήµα 9). 

άξονας

Τελική νευρική απόληξη

Μετασυναπτικός
δενδρίτης

καταγραφή

χρόνος

Μόρια νευροδιαβιβαστή

∆ίαυλοι ιόντων

Σχήµα 7

∆ιεγερτικό µετασυναπτικό
δυναµικό
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Το ΗΕΓ λοιπόν, όπως καταγράφεται µε ηλεκτρόδια που τοποθετούνται στο τριχωτό 

της κεφαλής, καταγράφει µεταβολές του δυναµικού της µεµβράνης ενός µεγάλου 

αριθµού των νευρώνων του φλοιού. Επειδή το ΗΕΓ είναι εξωκυττάρια καταγραφή, οι 

διαφορές δυναµικού που καταγράφει αντιπροσωπεύουν µεταβολές του δυναµικού 

στον εξωκυττάριο χώρο οι οποίες οφείλονται σε µεταβολές του δυναµικού της 

µεµβράνης των νευρώνων. 

Για παράδειγµα (Σχήµα 10), όταν σε µια περιοχή της µεµβράνης δηµιουργείται ένα 

διεγερτικό µετασυναπτικό δυναµικό, τότε θετικά ιόντα εισέρχονται στην 

µετασυναπτική περιοχή µε αποτέλεσµα την υπεροχή τον ανιόντων στην εξωκυττάρια 

περιοχή. Η ροή αυτή ιόντων δηµιουργεί ένα ηλεκτρικό πεδίο µε τον αρνητικό του 

πόλο στην συναπτική περιοχή και θετικό πόλο στην γύρω εξωκυττάρια περιοχή. Στην 

περίπτωση δηµιουργίας ανασταλτικού µετασυναπτικού δυναµικού, παραπλήσια 

φαινόµενα λαµβάνουν χώρα, µόνο που το ηλεκτρικό πεδίο που δηµιουργείται έχει 

αντίθετη πολικότητα. Παρόµοια φαινόµενα δηµιουργούνται βέβαια και κατά τη 

διάρκεια ενός δυναµικού ενεργείας, αλλά η είναι σύντοµης διάρκειας (1 ms) σε 

αντίθεση µε τη διάρκεια των συναπτικών δυναµικών (10ms) και ως εκ  τούτου, όπως 

ήδη ειπώθηκε, τα δυναµικά ενεργείας δεν φαίνεται να συµµετέχουν στην δηµιουργία 

των ρυθµών που καταγράφονται στο ΗΕΓ.  

Σχήµα 9
Ενδοκυττάρια καταγραφή

Εξωκυττάρια καταγραφή
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Ο ρόλος των διαφόρων κυτταρικών τύπων νευρώνων στο ΗΕΓ 

Βασικά υπάρχουν τρεις τύποι κυττάρων στον φλοιό Τα πυραµιδικά, τα αστεροειδήκαι 

τα ατρακτοειδή. Τα κύτταρα που φαίνεται να είναι κυρίως υπεύθυνα για τη 

δηµιουργία των δυναµικών που καταγράφονται στο ΗΕΓ είναι τα πυραµιδικά 

κύτταρα που είναι τοποθετηµένα κάθετα στον φλοιό, τα σώµατα τους βρίσκονται στη 

στοιβάδα ΙΙΙ, Ι V ή ακόµη και V ενώ οι δενδρίτες τους εκτείνονται µέχρι την 

στοιβάδα Ι. Οι δενδρίτες των πυραµιδικών κυττάρων δέχονται πολλές προσαγωγές 

ίνες και έτσι µπορούν να δηµιουργηθούν συναπτικά δυναµικά και ηλεκτρικά πεδία 

που καταγράφονται στο ΗΕΓ.  

