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Sammanfattning  
	  

Visuell evoked potential (VEP) registrerar sensoriska reaktionspotentialer från synintrycken 

och används klinisk vid utredning av sjukdomar kring retino-kortiala vägen samt synkortex. 

En normal VEP registrering återspeglar stimulering av synsystemet från näthinnan till 

aktivering av olika kortikala nivåer. Tidigare studier har visat att koncentrationsförmågan mot 

stimuleringskällan, som motsvarar vigilansnivån, påverkar VEP resultaten. Syftet med denna 

studie är att studera huruvida vigilansnivån påverkar VEP´s latenstider. VEP registreringar 

utfördes på 27 neurologisk friska försökspersoner mellan 18-25 år. Försökspersonerna var 

med om två VEP registreringar, med stimulering av samma öga i samband med databaserad 

koncentrationstest, continuous performance test som ger ett mått på vigilansnivån. Den ena 

registreringen utfördes under normala tillstånd (NT). Under det andra besöket fick 

försökspersonerna vara partiellt sömndepriverade (PSD), där de minskade sin vanliga 

sömnlängd till hälften av ursprungliga genom att lägga sig senare och vakna tidigare. 

Resultaten analyserades med hjälp av parat t-test. Korrelationslinje och koefficient 

beräknades också för varje VEP komponent i förhållande till koncentrationsnivån.    

VEP och koncentrationstesten visade ett svagt samband mellan koncentration och latenstider. 

Dock förekom ingen signifikant skillnad i latenstid och koncentrationsnivå mellan registrering 

under NT jämfört med PSD för N70 och P100. En signifikant skillnad förekom i N2, vilket är 

kliniskt av mindre intresse. En av de största orsaken kan vara att PSD inte är tillräckligt för att 

påverka vigilansnivån samt att stickprovet inte är tillräckligt stor. För vidare studier bör detta 

tas till hänsyn.	  
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1. Bakgrund  
Reaktionspotentialer från yttre sensorisk stimuli som t.ex. ljud, ljus eller beröring mot huden 

kallas för evoked potentials.  Med hjälp av evoked potentials kan olika sensoriska nerver 

studeras. Visuell evoked potentials (VEP) är en metod som registrerar sensoriska 

reaktionspotentialer från synintrycken (1). VEP är en icke invasiv metod som ger information 

om tidiga förändringar i synnerven och synkortex. Metoden är även kostnadseffektivt för 

vården. Dock är kostnadseffektiviteten beroende av vad frågeställningen är, där den 

vanligaste frågeställningen gäller multipel skleros (MS) (2).  

 

När VEP började användas klinisk testades sensitiviteten för opticusneurit vid MS, där 85-95 

% av tidigare diagnostiserade MS patienter fick VEP abnormiteter.  Enligt artikeln av Donnel 

J Creel har 273 studier numera visat att i genomsnitt 93 % av patienter som eventuellt hade 

tidigare diagnostiserats med MS även fått VEP abnormiteter (3).  

 

Visuella potentialer som stimulerades av ljusblixtar upptäcktes i samband med klinisk 

Elektroencefalografi (EEG) undersökning på 1930-talet och VEP registreringar började 

utföras i mitten av 1900-talet. Visuella potentialer kan detekteras från de occipitala 

avledningarna av EEG-registrering, där de är en del av bakgrundsaktiviteten.  

VEP tekniken bygger därmed på att EEG aktivitet sparas från de occipitala avledningarna, där 

visuell stimuli bearbetas. Flera påföljande stimuleringar summeras. Den vanliga 

bakgrundsaktiviteten från EEG filtreras bort och visuella evoked potentialer återstår. Idag har 

användningen av VEP minskat sedan nya bildtagningstekniker som magnetisk resonans 

imaging (MRI) och datortomografi (DT) blivit vanligare (3).	  

 

Potentialerna som registreras motsvarar spänningsskillnader mellan kortikala områden som 

byggs upp av inhibitoriska postsynaptiska potentialer (IPSP) och excitatoriska postsynaptiska 

potentialer (EPSP). Hjärnbarkens yttre lager består av grå substans som i sin tur består av 

cellkärnor med dendriter som pekar kranialt och axoner som riktar in mot hjärnan. Den gråa 

substansen delas in i sex olika lager. Det tredje lagret, lamina pyramidalis externa innehåller 

pyramidceller som ligger orienterade längst hjärnbarken (3). Afferenta impulser inkommer till 

excitatoriska synapser på pyramidcellernas dendriter medan de utgående efferenta impulserna 

däremot passerar pyramidcellernas axoner som ligger mot djupet. Därmed uppstår 

spänningsskillnader vilket fångas och registreras med hjälp EEG-ytelektroder (1,3).  
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En normal VEP registrering återspeglar stimulering av synsystemet från näthinnan till 

aktivering av olika kortikala nivåer. Resultaten redovisas i form av en negativ komponent 

med latens ca 70 millisekunder (ms) (N70) som följs av en positiv våg på 95-110 ms (P100) 

och sedan återigen med en negativ komponent på ca 140-150 ms (N2) (figur 1) (3,4). 

De olika kortikala områdena som aktiveras vid visuell stimulering med schakrutemönster 

studerades av Francesco Di rusoo et. al där MRI användes i samband med visuell stimulering. 

