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TERAPIA
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dr GRA˚YNA RUSEK,
neurofizjolog kliniczny,
specjalista w opisie
badaƒ EEG dzieci
i doros∏ych,
wspó∏pracowa∏a m.in.
z Instytutem Matki
i Dziecka oraz Centrum Zdrowia Dziecka,
zajmuje si´ terapià EEG Biofeedback
W centrum rozwoju mózgu Medico-Brain mo˝na poprawiç funkcjonowanie naszego mózgu, wspomóc leczenie chorób, zaburzeƒ neurologicznych i psychologicznych. Wystarczy poddaç si´
treningowi EEG Biofeedback, by poprawiç koncentracj´, zlikwidowaç stany napi´cia, depresji, ograniczyç zaburzenia
padaczkowe. Pomagacie tak˝e dzieciom
z ADHD, niepe∏nosprawnym umys∏owo
i uzale˝nionym. Na czym polega trening?
To nowa metoda, stosowana w Polsce od niedawna. Polega na poprawieniu funkcjonowania mózgu. Zanim jednak rozpoczniemy
trening musz´ pacjentowi wykonaç badanie
diagnostyczne, które oceni jego czynnoÊç
bioelektrycznà mózgu. Wtedy dopasowuj´
odpowiedni trening. Musz´ wiedzieç nad czym
trzeba pracowaç. Jednym z badaƒ jest EEG.
Opisuje ono aktywnoÊç bioelektrycznà mózgu, która przedstawiana jest w graficznej
formie. Najcz´Êciej wykonuje si´ je pacjentom z chorobami neurologicznymi. Cz´sto
zleca je tak˝e neurolog i psychiatra, by mieç
dok∏adny obraz aktywnoÊci mózgu i móc postawiç diagnoz´. Na badanie nie trzeba mieç
skierowania. Jest nieinwazyjne, bezpieczne,
mo˝e byç wykonywane u noworodków
i u wczeÊniaków, by wykluczyç wiele nieprawid∏owoÊci i rozwiaç wàtpliwoÊci. Badaniu
poddajà si´ tak˝e osoby zdrowe, np. sportowcy, po to, by sprawdziç czy ich mózg prawid∏owo funkcjonuje i czy nie ma przeciwwskazaƒ, które zmusza∏yby do rezygnacji
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z uprawiania sportu.
Innym badaniem diagnostycznym
jest Q-EEG czyli tzw. brainmaping.

Polega ono na rejestrowaniu i opisaniu czynnoÊci bioelektrycznej mózgu
z wykorzystaniem programu komputerowego umo˝liwiajàcego iloÊciowà
analiz´ zapisu EEG. Brainmaping jest
pomocny w postawieniu diagnozy
i opracowaniu w∏aÊciwej terapii przez
neurologów, psychologów, psychiatrów czy pedagogów specjalnych, b´dàcych
terapeutami EEG Biofeedback.
Czym si´ ró˝ni EEG od Q-EEG?
Badania EEG w czuwaniu jest podstawowym sposobem zapisu czynnoÊci bioelektrycznej mózgu. Specjalista wykonujàcy badanie ocenia aktywnoÊç mózgu i okreÊla,
czy mieÊci si´ ona w szerokich granicach
normy wiekowej czy te˝ nie. Elementem oceny zapisu EEG jest jego czynnoÊç podstawowa, tj. pomiar amplitudy i cz´stotliwoÊci
fal mózgowych w ró˝nych rejonach mózgu.
CzynnoÊç ta zmienia si´ z wiekiem. Inaczej
wyglàda zapis EEG noworodka, niemowl´cia, dziecka m∏odszego, starszego i osoby
doros∏ej w ró˝nym wieku. W graficznym zapisie EEG oprócz czynnoÊci podstawowej
charakterystycznej dla wieku pacjenta, neurofizjolog opisuje tak˝e asymetrie, obecnoÊç
nieprawid∏owych grafoelementów lub czynnoÊci napadowej, które mogà wyst´powaç
np. u osób z napadami padaczkowymi,
po urazach, udarach, w niektórych guzach
mózgu. Jednak u osób z zaburzeniami koncentracji, z depresjà, brakiem kontroli emocji lepiej wykonaç Q-EEG, bo w badaniu EEG
zapis mieÊci si´ w normie. Q-EEG to dalszy,
dok∏adniejszy sposób analizowania zapisu
EEG, mo˝liwy dzi´ki obliczeniowemu programowi komputerowemu dokonujàcemu
analizy iloÊciowej. Dostarcza ona zdecydowanie wi´cej informacji o stanie umys∏u ni˝
samo badanie EEG, umo˝liwia dok∏adne odró˝nienie i zdefiniowanie nawet najmniej-

