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SAMMANFATTNING  
 
Kyla påverkar nervers förmåga att leda aktionspotentialer genom att depolarisationen 

förlängs. Vid en neurografisk undersökning av sensoriska nerver (ENeG) används latens, 

nervledningshastighet (CV), duration och amplitud för att fastställa funktionaliteten. En 

hudtemperatur på >31°C rekommenderas för att säkerställa att resultaten inte förvanskas av 

nedkylda nervfibrer. Undersökningarna i studien utfördes antidromt med en 

registreringselektrod på långfingret och stimuleringselektroden placerad sju cm och 14 cm 

proximalt om densamma. De 21 försökspersonernas händer värmdes till >36°C för att sedan 

kylas i till ungefär 29°C och i sista steget <22°C. Mätningar av CV gjordes vid de tre 

temperaturerna. Statistiska analyser visade på signifikanta samband mellan sänkt temperatur 

och långsammare CV med p=0,002. Materialet analyserades med avseende på ålder, kön och 

längd men inga signifikanta samband med förändringar av CV kunde påvisas. Studien hade 

vissa brister, främst relaterade till hur temperaturen skiftade mellan och under mätningarna 

samt utrustningens känslighet vilket resulterade i svårigheter att genomföra mätningarna. 

Studien visar vikten av att ENeG utförs på patienter med varma extremiteter. 

 

Nyckelord: Elektroneurografi, ENeG, sensorisk neurografi, nervus medianus, 

nervledningshastighet, sensorisk aktionspotential, antidrom neurografi 

  



 
 

ABSTRACT 
 
It is known that cold affect the ability of nerves to conduct action potentials due to prolonged 

depolarization. Nerve conduction studies (NCS) uses latency, conduction velocity (CV), 

duration and amplitude to determine the functionality of sensory nerves. To ensure an 

accurate response the skin temperature should be above 31°C. This study was conducted 

using an antidromic method, with registration on the middle finger and stimulation done 

proximal to it at a distance of seven cm and 14 cm. The hands of the study participants were 

first heated to >36°C then sequentially cooled to 29°C then <22°C. Examinations were done 

at the three temperatures. Statistical analysis confirmed a significant relation between lower 

temperature and slower CV, p=0,002. No significant relations were found pertaining to age, 

sex or height. Flaws in the study were inability to maintain a constant skin temperature and 

sensitive equipment that were prone to interference. This study is a reminder of the 

importance of warming cold limbs before conducting a NCS.   

 

Key words: Nerve conduction study, NCS, sensory study, antidromic study, 

electroneurography, sensory nerve action potential, SNAP, nerve conduction velocity, nervus 

medianus, median nerve.
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INTRODUKTION 
 
Nervsignaler 
När en känselreceptor utsätts för stimuli bildas en elektrisk ström, receptorpotentialen, genom 

att jonkanaler öppnas och natrium flödar in genom cellmembranet. Är stimulus tillräckligt 

starkt passerar receptorpotentialen tröskelvärdet och en aktionspotential (AP) sänds iväg 

genom axonet. Ett myeliniserat axon fortleder saltatoriskt och hastigheten är mellan 6–120 

m/s beroende på diametern. Omyeliniserade axon är tunnare, 0,5–2 µm jämfört med 1–20 µm 

för de myeliniserade, och hastigheten är lägre, 0,5–2 m/s. Ett av två sätt att klassificera 

sensoriska nerver är den generella där myeliniserade fibrer tillhör typ A med undergrupper 

från α till δ och omyeliniserade fibrer tillhör typ C. Den alternativa klassificeringen delar upp 

myeliniserade fibrer i tre typer, typ I–III medan omyeliniserade fibrer tillhör typ IV (1).  

 

Det finns många faktorer som påverkar nervens förmåga att leda AP. Långa personer tenderar 

att ha långsammare nervledningshastigheter, conduction velocity (CV) än korta med ett 

ungefärligt tapp på 2–3 m/s per decimeter. Nyfödda har CV som är hälften av en vuxens, den 

ökar dock snabbt under de första levnadsveckorna och fortsätter stiga till övre tonåren. Runt 

50 år börjar CV avta med 0,5–2 m/s per decennium. Hos vuxna räknas hastigheter under 50 

m/s i övre extremiteter som patologiska (2–4).  

 

Sensoriska delen av somatiska nervsystemet 
Den sensoriska delen av det somatiska nervsystemet samlar in information från hela kroppen 

och kan delas in i termoreceptivitet, smärta och mekanoreceptiva sinnen vilka inkluderar 

positions- och taktila förnimmelser. En annan indelning är i ytreceptivitet, proprioreceptivitet, 

viscerala och djupa känselförnimmelser. Vibration, kroppsposition från leder, beröring och 

tryck med hög grad av specificitet är olika typer av sensoriska stimuli som insamlas via 

specialiserade mekanoreceptorer och fortleds genom nervfibrer av typ A. Smärta, värme, kyla, 

kittlande, kliande och sexuella stimuli samt icke specifik känsel och tryck inte är lika kritiska 

och fortleds genom typ C fibrer (1).     