MRI resultaten visade att N70 motsvarar tiden från stimulering av näthinnan till aktivering av 

primära synkortex (striate kortex). P100 är av störst intresse och genereras i den occipitala 

calcarine fåran (calcarine sulcus) (5). P100 är stabil från 5 år fram till 60 års ålder där 

latensen ökar med ca en millisekund per årtionde. N2 genereras från olika områden inklusive 

fusiform gyrus (extrastriate kortex) och djupa ytor från parietalloben (3-5) (figur 2). 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Figur 1. Bild av komponenter från visuell evoked potential registrering där N70, P100 och N2 
motsvarar svarspotentialer efter 70 ms, 100 ms och ca 140-150 ms efter stimulering. Fotograf: 
Sadid Atefa 
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Figur 2. Bild av områden i hjärnan där visuell evoked potential komponenter, N70, P100 och 
N2 genereras. N70 genereras från striate kortex, P100 genereras från calcarine sulcus och N2 
genereras från fusiform gyrus och djupa ytor från parietalloben. Redaktör: Sadid Atefa 
 

Vid VEP undersökningar är man intresserad av latenstiden och amplituden vilket återspeglar 

stimulering från näthinnan till bearbetningsprocessen i primär synkortex.  Förutom primär 

synkortex stimulerar visuella stimuleringar även sekundära områden över kortex.  Den 

visuella stimuleringen aktiverar mest områden över calcarine sulcus, vilket ligger närmast till 

primär synkortex. Bara 10 procent av synfältet kopplas till övriga occipitalloben (3-5). 

Tidigare har MRI över kortex utförts på patienter i samband med att de har tittat på video. 

Resultatet har visat ökat blodflöde i de occipitala visuella områden där man även ser 

interhemisfärisk variation (3).   

 

1.1	  Patologiska	  fynd	  

MS är den vanligaste patologin som kan detekteras med VEP. MS är en kronisk autoimmun 

inflammatorisk sjukdom, som leder till demyelinisering. MS kan drabba synnerven där 

patienten drabbas av synnervsinflammation, opticusneurit. VEP resultaten på dessa patienter 

visar förlängda latenstider (3,4). 

 

VEP kan också användas vid kvantifiering av det visuella systemet och funktionen efter att 

patienten har genomgått ett trauma. Det är inte ovanligt att synnerven och synkortex drabbas 

efter t.ex. huvudtrauma där synnerven och delar av occipitalakortex kan komprimeras och 

förlängda latenstider samt relativ minskning av amplitud förekommer (3). 
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Barn som lider av neurofibromatosis typ 1 (NF1), vilket är en genetisk rubbning som orsakar 

tumörer på nervvävnaden, har en risk för att utveckla optisk nerv glioma (ONG). ONG är en 

typ av hjärntumör som sätter sig över den optiska chiasmen, dvs. där synnerverna krossar 

över.  Dessa patienter visar resultat som liknar kompression dvs. ger ökade latenstider. VEP 

är mest sensitiv för diagnostisering av abnormiteter i den anteriora delen av synsystemet, dvs. 

före den optiska chiasmen (3,6).  

 

Axonala förluster av synnerven, n.opticus längst retino-kortikala vägen ger abnormala 

vågkonfigurationer och låga amplituder. Vissa mediciner kan också påverka synnerven. Ett 

exempel är amiodarone som används vid förebyggande mot ventrikel takykardi eller 

ventrikulär flimmer, vilket kan ge ischemisk optisk neuropati. VEP resultaten visar förlängda 

latenstider hos dessa drabbade patienter (3).  

	  

1.2 Stimulerings Metoder 

Det finns olika metoder vid stimulering av visuella potentialer där man bla kan använda sig av 

kortvariga ljusblixtar. Light-emitting dioder (LED) kan också användas där en periodvis 

stimulering sker. En av de vanligaste stimuleringsmetoderna som kan används är 

schakrutemönster som inverterar i en viss frekvens (3,4). Stimulering med schakrutemönster 

ger mindre intra- och interindividuell variabilitet samt har högre sensitivitet än andra 

stimuleringsmetoder (7). Storleken på rutorna gör det möjligt att undersöka specifika segment 

av den visuella vägen. små rutor på 12×16 mm, stimulerar den centrala delen av den visuella 

bearbetningen. Dessa små rutor är känsliga för varierad koncentrationsförmåga. Större rutor 

på 24-32 eller 40-50 mm, är mindre känsliga för uppmärksamhetsnivån samt är mer känsliga 

för stimulering av perifera delen (7). 	  

Tiden mellan varje stimulans varierar mellan 200-500 ms och en stimulerings frekvens under 

fyra inverteringar per sekund ska användas (3,7). 

 

1.3  Faktorer som påverkar VEP resultaten 

Sensitiviteten för VEP är väldigt teknikberoende. P100 latensen påverkas av flera faktorer, bla 

ljusstyrkan och kontrasten på skärmen, samt vinkeln mellan patienten och tv-skärmen.  
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För att minska metodens felmarginal och få en optimal registrering har tidigare studier 

kommit fram till riktlinjer och kriterier som måste uppfyllas, där ett av kriterierna är att 

patienten ska vara minst 70 cm från skärmen (3,4). 

 

Hög impedans är också en felkälla som kan påverka resultaten. För att minska impedansen 

skrubbas huden med pimpbaserad pasta med en bomullspinne.  Saltbaserad elektrodpasta 

används också för att minska impedansen (3).  

 

Om patienter inte fokuserar på stimuleringskällan påverkas latens, amplitud och 

vågkonfigurationen (7). En studie av Krans CM et al har hittat en relation mellan 

uppmärksamhetsnivån och VEP resultaten, där de menar att ökad uppmärksamhet och bättre 

koncentrationsförmåga påverkar den neurologiska processen, och genererar därmed större 

amplitud och kortare latenstider (8).   

