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Nyíregyháza 



Mit operálunk carpal tunnel syndroma esetén? 
 

… többnyire anamnézist 
kivéve az extrém súlyos eseteket 

 



„Az gyógyít jól, aki jól diagnosztizál” 
                                   

      Baglivi 



Rendelkezésünkre álló diagnosztikai eszközök 
perifériás idegkompressziós kórképekben 

 
 

•   anamnézis (kérdőívek) 
 
•   fizikális vizsgálat 
    (érzés-mozgászavar, bőrszárazság, izomatrófia,     
    Phalen teszt, Tinel jel, izomerő mérése) 
 
•   nagy felbontóképességű képalkotók (UH, MR) 
 
•   elektrofiziológiai vizsgálatok 



Elektrofiziológiai vizsgálatok jelentősége a 
CTS-diagnosztikában 

 
 
 Green: Operative Hand Surgery 
  12 sor (Eversmann) 
 
 Nigst - Buck-Gramcko – Millesi: 
  Handchirurgie 
  17 sor (Nigst) 





Miért mellőzzük az elektrofiziológiai 
vizsgálatokat? 

 
 

•  elérhetőség 
 
•   várakozási idő 
 
•   informatív? 
 
•  fölösleges? 
 
•  miben segíti a kézsebészt? 

 
 



 
Definíciók: 

 
 
 

•   EMG: elektromiográfia (gyűjtőfogalom, magába 
 foglalja az ENG-t is) 
 
 
 
•    ENG: elektroneurográfia 



Mit nézünk a leleten? Ezt? 

  



Vagy ezt? 



Elektromiográfiás alapismeretek 
  

 ingerlés nélküli vizsgálatok: 
 
  nyugalmi aktivitás 
 

•    sértési (beszúrási) aktivitás - normális 
•    denervációs aktivitás 



Fibrillációs potenciál  
akkor kóros, ha egy izmon belül 
legalább 2 tűpozícióban jelentkezik 
(inaktivitásos atrófiában nem látható, 
denervációs jel) 

  

Pozitív éles hullám 
(lásd fibrillációs potenciál) 

EMG 
Denervációs aktivitás  



Interferencia minta: 
normális 

Egységminta (redukált aktivitás): 
Neurogén károsodás 
• perifériás ideg lézió,  
• spinalis motoneuron lézió 

EMG 
Maximális akaratlagos innerváció 



 
 
 

Az idegregeneráció EMG-jelei 
 
Minimális akaratlagos innervációkor: 
 

1. Kis amplitudójú polifáziás hullámok (korai jel) 
 
          regeneráció 
 

2. Stabil magas amplitudójú és megnyult tartamú 
hullámok (késői jel) 



 
 

ENG 



Motoros neurográfia 
N. ulnaris 

Regisztráló 
elektród 

Földelő 
elektród 

Ingerlő 



A motoros vezetés paraméterei 

DL: disztális latencia 



Disztális latencia 

• Az ideg disztális szakaszának  
 vezetési ideje  
• Meghatározza 

− Az ideg vezetési sebessége 

− Az ingerlő és a regisztráló elektród 
távolsága 

− Neuromuscularis transzmisszió 

− Az izom akciós potenciál 
generálódásának ideje 



ENG motoros vizsgálat, könyök-APB. 



Távolságmérés. 



VEZETÉSI SEBESÉG = SZEGMENT HOSSZ 
VEZETÉSI IDŐ 

•A leggyorsabban vezető rostokat jellemzi

•Meghatározza: az axon átmérője 
a mielinhüvely vastagsága 

Vezetési sebesség 



• Meghatározza:  

 Az ingerlés hatására működésbe lépő axonok, 
illetve izomrostok száma. 

• Ha az axonok, izomrostok száma csökken, az 
amplitudó alacsonyabb. 

Amplitudó 



Above elbow 

axilla 

Wrist 

Below elbow 

Kondukciós blokk 
(N. ulnaris) 

• Az akciós potenciál 
tovaterjedése az 
ideg egy pontján 
akadályozott. 

• A károsodás alatt 
ingerelve az 
amplitudó normális, 
fölötte ingerelve 
hirtelen csökken. 

• Kompressziót 
jelezhet. 

5 mV 5 ms 



Temporális diszperzió 

Oka:  

Szegmentális  

demielinizáció 

 
Vezetési sebesség: csökken 

Amplitudó: alacsonyabb 

Tartam: megnyúlik 

N. peroneus 

Boka 

Térd alatt 

Térd felett 

INGERLÉS 



Magladery and McDougal, 1950.  
(az F a foot rövidítése, mert alsó végtagon 
észlelték először) 

• Kiváltás: a motoros rostok disztális ingerlése 

• Antidrom vezetés a mellsőszarvi motoneuronokhoz 

• A spinalis motoneuronok 1-5% aktiválódik 

• Második orthodrom válasz 

• Második kis izom akciós potenciál (késői válasz) 

• Információt nyújt az idegek közvetlenül  nem 
vizsgálható, proxymalis szakaszáról, a plexus 
brachialisról és a motoros gyökökről.   

