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Inledning 

 

Nervvävnad består av nervceller, neuron som är specialiserade för att bilda och leda elektriska impulser,  och 

gliaceller, som ger näring, skyddar och bildar isolering runt nervcellen så att impulserna når sitt mål. Från 

neuronets cellkropp går utskott som leder impulser till och från cellkroppen. Dendriter tar emot impulser, och 

axon (nervfiber) leder impulser från cellkropp eller dendriter (Henriksson, 2007, s 15, 52-53). 

 

Fortledning av nervimpulser 

Från sinnesceller förmedlar nervceller sensorisk information om vad som händer i ute kroppen till hjärnan och 

ryggmärgen (centrala nervsystemet), och motorisk information går från centrala nervsystemet ut i kroppen med 

olika kommandon till skelettmuskler och körtlar. Informationen leds via  mycket snabba elektriska impulser 

längs axonet. Hastigheten kan nå över 100 meter på en sekund (Sand, 2004, s 107).  

 

Undersökning av nervledning, elektroneurografi  

Genom att mäta ledningshastighet och ledningsförmåga i perifera nerver går det att upptäcka skador och 

sjukdomar som försämrar eller blockerar nervernas funktion. Elektroneurografi (ENeG)är en undersökning, som 

görs i både motoriska och sensoriska nerver för att upptäcka neuromuskulär sjukdom och se förändringar i 

sjukdomsförloppet.  

Störningar i perifera nervsystemet kan vara: 

 att nervtråden dör,  polyneuropati, som drabbar armar och ben symmetriskt och kan ha många orsaker: 

till exempel diabetes och alkoholism är vanliga orsaker medan vitaminbrist, bindvävssjukdom, 

inflammation, nedsatt njurfunktion, förgiftningar av olika slag är mer ovanliga orsaker.  

 Yttre våld kan skära av nerven.  

 Mekaniskt tryck eller syrebrist i vävnaden (ischemi) kan blockera nervens ledningsförmåga helt eller 

delvis: tunnelsyndrom eller entrapmentneuropati är en vanlig form av kronisk  nervkompression 

(Karolinska institutet, 2010, Fagius & Aquilonius, 2006, s 82,113, 118,155). 

 

Den elektriska impulsen i en nervcell skiljer sig från vanlig ledning av ström som bärs av elektroner. Här är det 

istället strömmar av joner som förmedlar nervimpulser via aktionspotentialer. Dessa är en hastig  och snabbt 

övergående förändring i den elektriska spänning som finns mellan in- och utsida av cellmembranet (Sand, s 107, 

2004). 

 

Membranpotential 

I alla celler ligger det en skillnad i elektrisk spänning över membranet – membranpotential – beroende på olika 

elektriskt laddade joner i vätskorna i och utanför cellen. Skillnaderna i jonkoncentration upprätthålls av att det 

finns jonpumpar i membranet som aktivt pumpar ut natriumjoner ur cellen och in kaliumjoner i cellen. På grund 

av skillnaden i koncentration kommer jonerna i de olika vätskorna dessutom att diffundera in och ut ur cellen 

genom ständigt öppna jonkanaler – från områden med hög koncentration till områden där koncentrationen av 

den aktuella jonen är lägre. På grund av att kanalerna för kaliumjoner är mer genomsläppliga än kanalerna för 

natriumjoner, kommer det att ligga något fler positiva kaliumjoner utanför membranet än det finns positiva 

natriumjoner inne i cellerna. Denna snedfördelning av joner ger upphov till en polarisering – negativ insida och 

positiv utsida. I vila är membranpotentialen cirka – 70 millivolt (mV) för en nervcell (Nationalencyklopedin, 2010, 

Sonesson, 2006, s 115-120, Sand, s 89-93, 2004). 
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Aktionspotential 

En aktionspotential uppstår om nervcellen retas tillräckligt mycket. Retning utlöser en depolarisation 

(minskning) av cellens vilomembranpotential. Då öppnas receptorstyrda kanaler för positivt laddade natrium-

joner som därmed lättare kan diffundera in i cellen, och den elektriska spänningen över membranet blir då 

mindre negativ. Om ett tröskelvärde nås – det vill säga om retningen är tillräckligt stor –  öppnar även 

spänningsstyrda natriumjonkanaler och ännu fler joner strömmar in – depolariseringen fortsätter och en aktions-

potential startar.  

