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ĆWICZENIE NR 5

POMIAR PRĘDKOŚCI PRZEWODNICTWA NERWÓW RUCHOWYCH

I CZUCIOWYCH CZŁOWIEKA

1. CEL ĆWICZENIA

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z techniką elektromiograficzną badania układu

nerwowego  w  normie  i  patologii.  Podczas  ćwiczenia  zostaną  przeprowadzone  badania:

prędkości przewodnictwa we włóknach ruchowych i czuciowych nerwów oraz wyznaczenie

zależności siły rozwijanej przez mięśnie od generowanego przez nie elektromiogramu.

2. WPROWADZENIE

2.1. WIADOMOŚCI OGÓLNE

W spoczynku powierzchnia komórki nerwowej jest izopotencjalna - nie ma różnicy

potencjałów  między  dowolnymi  punktami  na  zewnątrz  komórki.  Natomiast  wewnątrz

komórki, w porównaniu z otoczeniem, stwierdza się potencjał ujemny rzędu kilkudziesięciu

miliwoltów, tzw. potencjał spoczynkowy. Powstaje on przede wszystkim dzięki gradientowi

stężeń  poszczególnych  jonów:  głownie  K+  i  Na+  po  obu  stronach  błony  komórkowej,

utrzymywanemu dzięki systemowi pomp jonowych. Podrażnienie  komórki  nerwowej  np.

bodźcem  elektrycznym  powoduje  nagłą,  przejściową  zmianę  przepuszczalności  błony,

głównie dla jonów sodowych i potasowych. W wyniku tego zostaje wygenerowany iglicowy

potencjał czynnościowy (szczegóły w zszywce do ćwiczenia 1), którego istotną  cechą  jest

zdolność do rozprzestrzeniania się, czyli przewodzenia wzdłuż włókna nerwowego.

Zapis i ocena czynności elektrycznej włókien nerwowych jest bardzo ważną metodą

diagnostyczną.  W  skład  metod  wykorzystywanych  w  badaniach  neurofizjologicznych

wchodzi m.in. ocena zdolności przewodzenia impulsów we włóknach nerwowych. W tym

celu stosuje się zwykle bodźce elektryczne doprowadzane do komórki. W ostatnim czasie

wykorzystywane jest także pole magnetyczne.
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Do  podstawowych  celów  elektroneurografii  klinicznej należy  ocena  czynności

nerwów obwodowych, a przede wszystkim włókien ruchowych i czuciowych na podstawie

wyznaczenia zdolności do przewodzenia impulsów oraz  prędkości ich przewodzenia wzdłuż

nerwu.

Ogólną  zasadą  w  badaniu  przewodnictwa  nerwowego  jest  stymulacja  nerwu

obwodowego  bodźcami  elektrycznymi  supramaksymalnymi  (impuls  elektryczny  o

amplitudzie  przekraczającej  znacznie  amplitudę  wywołującą  pobudzenie  maksymalne)  w

miejscach  najbardziej  dostępnych  dla  danego  nerwu.  Odbiór  odpowiedzi  w  badaniach

przewodnictwa włókien ruchowych dokonuje się z odpowiednich mięśni unerwianych przez

badany nerw (reakcja M) - rys. 1, a w przypadku badań przewodnictwa czuciowego z tego

samego nerwu w miejscu oddalonym od punktów stymulacji - rys. 2. Stymulacja i rejestracja

dokonywane  są  zwykle  za  pośrednictwem  elektrod  powierzchniowych,  chociaż  za

pośrednictwem elektrod igłowych ma również swoje zalety i jest ciągle stosowany (wadami

jest bolesność i inwazyjność). Należy jednak pamiętać, że w przypadku badań przewodnictwa

ruchowego katoda elektrody stymulującej powinna znajdować się obwodowo od anody, aby

uniknąć blokowania przewodnictwa pod anodą.

Pomiary prędkości przewodnictwa we włóknach ruchowych:

Standardowo stosowane są impulsy prostokątne o czasie trwania 01 lub 0,2 ms, a w

sytuacjach  patologicznych  czas  trwania  bodźca  zwiększa się  do  0,5  lub  1ms.  Amplituda

impulsów jest dobierana indywidualnie i musi pobudzić wszystkie włókna nerwowe, dlatego

powinna być supramaksymalna. Częstotliwość stymulacji zależy od badającego i zawiera się

1 - 4 Hz. Najczęściej stosowana jest częstotliwość 1Hz. 

Stymulacja  włókien  nerwowych  za  pomocą  bodźców  magnetycznych  nie  jest

rutynowo zalecana. Jest ona w prawdzie mniej bolesna, ale również mniej dokładna.