 

AP från specialiserade mekanoreceptorer i handen och armen fortleds ipsilateralt i 

ryggmärgens funiculus posterior till medulla oblongata där omkoppling till sekundära neuron 

sker. Dessa byter sida och fortsätter kontralateralt genom lemniscus medialis i pons för att där 

kopplas om till tertiära neuron i nuclei ventrales thalami. Via de tertiära neuronen leds AP 

främst till gyrus postcentralis där primära somatosensoriska barken är belägen. De mindre 
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kritiska sensoriska AP, sensory nerve action potentials (SNAP) kommer in via cornu 

posterius, kopplas direkt om och det sekundära neuronet korsar över till motsatt sida där det 

fortsätter uppåt i funiculus lateralis. Vissa axon avgår till nuclei reticulares i truncus 

encephali  medan andra fortsätter till nuclei ventrales thalami där de flesta kopplas om till 

tertiära neuron som fortsätter till gyrus postcentralis (1,5–7).   

 

Vissa typer av stimuli kräver att kroppen reagerar snabbt för att undvika skada. Den kortaste 

reflexbågen är mellan muskelspindeln och muskeln, där den sensoriska nerven, en typ Ia, har 

synaps direkt på det motoriska neuronet i ryggmärgen. De flesta reflexbågar kopplar ihop det 

sensoriska neuronet, oftast ett typ Ib, med ett nätverk av neuron i ryggmärgen som 

koordinerar ett svar (1,6).  

 

Nerver i armen och handen samt beskrivning av handloven 
Grenar av nervi spinales C5–T1 som försörjer armen bildar plexus brachialis och från denna 

nervfläta utgår nervus (n) musculocutaneus, n. axillaris, n. ulnaris, n. radialis och n. 

medianus. Från plexus brachialis till armbågen löper n. medianus medialt om n. ulnaris för att 

sedan fortsätta anteriort under musculus (m) flexor digitorum superfiscialis, se figur 1. Grenar 

avgår till underarmens muskler och hud distalt om armbågen. I handledsnivå återfinns n. 

medianus, ibland tillsammans med arteria (a) comitans nervi mediani, mellan senorna 

tillhörande m. flexor pollicis longus och m. flexor digitorum superfiscialis. N. medianus 

fortsätter genom karpaltunneln för att innervera palmarsidan av tummen, pekfingret, 

långfingret och halva ringfingret (5,6,8). 
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Figur 1. Nervus medianus med avgångar. Bilden är tagen ur e-boken Surgical Anatomy of the 
Hand and Upper Extremity (8). 
 

 

Handleden består av huvudet på radius och distala delen av ulna som ledar mot ossa carpi, 

handlovens ben. Ligamentum carpi transversum (TCL) spänner över handloven och är 

ursprung för flera av handens muskler. Karpaltunneln (figur 2) är en kanal som bildas av TCL 

och proximala ossa carpi varigenom flera senor och n. medianus går (5,6,8). 

 

 
Figur 2. Tvärsnitt av karpaltunneln, bilden är tagen från Guyton and Hall textbook of medical 
physiology (1). 
 

 



4 
 

Kort om anatomiska varianter 
Anatomiska modeller visar en schematisk bild baserat på den vanligast förekommande 

varianten av hur en kroppsdel ser ut. Ben i handen kan fattas eller vara hopväxta, blodkärl kan 

fattas, vara delade i två eller ha kollateraler och anastomoser, senor kan innehålla extra 

sesamben. Nerver kan ha en delning där de två grenarna löper parallellt, ha en gren som 

vänder tillbaka eller ligga inbäddade i olika vävnader, se figur 3. Det kan också vara individer 

som har olika genetiska anlag vilket kan visa sig i kroppsdelarnas proportioner, allt från 

tjockare hud och mer fettvävnad till storleken på muskler och ben (4,8). Eftersom 

dermatomkartor är en approximering finns det individuell variation vad gäller innervering av 

huden (9). Trauman, inflammationer och sjukdomar kan förändra anatomin tillfälligt eller 

permanent (4,8).  

 

Vad gäller n. medianus finns det flera varianter som eventuellt kan påverka funktionen eller 

hur ett operativt ingrepp ska utföras. N. medianus kan dela upp sig i underarmen och de två 

grenarna fortsätter parallellt ner i handen eller bilda anastomos med n.ulnaris. N. medianus 

kan också ligga inbäddad helt eller delvis i TCL. Karpaltunneln är en känslig passage med 

avseende på n. medianus eftersom det är trångt och nerven lätt blir klämd. Om trycket i 

karpaltunneln stiger till en kritisk nivå kommer det kapillära blodflödet reduceras så mycket 

att det inte längre klarar av att hålla n. medianus vid liv och det uppstår irreparabel skada. 