szych zaburzeƒ w pracy mózgu. Podczas
badaƒ aparat rejestruje przy pomocy elektrod umieszczonych na skórze g∏owy czynnoÊciowe pràdy mózgu cz∏owieka, charakteryzujàce si´ niewielkim napi´ciem. Cz´stotliwoÊç tych pràdów waha si´ od 0,5 Hz
do 50 Hz. Powstajà one w milionach komórek nerwowych mózgu. Taki zapis wskazuje na ewentualne przyczyny dolegliwoÊci.
Badanie nie jest bolesne ani szkodliwe, poniewa˝ zapisuje si´ wy∏àcznie czynnoÊç mózgu, tak jak w badaniu EKG zapisuje si´
czynnoÊç serca. W czasie badania pacjent
powinien byç zrelaksowany i pozostawaç
w bezruchu, poniewa˝ ruch daje zak∏ócenie, które komputer zanalizuje jako nieprawid∏owà czynnoÊç mózgu.
Po badaniu diagnostycznym dobiera pani odpowiedni do indywidualnych potrzeb pacjenta trening EEG Biofeedback.
Na czym on polega?
Pacjent siedzi w wygodnym fotelu i ma za∏o˝one elektrody na g∏owie. Zak∏ada si´ ich
od 3 do 5 i pacjent na ekranie monitora Êledzi aktywnoÊç bioelektrycznà swojego mózgu, która przedstawiana jest za pomocà
gry. Ca∏a aktywnoÊç mózgu podzielona jest
na szeÊç pasm o stopniowo wzrastajàcej
cz´stotliwoÊci. Gra obrazuje trzy pasma cz´stotliwoÊci fal mózgowych trenowanego.
Dwa pasma o zbyt wysokim poziomie i jedno o poziomie zbyt niskim. Nasz mózg funkcjonuje w taki sposób, ˝e zmiana którejkolwiek cz´stotliwoÊci przek∏ada si´ na zmian´ ca∏ej aktywnoÊci mózgu. Ka˝de z trzech
pasm pacjent widzi za pomocà jednego parametru gry, np. jest to gra przedstawiajàca Syzyfa, który porusza si´ po drodze o ró˝nym nachyleniu, albo jest to droga p∏aska
albo bardzo nachylona. Syzyf znajduje si´
na poczàtku drogi albo na koƒcu i toczy kul´ albo ma∏à albo du˝à. Ka˝dy z tych elementów oznacza jeden zakres cz´stotliwoÊci fal mózgowych. A wi´c droga to jest jedno pasmo, po∏o˝enie Syzyfa to drugie, a trzecie to wielkoÊç kuli. Je˝eli pacjent dostosowuje aktywnoÊç swojego mózgu do stawia-
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nych mu wymagaƒ, wówczas gra przebiega w swoim optymalnym obrazie, a wi´c
Syzyf znajduje si´ na koƒcu drogi, jest p∏aska, a on toczy niewielkà kul´. Je˝eli ta aktywnoÊç odbiega od po˝àdanej to wówczas
pacjent widzi, ˝e droga robi si´ coraz bardziej stroma, Syzyf ma coraz wi´kszà kul´
i si´ cofa. W tym czasie, w zale˝noÊci od tego czy pracuj´ nad relaksacjà czy te˝ poprawà koncentracji, t∏umacz´ pacjentowi,
by skupi∏ si´ na elementach gry lub odpr´˝y∏. JeÊli b´dzie mu si´ to udawa∏o, to b´dzie wiedzia∏, ˝e o to chodzi, bo gra b´dzie
przebiega∏a w swoim optymalnym wariancie. Je˝eli nie b´dzie mu si´ udawa∏o, gra
b´dzie przebiega∏a w niew∏aÊciwym obrazie. Pacjent obserwujàc gr´ zmusza mózg
do w∏aÊciwej aktywnoÊci. Poprzez nauk´
umiej´tnoÊci relaksacji i koncentracji nast´puje modyfikacja czynnoÊci bioelektrycznej
mózgu poprzez tworzenie po∏àczeƒ komórek nerwowych tam, gdzie jest ich zbyt ma∏o i wygasanie tych po∏àczeƒ, których jest
za du˝o.