 

I vissa studier har de även koncentrerat på registreringsdurationen där de menar att minskad 

undersökningsduration leder till att man kan upprätthålla koncentration och få mer 

reproducerbara latenstider (9,10).  1990 publicerades en studie av Corbetta et al. där de 

undersökte effekter av huruvida den selektiva uppmärksamheten påverkar den neurologiska 

aktiviteten med hjälp av positron emission tomografi (PET). De kom fram till att blodflödet 

ökade i vissa kortikala områden vid koncentrerad uppmärksamhet i förhållande till lägre grad 

av uppmärksamhet. Corbetta med kollegor påstod att ökad regional cerebralt blodflöde vid 

ökad uppmärksamhet, ökar det sensoriska svaret där starkare och mer specifika neurologiska 

svar triggas (11). 

Tidigare studier på djur med sensorisk evoked potentials har visat ökade amplituder vid 

riktad/ selektiv uppmärksamhet mot stimuleringskällan och reducerad amplitud när 

uppmärksamheten riktades bort från källan. Dessa orsakas av sensorisk gating eller filtrering 

process där övriga stimuli som inte är av intresse blockeras eller inhiberas (12). 

Neural aktivitet ökar kärldilatationen i det aktiverade området och leder till att syre och 

glukos transporteras till området. Med ökad neural aktivitet krävs mer blod för att uppnå den 

metaboliska efterfrågan. Under patofysiologiska tillstånd som t.ex. epilepsi eller stroke, 

uppnår blodkärlen en kapacitetsgräns vilket gör att efterfrågan inte kan upprätthållas (13). 
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Sömnbrist är en av faktorerna som kan försämra den kognitiva funktionen och därmed 

koncentrationsförmågan (13,14). Kontraktion av glattmuskelatur i kärlen under sömnbrist 

leder till att den metaboliska tillgången begränsas vilket innebär att vävnadens resurser även 

begränsas. Under ytlig sömn med EEG frekvenser på 0,3-3 Hz sker synkrona 

membranpotentialsvängningar mellan hyper- och depolarisation. Under ytlig sömn spenderar 

nervcellerna ca halva tiden under hyperpolariserad tillstånd där den metaboliska efterfrågan är 

mindre.  Då regional cerebralt blodflöde och dess metabolism minskar under ytlig sömn i 

förhållande till full vakenhet, krävs sömn för att återställa den vaskulära eftergivligheten(13). 

Studier har visat att sömnbrist har en påverkan på uppmärksamhetstester (13,14). Det är svårt 

att veta huruvida sömnbrist påverkar den kognitiva testen pga. den individuella variabiliteten 

och variabiliteten mellan individer. Här har inlärningsprocessen en påverkan. En testperson 

kan få bättre resultat på ett kognitiv test när personen är sömndepriverad, vilket kan bero på 

att han/hon redan har genomgått provet en gång när de inte var sömndepriverade och en 

inlärningsprocess har skett.  

Funktionella neuroimaging studier har bekräftat att sömndeprivation påverkar den prefrontala 

cortex aktiviteten.  Det finns även studier som har visat att talamus, mitthjärnan och hjärnstam 

(brainstem nuclei) även har påverkan på den kognitiva förmågan hos sömndepriverade 

personer.  Funktioner som är kopplade till vigilansnivå, som t.ex. planering, koordination av 

vald handling bland olika alternativ, uppdatering av handling samt blockering av 

distraherande föremål och material är kopplade till den prefrontala cortexen (14). Continuous 

performance test (CPT) är en av det vanligaste testet som används vid utvärdering av 

vigilansnivå och till en mindre grad impulsivitet (15). 

En studie av Claudio L et al. undersöktes det visuella systemet hos patienter som lider av 

obstruktiv apné i förhållande till en kontrollgrupp, med bl.a. VEP. Studien resulterade i att 

patienter som lider av obstruktiv apné, där de blir psykiskt trötta får längre latensen i 

förhållande till kontrollgruppen (16).  

1.4 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att studera huruvida vigilansnivån påverkar VEP´s latenstider. 

Frågeställningarna som ska besvaras är om sömndeprivation påverkar koncentrationen samt 

om nedsatt koncentration på schackrutmönstret minskar eller ökar VEPs latenstider.  
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Hypotesen för denna studie är att latenstiderna kommer påverkas i form av förlängning i 

samband med försämrad koncentrationsförmåga. Nollhypotesen för testen anger därmed att 

det inte föreligger någon signifikant skillnad i latenstid beroende på koncentrationsnivå.  

Nollhypotesen för koncentrationen, anger att koncentrationen inte har påverkas av 

sömndeprivation.  

 

2. Material och metod 
VEP registreringar utfördes på 27 försökspersoner (6 män och 21 kvinnor) mellan 18-25 år 

med Medtronic Keypoint EMG NCS EP (Missouri, United States) utrustningen. En av 

personenas registreringar visade avvikande vågkonfigurationer och exkluderades från studien. 

Innan resterande försökspersonerna kunde delta ställdes frågor i form av tidigare sjukdomar 

och medicinering. Försökspersonerna var neurologiskt friska och hade ingen bakgrund med 

någon form av synnedsättning eller epilepsi, kognitiv sjukdom och andra typer av 

neurologiska sjukdomar.  