Under fosterstadiet går a. medianus genom karpaltunneln men den tillbakabildas vanligtvis 

under de första levnadsmånaderna. A. comitans nevi mediani kan följa med n.medianus in i 

karpaltunneln. Båda varianterna av artärer kan bidra till karpaltunnelsyndrom (4,8,10).  

 

 
Figur 3. Övre bilden: Nervus (n) medianus och n. ulnaris förgreningar. Undre bilderna: 
Varianter av n. medianus förgreningar till tummen. Bilden är från e-boken Surgical Anatomy 
of the Hand and Upper Extremity (8). 
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Elektroneurografi 
Elektroneurografi (ENeG) som metod bygger på att nerven leder elektriska signaler. För att 

kunna mäta CV och latens behövs en starkare och mer kontrollerad ström än kroppens egna 

AP vilken produceras med en stimuleringselektrod. En dator kan sedan omvandla den 

artificiella strömmen som fångas upp av registreringselektroden till kurvor och mätvärden, se 

figur 4. Funktionen hos perifera nerver kan mätas genom att titta på kurvans amplitud, form 

och latensen från vilken CV kan räknas fram. För att vara säker på att alla myeliniserade 

nervfibrer aktiverats görs en supramaximal stimulering, det vill säga strömstyrkan ökas tills 

amplituden på kurvan inte längre ökar därefter höjs strömstyrkan med ytterligare tio procent. 

Sensoriska svar är små jämfört med motoriska och kan vara svåra att skilja från störningar, 

därför tas ett medelvärde från flera stimuleringar. Eftersom starten av svaret kan vara svår att 

uttyda på grund av artefakter används ibland peaklatensen. Undersökningen kan utföras 

ortodromt, då fångas AP upp i nervens naturliga riktning eller antidromt, vilket innebär att AP 

sänds i motsatt riktning. Med antidrom sensorisk ENeG fås ofta högre amplituder men det 

finns en risk att svaret innehåller aktionspotentialer från en stimulerad muskel eftersom 

tröskelvärdet för att stimulera motorneuron ligger nära det som behövs för en supramaximal 

stimulering av sensoriska neuron (2–4). 

 

 
Figur 4. Ovan syns en antidrom sensorisk mätning med registreringselektroden placerad på 
långfingret och stimuleringselektroden var placerad på 7 och 14 cm avstånd från densamma. 
Starten av kurvan, markerad med den gula pilen, visar när de första sensoriska 
aktionspotentialerna (SNAP) som når registreringselektroden det är utifrån dessa 
nervledningshastigheten bestäms. Resten av kurvan utgörs av långsammare SNAP. Latensen i 
bilden är peaklatensen. Bilden tagen av Linda Palmbrandt. 
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Vikten av varma extremiteter vid ENeG 
Kyla ger en kraftigare, förlängd depolarisation genom att inaktiveringen av natriumkanalerna 

fördröjs. Detta leder till att CV sänks, latensen förlängs och att svarets amplitud och duration 

ökar. Effekten är tydligast på sensoriska nerver som normalt har ett svar med kortare duration 

och lägre amplitud än motoriska nerver. CV sjunker med mellan 1,5–2,5 m/s per grad Celsius. 

Hastighetssänkningen är linjär i sensoriska nerver men inte i motoriska nerver. Nerver ligger 

inbäddade i vävnad och därmed antas att en hudtemperatur på 34°C motsvarar 37°C i nerven. 

Vid hudtemperaturer under 31°C påverkas nervens ledningsförmåga, AP fortleds 

långsammare (2,3,11–13).  

 

Eftersom vissa sjukdomar diagnosticeras med hjälp av amplitud, latens och CV är det viktigt 

att extremiteterna som undersöks är tillräckligt varma. Det finns intramuskulära termometrar 

som mäter vävnadstemperatur men eftersom det går att approximera nervens temperatur 

utifrån hudens temperatur kan en vanlig yttermometer användas. Om kroppsdelen är kall, 

under 31°C, rekommenderas det att den värms upp och hålls varm medan undersökningen 

utförs. Värmelampa, värmekuddar, värmepåsar, hårtork, varma handdukar, tvättbalja med 

varmvatten eller rinnande varmvatten från kran är vad som föreslås i litteraturen (11,12).  