Οι ρυθµοί στο ΗΕΓ 

Όπως ήδη περιγράψαµε οι νευρώνες του φλοιού µπορούν να δηµιουργήσουν 
δυναµικά που καταγράφονται στο ΗΕΓ. Πως δηµιουργούνται οι ρυθµικές µεταβολές 
όµως του δυναµικού; Υπάρχει κάποιος «βηµατοδότης» που οδηγεί τους νευρώνες του 
φλοιού;  
Γενικά ρυθµοί δηµιουργούνται είτε µε τον συντονισµό των νευρώνων ή µε την 
καθοδήγηση τους από ένα βηµατοδότη (Σχήµα 11) 
Οι Andersen & Andersson το 1968 ανέπτυξαν την θεωρία για τον ρόλο του θαλάµου 
ως βηµατοδότη (Σχήµα 12) και την δηµιουργία των ρυθµών που καταγράφονται στο 
ΗΕΓ. 

Ενισχυτής ΗΕΓ

Ηλεκτρόδιο ΗΕΓ

Προσαγωγός ν.ινα

Απαγωγός

Σύναψη
Πυραµιδικό
κύτταρο

νευράξονας

στοιβάδες

Σχήµα10
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Με βάση τη θεωρία τους, η ρυθµικότητα στο ΗΕΓ βασίζεται σε έναν απλό 
µηχανισµό. Η διέγερση ενός θαλαµικού νευρώνα (α) προκαλεί (µέσω ενός 
ανασταλτικού ενδιάµεσου νευρώνα) την αναστολή ενός παρακείµενου θαλαµικού 
νευρώνα (β). Κατά την διάρκεια της αναστολής του νευρώνα (β) πολλοί παρακείµενοι 
θαλαµικοί νευρώνες διεγείρονται και ο κύκλος επαναλαµβάνεται (Σχήµα 13).  
 
 
 

Σχήµα 11

Σωµατοαισθητικός φλοιός

θάλαµος

Σχήµα 12
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Η ρυθµικότητα αυτή στη διέγερση των νευρώνων του θαλάµου προβάλει στον φλοιό 
µέσω της θαλαµοφλοιϊκής οδού (Σχήµα 14). 

 
Ο ρυθµός α, καθώς και οι άτρακτοι των βαρβιτουρικών, µπορούν να εξηγηθούν µε 
βάση τον µηχανισµό αυτό. Ο ανιών δικτυωτός σχηµατισµός επηρεάζει τη 
δραστηριότητα του θαλάµου και ως εκ τούτου επηρεάζει και τους ρυθµούς που 
καταγράφονται στο ΗΕΓ. Σύµφωνα µε µερικούς επιστήµονες φαίνεται ότι και οι 
φλοιο-φλοιϊκές συνδέσεις φαίνεται να παίζουν ρόλο στην δηµιουργία των ρυθµών. 

Σχήµα 13

διεγερτική
προσαγωγός
οδός

α θαλαµικός 
νευρώνας

β θαλαµικός 
νευρώνας

Ένας κύκλος

Επίπεδο διέγερσης α νευρώνα

Επίπεδο διέγερσης α νευρώνα

Σχήµα 14

ΦΛΟΙΟΣ

Απαγωγός οδός

Προσαγωγός οδός

ΘΑΛΑΜΟΣ

α νευρώνας

β νευρώνας
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ΥΠΝΟΣ 

 
 

 
Ο ύπνος αποτελεί µια αντιστρεπτή κατάσταση ελαττωµένης ανταποκρισιµότητας 

προς τα ερεθίσµατα του περιβάλλοντος.  

Υπάρχουν τρεις λειτουργικές καταστάσεις του εγκεφάλου, η εγρήγορση, ο ύπνος 

NON-REM και ο ύπνος REM. 