F-hullám 

izom 

gerincvelő 

ingerlés 

A: disztális latencia (M hullám) 
B: F-hullám latencia 
(a motoneuronban 1 ms az új ingerület   
 létrejöttéhez szükséges idő) 



izom 

gerincvelő 

ingerlés 

A: disztális latencia (M hullám) 
B: F-hullám latencia 
(a motoneuronban 1 ms az új ingerület   
 létrejöttéhez szükséges idő) 

F-hullám 



N. medianus N. peroneus 

F-hullám 

Motoros  
válasz 

F-hullám  Motoros  
válasz 

F-hullám  

Normális 
határ 

Normális 
határ 

Az F-hullám mindkét idegnél megnyúlt. 



Ortodrom 
Ingerlés:  disztális 
Regisztrálás:  proximális 

Antidrom 
Ingerlés:   proximális 
Regisztrálás:  disztális  

Szenzoros neurographia 

N. ulnaris N. ulnaris 



N. medianus: ortodrom  
Ingerlés: hüvelykujj – regisztrálás: csukló. 

   



Ortodrom vs. antidrom vizsgálat 

  Antidrom 

 

• kevésbé fájdalmas 

• magasabb amplitúdó 

• izom műtermék zavarja 

  Ortodrom 

 

• fájdalmasabb 

• alacsonyabb amplitúdó 

• nincs izom műtermék 



A szenzoros vezetés paraméterei 



Normál ENG értékhatárok (n. medianus) 
 

Distalis motoros latencia  
(csukló – m. abd. pollicis brevis) <3,5 ms 

Motoros vezetési sebesség >50 m/sec 

Amplitúdó >5 mV 

F – M latencia <21 ms 
(testmagasságtól függ) 

Szenzoros latencia <3,5 ms 

Szenzoros vezetési sebesség >50 m/sec 

Amplitúdó >5 mV 



Kétoldali, súlyos carpalis alagút szindróma 
 

Az axon pusztulás rossz prognózist jelent 



Bal oldal: megnyúlt disztális motoros latencia 
 enyhén csökkent motoros amplitúdó 
 megnyúlt F-hullám latencia 
 
Jobb oldal:  megnyúlt disztális motoros latencia 
 súlyos motoros amplitúdó csökkenés (axon pusztulás!) 
 hiányzó F-hullám 
 



A n. medianuson egyik oldalon sem regisztrálható szenzoros potenciál 
(súlyos axon pusztulás). 
 
A n. ulnarisok motoros és szenzoros paraméterei is normálisak. 
 
 
 
 
 



Kétoldali, súlyos carpalis alagút szindróma 

Bal oldalon műtét utáni állapot:  

a panaszok változatlanok 

 

Jobb oldal:  

súlyos carpalis alagút szindróma. 



Bal oldal: a motoros válasz eltűnt,  
 sensoros válasz sem regisztrálható, 
 progresszió miatt reoperáció történt (fibrózis) 

Jobb oldal: mérsékelten megnyúlt disztális motoros latencia, 
 minimálisan csökkent motoros amplitúdó, 
  megnyúlt  F-hullám latencia, 
 rendkívül alacsony szenzoros amplitúdó (axon pusztulás), 
 csökkent szenzoros vezetési sebesség. 



A rövid szegment (inching) módszer 

1. Hasznos kiegészítő eljárás.  

2. Pontosan meghatározható a károsodás helye. 

3. Lehetővé teszi az enyhe károsodások 

diagnosztizálását is, melyek a hagyományos 

módszerekkel még nem mutathatók ki.. 



N. medianus rövid szegment (inching) 
módszer 

  



Medianus inching 

Normális CTS 



N. ulnaris rövid 
szegment módszer 



INCHING TECHNIKA - N. ULNARIS 

Wrist 
- 6 cm 
- 4 cm 
- 2 cm 
Elbow 
+ 2 cm 
+ 4 cm 
+ 6 cm 

ms 

3,5  

0,3 

0,3 

0,3 

1,3 ! 

0,3 

0,4 

Regisztrálás: 
I. dorsalis interosseus 



Interosseus posterior neuropathia 

• Oka: 
 A n. radialis motoros ágának (n. interosseus 

posterior) kompressziója. 

• Helye:  
 Frohse árkád: a m. supinator inas proximális határa. 



Klinikum 

• Az ujjak extensiója gyengült, 

• Csukló extensiónál radialis 
deviatio. 

• Sensoros kiesés nincs. 
 
Elektrofiziológia 

EMG 
• ext. indicis proprius: denervatio 

• ext. dig. Communis: denervatio 

• ext. carpi ulnaris: normális 
 
ENG 
• alacsony vagy hiányzó motoros 

potenciál, 

• kondukciós blokk a könyöknél, 

• megőrzött szenzoros válasz. 







Miért ne mellőzzük az elektrofiziológiai 
vizsgálatokat? 

 

• olcsó 

• egyszerű, gyors 

• kvantitatív 

• funkcionális 

• reprodukálható 

• prognosztikai jelentőségű 

• egyéb neurológiai elváltozások diagnosztizálása 

• kiválóan alkalmas a folyamatok követésére 



Szervezési kérdések 

 

• Megyénként legalább 1 elektrofiziológiai labor. 

• Jó személyes kapcsolat az elektrofiziológussal. 

• Közvetlen előjegyzési lehetőség (kontingens). 

• Kivizsgálási protokoll. 

• Képzés (elemi elektrofiziológiai ismeretek a 
kézsebészeti szakképzésben). 



Köszönöm a figyelmet! 