 

Syfte 

Syftet är att ta reda på hur fortledningen av SNAP i n. medianus påverkas av temperaturen 

genom att mäta förändringar i nervledningshastighet. Studien ämnar också utforska om det 

finns signifikanta samband mellan förändringar i nervledningshastigheten och ålder, kön eller 

längd. 
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MATERIAL OCH METOD 
 

Försökspersonerna 
Försökspersonerna var mellan 22 och 61 år gamla, 10 män och 11 kvinnor. Samtliga var utan 

dokumenterade skador eller dysfunktioner kopplade till n. medianus eller omkringliggande 

vävnader. Varken skador eller dysfunktion hade varit ett uteslutningskriterium så länge det 

gick att få en SNAP från nerven. På alla utom två deltagare undersöktes båda händerna vilket 

ger n=40. Kroppslängden hos försökspersonerna varierade mellan 158–195 cm med 

medellängd på 171,3 vilket sammanfaller med medellängden i Sverige vilken är 171,8 cm 

(14).  

 

Metodutveckling 
Placeringen av elektroderna prövades ut under första delen av metodutvecklingen. Olika 

avstånd för stimuleringselektroden testades genom att stimulera 6–15 cm från 

registreringselektroden och utvärdera vilka avstånd som skulle passa för både korta och långa 

individer. Avstånden till stimuleringselektroden bestämdes till 7 och 14 cm, vilket är 

vedertagna avstånd vid antidrom ENeG (15,16). Olika placeringar för registreringselektroden 

provades med avseende på bekvämlighet för försökspersonen. Under metodutvecklingen 

bestämdes det också var temperaturen skulle mätas. 

 

Den neurografiska undersökningen 
I korthet består försöket av en antidrom neurografisk undersökning vid tre 

temperaturintervall: varm 33–34°C, ljummen 28–29°C och kall 22–23°C. Innan den 

neurografiska undersökningen startade värmdes försökspersonens hand till >36°C genom att 

handen hölls under en kran med rinnande varmvatten. Temperatur mättes med en termometer 

(Beurer, Ulm, Tyskland) proximalt om långfingret där caput ossis metacarpi ledar mot basis 

phalangis. En registreringselektrod NM 420S (Nihon kohden corporation, Tokyo, Japan) med 

fast avstånd på 23 mm mellan polerna placerades en cm upp på långfingret med 30–45 

graders förskjutning i förhållande till mitten av fingrets palmarsida och fästes där med tejp på 

så sätt att katoden var riktad proximalt. Jordelektroden NM-550B (Nihon kohden corporation, 

Tokyo, Japan), en disk med diameter på 30 mm täcktes med elektrodpasta (Weaver and 

company, Aurora, USA) och placerades på m. abductor pollicis brevis och m. opponens 

pollicis se figur 5. Temperaturen mättes igen. Undersökningsmetoden utgår från median 

wrist-palm sensory conduction velocity (W-P SCV). Antidrom stimulering genomfördes med 

en elektrod av samma typ som registreringselektroden sju cm proximalt om densamma med 
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katoden riktad distalt. Supramaximala stimuleringar eller stimuleringar om maximalt 25 mA 

med en stimuleringsduration på 0,1 ms repeterades nio gånger och medelvärdesbildades. 

Därefter gjordes nio stimuleringar 14 cm proximalt om registreringselektroden med samma 

inställningar. Temperaturen i handen mättes igen. Beroende på hur snabbt temperaturen 

sjunkit användes en av tre strategier inför kommande mätning vid nästa temperaturintervall. 

Den första var att vänta några minuter och sedan göra en ny temperaturmätning om handens 

temperatur var nära 30°C, den andra att handen kyldes med en handske med kallvatten och 

den tredje att kyla med rinnande kallvatten. När temperaturen gått ner till 29°C eller något 

lägre, upprepades proceduren med stimuleringar och temperaturmätning enligt ovanstående. 

För att uppnå den sista önskade undersökningstemperatur på 24-25°C kyldes 

försökspersonens hand under rinnande kallvatten till under 22°C och personen sattes fortast 

möjligt i undersökningsstolen. En ny handtemperatur togs innan jordelektrod och 

registreringselektroden fästes. Stimuleringar samt temperaturmätning genomfördes på samma 

sätt som beskrivits ovan (2,11,12,15). 

 

 
Figur 5. Placering av elektroder vid antidrom sensorisk undersökning. Temperaturen mättes 
vid den blåa punkten. Bilden tagen av Linda Palmbrandt. 
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Beräkningar på temperaturen 

Medeltemperaturen för varm, ljummen och kall räknades ut genom att ta de tio 

undersökningar där temperaturen mättes och skrevs ned både före och efter mätningen. I de 

fall då det endast fanns en temperatur nedskriven räknades den temperatur som fattades fram 

genom att använda den uträknade skillnaden mellan före och efter temperaturen. Den 

beräknade skillnaden lades sedan till eller drogs ifrån beroende på om det var före eller efter 

värdet som fattades. I de fall där ingen temperatur fanns nedskriven användes medelvärdena 

som räknats fram från de tio undersökningar som hade både före och efter temperaturer. 