Försökspersonerna var med om två VEP registreringar, med stimulering av samma öga och i 

samband med databaserad koncentrationstest, continuous performance test (CPT-X). Under 

ena besöket fick deltagarna sova fullt ut, äta och vara pigga. Vid nästa besök gällde samma 

princip för registrering av VEP och koncentrationstest. Dock fick försökspersonerna vara 

partiell sömndepriverade (PSD), vilket innebär att de fick sova mindre än sju timmar under 24 

timmar.  De fick minska sin vanliga sömnlängd till hälften av ursprungliga genom att lägga 

sig senare och vakna tidigare.  

För att data inte ska påverkas av en inlärningsprocess som kan uppstå efter första besöket, 

delades deltagarna in i två grupper där den ena gruppen började första besöket med att vara 

PSD och den andra gruppen sov fullt, över åtta timmar.  

Försökspersonerna som var sömndepriverade fick undvika frukost, lunch, kaffe, te samt olika 

typer av energidryck och läsk fram till efter VEP registreringen. För att standardisera all data 

genomfördes registrering på sömndepriverade mellan klockan nio till tolv under förmiddagen. 

Registrering under normalt tillstånd (NT) utfördes när som helst under dagen. 
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2.1 Etiska överväganden 

Deltagarna informerades med informationsblad (bilaga 1) och muntligt, där det tydliggjordes 

vad deltagande i projektet innebär. Syftet, metoden och kontakt information, i form av mejl 

och telefonnummer, samt om det finns någon eventuell risk med deltagandet framfördes i 

informationen.    

All data behandlas anonymt och deltagarna hade friheten att hoppa av projektet utan att ange 

någon orsak.   

Ett informerat samtycke skrevs under av försökspersonerna under första besöket (bilaga 2).  

2.2 VEP registrering 

Tre registreringselektroder, left occipital (LO), middle occipital (MO) och right occipital 

(RO), vilket även benämns O1, Oz och O2, placerades på occipitalloben enligt den 

internationella 10-20 systemet. För att placera registreringselektroderna rätt markerades 10 % 

av avståndet mellan nasion och inion, kranialt och halva huvudets omkrets, där Oz placerades. 

Därefter markerades 10 % av huvudets halva omkrets till höger av Oz, där O2 placerades och 

till vänster där O1 placerades (figur 2) (7,17).  

Förutom registreringselektroder användes även en referenselektrod (Fz). Genom att halvera 

avståndet mellan preaurikulära punkterna och nasion-inion avståndet markerades den 

mittersta punkten av skalpen.  Därefter räknades 20 % av nasion-inion avståndet ut och 

markerades frontalt om den mittersta punkten, där Fz-elektroden slutligen placerades (figur 

2).  En jordelektrod, WhiteSensor (Ambu, Skovlunde, Danmark) användes också där den har 

mindre definierad placering men placerades på handflatan (7,17).  

 

Figur 3. Bild över registreringselektrodernas position på occipitalloben samt 

referenselektroden Fz. Källa: http://tidsskriftet.no/article/3008196 
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En display monitor med schakrutemönster på 12×16 mm användes för stimulering. Den 

placerades en meter från försökspersonen. 500 stimuleringar gjordes på ett öga med en 

frekvens på 1,5 hertz och medelvärdesbildades. Det andra ögat som inte undersöktes täcktes 

med ögonbindel. Potentialerna registrerades med hjälp av EEG ytelektroder med diameter på 

1 cm. För att minska impedansen skubbades varje område med pimpbaserad pasta Spes Media 

Everi (Europa zona industrial, Battipaglia, Italy), med en bomullspinne. Saltbaserad 

elektrodpasta, Ten20 conductive (Weaver and company, Aurora, USA) användes när 

elektroderna skulle placeras (7,17). En impedans på mindre än 5 kOhm accepterades, vilket 

följer riktlinjerna enligt den internationella Society for Clinical Electrophysiology of Vision 

(ISCEV) (17).  

 

2.3 Koncentrationstest 

Till databaserade koncentrationstestet CTP-X fick försökspersonerna ett Xbox 360 dosa. 

CTP-X testet gick ut på att reagera så fort som möjligt och trycka på en knapp när en bokstav 

dök upp på skärmen. Det var alltid en bokstav i taget på skärmen. Om bokstaven X följdes av 

ytterligare ett X fick försökspersonerna inte trycka. Testet varade ca 5 minuter. 

Koncentrationsnivån mättes i procent av antal korrekta inhibitioner (18). 

 

2.4 Statistik 

VEP resultaten medelvärdes bildades och N70, P100 och N2 från samtliga elektroder RO, 

MO samt LO markerades för vidare analys. Totalt 78 svar från vardera komponenten N70, 

P100 och N2 analyserades vidare, där svar från NT och PSD registrering ingick. Skillnaden i 

millisekunder från registrering i normala förhållanden samt registrering under 

sömndeprivation räknades ut för alla försökspersoner. Därefter beräknades medelvärdet och 

standardavvikelsen (SD) av differensen ut för alla tre komponenter.  

Då samtlig data var normalfördelade, vilket påvisades med hjälp av diagram från Microsoft 

Excel 2013, användes ett parat t-test för att jämföra om det föreligger någon signifikant 

skillnad i latenstider och antal korrekta inhibitioner vid registrering under NT respektive vid 

registrering under PSD.  

För att veta om koncentrationen har påverkats av PSD räknades skillnaden i form av procent 

av antalet korrekta inhibitioner från båda registreringarna, från samtliga försökspersoner. 
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Därefter beräknades medelvärdet samt standardavvikelsen för differensen. Då all data är 

normalfördelade genomfördes hypotesprövning med parat t-test.  