Rejestracji  odpowiedzi  dokonuje  się  za  pomocą  elektrod  powierzchniowych  lub

igłowych.  Większość  potencjałów  mięśniowych  można  odebrać  za  pomocą  elektrod

powierzchniowych  umieszczanych  nad mięśniem unerwianym przez badany nerw.  Jest  to

metoda mniej bolesna, bezpieczniejsza i zapewnia odbiór z prawie wszystkich pobudzonych

włókien mięśniowych. Natomiast elektrody igłowe są bardziej dokładne w przypadku mięśni

położonych głęboko, pozwalają lepiej ocenić początek odpowiedzi, chociaż pamiętać należy,

że w odbieranych potencjałach dominują przebiegi generowane przez włókna mięśniowe w

pobliżu miejsca wkłucia elektrody.
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Uzyskiwane wyniki  zależą  w dużym stopniu od temperatury  otoczenia,  w którym

odbywają się badania. Zalecaną temperaturą jest 22-25°C, co ma na celu zapewnienie stałej

temperatury badanej kończyny 32-36.

Pomiędzy  elektrodami  stymulacyjnymi  i  odbiorczymi  umieszcza  się  elektrodę

uziemiającą,  w  celu  eliminacji  wpływu  artefaktów  stymulacyjnych  na  rejestrowaną

odpowiedź.  Skóra  badanej  okolicy  musi  być  sucha,  aby  uniknąć  przepływu  prądu  po

powierzchni skóry.

Przy badaniu prędkości przewodnictwa ruchowego stosuje się pobudzenie nerwu w

dwóch lokalizacjach  -  S1 i  S2,  zgodnie  z rys.  1.  Dzięki  temu w obliczeniach  prędkości

przewodnictwa  eliminowany  jest  wpływ  opóźnień:  w  zakończeniach  nerwu,  połączeniu

synaptycznym  oraz  w  samym  mięśniu.  Wartość  prędkości  wyznacza  się  ze  stosunku

odległości między lokalizacją S1 i S2 elektrod stymulacyjnych do różnicy opóźnień (latencji)

odbioru odpowiedzi w obu położeniach.

gdzie:

d - odstęp między elektrodami symulacyjnymi,

t1 - latencja w odcinku dystalnym,

t2 - latencja w odcinku proksymalnym.

Pomiary prędkości przewodnictwa we włóknach czuciowych:

Ocena stanu czynnościowego obwodowego układu czuciowego jest równie ważna, a

często nawet ważniejsza, jak włókien ruchowych, ponieważ w patologii zaburzenia czuciowe

niejednokrotnie  wyprzedzają  objawy  ruchowe.  Przewodzenie  we  włóknach  czuciowych

można  ocenić  dwojako  -  w  sposób pośredni,  wykorzystując  odruch  H,  lub  bezpośredni,

podobnie jak we włóknach ruchowych.  Pierwsza metoda jest bardzo rzadko stosowana, w

związku z czym preferuje się techniki bezpośrednie.

Pomiar prędkości przewodnictwa we włóknach czuciowych jest technicznie znacznie

trudniejszy niż we włóknach ruchowych, ze względu na bardzo małe amplitudy odbieranej

odpowiedzi  rzędu  kilku  -  kilkudziesięciu  mikrowoltów,  uzyskiwanych  bezpośrednio  z

włókien czuciowych. W związku z powyższym do rejestracji odpowiedzi obok powszechnie
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stosowanych elektrod powierzchniowych używane są elektrody igłowe wkłuwane w pobliże

nerwu.  Zachodzi  również  konieczność  użycia  dużych  wzmocnień  sygnału  i  uśredniania

uzyskiwanych  potencjałów,  niejednokrotnie  trudnych  do  wyłonienia  spośród  innej

aktywności elektrycznej i artefaktów.

Stymulacja włókien czuciowych jest możliwa za pomocą elektrod powierzchniowych

lub  igłowych.  Jednak  stymulacja  elektrodami  powierzchniowymi  pomimo  konieczności

stosowania większych amplitud jest mniej bolesna, łatwiejsza oraz szybsza i bezpieczniejsza

w zastosowaniu.  Obecnie  w użyciu  są  trzy  zasadnicze  typy  elektrod  powierzchniowych:

obrączkowe lub szczypczykowe, dwubiegunowe ze stałym rozstawem elektrod (10-40mm)

oraz płytkowe lub miseczkowe - ze zmiennym rozstawem elektrod.

Celem  przeprowadzenia  pomiaru  prędkości  przewodzenia  w  nerwach  czuciowych

elektrody stymulacyjne umieszcza się na palcach - katoda proksymalnie w stosunku do anody.

