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SAMMANFATTNING 

Då m abductor pollicis brevis atrofierar (vid karpaltunnelsyndrom) kan motoriska distala 

latenstider för n medianus och n ulnaris registreras från m lumbricalis II samt m interosseus 

dorsalis II. Syftet med denna studie är att bidra med ett normalmaterial för den motoriska 

distala latenstiden, vid stimulering över n medianus i handledsnivå och registrering över m 

lumbricalis II och vid stimulering över n ulnaris i handledsnivå och registrering över m 

interosseus dorsalis II. Antalet friska testpersoner som rekryterades var 25. Testpersonerna 

tillfrågades i en anamnes om symtom för karpaltunnelsyndrom. Motoriska ortodroma 

registreringar utfördes bilateralt på m lumbricalis II och m interosseus dorsalis II m h a 

elektroneurografisk metod. Medelvärdet för den distala latenstiden för m lumbricalis II var 

bilateralt 3,1 ms (± 0,3 ms) och för m interossues dorsalis II var medelvärdet bilateralt 3,0 ms 

(± 0,3 ms). Medeldifferensen mellan dessa två medelvärden var 0,1 ms. Slutsatser som dras 

utifrån studiens resultat beskrivs nedan: 

För en frisk hand vid stimulering över n medianus i handledsnivå skall den distala latenstiden 

för m lumbricalis II vara inom intervallet 2,5-3,7 ms (  ± 2SD). Vid stimulering över n 

ulnaris i handledsnivå skall den distala latenstiden för m interosseus dorsali II vara inom 

intervallet 2,4-3,6 ms (  ± 2SD). Dessa två distala latenstider visade inget samband med 

kroppslängden. Medeldifferensen mellan den distala latenstiden för m lumbricalis II och m 

interosseus dorsali II blev 0,1 ms, vilket tillsammans med anamnesen stärker att ingen av 

testpersonerna hade ett karpaltunnelsyndrom utan var lämpliga att ingå i detta normalmaterial.   

 

Nyckelord: Elektroneurografi; Karpaltunnelsyndrom; Distal latenstid; Musculus lumbricalis 

II; Musculus interosseus dorsalis II.   

 

 

 

 

 

  



FÖRKORTNINGAR 

 

n                         nervus 

m                        musculus 

n med                 nervus medianus 

APB                   abductor pollicis brevis 

m lumb.II           musculus lumbricalis II  

m inter.II           musculus interosseus dorsalis II 

mm                    millimeter 

ms                      millisekund  

mA                     milliAmpere 

mV                     millivolt        

µV                      mikrovolt 

Hz                      Hertz 

MCS                   motor conduction study 

SCS                    sensory conduction study 

Lat                      latenstid   

dLat/DLAT        distal latenstid  

CTS                    karpaltunnelsyndrom  
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BAKGRUND 

Det perifera nervsystemet kan skadas vid trauma. Det finns även ställen i kroppen där perifera 

nerver anses vara mer utsatta för skador. Utsatta ställen kan vara där perifera nerver passerar 

nära skelettet. Ett exempel på ett sådant ställe är armbågen. Där kan ett ringa tryck mot någon 

nerv resultera i en nervskada. Förutom tryck finns det även andra skador som kan drabba det 

perifera nervsystemet, så som våld med stickande- eller skärandemedel mot perifera nerver 

(1). 

   I handledsnivå finns en kanal som heter karpaltunneln (se figur 1). Kanalen är belägen 

mellan handlovens ben och karpalligamentet. Genom kanalen löper n medianus som består av 

både sensoriska och motoriska fibrer. Genom kanalen löper även nio flexorsenor. När 

utrymmet i karpaltunneln minskas kan medianusnerven hamna i kläm, en så kallad  

entrapment. Detta tillstånd kallas för karpaltunnelsyndrom (CTS).  

   CTS förekommer vanligast hos medelålderskvinnor och gravida. Vid CTS påverkas n 

medianus av ett ökat vävnadstryck, många gånger orsakat av vätskeansamling vilket ger 

trånga förhållanden i handledsnivån. Det ger upphov till ischemi i nerven. 

 

 

Figur 1: Figuren visar höger hand palmart och karpaltunneln i handledsnivån, mellan 
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handlovensben och karpalligamentet.  

Källa: 

https://www.google.se/?espv=2#q=carpal+tunnel&tbm=isch&imgrc=pd41SNP5QFECPM%3

A  

 

Vid frakturer och luxationer kan anatomin i handleden/handloven förändras. Då kan 

vävnadstrycket på medianusnerven stiga, vilket resulterar i CTS. Bakomliggande sjukdomar 

så som diabetes mellitus och hypotyreos kan orsaka ödem i karpaltunneln, vilket även kan 

resultera i CTS. I vissa fall finns det ingen riktig förklaring till förträngningen i karpartunneln 

(2). 

  CTS är en form av konduktionsblockering, som är en fokal påverkan på medianusnerven. 

