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KONDUKČNÍ STUDIE

• Základní součást prakticky každého EMG 
vyšetření

• Vysoká spolehlivost
• Stanovení rozsahu a distribuce poruchy 

nervů
• Axonální a demyelinizační léze fokální či 

difúzní (mononeuropatie, polyneuropatie)



Kondukční studie zahrnují

• Vedení motorickými vlákny
• Vedení senzitivními vlákny
• Studie F vln (Magladery a McDougal, 1950)

• Studie H vln (Hoffmann P, 1910)



Stimulace

• Většinou se používají povrchové elektrody
• Možno stimulovat i jehlovou elektrodou (velká

obezita, otoky, anatomické anomálie)
• Katoda a anoda
• El. proud směřuje od anody ke katodě- pod 

katodou dojde k depolarizaci (pod anodou k 
hyperpolarizaci)

• Obě elektrody se  umístí nad nervový kmen, 
katodou blíže ke snímací elektrodě



Intenzita a trvání stimulu

• Trvání obvykle 0,2 ms (event. až 1 ms)
• 150-300 V (nebo 20-40 mA)
• Max.: 500-600 V (až 100 mA)
• Používá se supramaximální stimulus (aby se 

stimulovala všechna vlákna)



Záznam akčních potenciálů

• Většinou povrchové elektrody (výhodnější)
• Počáteční latence ukazuje na rychlost vedení

nejrychlejšími vlákny,
• amplituda odpovídá počtu axonů
• Jehlové elektrody: 
• přesnější začátek CMAP
• Když je třeba přesně odlišit jeden sval od ostatních 

(atrofie, aktivace více svalů současně)



Záznam senzitivních AP

• Povrchové elektrody (většinou)
• Jehlové:amplitudy 2-3x vyšší, šum 3x nižší
• Averaging podstatně kratší- nebo není nutný 

vůbec (na HKK)



Výpočet rychlosti vedení

• Vzdálenost mezi stimulačním a 
záznamovým bodem se měří od katody k 
aktivní snímací elektrodě- k měření
senzitivního vedení

• U motorického vedení se rychlost vedení
vypočítá měřením vzdálenosti mezi dvěma 
stimulačními body (proximálním a 
distálním)



Variabilita měření

• Efekt teploty svalu (kůže)- 2,4 m/s/1 st.C,
• DML 0,3 ms/1 st.C
• Vedení na dolních končetních je pomalejší než na 

HKK (dlouhé nervy vedou pomaleji)
• Rychleji vedou proximální úseky nervu než

distální
• Věk: u novorozenců o polovinu pomalejší, 

zpomalení nad 40 let věku (o 10% v 60 letech)



Bezpečnost metody

• Jde o bezpečnou metodu s mírným 
dyskomfortem

• Je možno provádět i u nemocných s KS či 
hlubokou mozkovou stimulací

• Je nutno předem nahlásit- určitá opatření k 
zamezení stimulace v blízkosti přístrojů a 
jejich vodičů



























Stimulace n. tibialis distálně



Stimulace n. tibialis proximálně







Typy abnormit

• Snížená amplituda CMAP s normální nebo 
lehce prodlouženou latencí

• Prodloužená latence s relativně normální
amplitudou

• Bloky vedení a chronodisperze
• Chybějící odpověď











Inching



Pozdní odpovědi

• F vlna  (foot)- supramaximální stimulus
• H vlna (reflex)- submaximální stimulus





F vlny

• Výboje motoneuronů vyvolané antidromně
postupujícím stimulem

• Variabilita latencí
• Zejména Fmin. Je velmi často užívaným 

parametrem v diagnostice periferně neurogenních 
onemocněních, zvl. demyelinizačních

• F persistence
• F chronodisperze



F vlna

• Supramaximalní stimulus
• Obrácení stimulační elektrody nemá

nějakou přednost (pouze teoreticky)
• Tedy, stejná poloha katody pro získání M i 

F odpovědi
• F vlnu lze vyvolat snadno na všech 

periferních nervech





Parametry

• F min. latence
• F max latence
• F průměrná latence
• F chronodisperze
• F persistence



F vlny n.tibialis



F vlny n. peroneus



Klinický význam F vln

• Porovnání dvou stran nebo dvou nervů je 
necitlivější u nemocných s jednostrannou 
poruchou