Należy unikać  zakładania  elektrod  nad  stawami,  ponieważ  stymulacja  w tej  sytuacji  jest

bardzo  bolesna.  Do  pobudzenia  używa  się  podobnie  jak  w  badaniu  włókien  ruchowych

prostokątnych  impulsów elektrycznych o czasie trwania 0,1 - 0,2 ms i wartości amplitudy

odpowiadającej  bodźcowi  supramaksymalnemu.  W  przypadkach  trudności  z  uzyskaniem

potencjału  czuciowego,  czyli  odpowiedzi  odbieranej  z  proksymalnej  części  nerwu,  czas

trwania bodźca należy zwiększyć do 0,5 lub 1 ms.

Do odbioru potencjałów z nerwu używane są te same typy elektrod jak w przypadku

pomiaru przewodnictwa ruchowego. Elektrody odbiorcze umieszczane są w tych punktach, w

których przykładane były elektrody stymululacyjne przy pomiarze prędkości przewodnictwa

ruchowego - rys. 2. Oznacza to, że w obu przypadkach (przewodnictwo ruchowe i czuciowe)

kierunek przewodzenia pobudzenia jest dokładnie odwrotny. 

Latencja odpowiedzi w stosunku do pobudzenia mierzona jest zwykle od początku bodźca do

pierwszego szczytu dodatniego (jeśli występuje).

Prędkość przewodnictwa wyznacza się jako stosunek odległości elektrod stymulacyjnych od

odbiorczych do pomierzonej latencji odpowiedzi.

Pomiar należy wykonywać w kilku lokalizacjach elektrod odbiorczych (odbioru potencjałów).

Badanie zależności siły rozwijanej przez mięśnie od  od generowanego przez nie EMG:

Najdokładniejszą metodą oceny wysiłku mięśniowego jest analiza elektromiograficzna

czynności mięśni biorących udział w czasie wykonywanego zadania ruchowego. Stwierdzono
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na podstawie badań, że wysiłek mięśniowy jest proporcjonalny do napięcia mięśni. Sygnał

EMG może być  pobierany za pomocą  elektrod igłowych lub elektrod powierzchniowych.  

Badania wykazały liniową zależność między sygnałem uzyskiwanym za pomocą tych

dwóch typów elektrod, a wartością siły rozwijanej przez mięśnie. Nie przetworzony sygnał

EMG niesie jedynie informację jakościową wskazującą, czy mięsień jest aktywny i generuje

siłę czynnie. W celu uzyskania informacji ilościowej konieczna jest obróbka matematyczna

sygnału.  Obróbka  ta  polega  na  wyprostowaniu  jednopołówkowym  lub  dwupołówkowym

sygnału EMG, scałkowaniu przebiegu od momentu ustalenia się  wielkości  siły rozwijanej

przez mięśnie na odpowiednim poziomie przez okres ok.  5s i  podzieleniu jej  przez czas

odpowiadający  czasowi  całkowania.  Uzyskana  w  ten  sposób  zależność  wartości  siły  od

przetworzonego elektromiogramu dla dużych mięśni jest liniowa w zakresie do około 75%

maksymalnej wartości siły, a dla małych mięśni  liniowa niemal w całym zakresie.

Rys. 3 Zależność siły rozwijanej przez mięśnie od znormalizowanego EMG

2.2 WYMAGANE  WIADOMOŚCI  NIEZBĘDNE  DO  PRAWIDŁOWEGO  

PRZEPROWADZENIA ĆWICZENIA

Podstawowe parametry sygnału EMG, ENG oraz sposoby ich rejestracji:

- amplitudy sygnałów,

- zakres częstotliwości przebiegów (nie widmo częstotliwościowe),

- czas trwania pojedynczej odpowiedzi,

- sposoby odbioru sygnałów

- metoda pomiaru prędkości przewodnictwa we włóknach nerwowych,
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- własności wzmacniaczy sygnałów EMG i ENG,

- rodzaj zakłóceń i sposoby eliminacji,

- sposoby pomiaru sił rozwijanych przez mięśnie (ćwiczenie 2).

W  oparciu  o  powyższe  wymagania  należy  zaproponować  przebieg  pomiarów  prędkości

przewodnictwa  we włóknach ruchowych i czuciowych nerwów.

3. WYKAZ APARATURY

- elektromiograf Disa 14A30

- elektromiograf Medelec Mystro+5

- stymulator Multisitim

- oscyloskop Tektronix 2002

- stanowisko do pomiaru siły mięśni kciuka,

- obciążniki 0 - 15kg,

- mostek pomiarowy.

4. PROGRAM ĆWICZENIA

4.1 PRĘDKOŚĆ PRZEWODNICTWA WE WŁÓKNACH RUCHOWYCH

Przygotować  aparat  Medelec  i  pacjenta  do  przeprowadzenia  badania.  Nałożyć

elektrody  odbiorcze  i  stymulacyjne  oraz  uziemienie  na  kończynę  pacjenta  (rys.  1).