      εγρήγορση  

            Στάδιο 1 

Λειτουργικές καταστάσεις του εγκεφάλου ύπνος NON-REM     Στάδιο 2 

            Στάδιο 3 

        Ύπνος βραδέων κυµάτων                Στάδιο 4 

       

ύπνος REM  

 

 

Πίνακας 1 

Χαρακτηριστικά των τριών λειτουργικών καταστάσεων του εγκεφάλου 

 ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ ΥΠΝΟΣ NON-REM ΥΠΝΟΣ REM 

ΗΕΓ Χαµηλού δυναµικού, 

αυξηµένης συχνότητας 

Υψηλού δυναµικού, 

χαµηλής συχνότητας 

Χαµηλού δυναµικού, 

αυξηµένης συχνότητας 

 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Ενεργής, δηµιουργείται 

από εξωτερικά 

ερεθίσµατα 

 

Σχεδόν απούσα ∆ηµιουργείται από 

εσωτερικά ερεθίσµατα 

ΣΚΕΨΗ Λογική & δοµηµένη Λογική Περίεργη 

 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Συνεχής, εκκούσια Περιστασιακή, 

ακούσια 

Μυϊκή παράλυση 

 

 

ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΑΤΙΩΝ Συχνές Σπάνιες Συχνές 
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Εγρήγορση 

 

Υπνος non-REM 

Στάδιο 1 

Η µετάβαση από τα γρήγορα και χαµηλής τάσης κύµατα β στο ΗΕΓ, στα περισσότερο 

οµαλά κύµατα α, γίνεται όταν τα υποκείµενα µειώνουν την ένταση τους κλείνουν τα 

Σχήµα 2 : Στάδιο 1 του ύπνου

ΗΕΓ

ΗΟΓ

ΗΜΓ

Σχήµα 1: Εγρήγορση

ΗΕΓ

ΗΟΓ

ΗΜΓ

ΗΕΓ : ηλεκτροεγκεφαλογράφηµα
ΗΟΓ : ηλεκτροφθαλµογράφηµα
ΗΜΓ: ηλεκτροµυογράφηµα
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µάτια τους και ηρεµούν. Η κατάσταση αυτή της ήρεµης εγρήγορσης που συνοδεύεται 

από την προσδοκία ύπνου, µπορεί να συνεχιστεί για 1 ή 2 λεπτά σε ανθρώπους που 

είναι εξαιρετικά κουρασµένοι, ενώ σε εκείνους που δυσκολεύονται να κοιµηθούν 

µπορεί να παραταθεί για µία ή και περισσότερες ώρες. Στις περισσότερες περιπτώσεις 

η µεταβολή η οποία παρατηρείται στα εγκεφαλικά κύµατα του υποκειµένου που 

περνά από την κατάσταση της ήρεµης εγρήγορσης στην κατάσταση του ύπνου είναι 

βαθµιαία και µπορεί να διαρκέσει αρκετά λεπτά. Εφόσον οι συνθήκες επιτρέψουν την 

οµαλή και ανενόχλητη συνέχιση της διαδικασίας, η έντονη δραστηριότητα των 

κυµάτων α θα αντικατασταθεί σταδιακά από περισσότερα αραιά κύµατα θ που θα 

κυµαίνονται σε συχνότητα 4-7 Hz και µε ύψος όµοιο µε εκείνο των κυµάτων α. Η 

µεταβολή αυτή από την κατάσταση των κυµάτων α σε αυτή των κυµάτων θ µπορεί να 

διαρκέσει αρκετά λεπτά.  

Στο στάδιο 1 ελαττώνεται ο µυϊκός τόνος, ελαττώνεται ο ρυθµός της αναπνοής και οι 

κινήσεις των µατιών γίνονται κατά πλάτος, αργές, επαναλαµβανόµενες και κάθετες. 

Αν ρωτούσαµε µια οµάδα ατόµων, που βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση συνεχούς 

δραστηριότητας κυµάτων θ, αν κοιµούνται το 50% θα απαντούσε θετικά και το 50% 

αρνητικά. Πολλοί άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα να διατηρούν σταθερή προσοχή και 

να ανταποκρίνονται άµεσα στο περιβάλλον τους ακόµη και όταν η ηλεκτρική 

δραστηριότητα του εγκεφάλου βρίσκεται στο επίπεδο των κυµάτων θ. 