SD och medelvärdet av varje komponent samt antalet korrekta inhibitioner under NT och 

PSD beräknades också, för att undersöka spridningen mellan försökspersonernas 

koncentrationsnivå och latenstider vid respektive tillstånd.  

Signifikansnivån sattes till 0,05 och ett p-värde räknades ut med hjälp av Microsoft Excel 

2013.  

Sambandet mellan koncentrationsförmåga och latenstid under NT respektive PSD redovisades 

med en korrelationslinje och korrelationskoefficient som beräknades med hjälp av Microsoft 

Excel 2013.   

 

3. Resultat 

3.1 Resultat av latenstiderna 

Medelvärdet från samtliga tre elektroder för N70 under NT var 68,4 ms. SD för N70 blev 

±2,8 ms, vilket innebär att spridningen mellan försökspersonernas latenstider inte var stor. 

Medelvärdet under PSD blev 68,5 med ett låg SD-värde på ±3,1 ms (tabell 1).  

P100 hade ett medelvärde på 98,9 ± 7,0 under NT och 98,3 ±5,6 under PSD. Spridningen 

mellan försökspersonernas latenstider vid båda tillstånden var inte stort (tabell 1).  

Den sista komponenten hade ett medelvärde under NT på 132,9 ms och 136,3 ms under PSD. 

SD resulterade till ±21,2 ms under NT och± 22,8 ms under PSD, vilket innebär att 

spridningen på N2 var stor mellan försökspersonerna vid respektive tillstånd (tabell 1).  

Tabell 1. Resultat av medelvärde och standardavvikelse (SD) för N70, P100 och N2 för 
samtliga försökspersoner, under normala tillstånd (NT) respektive partiell sömndeprivation 
(PSD), där spridningen för N70 och P100 är inte stor. Däremot avviker N2 med stor SD-värde 
under både NT och PSD, n=78 

 

 

 
 

 

 Normaltillstånd Partiell sömndepriverade 

 N70 P100 N2 N70 P100 N2 

Medelvärde (ms) 68,4 98,9 132,9 68,5 98,3 136,3 

SD (± ms) 2,8 7,0 21,2 3,1 5,6 22,8 
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Medelvärdet av skillnaden mellan registrering under NT och PSD resulterade till 0,09 ms för 

N70 och 0,68 ms för P100. N2 komponenten hade den största skillnaden på 3,40, där 

latenstiden ökade under PSD tillstånd för samtliga försökspersoner (tabell 2).  

Resultaten visar att ingen signifikant skillnad mellan registrering under NT och PSD 

föreligger för N70 och P100 (p>0,05). Dock finns en signifikant skillnad i latenstid för N2 

(p<0,05) (tabell 2).   

Tabell 2. Medelvärde, standardavvikelse (SD) och p-värdet av differensen från samtliga 
komponenter, för registrering under normala tillstånd respektive registrering under partiell 
sömndeprivation. N2 komponenten avviker med störst värde på medelvärde och SD, med p-
värde under signifikansnivån (p<0,05), n=78 

	    Differens 	  

	   N70 P100 N2 

Medelvärde (%) 0,09 0,68 3,40 

SD (± ms) 3,5 3,7 9,1 

P-värde P >0,05 P >0,05 P <0,05 

	  

3.2 Resultat av koncentrationstest  

Resultaten av koncentrationstesten vid båda besöken gav genomsnitt ett medelvärde på 

64±20,8 % korrekta inhibitioner under NT och 63,7 ±18,0 % vid registrering under PSD. 

Spridningen mellan försökspersonernas värden var stor vid båda besöken, vilket innebär att en 

skillnad mellan deras koncentrationsnivåer föreligger (tabell 3). 

Tabell 3. Medelvärde och standardavvikelse, av antal korrekta inhibitioner för samtliga 
försökspersoner under normal- och partiell sömndepriverad (PSD) tillstånd. Resultaten visar 
en stor spridning mellan försökspersonernas koncentrationsnivåer, under både normal- och 
PSD tillstånd, n=78 

	   Normaltillstånd Partiell sömndepriverad 

Medelvärde (%) 64,0 63,7 

SD (± ms) 20,8 18,0 
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Differensen, vilket även motsvarar medelvärdet av differensen blev 0,38 ± 15,6%. Resultaten 

visar att ingen signifikant skillnad i koncentrationsnivå mellan NT och PSD föreligger 

(p>0,05) (tabell 4).  

 

Tabell 4. Medelvärde, standardavvikelse och p-värde av differens, av antal korrekta 
inhibitioner under normal samt under partiell sömndepriverad tillstånd från samtliga 
försökspersoner, där p-värdet ligger över signifikansnivån (p>0,05), n=78 

 Differens 

Medelvärde (%) 0,38 

SD (± ms) 15,6 

P-värde P>0,05 

	  

3.3 Samband mellan koncentration och latenstid 

Korrelationslinje för N70 visar inget samband där försökspersoner som har mer antal korrekta 

inhibitioner också har lägre latenstider. D.v.s. ett negativ svag korrelationskoefficient på 0,2 

och 0,36 vid registrering under NT respektive PSD (figur 4).  

 

 
Figur 4. korrelationslinje mellan antal korrekta inhibitioner (%) och latenstid (ms) för N70 
under partiell sömndeprivation och normal tillstånd, där ett svagt negativ samband kan ses, 
n=78 
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Sambandet mellan koncentration och latenstid för P100 under PSD, ger ett r-värdet på 0,13.  

R-värdet för P100 under NT ligger på 0,15 (figur 5).  