Membranets genomsläpplighet för natriumjoner varar omkring 0,5 millisekunder (ms), sedan stängs  de 

spänningsstyrda kanalerna för natriumjoner. De kan nu inte öppnas igen av en ny aktionspotential förrän de varit 

stängda en viss tid – refraktärperiod. I stället öppnar spänningsförändringen tillgängliga natriumkanaler längre 

bort. På så sätt leds aktionspotentialen vidare längs axonet.  

För att återställa membranpotentialen efter att aktionspotentialen har passerat öppnar spänningsstyrda 

kaliumjonkanaler för att upphäva den positiva laddningen i cellen. Utflödet av kaliumjoner kompenserar inflödet 

av natriumjoner – det sker en repolarisation, När den är nära vilovärdet stänger de spänningsstyrda kalium-

jonkanalerna. (Ofta uppstår en lätt hyperpolarisering genom att lite för många kaliumjoner hinner diffundera ur 

cellen – det vill säga att laddningen blir mer negativ än vilovärdet. Natrium–kaliumjonpumpar återställer dock 

snabbt vilokoncentrationerna av natrium- och kaliumjoner i cellen.) (Nationalencyklopedin, 2010, Sand, 2006, s 93, 

Sonesson, 2006, s 115-120) 

 

Undersökning av ledningshastighet i motorisk nerv, motor conduction velocity (MCV)  

Den motoriska nerven stimuleras elektriskt under 0,1 millisekunder (ms) med en ström på 10-100 milliampere 

(mA).  För att bestämma hastigheten stimuleras nerven på två olika ställen, sedan mäts muskelsvarets 

fördröjning, latens. Hastigheten beräknas med hjälp av avståndet mellan stimuleringspunkterna och tids-

skillnaden för latensen. Normala värden ligger mellan 45-65 meter per sekund (m/s). Höjden på erhållen kurva, 

amplituden, anger hur många nervfibrer som engagerats. Den ökar med styrkan i den elektriska stimuleringen 

till dess alla tillgängliga fibrer deltar (Fagius & Aquilonius, 2006, s 8, Stålberg & Erdem, 2000). 

 

Undersökning av ledningshastighet i motorisk nerv, sent svar, F-svar (F-response)  

För att få ledningshastigheten i de mest proximala delarna av den motoriska nerven (över hela nervens längd), 

bestäms även latensen av ett så kallat sent svar, F-svar eller F-response. Vid elektrisk stimulering av en perifer 

motorisk nerv kommer en nervimpuls inte bara att gå i riktning ut mot muskeln, utan även åt ”fel” håll, in mot i  

ryggmärgens framhornscell, och startar ibland en ny impuls som går tillbaka ut i muskeln. Tiden mellan 

stimulering och sent svar anger ledningshastigheten och på detta sätt undersöks nerven i hela sin längd. Oftast 

görs 20 stimuleringar  som ger 5–15 svar (Fagius & Aquilonius, 2006, s 81, Stålberg & Erdem, 2000). 

 

Undersökning av ledningshastighet i sensorisk nerv, sensory conduction velocity (SCV)   

Ledningshastighet i sensoriska nerver mäts på liknande sätt som de motoriska. Elektroder placeras över nerven, 

eller det hudområde där nervens känselkroppar  finns. Avståndet mellan stimuleringspunkt och registrerings-

punkt mäts, och latensen bestäms. Utifrån dessa beräknas hastigheten (Fagius & Aquilonius, 2006, s 81). 

 

Mediannerven, nervus medianus 

Medianusnerven är en blandad nerv med både motoriska och sensoriska nervfibrer 

som utgår parvis från ryggraden (C6-Th1) via armflätan (plexus brachialis) och ut 

i handen: i handflatan – från tumme till halva ringfingret, och på hand-

ryggen – de yttre delarna av pek-, lång- och ringfinger (bild 1). 

 

 

 

 Bild 1. Mediannerven går ut i handen: från tummen 
till halva ringfingret. 
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Syfte  

Med hjälp av teoretisk bakgrund och medicinsk teknisk registreringsutrustning ska perifera motoriska och 

sensoriska nervers förmåga att leda elektriska impulser mätas och hastigheten ska beräknas. Den praktisk 

laborationen ska genomföras på ett adekvat och säkert sätt. 