 

Στάδιο 2  

Στο ΗΕΓ εµφανίζονται τα συµπλέγµατα Κ και οι άτρακτοι του ύπνου. Το σύµπλεγµα 

Κ είναι ένα κύµα µεγάλου εύρους (περίπου Χ4 φορές του παρασκηνιακού ρυθµού θ).  

Η άτρακτος του ύπνου είναι ηλεκτρική δραστηριότητα µε συχνότητα 12-14 Hz και 

Σχήµα 3 : Στάδιο 2 του ύπνου

ΗΕΓ

ΗΟΓ

ΗΜΓ
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εύρος όµοιο µε των κυµάτων θ.  Η εµφάνιση του συµπλέγµατος Κ και της ατράκτους 

του ύπνου, διαρκεί από 0,5-1 δευτερόλεπτο. Αν ρωτούσαµε µια οµάδα ατόµων, από 

τη στιγµή που εµφανίζονται τα συµπλέγµατα Κ & οι άτρακτοι του ύπνου, αν 

κοιµούνται το 80-100 % θα απαντούσε θετικά . Το υποκείµενο µπορεί όµως να 

ξυπνήσει εύκολα από το 2ο στάδιο του ύπνου.  

 

Στάδιο 3 και 4. Υπνος βραδέων κυµάτων 

10-15 λεπτά µετά την εµφάνιση των συµπλεγµάτων Κ και των ατράκτων ύπνου 

εµφανίζονται υψηλού δυναµικού κύµατα δ. Όταν στο ΗΕΓ καταγράφονται <50% 

κύµατα δ, πρόκειται για το στάδιο 3 του ύπνου, ενώ όταν στο ΗΕΓ καταγράφονται 

κυρίως κύµατα δ, πρόκειται για το στάδιο 4 του ύπνου. Στο 4ο στάδιο του ύπνου 

δύσκολα ανιχνεύονται συµπλέγµατα Κ και άτρακτοι ύπνου.  

 

Εάν ο ύπνος συνεχιστεί χωρίς ενοχλήσεις, το 4ο στάδιο θα διαρκέσει 30-40 λεπτά και 

στη συνέχεια θα εµφανιστεί ο ρυθµός θ, τα συµπλέγµατα Κ και οι άτρακτοι ύπνου 

(στάδιο 2). Το υποκείµενο είναι εξαιρετικά δύσκολο να ξυπνήσει.  

 

 

 

 

 

Σχήµα 4 : Στάδιο 4 του ύπνου
Ύπνος βραδέων κυµάτων (στάδιο 4)

ΗΕΓ

ΗΟΓ

ΗΜΓ
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Υπνος REM 

Εµφανίζεται 90 περίπου λεπτά αφότου αποκοιµηθεί το υποκείµενο και διαρκεί 5-10 

λεπτά. Το ΗΕΓ χαρακτηρίζεται από ρυθµό θ και σύντοµες εκρήξεις α 

δραστηριότητας. Χαρακτηρίζεται επίσης από τις γρήγορες κινήσεις των µατιών και 

την απουσία µυϊκού τόνου. Επίσης παρατηρείται αρρυθµία του καρδιακού και 

αναπνευστικού ρυθµού και στους άνδρες στύση. 

Στο στάδιο αυτό του ύπνου εµφανίζονται τα όνειρα. 

Σχήµα 5 : Στάδιο REM του ύπνου

ΗΕΓ

ΗΟΓ

ΗΜΓ
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Ο ΡΥΘΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ 

Η εµφάνιση των σταδίων του ύπνου κατά τη διάρκεια της νύχτας δεν είναι µια τυχαία 

διαδικασία. Αντίθετα είναι οργανωµένη και συγκεκριµένη.  