• Absolutní latence –nejlepší při hodnocení průběhu 
choroby u téhož jedince

• F c(chronodisperze) užitečné u nemocných s potížemi, ale 
normálními konvenčními kondukčními studiemi

• F vlny zvláště užitečné u postižení proximálních 
částí periferních nervů



SENZITIVITA

• 45% neuropatických nervů s  normální
DML mělo abnormalní F vlny

• F vlny jsou abnormální u PNP častěji a více 
než u fokálních mononeuropatií nebo u 
radikulopatií

• F p častěji abnormní axonalní PNP



RADIKULOPATIE

• Senzitivita Fchrono je vyšší než F min
• U S1 radikulopatií více případů se dalo 

poznat u peroneálních než tibialních F vln 
(nesignifikantní)

• U C8 více abnormit u n. ulnaris (NS)



Jak je tomu u zdravých jedinců

• Falešně pozitivní abnormita u F min 1%,
• F mean 2%, 
• F persist 4%
• Když použity všechny parametry pak 9,6%



H reflex

• Submaximální stimulus
• Latence velmi stabilní
• Testuje se motorické i senzitivní vedení
• Spolehlivě výbavný jen ze soleu
• Velmi citlivý parametr k diagnostice 

polyneuropatií a radikulopatie S1





Technické vlivy u kondukčních
studií



Vliv teploty kůže na vedení
senzitivními vlákny, 

horní stopa kůže 26st.C, dolní 32 st.C



Nepřesné přiložení stimulační
elektrody (horní stopa)



Nepřesné umístění snímací elektrody 
nad svalem (horní stopa)



Obrácení snímacích elektrod



K čemu slouží EMG

• Elektrofyziologická diagnostika onemocnění
periferní NS a svalů

• Neodesílat nemocné s centrálními parézami, 
centrálními parestéziemi, hemiparézou, únavovým 
syndromem, neurastenií, bolestmi hlavy

• Neodesílat s dg: Radikulopatie C5-8  a L2-S2 
bilat.? Polyneuropatie?

• Klinická perla: Neodesílat nemocné k 
pomocným vyšetřením, když nevíme, co jim je



Čemu slouží kondukční studie

• Mononeuropatie- nejčastěji úžinové syndromy
• Především zjištění demyelinizačních

polyneuropatií (zpomalení vedení, kondukční
bloky)

• Podezření na axonální polyneuropatie (s jehlovou 
EMG se podezření potvrdí)

• Je nutné znát klinický obraz jednotlivých 
mononeuropatií, zóny poruch čití- aby bylo možno 
stanovit klinickou dg na správnou otázku pro 
emgrafisty



Kdy je nevhodné EMG vyšetření

• U radikulopatií do 1 měsíce od doby vzniku 
klinických příznaků

• Když jsou v místě snímacích či stimulačních 
elektrod nějaké překážky (sádrový obvaz, hnisavá
rána , masivní otoky, bércový vřed, extrémní
obezita)

• Zvážit u nemocného s antikoagulační terapií
• U nemocných s přenosnými chorobami
• S vysokým věkem, těžkými chorobami, s 

hyperkinézami



Děkuji za pozornost



CHYBÁM SE NEVYHNE 
NIKDO

• Chyby nutno rozpoznat a odstranit
• Vadná interpretace může mít závažné

následky



Jak se nejlépe ochránit před 
chybami

• Standardizace a přesnost měření (kvalita dat)
• Standardizace kožní teploty
• Spolehlivá data normálních hodnot
• Kontrola kvality stimulačních, zemnících a 

snímacích povrchových a jehlových elektrod, 
spojovacích káblů

• Znalost anomálií
• Stálé vzdělávání



Variabilita odpovědí

• Teplota kůže
• Podprahová stimulace
• Špatně změřená vzdálenost na kůži
• Nepřesné určení začátku odpovědi
• Nestandardní umístění snímacích elektrod
• Variabilita amplitudy nejvíce ovlivněna 

nepřesnou lokalizací snímacích elektrod



NEJBĚŽNĚJŠÍ CHYBY

• Intermitentní selhání stimulace
• Intermitentní selhání registrace signálu
• Nadměrné šíření el. signálu tkání
• Anomální inervace
• Časová disperze
• Nepřesnost měření



SELHÁNÍ STIMULACE

• 1. Nízká amplituda CMAP (SNAP) při 
nízké stimulaci nervu (přes „dostatečnou“
intenzitu stimulu)- změna lokalizace, větší přitisknutí
elektrody,zvýšení intenzity, prodloužení stimulu, použití jehlové
stimulační elektrody (u obézních)

• 2. Spojení A-K (nadměrné pocení, nadměrné namočení
zemnící elektrody, příliš mnoho pasty)

• 3. Záměna katody a anody (hyperpolarizační blok-
vzácně, jiné vzdálenosti).

