
LABORATORIUM BIOMECHANIKI

ĆWICZENIE NR 1

BADANIE PARAMETRÓW SYGNAŁU ELEKTROMIOGRAFICZNEGO OR AZ

WYZNACZANIE CZASU REFRAKCJI UKŁADU NERWOWO - MI ĘŚNIOWEGO

1. CEL ĆWICZENIA

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z techniką odbioru sygnałów elektromiograficznych

oraz  badanie  podstawowych  parametrów  tego  sygnału  (EMG).  Podczas  ćwiczenia  będą

przeprowadzone również pomiary czasu refrakcji układu nerwowo - mięśniowego człowieka.

2. WPROWADZENIE

2.1 WIADOMOŚCI OGÓLNE

Układ  nerwowy  pełni  najistotniejszą  rolę  w  funkcjonowaniu  organizmu  człowieka  -

steruje i koordynuje wszystkimi funkcjami i czynnościami zachodzącymi w organizmie. Do

niedawna  był  on  bardzo  słabo  poznany.  Jednym  z  najważniejszych  odkryć  w  zakresie

neurofizjologii  było  wyjaśnienie  powstawania  i  propagacji  potencjału  czynnościowego  w

tkankach nerwowej i mięśniowej (ok.1952r.).

Potencjał spoczynkowy: 

W stanie spoczynku między wnętrzem, a zewnętrzem komórki istnieje potencjał zwany

potencjałem spoczynkowym.  Jego wartość  w komórkach nerwowych  waha się  od  -65 do

-90mV, a więc wnętrze komórki ma potencjał ujemny w stosunku do zewnętrza.Organizm

musi  utrzymywać  skład  chemiczny  płynów  ustrojowych.  Odpowiedni  skład  płynów

wewnątrzkomórkowych  utrzymywany  jest  dzięki  działaniu  pomp  jonowych.  Środowisko

zewnątrzkomórkowe  składa  się  głównie  z  jonów  Na+ i  Cl-.  Wewnątrz  komórki  z  kolei

dominuje obecność  jonów K+ i  Cl-.  Wnętrze komórki  oddzielone jest  od otoczenia błoną

komórkową.  Charakteryzuje  się  ona  selektywną  przepuszczalnością  dla  poszczególnych

jonów. 

W celu wyjaśnienia powstawania potencjału czynnościowego, należy rozpatrzeć z osobna

zachowanie  się  poszczególnych  jonów w obecności  błony  półprzepuszczalnej.  Wewnątrz
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komórki  znajduje  się  dużo  jonów  potasowych  równoważonych  przez  różne  aniony,  dla

których  błona  komórkowa  jest  całkowicie  nieprzepuszczalna.  W  środowisku

zewnątrzkomórkowym  stężenie  jonów K+ jest  znacznie  mniejsze,  więc  zachodzi  dyfuzja

zgodnie z prawem Ficka. Równoważona jest ona przez siłę  elektrostatyczną  wynikającą  z

faktu, że dużo większe aniony nie są przepuszczane prze błonę komórkową. Działanie obu

procesów prowadzi do ustalenia się pewnej równowagi – „donnan equilibrium”. Tyle samo

jonów  K+  wpływa   do  wnętrza  komórki,  co  wypływa  (stanowi  ona  niewielką  ilość  w

porównaniu do ogólnej liczby tych jonów). Powstała w ten sposób różnica potencjałów nosi

nazwę potencjału równowagi dla potasu. 

Jego wartość wyznaczyć można z równania Nernsta:

( ) ( )wz CCzFRTE /ln/= [1]

R – uniwersalna stała gazowa = 8.314 [ )/( KmolJ ⋅ ], 

T – temperatura bezwzględna (T[°C] +273.15), 

z – wartościowość jonu,

F – stała Faradaya 410648.9 ⋅  [C/mol], 

Cz i Cw – odpowiednio zewnątrz- i wewnątrz - komórkowe stężenie danego jonu.

Potencjał  spoczynkowy  dla  potasu  wynosi  około  -90mV –  jest  to  wartość  bliska

potencjałowi  spoczynkowemu komórki.  Na różnicę  pomiędzy potencjałem równowagi  dla

potasu,  a  potencjałem  spoczynkowym  wpływają  inne  jony,  mające  odmienne  potencjały

równowagi.  Największy wpływ mają  jony sodu, dla którego potencjał  równowagi  wynosi

+55mV. W spoczynku błona komórkowa jest dla sodu przepuszczalna jedynie w niewielkim

stopniu, więc wartość potencjału spoczynkowego jest jedynie nieznacznie przesunięta od EK

w stronę ENA. Wielkość tego przesunięcia to wynika ze względnej przepuszczalności błony

komórkowej  dla  obu  tych  jonów.  W  warunkach  fizjologicznych  w  procesie  ustalania

potencjału  spoczynkowego  bierze  udział  znacznie  więcej  jonów,  jednak  powyższe

uproszczenie jest w zupełności wystarczające.