 

Εγρήγορση (Λίγα λεπτά) 

   

Στάδιο 1 (2-5 λεπτά) 

 

Στάδιο 2 (10 λεπτά) 

 

Στάδιο 3(µικρή διάρκεια) 

 

Στάδιο 4 (30-40 λεπτά) 

   Κινήσεις σώµατος 

Στάδιο 3 

          5 λεπτά 

Στάδιο 2 

Κινήσεις σώµατος 

Στάδιο REM 

∆ιαρκεί 5-10 λεπτά και ολοκληρώνεται µε εµφανείς σωµατικές κινήσεις 

 

Επόµενος κύκλος 

(Σχήµα 6) 

 

Υπάρχουν αρκετές διαφορές ανάµεσα στον 1ο και 2ο κύκλο ύπνου, οι οποίες 

ανιχνεύονται και στους κύκλους που ακολουθούν.  

• Η διάρκεια του ύπνου των βραδέων κυµάτων ελαττώνεται, αυξάνεται η 

διάρκεια του ύπνου του σταδίου 2 και αυτό συνεχίζεται στους επόµενους 

κύκλους ύπνου. 

• Η διάρκεια του ύπνου REM αυξάνεται και θα διαρκέσει 12-15 λεπτά. Στον 3ο 

και 4ο κύκλο ύπνου η διάρκεια είναι 20-25 λεπτά. 
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Ο πρώτος κύκλος ύπνου, ο οποίος διαρκεί από τη στιγµή που το υποκείµενο θα 

κοιµηθεί µέχρι την εµφάνιση της πρώτης περιόδου REM, ονοµάζεται λανθάνουσα 

περίοδος REM, και διαρκεί περίπου 90 λεπτά. 

Κάθε κύκλος ύπνου διαρκεί 90 λεπτά, συνεπώς σε κάθε νύχτα ο αριθµός τους 

εξαρτάται από τη διάρκεια του ύπνου. Ο ύπνος ενός νέου ανθρώπου περιέχει 

συνήθως 4-5 κύκλους, ενώ ο ύπνος ενός ηλικιωµένου περιέχει λιγότερους. 

 

 

Ο ΥΠΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΒΡΕΦΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΓΗΡΑΤΕΙΑ 

Στα βρέφη διακρίνουµε 2 τύπους ύπνου. Τον δραστήριο ύπνο που µοιάζει µε 

τον ύπνο REM των ενηλίκων αλλά περιλαµβάνει έντονες κινήσεις (µυών προσώπου, 

χεριών, ποδιών, εκφράσεις θυµού, κλάµα, χαµόγελο). Στο ΗΕΓ καταγράφεται ρυθµός 

θ. Οι ανασταλτικοί µηχανισµοί του εγκεφάλου, που εµποδίζουν την µετάδοση των 

νευρικών ερεθισµάτων προς τους σκελετικούς µυς δεν έχουν διαµορφωθεί από τη 

γέννηση, αλλά θα ωριµάσουν κατά το 1ο έτος ζωής. Το δεύτερο είδος ύπνου είναι 

ήρεµο και γαλήνιο. Τις πρώτες µέρες ή εβδοµάδες ζωής δεν µπορούµε να 

διακρίνουµε στον ύπνο του ανεπτυγµένα κύµατα δ ή ατράκτους ύπνου, αλλά η 

ηλεκτρική δραστηριότητα του εγκεφάλου είναι άτακτη και ανοργάνωτη. Από τον 

γαλήνιο µη δραστήριο αυτό ύπνο θα προκύψουν τα στάδια 2, 3 & 4 του ύπνου.  

Σχήµα 6 : υπνόγραµµα νεαρού ενήλικα
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Τις πρώτες εβδοµάδες της ζωής του βρέφους το 50 % του ύπνου του είναι 

δραστήριος ύπνος. Το ποσοστό του προοδευτικά ελαττώνεται και στο τέλος του 

πρώτου χρόνου θα σταθεροποιηθεί στο 25-30%.  