Doprowadzić impulsy stymulacyjne do elektrod drażniących i uzyskać odpowiedź mięśnia na

ekranie  elektromiografu.  Zmienić  lokalizację  elektrod  stymulacyjnych  i  uzyskać  kolejną

odpowiedź  na  bodziec  stymulacyjny.  Pomierzyć  czasy  opóźnienia   obu  odpowiedzi  w

stosunku  do  bodźca  za  pomocą  “Latency  Unit”  elektromiografu.  Następnie  miarką

centymetrową  dokonać  pomiaru  odległości  między  oboma  położeniami  elektrod

stymulacyjnych. Wyznaczyć prędkość przewodnictwa ruchowego jako stosunek pomierzonej

odległości do różnicy latencji obu odpowiedzi.

4.2 PRĘDKOŚĆ PRZEWODNICTWA WE WŁÓKNACH CZUCIOWYCH

Pomiar przeprowadzić  zgodnie ze schematem przedstawionym na rys. 2. Pobudzać

włókna czuciowe za pomocą elektrod obrączkowych umieszczonych na palcach czwartym i

piątym, uważając aby nie obejmować elektrodami stawów. Odpowiedź odbierać elektrodami

powierzchniowymi umieszczonymi nad nerwem  łokciowym w okolicy nadgarstka ( i łokcia.
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Zsumować minimum 32 odpowiedzi lub wielokrotność tej liczby, tzn. 64, 128 (automatycznie

wybrana funkcja "average"). Pomierzyć opóźnienie odpowiedzi lub różnicy opóźnień między

odpowiedziami oraz odległość  elektrod stymulacyjnych  od odbiorczych i na tej podstawie

wyznaczyć prędkość przewodnictwa czuciowego. Porównać z danymi literaturowymi.

4.3   BADANIE  ZALEŻNOŚCI  SIŁY  ROZWIJANEJ  PRZEZ  MIĘŚNIE  OD   OD

GENEROWANEGO PRZEZ NIE EMG:

Pomiary przeprowadzić w sposób analogiczny jak na schemacie przedstawionym na

rys. 3.  Przygotować stanowisko do pomiaru siły rozwijanej przez mięśnie kciuka do badań

zgodnie z opisem zamieszczo0nym w ćwiczeniu 2.  Wyskalować  stanowisko i  założyć  na

kończynę górną badanego. Na mięsień kłąb kciuka nakleić elektrody odbiorcze i połączyć z

wejściem  elektromiografu  DISA.  Podłączyć  uziemienie  pacjenta  i  stanowiska  do

elektromiografu.  Wyjście  kanału  uśredniającego  przebieg  EMG  połączyć  z  wejściem

oscyloskopu.  Wyzerować  linię  izoelektryczną  na  ekranie  oscyloskopu  i  ekranie

elektromiografu. Ustawić mostek pomiarowy tak, aby badany mógł obserwować  wskaźnik

cyfrowy na aparacie. Polecić badanemu rozwinięcie i utrzymywanie siły kolejno na czterech

badanych poziomach przez okres około 5s (nie przekraczać 70% maksymalnej wartości siły).

Zapisać  na  ekranie  oscyloskopu  Tektronix  otrzymany  przebieg  wstępnie  scałkowanego  i

uśrednionego  przebiegu  EMG.  Na  podstawie  sfotografowanego  przebiegu  z  ekranu

oscyloskopu dokonać  uśrednienia sygnału za okres 5s, dla wszystkich czterech poziomów

siły. Pomiary dla każdego poziomu siły powtórzyć trzykrotnie i wyciągnąć średnią wartość.

Po zakończeniu pomiarów ponownie wyskalować stanowisko do pomiaru siły i skorygować

wyniki pomiarów biorąc średnią z wartości kalibracji wstępnej i końcowej.

5. SPRAWOZDANIE

W sprawozdaniu należy zamieścić i opisać:

- schematy poglądowe obrazujące  sposób wykonywania pomiarów podczas zajęć,

- protokół pomiarów,

- analizę uzyskanych wyników,

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

- sposób  eliminacji  czynników  wpływających  na  dokładność  pomiarów  prędkości

przewodnictwa w nerwach,

- omówić  korzyści  i  wady metody  uśredniania  sygnałów odbieranych  z  nerwu  podczas

badania przewodnictwa czuciowego.

- wyjaśnić wpływ stałej czasowej uśredniania sygnału na przebieg znormalizowanego EMG,

- sposoby uśredniania przebiegu uzyskanego na oscyloskopie podczas badań zależności siły

od EMG.
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