Dessa värden ingick i variansanalysen men inte i regressionsanalysen.  

 

Statistisk bearbetning 
För iordningställande, metodutveckling och beräkning av median och medelvärde i 

undersökningsmaterialet användes Excel 2016 (Microsoft AB, Kista, Sverige). För statistisk 

analys användes RStudio 1.1.477 (RStudio, Inc, Boston, USA) och SPSS Statistics (IBM, 

Kista, Sverige). CV analyserades med avseende på normalfördelning, outliers och signifikanta 

skillnader mellan temperaturer. Om skillnader förelåg gjordes beräkningar för att utreda om 

dessa kunde förklaras av försökspersonernas ålder, kön eller längd. Medelvärde och median 

beräknades för temperatur och för CV räknades också standarddeviation (SD) ut. För att ta 

reda på om materialet var normalfördelat med avseende på CV användes ett Shapiro-Wilk test 

för beräkning och quantile-quantile plot (Q-Q plot) för att visuell presentation (17,18). 

Variansanalysen gjordes i två steg med en regressionsanalys för att se om det fanns 

signifikanta skillnader i CV mellan den varma, ljumma och kalla temperaturen därefter 

genomfördes en fördjupad analys med Tukeys range test för mätningar vid sju cm. För 

mätningarna vid 14 cm gjordes beräkningar med Friedmans test för att bestämma om 

signifikant skillnad förelåg. Regressionsanalys användes för att hitta eventuella samband 

mellan CV och längd eller ålder medan students t-test användes för samband mellan CV och 

kön. Konfidensnivån sattes till 95% och signifikansnivån till α=0,05 (18).  
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Etik 
Försökspersonerna som deltog informerades muntligt eller skriftligt om undersökningen. Ett 

godkännande om deltagande i studien gavs muntligt eller skriftligt i samband med 

informationen. Undersökningar med neurografi anses normalt vara riskfria, möjligen med 

undantag för patienter med defibrillatorer när högfrekventa strömstötar ges (4). I denna studie 

förekom inga högfrekventa strömstötar och ingen av försökspersonerna har en pacemaker 

med defibrillatorfunktion. Vissa personer kan tycka att strömstötarna gör ont eller är 

obehagliga och om situationen uppkom skulle försökspersonen i sådant fall påmints om 

möjligheten att avbryta studiedeltagandet. Att kyla ner handen och handleden kan upplevas 

som smärtsamt men eftersom hudtemperaturen inte tilläts gå under 16°C bedömdes risken för 

att köldskador skulle uppstå som små (19). 
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RESULTAT 
 

Normalfördelning 
Medelvärde och standardavvikelse redovisas i tabell 1 för de sex mätningarna. Variablerna, 

CV vid de tre temperaturerna, analyserades med avseende på normalfördelning och resultatet 

presenteras i en Q-Q plot, se figur 6. Hastigheterna uppmätta vid sju cm kan antas vara 

normalfördelade med en trolig outlier baserat på Q-Q ploten. Eftersom Q-Q ploten över 

hastigheterna vid 14 cm inte var entydig gjordes ett Shapiro-Wilk test vilket visade att 

normalfördelning rådde för varma p=0,06 och kalla p=0,07 hastigheter men inte för ljumna 

p=0,03 (17).  

 

Tabell 1. Redogörelse för nervledningshastigheter (CV) vid varm, ljummen och kall 
temperatur där stimulering gjorts vid 7 cm och 14 cm från registreringselektroden, n=40.  

 

Medelvärde 
hastighet (m/s) 

Standarddeviation  
 

 
varm 7 cm 60,1 6,6 
varm 14 cm 56,7 5,5 
ljummen 7 cm 54,6 6,7 
ljummen 14 cm 52,9 5,5 
kall 7 cm 47,2 7,0 
kall 14 cm 46,5 5,9 

 
 

 
Figur 6. Quantile-quantile ploten visar normalfördelningen för nervledningshastigheterna. Till 
vänster ses stimuleringar 14 cm från registreringselektroden och till höger stimuleringar 
gjorda på 7 cm avstånd. Med utgångspunkt från dessa och Shapiro-Wilk test antas materialet, 
med undantag av mätningarna vid ljummen 14 cm, vara normalfördelat med en trolig outlier 
som antas ha obetydlig påverkan på materialet. 
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Sambandet mellan nervledningshastighet och temperatur 
Tukeys test visade signifikanta skillnader i CV mellan de olika temperaturerna med p=0,002 

för mätningar gjorda vid 7 cm. Mätningarna vid 14 cm visade också signifikanta skillnader i 

CV mellan temperaturerna med Friedmans test. Skillnaderna var minst mellan den varma och 

ljumna temperaturen och störst mellan den varma och kalla temperaturen. Hastigheterna vid 

de olika temperaturintervallen finns redovisade i figur 7, där försökspersonernas kön finns 

representerat. Hastighetsminskningen var en m/s per grad Celcius av temperatursänkning. 