Potencjał czynnościowy:

Potencjał czynnościowy definiowany jest jako chwilowe odwrócenie różnicy potencjałów

po obu stronach błony komórkowej. Gdy zmniejszy się różnica potencjałów po obu stronach

błony komórkowej, do pewnej wartości progowej, następuje otwarcie kanałów sodowych. Po

ich otwarciu, jony Na+ wpływają do wnętrza komórki, zgodnie z gradientem stężeń. Wówczas

różnica  potencjałów  wewnątrz-  i  zewnątrzkomórkowa  zmienia  się  z  ok.  -70mV  do  ok.
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+30mV w stronę  potencjału  równowagi  dla sodu (tzw.  nadstrzał).  Proces ten nazywa się

depolaryzacją komórki. Po pewnym czasie aktywowane zostają kanały potasowe i w wyniku

wzrasta przepuszczalność  błony dla jonów K+. Następuje repolaryzacja skutkiem wypływu

jonów potasowych na zewnątrz komórki. Jednocześnie zamknięciu ulegają kanały Na+ i przez

krótki czas pozostają niewrażliwe na zmiany potencjału błony komórkowej – jest to okres

refrakcji bezwzględnej. Potencjał transbłonowy osiąga wartość niższą niż w stanie spoczynku.

W tym okresie pobudliwość komórki jest zmniejszona – jest to okres refrakcji względnej.

      Rys. 1   Przepuszczalność błony dla jonów sodowych i potasowych 

             w trakcie trwania potencjału czynnościowego.

Wszystkie  omówione  zjawiska  zachodzą  jedynie  w  bezpośredniej  bliskości  błony

komórkowej.  Pojedynczy  akt  depolaryzacji  nie  wywiera  prawie  żadnego  wpływu  na

całkowite  stężenie  poszczególnych  jonów  wewnątrz  komórki.  Jednakże  w  dłuższym

przedziale czasu stężenie to mogłoby ulec zachwianiu. Tu właśnie pojawia się regulacyjna

rola pompy jonowej. Stanowi ona aktywny mechanizm transportu jonów  (przepływ wbrew

gradientowi stężeń), wymaga więc pewnego nakładu energii. Transportuje po trzy jony Na+

na zewnątrz komórki i dwa jony K+ do jej wnętrza, kosztem zużywanego ATP. 

Definicja czasu refrakcji:

Czasem  refrakcji  nazywamy  czas,  który  upływa  od  początku  procesu  depolaryzacji

komórki do momentu ponownej całkowitej polaryzacji. Pomiaru czasu refrakcji dokonuje się

za pomocą doprowadzenia do nerwu dwóch bodźców następujących po sobie z odpowiednim

przesunięciem czasowym, tzw. bodźca warunkującego i testującego.  Odstęp czasu między

bodźcami warunkującym i testującym, dla których otrzymuje się jedną odpowiedź  stanowi

wyznaczany czas refrakcji.
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Rys. 2 Schemat blokowy stymulatora Multistim do badań reakcji tkanki pobudliwej na drażnienie

elektryczne (łącznie z pobudzeniem parą bodźców).

Badania elektromiograficzne

Badanie elektromiograficzne polega na rejestracji  czynności bioelektrycznej mięśni za

pomocą  elektrod powierzchniowych umieszczonych na skórze nad mięśniami lub elektrod

igłowych  wkłuwanych  do  mięśni  przez  skórę.  Jest  ono  podstawowym  badaniem  w

elektrodiagnostyce  chorób  nerwowo-mięśniowych.  Choroby  nerwowo-mięśniowe  są

procesami patologicznymi, uszkadzającymi jednostki motoryczne MU (motor units) w całości

lub poszczególne ich elementy.

Zapis czynności elektrycznej odbierany z mięśni i nerwów obwodowych pozwala określić

stan  unerwienia,  dostarcza  dowodów odnerwienia  i  reinerwacji  oraz  stopień  uszkodzenia

nerwu i mięśnia. Wyróżnia się tutaj elektromiografię globalną i elementarną.

Elektromiografia globalna za pomocą  elektrod powierzchniowych dostarcza informacji

jakościowych  o  stanie  mięśni  i  nerwów  obwodowych.  Umożliwia  szybkie  uzyskanie

odpowiedzi o charakterze procesu chorobowego, jego lokalizacji i dynamice.

Ocena ilościowego działania mięśnia stanowi podstawę  diagnostyki  chorób nerwowo-

mięśniowych i polega na badaniu potencjałów czynnościowych jednostek ruchowych MUP

(motor unit potential) za pomocą elektrod wkłuwanych. Jest ona bardzo precyzyjną metodą

diagnostyczną, jednak niezmiernie czasochłonną i wymaga wspomagania komputerowego.
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2.2 WYMAGANE WIADOMOŚCI

Należy przypomnieć sobie następujące wiadomości:

- zakres zmian amplitudy sygnałów elektromiograficznych,

- przedział zmian częstotliwości miopotencjałów,

- czas  trwania  pojedynczych  potencjałów  czynnościowych  rejestrowanych  podczas

badania emg,

- pasmo przenoszenia układu rejestrującego sygnały EMG (wzmacniacz + urządzenie

rejestrujące),

- rodzaje zakłóceń sygnału EMG i sposoby ich eliminacji,

- sposoby odbioru sygnałów i wywoływania odpowiedzi elektrycznej mięśni i nerwów,

- definicja i sposób pomiaru czasu refrakcji.