 

 
Figur 5. Korrelationslinje mellan antal korrekta inhibitioner (%) och latenstid (ms) för P100, 
under partiell sömndeprivation och normal tillstånd. Inget starkt samband mellan antal 
korrekta inhibitioner och latenstid finns, n=78 

 

Den sista komponenten N2 har ett negativ svagt samband mellan koncentrationsförmåga och 

latenstid under PSD med ett r-värde på 0,33 och under NT med ett r-värde på 0,24 (figur 6).  
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Figur 6. Korrelationslinje mellan antal korrekta inhibitioner (%) och latenstid (ms) för N2, 
under partiell sömndeprivation och normal tillstånd. Inget starkt samband mellan antal 
korrekta inhibitioner och latenstid finns, n=78 

 

 

4. Diskussion 
	  

 Resultaten visade inga signifikanta skillnader i latenstid vid parat t-test för N70 och P100. 

Dock ökade latenstiden för N2 signifikant vid inter- och intraindividuell analys under NT 

respektive PSD. N2 komponenten är inte lika tydlig vid markering efter VEP registreringar, i 

förhållande till N70 och P100, vilket kan vara anledningen till den intra- och interindividuella 

variabiliteten.  

 

Då ökad uppmärksamhet och fixering av blicken ökar det cerebrala blodflödet vilket triggar 

starkare och snabbare neurologiska svar, kan resultaten bero på en förändring av cerebralt 

blodflöde. Det innebär att en förändring av enbart komponenten N2 latenstid kan bero ökad 

regionalt blodflöde i områden som generar N2.  En studie av Clark VP et.al (19) har visat att 

ökad uppmärksamhetsnivå är associerad till ökat blodflöde. Vilket innebär ökad syrehalt till 

olika extrastriate områden i occipital, temporal och parietalloben. Då N2 genereras från 

extrastriate områden från fusiform gyrus och delar av parietalloben, är det rimligt att 

komponenten påverkas av ökad uppmärksamhet (5.19).  Dock är N70 komponenten inte lika 

känslig för varierad uppmärksamhetsnivå där tidigare studier inte heller visat någon 
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signifikant skillnad i primär synkortex, vilket komponenten N70 står för, i förhållande till 

uppmärksamhetsnivån (12,19-21). 

 

 

Resultaten från koncentrationstesten visade att signifikanta interindividuella skillnader 

föreligger. Däremot var skillnaden i koncentrationsnivån mellan registrering under NT och 

PSD inte signifikant stor. Det kan vara anledningen till att ingen signifikant skillnad i 

latenstider har förekommit mellan registreringarna för N70 och P100.   
 
En av orsakerna till att det inte föreligger någon signifikant skillnad i uppmärksamhetsnivå 

mellan de två olika registreringarna, hos samtliga försökspersoner, kan vara pga. att en 

inlärningsprocess kan ha skett. Enligt studien av Schei JL är inlärningsprocess en av de 

vanligaste felkällorna, vilket kan göra att resultat från olika kognitiva test inte är ett direkt 

mått på uppmärksamhetsnivån. Det kan innebära att CTP-X inte har hög specificitet (14).  

Nästa frågeställning är om försökspersonerna var tillräckligt sömndepriverade för att 

koncentrationsförmågan ska påverkas signifikant. En av studiens svagheter är 

försökspersonernas följsamhet. Vilket kan vara anledning till att ingen stor skillnad i 

koncentrationsnivå samt VEP resultaten har förekommit. Dålig följsamhet innebär att 

instruktioner om sömndeprivering, läggdags och tid för att vakna inte har tagits med stor 

hänsyn. För att förbättra studien skulle ett alternativ vara att försökspersonerna övervakas 

natten till registrering under sömndeprivation. Dock var det inte möjligt för denna studie.  

En annan orsak till att ingen signifikant skillnad i koncentration finns, kan vara att PSD under 

en natt, inte är tillräcklig för att påverka vigilansnivån. Det är tidigare känt att förlängd 

neuroaktivitet, vilket uppstår under sömndeperivation, minskar blodkärlens compliance. 

Minskad compliance leder i sin tur till att det cerebrala blodflödet inte kan öka i områden som 

är involverad vid ökad koncentration (13). Vilket kan vara orsaken till att N2 komponenten 

har påverkats. Då N70 och P100 inte har påverkats, kan det tyda på att försökpersonera inte 

var tillräckligt sömndepriverade.  

En studie av Tavakoli P och Mulle GA et.al (21) undersökte huruvida PSD, fyra timmars 

nattsömn, påverkar vigilans och koncentrationsförmågan i förhållande till normal sömn. De 

kom fram till att ingen signifikant skillnad föreligger i vigilans under PSD i förhållande till 

normal sömn.  
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Trots att VEP har en sensitivitet på ca 93 % vid undersökning av neurologiska sjukdomar på 

den retino-kortikala vägen, är metoden väldigt teknikberoende. Rätt apparaturinställning och 

coaching från den ansvariga bör göras, för att resultaten ska bli så optimala som möjligt. Vid 

den aktuella studien användes ett schackrutastorlek på 12*16, vilket är känsligast för 

stimuleringar av den centrala delen av den visuella processen. Storlek på 12-16 är även 

känsligast för varierad uppmärksamhetsnivå (7). Dock är större rutor känsligare för 

stimulering av perifera delen av visuella processen. Om större rutor användes finns en 

möjlighet att sensitiviteten för N70 och P100 ökar. Dock är större rutor mindre känsliga för 

uppmärksamhetsnivån. För vidare studier kan detta tas till hänsyn. 