Denna form av neuropati kallas för neurapraxi och innebär att aktionspotentialerna är 

blockerade i ett segment av nerven (3). Vid konduktionsblockering är axonen intakta och 

strukturellt oförändrade, förutom där konduktionsblockeringen äger rum. Där är axonen 

patologiskt påverkade och demyeliniserade i ett kort segment (3, 4). Demyeliniseringen 

orsakas av skadan på myelinhöljet (5).         

   Symtomen för CTS är domningar, stickningar och känselnedsättningar i n medianus 

innerverad område. Det innefattar den volara delen av tummen, pekfingret och långfingret 

(digitorum I, II och III). CTS drabbar även ringfingrets (digitorum IV) radiala del (2). Dessa 

besvär förklaras av patienter som en brännande/stickande känsla eller som en konstant smärta. 

Det beskrivs även att besvären kan komma att uppträda nattetid och/eller efter arbete med 

händerna, som vid flexion av handleden. Nervus medianus innerverad tenarmuskulatur i 

tumbasen, de som kallas för thenar eminence (m abductor pollicis brevis, m flexor pollicis 

brevis och m opponens pollicis) kan atrofiera vid CTS, vilket leder till kraftnedsättning i 

handen och då kan handstyrkan försvagas. Symtomen förekommer bilateralt hos ungefär 

hälften av patienterna (2).  

   Diagnosen CTS ställs oftast kliniskt genom en anamnes med symtom i de n medianus 

innerverade fingrarna men kan även ställas neurofysiologiskt, via elektroneurografi (ENeG) 

metoden (2). ENeG resultaten är däremot icke-patologiska hos ungefär en fjärdedel av 

patienterna med kliniskt typiska symtom för karpaltunnelsyndrom. Vid måttlig CTS 

behandlas patienter med ett stabilt handledsstöd nattetid. Funktionen av handledsstödet är att 

förhindra flexion-rörelser i handleden, för att förebygga förträngningar av karpaltunneln. 

Reumatiker kan få en kortisoninjektion i karpartunneln. Injektionen ges för att minska 

förträngningen, genom att minska inflammationen i synovialmembranet som täcker 
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handleden. Dessa behandlingar anses vara konservativa. Om de inte anses vara lindrande 

inom två månader, med kvarvarande besvär flera gånger per vecka, behandlas CTS kirurgiskt. 

Den kirurgiska operationen bygger på klyvning av facian i handledsnivån för att minska 

förträngningen i karpaltunneln och då upphör vävnadstrycket på medianusnerven (2). 

Operationer vid konduktionsblockeringar har goda prognoser med en återhämtningstid på 6-

12 veckor (2, 3). 

    Med ENeG och analysmetoden med det engelska begreppet nerve conduction studies kan 

perifera-, både motoriska- och sensoriska neuronsjukdomar samt även fokala neuropatier, så 

som CTS analyseras och diagnostiseras (6). 

 

Nerve conduction studies 

Nerve conduction studies (NCS) användes först av Luigi Galvani på döda grodor i 

experimentella syften, runt 1780-talet. Galvani upptäckte att genom elektriska stimuleringar 

kunde lårmuskulaturen på de döda grodorna dra ihop sig, att musklerna svarade med 

kontraktion när de stimulerades elektriskt. I början av 1800-talet upptäckte Fransios Magendie 

de anteriora och posteriora nervrötterna i ryggmärgen hos hundar. Han uppmärksammade att 

elektrisk stimulering i den främre nervroten orsakade en rörelse och vid stimulering i den 

bakre nervroten orsakades smärta hos hundarna. År 1852-utfördes den första mätningen av 

nervledningshastigheten eller NCS på en människa, av Herman von Helmholz (8).  

   Ordet conduction innebär här överföring (ledning) av signaler i perifera nerver, d v s 

aktionspotentialer. Signalöverföringen kan indelas i motoriska- respektive sensoriska signaler.  

   Motor conduction studies (MCS) är en analys där hastigheten av signalöverföringen i de 

motoriska perifera nerverna undersöks. Det innefattar den motoriska nervledningshastigheten 

i motoriska fibrer. MCS värden påverkas av längden på det undersökta nervsegmentet och den 

motoriska distala latenstiden. Sensory conduction studies (SCS) är en analys där hastigheten 

av sensorisk signalfortledning i de perifera nerverna undersöks. Här innebär SCS den 

sensoriska nervledningshastigheten i sensoriska fibrer. Även SCS påverkas av längden på det 

undersökta nervsegmentet och den sensoriska latenstiden (6).  

   NCS utförs via elektroneurografi (ENeG). ENeG metoden används av neurofysiologer som 

en elektrodiagnostiskmetod för perifera nervsystemet. Metoden kan mäta de perifera 

nervernas ledningshastighet av aktionspotentialen. Nervledningshastigheten beräknas genom 

att dividera sträckan med tiden, hastigheten motsvarar differensen mellan proximal och distal 

registrering. Sträckan är avståndet mellan en registreringselektrod över en muskel/nerv och en 

stimuleringspunkt över respektive nerv, alltså ett nervsegment. Tiden motsvarar tidsintervallet 
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från stimulering till registrering, vilket är den motoriska distala latenstiden (se figur 2) eller 

den sensoriska latenstiden. Nervledningshastighet anges i enheten meter per sekund (m/s), 

sträckan anges i millimeter (mm) och latenstiden/den distala latenstiden i millisekunder (ms) 

(6).  