 

 
Figur 7. Sensoriska nervledningshastigheter uppmätta på avstånden 7 och 14 cm från 
registreringselektrod placerad på långfingret vid olika temperaturer, n=40. Kall 22–23°C, 
ljummen 28–29°C och varm 33–34°C. 
 

 

Samband mellan nervledningshastighet och ålder, längd och kön  
I studien kunde inget signifikant samband mellan CV och ålder, längd eller kön hittas. Det 

fanns inte heller något samband mellan ålder, längd eller kön och hur stor skillnad det var i 

hastighet mellan varm och kall temperatur. Regressionsanalysen visade att skillnaden i CV 

mellan varm och kall temperatur varierade oberoende av ålder med 

determinationskoefficienten R2=0,02, se figur 8. Skillnaden i CV mellan varm och kall 

temperatur hade inget samband med försökspersonernas längd, R2=0,07 för mätningar vid sju 

cm och R2=0,02 för mätningar vid 14 cm, se figur 9. Students t-test gav att det inte fanns 

signifikant skillnad mellan hur CV påverkas av temperaturen hos män och kvinnor med 

p=0,056 (18).      
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Figur 8. Nervledningshastigheten (CV) som uppmättes vid kall temperatur subtraherades från 
CV vid varm temperatur och skillnaden plottades mot ålder. De blå prickarna representerar 
mätningar vid 7 cm och de orangea representerar mätningar vid 14 cm. Spridningen visar att 
variablerna inte har något samband, determinationskoefficienten R2=0,02 bekräftar detta 
matematiskt.  
 
 

 
Figur 9. Försökspersonernas kroppslängd plottades mot skillnaden i nervledningshastighet 
(CV) mellan varm och kall temperatur. De blå prickarna representerar mätningar vid 7 cm och 
de orangea representerar mätningar vid 14 cm. Diagrammet visar att det inte finns något 
samband mellan längd och hur temperaturen påverkar CV med R2=0,02 för mätningar vid 14 
cm och R2=0,07 för mätningar vid sju cm.  
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Temperatur 

Medelvärdet för den varma temperaturen var 33,9°C, ljumna 28,5°C och för den kalla 22,7°C. 

Det skiljer 5,4 grader mellan den varma och ljumna temperaturen och 5,8 grader mellan den 

ljumna och kalla. Handens temperatur stiger vid den kalla temperaturen med i genomsnitt 4,3 

grader och vid ljummen temperatur med 1,5 grader medan den sjunker vid den varma 

temperaturen med 1,7 grader under tiden som mätningarna genomförs. 
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DISKUSSION 
 
Resultat och statistisk analys 
CV vid de olika temperaturerna visade sig vara normalfördelade, förutom mätningen vid 

ljummen 14 cm, vilket förenklade beräkningarna. Det visade sig att skillnaden i CV var 

mindre för mätningar vid 14 cm och det kan bero på att temperaturskillnaden var mindre när 

de mätningarna gjordes. I figur 7 ses ett tydligt överlapp mellan CV vid ljummen och varm 

temperatur då mätningar utfördes vid 14 cm. Även de andra grupperna både vid sju och 14 cm 

överlappar men samtliga grupper uppvisar signifikanta skillnader. Vid variansanalysen togs 

två mätningar vid 7 cm bort eftersom det inte gick att fastställa någon CV. 

Regressionsanalysen gjordes med de CV som hade både en före och efter temperatur, 

antingen uppmätt eller framräknad.  

 

I litteraturen beskrivs att CV påverkas av individens ålder och längd, men något sådant 

samband kunde inte påvisas i materialet. En annan dimension som undersöktes statistiskt var 

om skillnaden i CV mellan varma och kalla mätningar kunde ha samband med ålder, längd 

eller kön men inte heller här kunde något samband styrkas. En trolig förklaring är att kohorten 

var för liten för att en statistisk analys ska vara rättvisande. Det gick inte heller att hitta några 

signifikanta skillnader mellan män och kvinnor, vilket stämmer överens med tidigare studier 

(2–4).  