 

 

Material  

 Registreringsapparat med förstärkare och elektrisk stimulator, Keypoint® 

 En ytelektrod för stimulering 

 Tre ytelektroder för registrering: registrering, referens samt sadelelektrod 

 Jordelektrod 

 Elektrodpasta 

 Vatten 

 Tejp 

 Måttband 

 Undersökningsstol 

 

 

Metod 

Ledningshastighet för  medianusnerven undersöktes i höger arm hos sittande försöksperson med registrerings-

apparat och elektrisk stimulator som ställdes in med hjälp av handledare och manual. Alla elektroder beströks 

med elektrodpasta för att öka ledningsförmågan, och fästes mot huden med tejp.  

 

Först uppmättes ledningshastighet i motoriska nervfibrer, MCV. Elektroder för registrering av muskel-

kontraktion placerades enligt bild 2: 

 registreringselektrod över m abductor policis brevis (muskel som lyfter tummen uppåt) 

 referenselektrod (nollpunkt) på tumme 

 jordelektrod mitt i handflata. 

Stimuleringselektrod anslöts till stimulator, och registrerings- och jordelektroder till förstärkaren. 

 

 

 

 

 

Teckenförklaring 

 

 

         uppmätt avstånd 

jordelektrod 

 registreringselektrod – 

  referenselektrod + 

  stimuleringselektrod,  

 S1 (distalt) 

 S2 (proximalt)  
 Bild 2. Bestämning av MCV: första stimuleringen gjordes vid handleden. 

jord 

Referenselektrod + 

S1 

stimulerings- 

elektrod 

 

 

Registrerings- 

elektrod - 
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Bild 3. Bestämning av MCV: andra stimuleringen gjordes i armvecket. 

Elektrisk stimulering 

gjordes vid två olika 

punkter tills supramaximal 

svarspotential erhölls (när 

kurvans amplitud inte ökar 

med ökad strömstyrka): 

 

 S1, distal stimulering 

med strömstyrka 9,2 

milliampere (mA) vid 

handled, 70 millimeter 

(mm) från 

registreringselektrod 

(bild 2). 

 

  

 S2, proximal stimulering i armveck, strömstyrka 9,6 mA, 210 mm från stimuleringspunkt i handled, S1  

(bild 3). 

 

Avsikten med två stimuleringar var att kunna beräkna hastigheten i den del av nerven som inte inbegriper en 

synaps (från armveck till handled). Detta fås genom att subtrahera tid och avstånd i S1 från S2. Avstånden 

(distans) fördes in datorformuläret, och svarskomplexen från de bägge registreringarna markerades. Lednings-

hastigheten noterades. 

 

Även F-svar för de motoriska nervfibrerna uppmättes: nerven stimulerades i handledsnivå, 20 stimuleringar 

gjordes. Markeringar för M-svar och snabbaste F-svar gjordes, latenstiden noterades. 

 

Därefter mättes ledningshastigheten för de sensoriska nervfibrerna, SCV. Elektroder monterades enligt bild 4: 

  

 Över nerven,  mellan flexor carpi radialis och palmaris longus, i nivå med handled monterades fuktad 

sadelelektrod med plus- och minuspol, med hjälp av kardborreband.  

 Elektrisk stimulering på utsidan av pekfinger med likadan fuktad sadelelektrod. Avstånd 120 mm från 

minuspol till minuspol vid handled. 

 Jordelektrod mitt i handflata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 4. Bestämning  

av SCV: stimulering  

på utsida av pekfinger. 

Så långt ut i median-

nerven finns endast 

sensoriska nervfibrer. 
 

 

Teckenförklaring 

 

 

         uppmätt avstånd 

jordelektrod 

  registreringselektrod – 

  referenselektrod + 

  stimuleringselektrod (sadelelektrod   

        med plus- och minuspol) 

S2 jord 

Referenselektrod + 

Registrerings- 

elektrod - 

S1 

 

 

jord 

  R+  

 R– 

 

 

 S –  
 

   S+ 
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    MCV/SCV         F-svar 

Tabell 1. Normalvärden för ledningshastighet i mediannerven ligger 

inom grå zon för MCV, SCV och F-svar. 