 

 

Figur 2: Figuren visar den motoriska distala latenstiden (DLAT i figuren) och muskelsvaret 

(AMPL i figuren) vid en motorisk ENeG registrering.   

 Källa: Stålberg E, Falck B. Methods in clinical neurophysiology: clinical motor nerve 

conduction studies. Uppsala university hospital 1993;4(3):67.  

 

Stimulering sker på huden över en perifer nerv med små elektriska stötar i storleken av 1-100 

mA. Stimuleringen ger upphov till depolarisering av den stimulerade nerven, vilket leder till 

uppkomst av aktionspotential.  

  Amplituden av muskelpotentialen som uppstår vid stimuleringen över nerven vid MCS 

avspeglar antalet excitabla axon. Även vid SCS avspeglar svarspotentialens amplitud antalet 

excitabla axon. Det motoriska muskelsvaret anges i mV, medan den sensoriska amplituden 

anges i µV (6).  
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   Vanligtvis sker motoriska registreringar för n medianus över m abductor pollicis brevis 

(APB). Då denna muskel atrofierar kan även andra motoriska distala latenstenstider 

registreras för n medianus, nämligen från m lumbricalis II och m interosseus dorsalis II. Då 

skapas aktionspotentialer genom stimulering över n medianus samt n ulnaris. Analyser av 

perifera nerver rekommenderas att utföras bilateralt för att säkerställa en eventuell patologi (9, 

15, 19).  

 

Normalmaterial 

Ett normalmaterial för en specifik analys avspeglar intervallet av analysvärden hos den friska 

populationen. Dessa analysvärden kan användas kliniskt som ett referensmaterial, för att 

avgöra om en analys på en patient är patologiskt eller faller inom de normala gränserna. Detta 

exemplifieras i en studie av Colbert et al. som skriver att för medianusnerven skall den 

motoriska distala latenstiden inte överstiga 4,2 ms vid registrering över APB muskeln, vid 

stimulering över n medianus i handledsnivå. Motoriska distala latenstider som överstiger detta 

värde anses vara tecken till CTS (21). I samma studie står det även att den sensoriska 

latenstiden för n medianus innerverade fingrar inte skall överstiga 3,5 ms, vid registrering 

över nerven i handledsnivå. Sensoriska latenstider som överstiger detta värde är ett annat 

tecken till CTS. I en studie skriven av Padua et al. står det att en parameter som är ett 

ytterligare tecken till CTS är om differensen mellan den distala latenstiden för m lumbricalis 

II och m interosseus dorsalis II överstiger 0,5 ms (19).  

   Som ett normalmaterial för en analys används kliniskt medelvärdet med två standard 

deviationer (  ± 2SD), som ett intervall för referensmaterialet (27).  

   Nervledningshastigheten påverkas framför allt av åldern, kroppslängden och 

hudtemperaturen (27).   

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att bidra med ett normalmaterial för den motoriska distala 

latenstiden vid stimulering över n medianus i handledsnivå och registrering över m 

lumbricalis II samt vid stimulering över n ulnaris i handledsnivå och registrering över m 

interosseus dorsalis II.   

 

Frågeställning 

Utifrån syftet ställs följande tre frågor: 

1. Vad är medelvärdet och standard deviationen för den motoriska distala latenstiden för m 
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lumbricalis II vid stimulering över n medianus i handledsnivån samt för m interosseus 

dorsalis II vid stimulering över n ulnaris i handledsnivån?  

2. Vad är medeldifferensen mellan dessa två ovannämnda medelvärden?  

3. Vilken korrelation föreligger mellan kroppslängden och den distala latenstiden för m 

lumbricalis II samt m interosseus dorsalis II?   

 

MATERIAL OCH METOD 

En experimentell studie utfördes, där friska testpersonen rekryterades från studentgrupper vid 

Örebro universitet. Antalet testpersoner som inkluderades var 25, varav 13 var kvinnor och 12 

var män med medelåldern 24,5 år (åldersintervall 19-36 år) och medellängden 172,6 cm 

(längdintervall 158-189 cm). De manliga testpersonernas medelålder var 25,3 år 

(åldersintervall 19-36 år) med medellängden 179,3 cm (längdintervall 172-189 cm). De 

kvinnliga testpersonernas medelålder var 23,8 år (åldersintervall 20-36 år) med medellängden 

166,4 cm (längdintervall 158-175 cm). Exkluderingskriterier var diagnostiserad neurologisk 

sjukdom, diabetes mellitus, graviditet, symtom som domningar/stickningar/smärta eller 

kraftnedsättning i någon hand samt om testpersonen behandlades med ett farmakologiskt 

preparat som påverkade det perifera nervsystemet (se bilaga 1).  