 

Metodutveckling  
Först testades att göra stimuleringar 6 och 13 cm från registreringselektroden vilket visade sig 

vara ett något kort avstånd på personer som hade stora händer. För att inte hamna för långt ner 

mot handleden på små händer sattes registreringselektroden en bit upp på långfingret, se figur 

5. N. medianus delar sig proximalt om caput ossis metacarpi och löper på var sin sida om 

långfingret, se figur 1 och figur 3. Tanken var att träffa en gren av n. medianus med så stor 

precision som möjligt utan att försökspersonen behövde spreta med fingrarna därför 

placerades registreringselektroden med 30–45 graders förskjutning lateralt. För att få 

undersökningen så likartad som möjligt mättes temperaturen proximalt om långfingret där 

caput ossis metacarpi ledar mot basis phalangis. N. medianus passerar på bägge sidor om 

leden och det bedömdes som troligt att nervens temperatur inte skulle avvika med mer än de 

tre grader Celsius som normalt antas vara skillnaden mellan hudens och vävnadens temperatur 

(5,6,11,15). I början av studien mättes temperaturen bara innan stimuleringarna gjordes och 

det fanns heller inget protokoll där temperaturen skrevs ned. Små skillnader i CV mellan den 
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varma och ljumma temperaturen ledde till misstanken att handens temperatur steg och sjönk 

under tiden som stimuleringarna gjordes.  

 

Undersökningen – hur fastställdes temperaturen? 
Temperaturen mättes innan alla elektroder var på plats vid de första undersökningarna men 

sedan ändrades förfarandet något och temperaturen mättes innan elektroderna sattes på och 

igen efter att de placerats ut. Stickprov på andra delar av handen och vid handleden visade en 

annan temperatur än den som uppmättes vid den fastslagna punkten. Det vanligaste var att 

temperaturen var varmare proximalt. Viktigaste faktorn som påverkade temperaturen tros vara 

att försökspersonerna inte kylde eller värmde tillräckligt högt upp på handleden, möjligen på 

grund av bristfälliga instruktioner. Inflödet av varmt blod tros också bidragit till att varmare 

temperaturer uppmättes proximalt (6,8). Hantering av termometern kan också ha varit en 

felkälla speciellt i början eftersom det ibland tog flera minuter innan mätningen kunde göras. 

Det hade speciellt betydelse för temperaturer som mättes efter stimuleringarna gjordes.  

 

Att kyla med kallvatten till mellantemperaturen visade sig medföra att temperaturen oftast 

hamnade runt 26°C, gränsen för den kalla temperaturen. Detta medförde att försökspersonen 

fick vänta länge och ibland fick värmas upp igen. En handske med svalt vatten gjorde att 

temperaturen var lättare att kontrollera.   

 

Undersökningen – hur säkert är svaret?  
Anledningen till att medelvärdesbilda nio registreringar är att säkerheten ökar med roten ur 

antalet stimuleringar vilket betyder att nio stimuleringar ger tre gånger säkrare svar. Nio 

registreringar ger patienten tio elektriska stötar eftersom utrustningen förkastar den första 

registreringen och börjar räkna från och med stimulering två. Talet tio utgör basen för vårt 

talsystem och är därför en siffra lätt att komma ihåg och relatera till (20). Kliniskt skulle det i 

flera av fallen räckt med en elektrisk stimulering för att svaret var så tydligt. Men för att göra 

undersökningarna så lika som möjligt gjordes ändå tio stimuleringar. Vid en undersökning 

gjordes dock färre än tio stimuleringar eftersom det efter de första tre uppstod störningar. 

Trots flera försök kunde inte en fullständig mätning göras. Svaret var tydligt och det togs 

därför med i analysen av materialet.  

 

I vissa fall var det inte självklart var svaret började. Det kunde bero på chockartefakter (se 

figur 10), att baslinjen var ojämn, att kurvan var liten eller tvådelad med en svagt och en 
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kraftigt sluttande del (2,3). Det förekom att svaret inte stämde med de tidigare svaren, det vill 

säga ingen förändring av hastigheten kunde ses eller att den till och med var snabbare vid den 

ljumma temperaturen. Det kan bero på att kurvan lästes av fel eller att det som undersökaren 

tolkade som ett svar egentligen var en störning eller ett muskelsvar från m. lumbricales även 

om det är osannolikt att muskelfibrerna går så högt upp på långfingret eller att störningar 

kvarstår efter medelvärdesbildning (2,5,6). Vid vissa undersökningar var svaret mycket litet 

vid den varma temperaturen och stort vid de kallare temperaturerna. Fysiologiskt kan det 

förklaras med att jonkanalerna stannar öppna längre tid när de kyls ner vilket leder till att 

svaret får högre amplitud och längre duration (3,11). Men det är inte uteslutet att 

stimuleringselektroden placerats lite olika mellan undersökningarna och detta ledde till 

olikheterna.  

 

Svårigheten med att läsa av var det sensoriska svaret börjar på grund av artefakter, störningar 

och en svajig baslinje är känt. Det finns litteratur som föreslår att latensen ska mätas vid 

kurvans högsta punkt eftersom den är lättare att identifiera och det var så utrustningen som 

användes i studien var inställd. Hastigheten räknades ut från punkten som markerar svarets 

start, se figur 4. Om hastigheten räknas ut från peaklatensen måste hänsyn tas till att det inte 

är de snabbaste SNAP utan bulken av SNAP som mäts. I de flesta fallen gick det att få en rak 

baslinje och en tydligt markerad start på kurvan. Vid chockartefakter gjordes en bedömning 

av kurvan utifrån de övriga mätningarna från samma individ och det gick i de flesta fallen att 

ana en skarpare lutning som markerade starten av svaret (2–4). Bara två mätningar resulterade 

i så svårtolkade kurvor att de inte togs med i materialet.  