• 4. „Blok“ vedení při submaximální stimulaci proximálně (distálně
norm.)









SELHÁNÍ NA STRANĚ
ZÁZNAMOVÉ

• Nesprávná lokalizace elektrod (iniciální pozitivita 
CMAP!)

• Vadné uzemění
• Zlomený vodič (zejména na spojích)
• Napojený jiný předzesilovač
• Nesprávné nastavení senzitivity, posunu paprsku
• Při částečném poškození drátu může „CMAP“ být 

vyvolán posunem elektrody při svalovém záškubu 
(zkouška: pacient kontrahuje sval- na obrazovce 
norm. akční potenciály)



SELHÁNÍ NA STRANĚ
ZÁZNAMOVÉ

• Volum conduction ze vzdálených svalů
• Stimul se šíří do sousedních nervů (!!při 

různých neuropatiích)- sledovat, zda se zamýšlený sval 
stahuje, použít jehlovou snímací elektrodu- nejde však o záznam 
celkové svalové odpovědi- CMAP)



Nepřesné umístění snímací
elektrody



Nepřesné umístění aktivní
snímací elektrody



Nefunkční zemnící elektroda



Vliv teploty kůže na SNAP

T: 25 st.C

T: 33 st.C

SNAP n. medianus II. prst



NEJBĚŽNĚJŠÍ CHYBY

• Intermitentní selhání stimulace
• Intermitentní selhání registrace signálu
• Nadměrné šíření el. signálu tkání

• Anomální inervace
• Časová disperze
• Nepřesnost měření



Martin-Gruberova anastomóza

• Jde o část n.ulnaris, který jde od axilly s medianem a na distálním předloktí se 
přidá k n. ulnaris

• Většinou motorická vlákna
• Spojka zásobuje m.IDI, adductor pollicis, ADV
• Je většinou oboustranně (nověji- většinou jednostranné), postihuje  5-40%- pp

20%  populace (M. Rodriguez-Niedenfuhr et al., 2002)
• Stimulace n. medianus v lokti aktivuje svaly inerv. z n. medianus a navíc z n. 

ulnaris
• Při stimulaci n. medianus v zápěstí jsou aktivovány jen svaly medianusové







Klinická důležitost M-G 
anastomózy

• Imituje technickou chybu (vysoká amplituda při 
stimulaci proximálně a nízká distálně) v oblasti n. medianus

• nebo kondukční blok na předloktí při 
stimulaci n. ulnaris (nízká amplituda při stimulaci 
proximálně a vysoká distálně -imituje lézi n. ulnaris v lokti)

• U SKT- nápadně velká rychlost vedení na předloktí



N.peroneus prof. accessorius

• Nejčastější anomálie na DKK (m.EDB)
• Léze n. peroneus jsou časté (i v rámci 

polyneuropatie)
• Vychází z. n. peroneus superficialis
• Jde ze zadu za zevním kotníkem do m.EDB (zevní

části nebo celý EDB))

• Ve 20-30% populace (když je hereditární, pak AD)







EMG nález

• Při stimulaci v obl. TC kloubu je menší
CMAP než při stimulaci u kolene

• Při stimulaci za zevním kotníkem- je stimulována 
zevní porce m.EDB nebo celý m.EDB



Klinický význam anastomózy

• Přehlédnutí léze n. peroneus profundus
• (protože anastomóza vede impulzy k m.EDB- což imituje normální

poměry vedení n. peroneus prof.)