   ENeG registreringar utfördes med två olika generations ENeG utrustningar. Den ena ENeG 

utrustningen var en Medtronic Keypoint (Medtronic functional diagnostics A/S, Skovlunde, 

Danmark). Den andra ENeG utrustningen var en Dantec Keypoint (Alpine biomed ApS, 

Skovlunde, Danmark). Apparaterna och dess programvara är uppbyggda på liknande sätt och 

var helt jämförbara med varandra. Samtliga registreringar bevarades i dessa två ENeG 

utrustningar. Registreringarna utfördes på Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro 

universitet.  

 

Etisk övervägande  

ENeG metoden används kliniskt och stimuleringsstyrkan kan inte överstiga 100 mA. Metoden 

är därför trygg för testpersonernas säkerhet (6). Testpersonen togs emot på laboratoriet och 

informerades om undersökningens- process och syfte, sedan signerade testpersonen ett 

informations- och samtyckesformulär. Endast de med ansvar för studien fick ta del av 

testpersonens undersökningsdata. Testpersonen blev dessutom införstådd i att den har rätt till 

att avbryta sitt deltagande närsomhelst under studiens gång utan att behöva ange någon form 

av förklaring.     
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Hudtemperaturmätning  

Hudtemperaturen i den ventrala delen av handen mättes bilateralt med en Beurer FT55 

(Beurer GmbH, Ulm, Tyskland). Om hudtemperaturen var under 32°C fick testpersonen 

värma händerna under rinnande varmvatten i några minuter tills hudtemperaturen i båda 

händer blev minst 32°C (16). 

 

ENeG registrering 

ENeG registreringar utfördes bilateralt, utifrån riktlinjer från Neurofysiologiska avdelningen 

vid Neurokliniken på Universitetssjukhuset Örebro, vilka är utformade enligt Falck, Stålberg 

och Eriksson (17, 18) samt Padua, Insola, Padua och Tonali (19). 

   Först analyserades n medianus motoriskt ortodromt över APB muskeln (se figur 3). 

Testpersonen sattes bekvämt i en undersökningsstol. Underarmen vilades på stolens armstöd 

och supinerades. Handflatan riktades uppåt och handleden var i en neutral position (12, 17). 

   Elektrodpastan Ten20 conductive (Weaver and company, Aurora, USA) applicerades på 

katoden till ytelektroden Dantec 13L29 (Alpine biomed ApS, Skovlunde, Danmark) som var 

den registrerandeelektroden och som sattes över APB muskelbuk vid abducering av digitorum 

I. Elektrodpastan applicerades även på ytelektrodens anod som fungerade som en 

referenselektrod och som sattes på tummens distala interphalangeal led. Jordelektroden 

WhiteSensor (Ambu, Köpenhamn, Danmark) sattes i handflatan. Från 

registreringenselektroden mättes 80 mm proximalt längs n medianus upp till handledsnivå. 

Där utfördes stimulering med stimuleringsdurationen 0,2 ms, via stimuleringselektroden 

Dantec 13L36 (Alpine biomed ApS, Skovlunde, Danmark) med katoden riktad mot 

registreringselektrodens katod. Stimuleringen utfördes över n medianus i handledsnivå tills ett 

muskelsvar erhölls. Stimuleringsstyrkan ökades tills maximal amplitud erhölls. Därefter 

utfördes en så kallad supramaximalstimulering med en stimuleringsstyrka som var 10-20 

procent större än den maximala stimuleringsstyrkan. Registreringen utfördes bilateralt (9, 17). 
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Figur 3: Figuren visar höger hand palmart. Den motoriska registreringselektroden är placerad 

över APB muskeln (REG i figuren), referenselektroden på tummens distala interphalangeal 

led (REF i figuren), jordelektroden i handflatan (JORD i figuren) och stimuleringselektroden i 

handledsnivå (STIM i figuren) 80 mm proximalt om registreringselektroden. Fotograf: Al 

Timimi A.   

 

Medianusnerven analyserades sensoriskt ortodromt från digitorum III (se figur 4). 

Registreringselektroden Dantec 13L37 (Alpine biomed ApS, Skovlunde, Danmark) sattes 

över n medianus i handledsnivå, där stimuleringselektrodens katod vid motorisk registrering 

var placerad. Jordelektroden placerades i handflatan. Stimuleringen utfördes repetitivt med 

frekvensen 1 Hz över basen av digitorum III, på den volara delen av långfingret. 

Stimuleringsstyrkan höjdes tills maximal amplitud erhölls, med en supramaximalstyrka. 

Därefter raderades svepet och 10 ytterligare repetitiva stimuleringar utfördes med den sist 

använda stimuleringsstyrkan. Svarspotentialerna medelvärdebildades. Registreringen utfördes 

bilateralt (10, 18).    
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Figur 4: Figuren visar höger hand palmart. Den sensoriska registreringselektroden är 

applicerad över n medianus i handledsnivå (REG i figuren), jordelektroden i handflatan 

(JORD i figuren) och stimuleringselektroden på basen av digitorum III (STIM i figuren). 