Tidigare studier har visat att latenstider kan variera beroende på kön, där män har längre 

latenstider (22,23). Idag har inga studier bekräftat orsaken till skillnaden mellan könen som 

påverkar VEP resultaten. Dock finns studier som menar att anatomiska och den endokrina 

skillnaden kan vara en bakomliggande orsak (23,24). Den kvinnliga könshormonen östrogen 

ökar glutamat hormonets bindning i den centrala nerv systemet (CNS), vilket ökar de 

exitatoriska effekterna i CNS. Däremot hämmar östrogen syntesen av GABA, vilket är ett 

hämmande hormon i CNS. I samband med att syntesen av GABA hämmas, förstärks de 

exitatoriska signalerna, vilket bidrar till minskade VEP latenstider hos kvinnor (25). En studie 

av Bruno G och Stefano P et.al från 2006 menar att den främsta orsaken mellan könen 

däremot är storleken av huvudet. Storleken återspeglar hjärnans volym och avståndet av de 

visuella vägen, där man menar att män som har ett större huvud också har ökade latenstider 

(26). Det innebär att blandning av kön kan vara en svaghet för studien och att det är något 

som borde tagits till hänsyn. Dock är antalet kvinnor i studien ca fyra gånger så många som 

killar, vilket kan jämna ut felkällan. Däremot kan ett stickprov på 26 personer vara för få, för 

att signifikanta skillnader ska förekomma mellan testen i VEP resultat resp. 

koncentrationstest.  

 

Trots att flera studier har visat att vigilansnivån påverkar VEP resultaten, krävs det ingen 

patientförbredning, bla i form av att sova tillräckligt. Då våra resultat inte visar signifikant 

skillnad i latenstider mellan PSD och NT krävs vidare studier som tar hänsyn till felkällorna 

för att resultaten ska tillämpas och kliniska slutsatser ska dras.  
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5. Slutsats  
VEP och koncentrationstesten har visat ett svagt, icke signifikant samband i form av att 

försökspersoner som har bättre resultat på koncentrationstesten, även har kortare latenstider i 

samtliga komponenter. Dock förekommer ingen signifikant skillnad i latenstid och 

koncentrationsnivå mellan registrering under NT jämfört med PSD för N70 och P100. En 

signifikant skillnad förekommer i N2, vilket är kliniskt av mindre intresse. Den största 

orsaken kan vara att PSD inte är tillräckligt för att påverka vigilansnivån samt att stickprovet 

inte är tillräckligt stor. För vidare studier bör detta tas till hänsyn.  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



18	  
	  

6. Referenser 
 

1. Aquilonius Sten-Magnus & Fagius Jan et.al. Neurologi, upplaga fem. Stockholm: 
Liber AB, 2012.  

 

2. Kuba M, Kubová Z, Kremlácek J, Langrová J. Motion-onset VEPs: Characteristics, 
methods, and diagnostic use. Vision research. 2007 Jan; 47(2):189-202.  

 
3. Donnell J. Creel. Visually Evoked Potentials. The Organization of the Retina and 

Visual System. 1995-2012 Mars. 
 

4. P Walsh, N Kane, S Butler. The clinical role of evoked potentials. Neurol Neurosurg 
Psychiatry. 2005 jun; 76 (2): 16-22 

 

5. Di Russo F, Martínez A et.al. Cortical Sources of the Early Components of the 

Visual Evoked Potential. Human brain mapping. 2002 Feb; 15(2):95-11 
 

6. Gupta S, Gupta Gand Deshpande VK. Visual evoked potentials: Impact of age, 
gender, head size and BMI. International Journal of biomedical and advance research. 
2016; 7(1): 022-026. 

 
 

7. Guideline 9B: Guidelines on visual evoked potentials. Journal of clinical 
neurophysiology. 2006 Apri;23(2):138-56 

 
8. Karns CM, Knight RT. Intermodal auditory, visual, and tactile attention modulates 

early stages of neural processing. Journal of cognitive neuroscience. 2009 apr;21 
(4):669-83   

 

9. Kevin T. W, Kenneth J et al. Effect of Test Duration on the Visual-Evoked Potential 
(VEP) and Alpha Wave Responses. Documenta ophthalmologica. Advances in 
ophtalmology. 2013 apr; 126(2):105-15  

 
10. Celso Tello, Carlos Gustavo V. De Moraes, Tiago S. Prata et al. Repeatability of 

short-duration transient visual evoked potentials in normal subjects. Documenta 
ophthalmologica. 2010 jun; 120(3):219-228   

 

11. Corbetta M, Meizin EM, Shulman Gi et. al. A PET study of visuospatial attention. 
Journal of neuroscience. 1993: 13:1202–1226. 

 

12. Hillyard SA, Vogel EK, Luck SJ. Sensory gain control (amplification) as a 
mechanism of selective attention: electrophysiological and neuroimaging evidence. 



19	  
	  

Philosophical transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological 
sciences. 1998Aug 29;353(1373):1257-70 

 
13. Schei JL, Rector DM. Evoked electrical and cerebral vascular responses during sleep 

and following sleep deprivation. Progress in brain research. 2011;193:233-44 
 

14. Goel N1, Rao H, Durmer JS, Dinges DF. Neurocognitive consequences of sleep 
deprivation. Seminars in neurology. 2009 sep ;29(4):320-39 

15. Riccio CA, Reynolds CR, Lowe P, Moore JJ. The continuous performance test: a 
window on the neural substrates for attention? Arch Clin Neuropsychology. 2002Apr; 
17(3):235-72. 
 