3. WYKAZ APARATURY

- elektromiograf Disa 14A30

- elektromiograf Medelec Mystro+5

- stymulator Multisitim

4. PROGRAM ĆWICZENIA

4.1 REJESTRACJA POTENCJAŁÓW CZYNNOŚCIOWYCH MIĘŚNI

Na wstępie należy zapoznać się z działaniem, obsługą oraz budową elektromiografu

DISA  14A30  oraz  Medelec  Mystro+5.  Do  wyjścia  analogowego  elektromiografu  DISA

dołączyć oscyloskop. Po przyłożeniu elektrod nad badanym mięśniem i utwierdzeniu ich na

skórze zarejestrować przebiegi emg w spoczynku i podczas wysiłku i zapisać je na ekranie

oscyloskopu.  Pomierzyć  parametry  poszczególnych  przebiegów  (amplituda  częstotliwość,

czas  trwania)  oraz  zaobserwować  nakładanie  się  na  siebie  pojedynczych  odpowiedzi  w

przypadku  przebiegów  interferencyjnych.  Ocenić  na  podstawie  obserwacji  wizualnej

charakter sygnałów (ubogi, średni, bogaty,  interferencyjny).

4.2 POMIAR CZASU REFRAKCJI UKŁADU NERWOWO-MIĘŚNIOWEGO

Celem  przeprowadzenia  pomiaru  czasu  refrakcji  układu  nerwowo  -  mięśniowego

należy zastosować stymulator do pobudzenia badanych struktur oraz zsynchronizowany z nim

elektromiograf do odbioru potencjałów powstających w mięśniach. 
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Przygotować  aparat  i  badanego  do  przeprowadzenia  badania.  Nałożyć  elektrody

odbiorcze  na  mięsień  kłąb  kciuka,  a  elektrody  stymulacyjne  nad  nerwem  pośrodkowym

(najlepiej  w  okolicy  nadgarstka).  Uziemienie  aparatu  powinno  znajdować  się  pomiędzy

elektrodami stymulacyjnymi i odbiorczymi. 

Uwaga: Przed załączeniem stymulacji na elektrody pokrętła amplitudy napięcia impoulsów

stymulacyjnych  powinny  być  ustawione  w  pozycji  zerowej,  a  odstęp  między  impulsem

warunkującym  i  testującym  należy  ustawić  na  wartość  około  20ms.  Częstotliwość

powtarzania impulsów - 1Hz. Czas trwania impulsów - 200us.

Wejście  synchronizacyjne  elektromiografu  połączyć  z  wyjściem  "prepulsu"  stymulatora

Multistim. Celem obserwacji przebiegów na oscyloskopie  "prepuls" należy wykorzystać jako

impuls wyzwalający oscyloskopu.

Doprowadzić  impulsy  stymulacyjne  do  elektrod  drażniących  i  dobierając  ich

amplitudę uzyskać dwie wyraźne odpowiedzi mięśnia na ekranie elektromiografu. Pomierzyć

latencję odpowiedzi w stosunku do bodźca i czas pomiędzy odpowiedziami. Skracając czas

opóźnienia  drugiego  bodźca  w  stosunku  do  pierwszego  doprowadzić  do  zaniku  drugiej

odpowiedzi.  Pomierzyć  najdłuższy  czas  opóźnienia  drugiego  bodźca,  przy  którym

obserwujemy  tylko  jedną  odpowiedź  (odpowiedzi  powinny  się  nałożyć  na  siebie).

Zmniejszając  w  dalszym  ciągu  czas  opóźnienia  drugiego  bodźca  zaobserwować  czy  nie

pojawi się  druga odpowiedź. Zwiększając teraz czas odstępu między bodźcami pomierzyć

jego wartość w chwili, kiedy zacznie pojawiać się druga odpowiedź. Porównać z wartością

uzyskaną  poprzednio  przy  zmniejszaniu  odstępu  między  bodźcami.  Zaobserwować

występowanie  dwóch  artefaktów  stymulacyjnych  związanych  z  podaniem  bodźców

stymulacyjnych.

5. SPRAWOZDANIE

W sprawozdaniu należy zamieścić:

- teoretyczne podstawy odbioru sygnałów emg i pomiaru czasu refrakcji  (z pominięciem

wiadomości ze wstępu teoretycznego do ćwiczenia),

- rysunki lub fotografie zarejestrowanych przebiegów z naniesionymi parametrami sygnału,

które zostały wyznaczone podczas zajęć,

- protokół pomiarowy,

- analizę uzyskanych wyników,

- wnioski.
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Sugerowana tematyka, którą należy podjąć we wstępie teoretycznym:

- powstawanie sygnałów emg na poziomie komórkowym,

- sumowanie przeestrzenno - czasowe sygnałów emg, 

- wielofazowość odpowiedzi.
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