Fotograf: Al Timimi A.  

  

Sist analyserades n medianus motoriskt ortodromt över m lumbricalis II (se figur 5) och n 

ulnaris ortodromt över m interosseus dorsalis II (se figur 6).  

   Registreringselektroden sattes över m lumbricalis II och m interosseus dorsalis II i 

handflatan, radialt om metacarpale III. Referenselektroden sattes på pekfingrets distala 

interphalangeal led och jordelektroden sattes i handflatan. Stimulering utfördes över n 

medianus och sedan över n ulnaris i handledsnivå, 80 mm proximalt om 

registreringselektroden längs vardera nerven med en stimuleringsduration på 0,2 ms. Om 80 

mm inte var proximalt om handledens distala veck, utfördes stimuleringen precis proximalt 

om vecket. Det innebar att för vissa testpersoner med stora händer utfördes stimuleringen mer 

än 80 mm proximalt om registreringselektroden med ett maximalavstånd på 110 mm. Båda 

nerver stimulerades supramaximalt. Denna registrering utfördes bilateralt (19).  
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Figur 5: Figuren visar höger hand palmart. Den motoriska registreringselektroden är placerad 

över m lumbricalis II och m interosseus dorsalis II, radialt om metacarpale III (REG i 

figuren), referenselektroden på pekfingrets distala interphalangeal led (REF i figuren), 

jordelektroden i handflatan (JORD i figuren) och stimuleringselektroden över n medianus 

(STIM i figuren) 80-110  mm proximalt om registreringselektroden i handledsnivå. Fotograf: 

Al Timimi A.   
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Figur 6: Figuren visar höger hand palmart. Den motoriska registreringselektroden är placerad 

över m lumbricalis II och m interosseus dorsalis II, radialt om metacarpale III (REG i 

figuren), referenselektroden på pekfingrets distala interphalangeal led (REF i figuren), 

jordelektroden i handflatan (JORD i figuren) och stimuleringselektroden över n ulnaris 

(STIM i figuren) 80-110  mm proximalt om registreringselektroden i handledsnivå. Fotograf: 

Al Timimi A.   

 

Statistisk databearbetning 

Samtliga statiska beräkningar utfördes med Microsoft Excel för Mac 2016, version 15.15. 

Parametriska tester utfördes på insamlad data, där medelvärdet användes som ett 

genomsnittsmått och standard deviationen som ett spridningsmått. Medeldifferensen mellan 

medelvärdet för den distala latenstiden för m lumbricalis II och medelvärdet för den distala 

latenstiden för m interosseus dorsalis II beräknades. Tvåsidiga parade t-tester utfördes för att 

kontrollera om det fanns signifikanta skillnader mellan latenstider/distala latenstider för höger 

och vänster hand. Signifikansnivån sattes till 0,05. Sambandet mellan kroppslängden och den 

distala latenstiden för m lumbricalis II och m interosseus dorsalis II analyserades genom att 

beräkna korrelationskoefficienten (r) (22).    
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RESULTAT  

Medelvärdet för de distala latenstiderna vid registrering över APB muskeln var 3,6 ms (± 0,2 

ms) för höger hand och 3,6 ms (± 0,3 ms) för vänster hand, utan signifikant skillnad mellan 

sidorna (p=0,8). Vid registrering i handledsnivå över den sensoriska medianusnerven var 

medelvärdet för latenstiderna för höger hand 2,8 ms (± 0,2 ms) och 2,8 ms (± 0,2 ms) för 

vänster hand (p=0,9). Medelvärdet för de distala latenstiderna vid registrering över m 

lumbricalis II var 3,1 ms (± 0,2 ms) för höger han och 3,1 ms (± 0,3 ms) för vänster hand 

(p=0,8). Medelvärdet för de distala latenstiderna vid registrering över m interosseus dorsalis 

II var 3,0 ms (± 0,2 ms) för höger hand och 3,0 ms (± 0,3 ms) för vänster hand (p=0,2).  

 

Bilaterala analysvärdena 

De distala latenstiderna för m lumbricalis II bilateralt, för vänster och höger sida 

sammantaget, som hade den högsta frekvensen bland testpersonernas händer var 2,9-3,0 ms (i 

intervallet 2,7-3,6 ms) (se figur 7) och motsvarande för m interosseus dorsalis II var 3,1 ms (i 

intervallet 2,6-3,7 ms), se figur 8.  

 

        

Figur 7: Figuren visar förekomsten av de distala latenstiderna (dLat) vid bilateral registrering 

över m lumbricalis II, n=50.     
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Figur 8: Figuren visar förekomsten av de distala latenstiderna (dLat) vid bilateral registrering 

över m interosseus dorsalis II, n=50.  