Anomální komunikace mezi mezi 
n. peroneus a n.tibialis

• N.suralis může vycházet z n. peroneus
• Jeho anomální motorická vlákna mohou 

zásobovat n.abductor dig. V. na noze
• Vzácně může n. tibialis zásobovat svaly 

celé nohy
• !!na volum conduction (povrchové elektrody umístěné

kdekoliv na noze zaznamenají AP při stimulaci obou nervů, ani 
jehlová EMG nemusí věc objasnit)



Problémy s analýzou AP



Fyziologická a patologická
časová disperze

• Fyziologicky se amplituda CMAP snižuje a 
délka prodlužuje s délkou axonů, zmenšuje 
se i plocha (area),

• Rozdílný CMAP při proximální a distální
stimulaci nemusí znamenat patologii

• Stimulace vysoko  axille nebo v E.bodě
může produkovat velmi nízký až nevýbavný 
SNAP ( i když při stimulaci v zápěstí je vysoký)= falešný blok



• K rušení fází za fyziologických okolností
(phase cancellation) dochází především u 
SNAP, podstatně méně u CMAP (nasedají
in phase- u SNAP out of phase)

• Změna trvání SNAP v % je větší než u 
CMAP



• Teplota kůže
• Ortodromní- antidromní vedení
• Ovlivňuje výsledky-je třeba pečlivě

dodržovat standardy vyšetřování (studie pak 
nelze vzájemně porovnat, špatná
interpretace výsledků)



Vliv teploty kůže na SNAP

T: 25 st.C

T: 33 st.C

SNAP n. medianus II. prst



Demyelinizační léze

• Rozdíl mezi rychlými a pomalými 
motorickými vlákny se zvětšuje

• CMAP (pouze rušením fází)- nejde o  blok
• Tento falešný blok- diskrepance mezi nízkou CMAP a normální

svalovou silou (norm. náborem MU)- nejde o neuroapraxii ale 
patologickou časovou disperzi

• Paradoxně může časová disperze vést ke zvýšení
amplitudy (zabrání normálnímu fázovému rušení)



Měření krátkých úseků

• Zjistí fokální postižení krátkého úseku, 
které by mohlo být „utopeno“ při měření
dlouhého úseku

• Zvyšuje však riziko chyb měření
• Menší senzitivita



Měření dlouhých úseků

• Zjišťuje lépe difúzní nebo multisegmentální
poruchy

• Má vyšší senzitivitu
• Menší chyby měření
• avšak malá senzitivita k detekci fokálních 

lézí





POKUD NEPOMŮŽEME (klinikovi, 
pacientovi)

ALESPOŇ NEUŠKODIT



RADA KLINIKOVI

• NEŽÁDAT O PARAKLINICKÁ
VYŠETŘENÍ,  POKUD NEVÍ, CO 
PACIENTOVI JE



EMG

• Může být nebezpečná hračka v nezkušených 
rukách

• Klinik často bezmezně věří nebo se spoléhá
na EMG nálezy (forenzní důvody, opatrnost, neznalost, 
pohodlnost)

• Klinický obraz musí korelovat



Settings

• Gain 200 uV/div
• oscilloscope sweep 5-10 ms/div
• filters 30 Hz- 10 kH
• T: > 320 C
• Frequency: 0,2 Hz
• Ampl.:> 20 uV
• slight voluntary contraction



F chronodisperze

F c Median 95
percentile

10 impulsů
dif. F max- F min.

Peroneus 6,49 10,59

Tibialis 5,31 9,45

Medianus 4,48 8,92

Ulnaris 3,61 8,7



F persistence

Median 95 percentile

Peroneus 9 3

Tibialis 10 9

Medianus 9 6

Ulnaris 10 8





F min vs tělesná výška

Regrese SEE

Peroneus 11,715+0,198x 4,082

Tibialis 8,870+0,224x 3,951

Medianus 10228+0,095x 1,91

Ulnaris -2,621+0,171x 1,896



F max vs tělesná výška

Regression SEE

Peroneus 20,696+0,198x 6,202

Tibialis 8,168+0,265x 4,393

Medianus

Ulnaris 4,367+0,157x 2,534



F průměr vs tělesná výška

Regression SEE

Peroneus 14,447+0,207x 3,967

Tibialis 6,465+0,258x 3,28

Medianus 2,854+0,153x 3,018

Ulnaris -5,149+0,197x 1,952



F  poměr (ratio)

• Stimulace v lokti(n. medianus), 3 cm nad 
vnitřním epikondylem (ulnar), nad hlavičkou 
fibuly (peroneus)n a v podkolenní (n. tibialis)

• Normalní hodnoty:
• n medianus: 0,82- 1,14
• n.ulnaris: 0,87- 1,23
• n.peroneus:0,87.-1,23
• n.tibialis:0,89-1,33



SENZITIVITA

• F chronodisperze nejcitlivější- zvl. u LS 
radikulopatií

• F min latence nejcitlivější u PNP (není
citlivějšího parametru)
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