Ο ρυθµός επίσης του βρεφικού ύπνου είναι ταχύτερος και διαρκεί 60 λεπτά 

αντί για 90 που διαρκεί στους ενήλικες. Ο ρυθµός του ύπνου σταθεροποιείται στο 

διάστηµα 10-20 ετών οπότε και διαχωρίζονται τα στάδια του ύπνου : 

• 20-25% ύπνος REM 

• 20-25 % ύπνος βραδέων κυµάτων 

• 50-60% ύπνος σταδίου 2 

 

Στο γήρας  

• µειώνεται η διάρκεια του ύπνου των βραδέων κυµάτων (5-10% σε 

ηλικιωµένους 70-80 ετών) 

• αυξάνονται οι αφυπνίσεις 

• ο ύπνος των ηλικιωµένων ουσιαστικά αποτελείται από ύπνο REM και ύπνο 

σταδίου 2. 

 

 

 

Σχήµα 7 : ο ρυθµός του ύπνου
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ΝΕΥΡΩΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ 

Οι µηχανισµοί που ρυθµίζουν την εγρήγορση και τον ύπνο είναι τµήµατα των 

διάχυτων νευροδιαβιβαστικών συστηµάτων.  

Κατά την εγρήγορση δραστηριοποιούνται οι αδρενεργικοί και σεροτονινεργικοί  

νευρώνες του στελέχους που προάγουν την εγρήγορση. Επίσης συµµετέχουν και 

χολινεργικοί νευρώνες οι οποίοι είναι διαφορετικοί από αυτούς που συµµετέχουν 

στον ύπνο REM. 

 

Σχήµα 8 : Αδρενεργικό σύστηµα

Φλοιός

Μέλας τόπος
Κροταφικός λοβός
Υποθάλαµος

Θάλαµος

Παρεγκεφαλίδα
Νωτιαίος µυελός
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Τα διάχυτα νευροδιαβιβαστικά συστήµατα ρυθµίζουν την ηλεκτρική δραστηριότητα 

του θαλάµου που µε την σειρά του επηρεάζει τους ρυθµούς του φλοιού, που 

καταγράφονται στο ΗΕΓ. 

Σχήµα 9: Σεροτονινεργικό σύστηµα

Φλοιός Βασικά γάγγλια
Θάλαµος

Παρεγκεφαλίδα
Νωτιαίος µυελός

Πυρήνες της ραφής

Υποθάλαµος
Κροταφικός λοβός

Σχήµα 10 : Χολινεργικό σύστηµα

Φλοιός
Θάλαµος

Μέσος διαφραγµατικός πυρήνας

Βασικός πυρήνας του Meynert
Ιππόκαµπος

Γιγαντοκυτταρικός πυρήνας
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Στον ύπνο εµπλέκεται επίσης η ενεργοποίηση νευρωνικών συστηµάτων που 

αναστέλλουν την κινητικότητα κατά τη διάρκεια του σταδίου REM. 

Η µετάβαση από την εγρήγορση στον ύπνο µη- REM  περιλαµβάνει την σταδιακή 

ελάττωση της δραστηριότητας των αδρενεργικών, σεροτονινεργικών και 

χολινεργικών νευρώνων. Ο ύπνος REM συνδέεται µε την ενεργοποίηση χολινεργικών 

νευρώνων της γέφυρας.  

 

Σχήµα 11 : Η ακετυλοχολίνη (Ach) και η 
νοραδρεναλίνη (ΝΕ) επηρεάζουν την ρυθµική 
δραστηριότητα του θαλάµου και του φλοιού

(α) (β)

Η Ach µεταβάλλει τον τρόπο διέγερσης του κυττάρου του θαλάµου : 
Από (α) οµάδα δυναµικών ενεργείας σε (β) ένα µόνο δυναµικό ενεργείας
Αυτό µπορεί να συµβαίνει για παράδειγµα κατά την µετάβαση από το
Στάδιο Non-REM του ύπνου στην εγρήγορση