 

Medelvärdet för den sensoriska latenstiden för medianusnerven i handledsnivå (se tabell 1) 

var bilateralt 2,8 ms (± 0,2 ms). Medelvärdet för den motoriska distala latenstiden för APB 

muskeln (se tabell 1) var bilateralt 3,6 ms (± 0,3 ms). Medelvärdet för den motoriska distala 

latenstiden för m lumbricalis II (se tabell 1) var bilateralt 3,1 ms (± 0,3 ms) och 3,0 ms (± 0,3 

ms) för m interosseus dorsalis II (se tabell 1).   

 

Tabell 1: Tabellen visar medelvärdet och standard deviationen (SD) för den sensoriska 

latenstiden för n medianus i handledsnivå. Tabellen visar även medelvärdet och standard 

deviationen för den motoriska distala latenstiden för APB muskeln (MCS, APB ), för m 

lumbricalis II (MCS, m lumb.II ) och för m interosseus dorsali II (MCS, m inter.II ).  

 Lat (ms) dLat (ms) dLat (ms) dLat (ms) 

 SCS, n med MCS, APB MCS, m lumb.II MCS, m inter.II 

Medelvärde 2,8 3,6 3,1 3,0 

SD 0,2 0,3 0,3 0,3 
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Sambandet mellan kroppslängden och de distala latenstiderna för m lumbricalis II samt m 

interosseus dorsalis II bilateralt 

Det var inget statistiskt signifikant samband mellan de distala latenstiderna för m lumbricalis 

II och testpersonernas kroppslängd (se figur 9), r=0,01; p>0,05. Det var hellre inget statistiskt 

signifikant samband mellan de distala latenstiderna för m interosseus dorsalis II och 

testpersonernas kroppslängd (se figur 10), r=0,2; p>0,05. 

 

 

Figur 9: Figuren visar sambandet mellan testpersonernas kroppslängd (längd) och de distala 

latenstiderna (dLat) vid bilateralt registrering över m lumbricalis II.  

 

 

 

 

Figur 10: Figuren visar sambandet mellan testpersonernas kroppslängd (längd) och de distala 

latenstiderna (dLat) vid bilateral registrering över m interosseus dorsalis II. 
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DISKUSSION 

 

Testpersonerna  

Exkluderingskriterierna användes för att analyserna inte skulle ha utförts på patologiska 

testpersoner. Testpersonerna som användes för denna studie utformade en homogengrupp 

med en jämn könsfördelning. Denna grupp kan anses vara representativ för den friska 

populationen, eftersom ingen testperson hade CTS eller någon av exkluderingskriterierna. 

Den svenska medellängden för herrar är 179,4 cm, vilket överensstämmer med medellängden 

för de manliga testpersonerna i denna studie. Den svenska medellängden för kvinnor är 165,7 

cm och även den överensstämmer ungefär med de kvinnliga testpersonernas medellängd i 

denna studie (23).  

   Analysdata erhölls från 50 händer då ingen signifikant skillnad förelåg mellan höger- och 

vänster sida för de olika latenstiderna/distala latenstiderna, därför kan varje registrering från 

respektive sida betraktas som en observation (22).  

   Nervus medianus i handledsnivå analyserades motorisk över APB muskeln och sensoriskt 

från digitorum III för att säkerställa att testpersonerna inte hade en CTS (21). Ingen av 

testpersonerna visade tecken till CTS, eftersom inga CTS symtom upptäcktes under 

anamnesen. Ingen testhand visade hellre något patologiskt värde som var tecken till CTS (21).    

 

Resonemang kring analysvärden    

Det fanns inget samband mellan testpersonernas kroppslängd och de distala latenstiderna för 

m lumbricalis II samt m interosseus dorsalis II, eftersom båda korrelationskoefficienterna (r) 

för dessa två muskler var av värdet 0 (22).  

   Studiens resultat besvarade frågeställningen där ett genomsnittsmåtts som medelvärdet 

erhölls tillsammans med ett spridningsmått som standard deviationen, för den distala 

latenstiden för m lumbricalis II samt m interosseus dorsalis II. Dessutom kunde en 

medeldifferens mellan medelvärden för de distala latenstiderna för dessa två muskler 

beräknas. Medeldifferens mellan den distala latenstiden för m lumbricalis II och m 

interosseus dorsalis II blev 0,1 ms, vilket är < 0,5 ms som anses vara ett gränsvärde för CTS 

(19, 21).  

   Som tidigare nämnt står det i studien skriven av Colbert et al. att för medianusnerven skall 

den motoriska distala latenstiden inte överstiga 4,2 ms (21). I denna studie hade ingen 
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testperson någon latenstid/distal latenstid som översteg detta värde, vilket stärker att samtliga 

händer var helt friska från en perifer neurologisk sjukdom.    