16. Claudio L, Giuseppina PM, Mariangela P et al. Optic Nerve Dysfunction in 
Obstructive Sleep Apnea: An Electrophysiological Study. Sleep. 2015 jul 24.   

 

17. Odom JV, Bach M, Brigell M, Holder GE, McCulloch DL, Tormene AP, Vaegan. 
ISCEV standard for clinical visual-evoked potentials (2009 update). Doc Ophthalmol. 
2009; 120:111–11 

 

18. Cognum Aspects of Attention [Internet]. Gävle 803 11: Cognum; - [uppdaterad 2011-
03-28. Citeterad 2016-02-05]. Tillgänglig från:http://cognum.se/ 

 

19. Clark VP, Hillyard SA et. al. Spatial selektive attention affects early strastriate bot not 
striate components of the visual evoked potentials. Journal of cognitive neuroscience. 
1996; 8:387–402.  

 

20. Heinze HJ1, Mangun GR, Burchert W et.al. Combined spatial and temporal imaging 
of brain activity during visual selective attention in humans. Nature. 1994 Dec; 
372:543-6. 
 

21. Moran J, Desimone R. Selective attention gates visual processing in the extrastriate 
cortex. Science. 1985 aug 23;229(4715):782-4. 
 

22. Tavakoli P, Muller-Gass A, Partial sleep deprivation does not alter processes 
involved in semantic word priming: Event-related potential evidence. Brain and 
Cognition. 2015 Mar; 94:17-23. 

 
23. Sharma R1, Joshi S2, Singh KD3, Kumar A4.Visual Evoked Potentials: Normative 

Values and Gender Differences. Journal of clinical diagnostic research.2015 
Jul;9(7):CC12-5 

 



20	  
	  

24. Dion LA1, Muckle G, Bastien C et.al.Sex differences in visual evoked potentials in 
school-age children: What is the evidence beyond the checkerboard? International 
Journal of psychophysiology. 2013 May;88(2):136-42 
 

25. Yilmaz H, Erkin EF, Mavioğlu H, Sungurtekin U. Changes in pattern reversal evoked 
potentials during menstrual cycle. Int Ophthalmol. 1998; 22(1):27-30. 
 

26. Bruno G , Stefano P, Francesco B et al. VEP latency: Sex and head size. Clinical 
Neurophysiology 2006 May; 117(5): 1154–7 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



21	  
	  

7. Bilagor 
 
7.1 Bilaga 1.	  	  Informationsblad 	  

 
Är du intresserad av att vara försöksperson i en studie som handlar om hur 
koncentrationsförmågan påverkar synnerven och bearbetningen i synkortex? 
 
Jag heter Atefa Sadid och går sista terminen på Biomedicinsk analytiker programmet, inriktning 
fysiologi.  Jag söker försökspersoner till mitt C-uppsatsarbete som handlar om hur 
koncentrationsförmågan påverkar på synnerven och den kognitiva processen i syncentrum.   
 
Som försöksperson får du besöka Örebro Universitet vid två tillfällen, där du kommer genomföra 
ett databaserad koncentrationstest i samband med visual evoked potential (VEP) undersökning. 
VEP är en metod där reaktionspotentialer från synintrycken registreras med hjälp av ytelektroder 
och stimulerande schakrutemönster på en dataskärm.   
 
Du kommer få besöka Örebro Universitet, prismahuset två gånger. Den ena gånger behöver du 
som deltagare inte förbereda dig på något annat sätt än att sova fullt ut och vara pigg. Vid det 
andra besöket kommer samma moment genomföras. Dock ska du vara sömndepriverad, vilket 
innebär att du kommer få minska på din sömnlängd till hälften av den ursprungliga.  
 
Sömndepriverade får ta lätt frukost på morgonen och undvika kaffe, te samt olika typer av 
energidrinkar och läsk.   
 
Vi kommer överens om dag och tid samt i vilken ordning besöken ska göras, dvs. om du ska vara 
sömndepriverad eller utvilad vid första besöket.  
 
Testerna kommer genomföras innan lunch och tar max 45 min.  
 
För att delta som försöksperson ska du vara mellan 18 och 25 år samt inte vara diagnosticerad 
med någon form av epilepsi. 
  
Testerna medför inga medicinska eller tekniska risker och komplikationer.  
   
All data och information kommer behandlas anonymt och som försöksperson har du rätt till att 
hoppa av studien när du vill.    
	   
Är du intresserad av att delta ring eller mejla:   
Telefon: 0729924668  
Mejl: atefahsaadid@hotmail.com	  	  
 
Huvudhandelare: Gabriella Eliason   
Med Dr, universitetslektor.   
Telefon: 019-30 12 79  
Mejl: Gabriella.Eliason@oru.se	   
	   
Medicinsk handledare: Gunilla Ahlsen  
Klinisk neurofysiolog   
Örebro Universitetssjukhus  
Mejl: gunilla.ahlsen@regionorebrolan.se	  	  
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7.2 Bilaga 2.	  Informerat samtycke	  	  
	  

Informerat samtycke  

koncentrationsförmågans påverkan på synnerven och bearbetningen i 
synkortex 

Jag har tagit del av den skriftliga och muntliga informationen samt haft möjligheter till att 
ställa frågor.  Jag kan när som helst hoppa av utan att behöva ange någon anledning och 
godkänner även att all data används anonymt.  Därmed samtycker jag till att delta i studien. 

 
 

Namnunderskrift Datum 

Namnförtydligande Ort 

 

	  

	  

	  