Resultat 

 

Stimulering gjordes av medianusnerven i höger arm hos försöksperson – kvinna, 50 år, 169 centimeter lång. 

Ledningshastigheter beräknades av datorprogrammet enligt formeln  

 

 V= s/t   

 
Motorisk ledningshastighet, MCV:  

210 mm / 4 ms = 52,5 m/s (grafik 1).  

 

Sensorisk ledningshastighet, SCV: 

 120 mm /2,3 ms = 52,2 m/s (grafik 2). 

 

Båda dessa värden ligger inom gränsen 

för det normala, enligt tabell 1: 47–65 m/s. 

 

F-svar: 20 stimuleringar gav 13 svar  

(grafik 3). Latens mellan M-svar och F-

svar varierade från 22,6 ms till 27,5 ms  

– medelvärde 24,0 ms. Normalvärden 

anges i tabell 1 till 21– 28 ms. 

 

 

 

Grafik 1. Motorisk ledningshastighet för n medianus i höger arm. Dist anger avståndet, 

dLAT/CV anger latens. Skillnaden i latens blev 4 ms, hastigheten 52,5 m/s i den uppmätta 

delen av nerven, från handled till armveck. 
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Grafik 2. F-svar gav 13 svar på 20 stimuleringar. Medelvärde för latens blev 24,0 ms, vilket är 

inom det normala. 

 
 

 

 

Grafik 3. Sensorisk ledningshastighet för n medianus i höger arm bestämdes till 52,2 m/s, 

vilket är helt normalt. Latens mättes till 2,3 ms. 
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Diskussion 

 

Syftet för laborationen var att bestämma ledningshastighet i perifer nerv med hjälp av tillägnade teoretiska kunskaper 

och utrustning för elektroneurografi. Detta uppnåddes, dock med viss möda. 

Övningen utfördes som ett grupparbete, där en student agerade försöksperson och övriga utförde tillsammans 

undersökningen. Till hjälp fanns laborationshandledning och handledande lärare.  

De resultat för ledningshastighet som till slut uppmättes var rimliga och förväntade, med en frisk försöksperson.  

 

Svårigheter och problem 

Den största svårigheten låg i att hitta nerven och applicera elektroderna på ställen som gav utslag på apparaten. Trots 

utförliga anvisningar i laborationshandledningen lyckades detta inte utan praktisk hjälp från handledare.  

Vid mätning av sent svar, F-svar gav första försöket endast få svar på 20 stimuleringar. Det andra försöket gav fler 

svar, när försökspersonen omväxlande knöt och öppnade vänster hand samtidigt som höger arm stimulerades. 

Handledaren gav detta tips, men ville på direkt fråga inte besvara varför F-svaren blev fler med detta förfarande. 

Sand (2004, s 129) skriver att de motoriska nervcellerna (ᾳ-motorneuron)  i ryggmärgens framhorn är de enda nervceller 

som har kontakt med skelettmuskelceller, och kan påverka dessa. Var och en av dessa bildar synapser med flera tusen 

nervändslut.  En gissning är att den elektriska impulsen i det första försöket ”gick vilse” i ryggmärgen bland tillgängliga 

interneuron. I det andra försöket blev många neuron ”upptagna” med de aktionspotentialer (och mellanliggande 

refraktärperioder) som förmedlade impulser till och från hjärnan för muskelarbetet i vänster hand. Därför leddes 

strömmen lättare tillbaka ut i höger hand. 

Något försök (sensorisk nerv) utfördes utan att försökspersonen fått en jordelektrod monterad, eftersom den 

saknades i på bilden i laborationshandledningen för just detta försök. Följden blev att armen ”for iväg” i en 

muskelspasm när strömstyrkan ökades. Försökspersonen upplevde ett lätt obehag. Detta gav en fingervisning om hur 

viktigt det är att vara väl förtrogen med hur undersökningen ska utföra och hur utrustningen ska hanteras för att 

garantera patientsäkerhet. 
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Bilagor 
Kurvor från registreringen av ledningshastighet i n medianus, höger (tre sidor): 

 motorisk ledningshastighet 

 sensorisk ledningshastighet 

 F-svar 
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