 

Resonemang kring ENeG Registreringen 

Samtliga analyser utfördes bilateralt utifrån riktlinjer för Neurofysiologiska avdelningen vid 

Neurokliniken på Universitetssjukhuset Örebro, för att vid bilateral registrering kan patientens 

sjuka sida jämföras med den friska sidan (25). Den Neurofysiologiska avdelningen på 

Universitetssjukhuset Örebro saknar ett normalmaterial för m lumbricalis II och m interosseus 

dorsalis II, vilket ställer krav på att ett sådant material finns tillgängligt för kliniken.  

   Stimuleringen för m lumbricalis II och m interosseus dorsalis II utfördes proximalt om 

handledens distala veck för att säkerställa standardiserade förhållanden. Stimuleringar distalt 

om handledens distala veck är inte att betrakta som i handledsnivå utan är mer i palmar nivå, 

vilket bör undvikas (19).  

   Den motoriskt registreringselektroden sattes över muskelbuken på den registrerande 

muskeln för att där är signalen som störst, eftersom motorändplattan ligger i muskelbuken. 

Referenselektroden sattes på fingrets distala interphalangeal led för att där anses det vara som 

mest elektriskt neutralt i handen och är därför en bra referenspunkt. Jordelektroden placerades 

i handflatan för att minska artefakter från den omkringliggande miljön. Elektrodpastan 

applicerades på den motoriska registreringselektrod för att förstärka signalen (spänningen) 

från muskeln (17, 18).  

   I denna studie utfördes samtliga motoriska- och sensoriska registreringar ortodromt och 

även det utifrån riktlinjerna för Neurofysiologiska avdelningen på Universitetssjukhuset 

Örebro (17, 18, 19). Det går även att analysera CTS antidromt. I studien skriven av 

Hashempur et al. utfördes antidroma sensoriska analyser för att detektera CTS via 7-14 

metoden (11). Fördelen med antidroma registreringar är att amplituden kan bli högre, 

nackdelen är att registreringen blir mer känslig för artefakter (27).    

   Hudtemperaturen var en viktig parameter att optimera innan analysen, för att en låg 

hudtemperatur som understiger 32oC kunde ha gett falska analysvärden (24). Därför mättes 

hudtemperaturen på handryggen bilateralt precis innan analysen och de testpersonerna som 

låg under 32oC fick värma händerna under rinnande varmvatten i några minuter så att värmen 

penetrerade in i vävnaden. Därefter utfördes en ytterligare hudtemperaturmätning efter 

uppvärmningen för att säkerställa att rätt hudtemperatur i händerna har uppnåtts (16).         

 

Felkällor som kan uppstå vid en ENeG analys 
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Om registreringselektroden inte appliceras över muskelbuken för den muskeln som 

registreringen sker ifrån kan det påverka muskelsvaret. Då kan svaret bli falskt för låg (24). 

Som en lösning på det kan den muskeln som registreringen utförs på kontraheras innan 

appliceringen av registreringselektroden, för att kunna göra en visuell bedömning av var 

muskelbuken finns och därefter placeras registreringselektroden där. Om muskelbuken för 

APB muskeln skall lokaliseras kan tummen abduceras. Då blir möjligheten större att 

visualisera vart muskelbuken är lokaliserad (12). Abduceringstekniken av tummen användes i 

denna studie . 

   Något annat som kan påverka muskelsvaret är muskelkontraktion under registreringen. Om 

handen som registreringen sker ifrån är spänd kan formen på muskelsvaret påverkas. Därför 

bör testpersonen sitta bekvämt och vara avslappnad under registreringen för att förebygga 

påverkan på muskelsvaret (24), vilket var fallet i denna studie, då testpersonen placerades 

med armen på ett armstöd, som gav möjligheten till relaxation.   

    En supramaximal stimulering skall även utföras rakt över den undersökta nerven, för att 

säkerställa att maximalt antal fibrer blir stimulerade och exciterade (24). I denna studie 

utfördes supramaximal stimulering på samtliga registreringar. Om den supramaximala 

stimuleringen inte utförs över den undersökta nerven kan amplituden av muskelsvaret bli 

falskt för låg. Om den supramaximala stimuleringen blir för stark kan stimuleringssignalen 

sprida sig till andra närliggande nerverfibrer, vilket kan förändra muskelsvaret, därför bör den 

supramaximala stimuleringen inte överskrida 10-20 procents ökning av den maximala 

stimuleringsstyrkan (24).  

   Vid olika ENeG registreringar är det även viktigt att utföra avståndsmätningarna mellan 

registrerings- och stimuleringspunkten noggrant, eftersom det kan påverka 

nervledningshastigheten. Fel mätningar kan leda till falskt patologiska 

nervledningshastigheter. Detta kan åtgärdas genom att behålla patientens arm/ben i samma 

position och genom att standardisera avståndsmätningarna (24). I denna studie användes även 

standardiserade positioner av armen, för att förebygga mätningsfel.      