jest dà˝enie do osiàgni´cia jak najlepszych
wyników gry jedynie za pomocà si∏y swojej
woli. Oprócz prawid∏owo przebiegajàcej gry
komputer dêwi´kiem sygnalizuje, kiedy praca mózgu jest dobra i stosownie jà nagradza punktami (jest to obok przebiegu gry
dodatkowe silne sprz´˝enie zwrotne umo˝liwiajàce proces uczenia si´). Suma zdobytych przez pacjenta punktów pokazywana jest na monitorze po ka˝dej rundzie. Terapeuta korzystajàc z programu komputerowego Êledzi prac´ fal mózgowych pacjenta, promujàc fale po˝àdane przy jednoczesnej redukcji fal niekorzystnych, mogàcych
byç êród∏em niezadowalajàcego w ˝yciu
funkcjonowania cz∏owieka lub nawet jego
problemów zdrowotnych. Wyniki ca∏ej sesji
zapisywane sà w bazie danych pacjenta.
Po ka˝dej sesji drukowane sà one w celu
Êledzenia czynionych post´pów. Treningi powinny byç prowadzone przynajmniej jeden
raz w tygodniu (45-60 min). Wi´ksze i zdecydowanie szybsze efekty terapii uzyskuje
si´ trenujàc 2 lub 3 razy w tygodniu.

Czy taki trening jest m´czàcy? Jakie zadania musi wykonaç pacjent?

Jakie sà wskazania do tego typu treningów?

Przebiega raczej w formie zabawy ni˝ ci´˝kiej pracy, ale organizm trenujàcego mo˝e
odczuwaç zm´czenie. Zadaniem pacjenta

Treningi biofeedback stwarzajà pacjentowi
mo˝liwoÊç samodzielnego, wyuczonego
wp∏ywania na reakcje w∏asnego organizmu

i Êwiadomego ich korygowania. Prowadzà
do poprawy pracy mózgu, co skutkuje ogólnym ulepszeniem funkcjonowania organizmu ludzkiego, poprawiajàcà jakoÊç jego
˝ycia.
Treningi polecamy wszystkim, niezale˝nie od wieku. Zdrowym i chorym. Najm∏odsze dzieci, z którymi udaje si´ pracowaç to
trzylatki. Mogà si´ im poddaç ci, którzy majà niskà samoocen´, nie wierzà we w∏asne
mo˝liwoÊci, sà wycofani, zestresowani, stracili prac´, majà problemy z koncentracjà,
zapami´tywaniem. Wart polecenia jest osobom, których praca wià˝e si´ z nadmiernym
stresem, du˝à odpowiedzialnoÊcià, koniecznoÊcià podejmowania szybkich decyzji oraz
tym, których praca wymaga du˝ej koncentracji, szybkiej reakcji oraz dobrej koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. policjantom, pilotom, kierowcom, a tak˝e dziennikarzom,
artystom, twórcom, sportowcom. Treningowi mogà poddaç si´ tak˝e osoby cierpiàce
na migreny, padaczk´, po udarach mózgu.
Liczba treningów zale˝y od mocy problemu.
JeÊli sà to osoby zdrowe, które chcà tylko
dobrze funkcjonowaç, chcà poprawiç pami´ç i koncentracj´, wystarczy oko∏o dwudziestu spotkaƒ. Natomiast dzieci autystyczne, z dysfunkcjami neurologicznymi, z ADHD
potrzebujà wi´cej czasu i treningów.
rozmawia∏a Agnieszka Usiarczyk
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