 

 
Figur 10. Till vänster visas en chockartefakt, en vanlig artefakt vid sensorisk ENeG som gör 
det svårt att bestämma starten på svaret och därmed få en korrekt latens och hastighet. Till 
höger är en annan artefakt som uppkom vid flera tillfällen och döptes till fyrkantsvåg. Bilden 
tagen av Linda Palmbrandt. 
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Undersökningen - vad gjordes för att minska artefakter? 
För att bli av med störningar byttes jordelektroden vid vissa undersökningar ut till ett 

jordband (Alpine Biomed, Skovlunde, Danmark) som blöttes och fästes runt underarmen i 

höjd med buken på m. brachioradialis. Tid lades på att rätta till sladdarna så att de inte 

nuddade undersökaren, försökspersonen eller delar av apparaturen som kan leda ström. 

Mobiltelefoner och surfplattor avlägsnades och datorn som är en del av utrustningen drogs 

iväg så långt från försökspersonen som kablarna tillät för att minska växelströmstörningar när 

sådana uppkom (2–4). När chockartefakter eller fyrkantsvåg, se figur 10, gjorde det svårt att 

avläsa svaret ändrades polariteten vilket ibland avhjälpte problemet.   

 

Registreringselektroden tejpades på sidan av fingret vilket ibland gjorde att tassarna hade 

dålig kontakt med huden. Genom att sätta den mitt på fingret avhjälptes i ett fall störningen 

fyrkantsvåg. Det var ett vanligt problem att tejpen blev blöt och lossnade samt att huden under 

elektroderna var för fuktig för att tejpen skulle fästa vilket resulterade i störningar. Vissa 

undersökningar fick utföras genom att undersökaren eller försökspersonen höll jordelektrod 

och registreringselektrod på plats. En annan orsak till störningar var att försökspersonen inte 

slappnade av, vilket oftast löstes med en påminnelse.  

 

Att det sattes en gräns på 25 mA för hur hög strömstyrka som skulle ges till 

försökspersonerna berodde på att det inte upplevdes vara motiverat att orsaka dem onödig 

smärta för en studie på kandidatnivå. Dessutom visade det sig att en sänkning av strömstyrkan 

i flera fall minskade chockartefakter och svängningar på baslinjen. Litteraturen beskriver att 

höga strömstyrkor leder till fler artefakter därför rekommenderas att inte öka strömstyrkan när 

supramaximal stimulering uppnåtts (2). Samma strömstyrka användes vid alla tre 

temperaturerna vilket gör att undersökningarna var likvärdiga och förändringar i CV hos de 

fibrer som aktiverats är relevanta.   

  
Anatomi 
Eftersom spinalnerverna går samman i plexus brachialis och sedan delas upp kommer 

nerverna som går ut i armen ha fibrer från flera ryggmärgsnivåer. Dermatomkartor visar 

vilken spinalnerv som försörjer ett visst hudparti och kan användas för att lokalisera 

nervskador upp till rotnivå. Oavsett vilken grund de vilar på, är dermatomkartor en 

approximation, se figur 11. Anatomiska modeller ger en schematisk bild av de vanligaste 

varianterna av muskler, senor, nerver och ben, verkligheten är mycket mer varierad (8,9) 

Detta är något att ta hänsyn till när neurografier genomförs.  
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Genom operativa ingrepp eller bilddiagnostik som ultraljud, datortomografi eller 

magnetresonanstomografi går det att få en detaljerad bild av hur anatomin ser ut, det går till 

exempel att följa n. medianus genom karpaltunneln för att se om det finns förträngningar där 

(7,8). Vid ENeG utförd inom ramen för studien var utgångspunkten att n. medianus inte 

avviker väsentligt från normalvarianten men det går inte att utesluta att den faktiska anatomin 

såg olika ut och att det kan ha påverkat svaren (8).    

 

 
Figur 11. Kompilation av flera dermatomkartor baserad på en systematisk genomgång av 
litteraturen. Bilden tagen från An evidence‐based approach to human dermatomes (9). 
 

 

Slutsats 
Temperaturen påverkar n. medianus förmåga att fortleda SNAP. Detta kan påvisas genom den 

signifikanta sänkning av CV som uppkommer när nerven kyls ner, p=0,002. Inga samband 

mellan CV och ålder, längd eller kön kunde styrkas. Studien kan användas för att visa på 

vikten av att värma patienters extremiteter innan en ENeG genomförs, något som borde vara 

standard överallt.      
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