   Om jordelektroden inte appliceras kan det uppstå artefakter i registreringssignalen, därför 

bör alltid en jordelektrod appliceras i den undersöka ben eller arm mellan stimulerings- och 

registreringselektroden (25). I denna studie placerades jordelektroden mellan stimulerings- 

och registreringselektroderna vid sensoriska registreringar, eftersom den sensoriska 

signalpotentialen från huden är väldigt svag och känslig för artefakter från omliggande miljö 

(18).     
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Resonemang kring NCS metoden 

NCS metoden har en hög sensitivitet för detektering av patologier. Den ger en bra bild av var 

den anatomiska skadan av perifera nerver är lokaliserad och är central för klassificering av 

underliggande patofysiologi. Detta innebär att metoden kan särskilja på 

konduktionsblockering, demyelinisering och axonal degeneration (6).    

   Metoden kan upplevas som obehaglig och smärtsam av vissa patienter p g a de elektriska 

stimuleringarna, men i stort anses ENeG vara väldigt säker för patienternas säkerhet (6). Om 

en patient bär på en pacemaker skall jordelektroden sitta på samma sida som paceaker:n, för 

att inte störa pacemaker:ns funktion. En pacemaker bör helst vara avstängd vid utförandet av 

ENeG registreringen (6). ENeG är däremot kontraindicerat för patienter med en inplanterad 

cardiovertor defibrillator (26). I denna studie hade ingen testperson någon form av inplantat.  

 

Alternativa metoder för NCS 

Vid tvivelaktiga fall av CTS kan även andra metoder än ENeG användas för diagnostisering 

av sjukdomen. Bilddiagnostiska metoder som magnet resonans tomografi (MRI) och ultraljud 

är två exempel på alternativa metoder för ENeG. MRI och ultraljud metoderna kan även 

användas för att bekräfta CTS diagnosen.   

  MRI metoden ger en bra anatomisk avbildning med en bra upplösning på mjukdelar i 

karpaltunneln. Detta är till hjälp vid identifiering av patologiska förändringar i karpartunneln i 

samband med CTS. Med MRI analyseras om det förekommer en förstoring eller en   

tillplattning av medianusnerven eller en böjning av karpaligamentet. MRI bildtagning utförs i 

handledsnivån vid fyra olika positioner. Bildtagning utförs då patienten är avslappnad i 

handleden med extenderade fingrar, utför isometrisk volar platt press med fingrarna, utför en 

isometrisk kraft-grepp samt då patienten utför ett isometriskt nyp m h a pekfingret och 

tummen (13). 

  Ultraljud metoden kan användas för att mäta avståndet mellan a ulnaris och n medianus. På 

sådant sätt kan CTS utvärderas. Ultraljudsskanning utförs på fyra ställen i handledsnivån. Då 

sker bildtagningen i handledens distala veck, en centimeter proximalt om handledens distala 

veck, en halv centimeter proximalt om handledens distala veck och en centimeter distalt om 

handledens distala veck (14). 

   I studien skriven av Kim et al. utfördes en ultraljudbildtagning distalt om handledens distala 

veck (14), medan i denna studie utfördes samtliga stimuleringar proximalt om vecket. Detta 

för att hålla stimuleringen i handledsnivån (19).    
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Utveckling av NCS 

NCS metoden är en central elektrodiagnostiskmetod för diagnostisering av CTS (15). Inom 

metoden pågår en del studier. Studierna prövar olika elektrodiagnostiska riktlinjer och 

strategier, för att jämföra sensitiviteten för diagnostisering av CTS (9). Det innebär att tester 

utförs på friska- och CTS diagnostiserade individer bilateralt. Sensoriska analyser av 

medianusnerven utförs både ortodromt och antidromt. Det utförs även analyser på ulnaris 

nerven i kombination med n medianus. Andra studier handlar om vilka alternativa metoder 

som det finns för NCS (13, 14). I denna studie analyserades n ulnaris endast vid registrering 

över m interosseus dorsalis II (19).   

 

Konklusion 

För en frisk hand vid stimulering över n medianus i handledsnivå skall den distala latenstiden 

för m lumbricalis II vara inom intervallet 2,5-3,7 ms (  ± 2SD). Vid stimulering över n 

ulnaris i handledsnivå skall den distala latenstiden för m interosseus dorsali II vara inom 

intervallet 2,4-3,6 ms (  ± 2SD). Dessa två distala latenstider visade inget samband med 

kroppslängden. Medeldifferensen mellan den distala latenstiden för m lumbricalis II och m 

interosseus dorsali II blev 0,1 ms, vilket tillsammans med anamnesen stärker att ingen av 

testpersonerna hade ett karpaltunnelsyndrom utan var lämpliga att ingå i detta normalmaterial.   
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BILAGOR 
 
Bilaga 1 
 
Undersökningsprotokoll 
 
Testperson:  
Kön (K/M): 
Namn: 
Personnummer:  
Mobilnummer: 
Längd (cm):  
Medicinering:  
Sjukdom/symtom; Neurologisksjukdom, CTS, domningar/stickningar, kraftnedsättningar, 
diabetes mellitus, gravid:       
Undersökningsnummer:  
 

Bilaga 1 visar undersökningsprotokollen som användes i denna studie.    

 

 

 


