
Κεφάλαιο 1
Eισαγωγή στο ΗΜΝΓ

Ευάγγελος Αναγνώστου

Σ Η Μ Ε Ι Α  Κ Λ Ε Ι Δ Ι Α
•  Στη σημερινή ψηφιακή εποχή όπου τα διαγνωστικά μηχανήμα-

τα βασίζονται σε ολοκληρωμένα κυκλώματα, οι πρωτοβουλίες 
που μπορεί να λάβει ο κλινικός νευροφυσιολόγος προκειμένου 
να μεταβάλλει ή να επιδιορθώσει στοιχεία του υλικού ή του 
λογισμικού του ηλεκτρομυογράφου είναι πολύ περιορισμένες.

•  Η κατανόηση, ωστόσο, ορισμένων βασικών αρχών λειτουργίας 
της καταγραφικής συσκευής βοηθούν στην ορθή ερμηνεία των 
αποτελεσμάτων καθώς και στην αναγνώριση τεχνικών σφαλ-
μάτων.

•  Το είδος του καταγραφικού ηλεκτροδίου, η ενίσχυση του σή-
ματος, η ψηφιοποίηση, η εφαρμογή φίλτρων και οι παράμετροι 
παρουσίασης στην οθόνη του υπολογιστή είναι καθοριστικά 
για το περιεχόμενο, τη μορφή και την ποιότητα των καταγρα-
φόμενων κυμάτων.

1.1.  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΗΜΝΓ ΣΗΜΑΤΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ηλεκτροδιάγνωση παθήσεων του περιφερικού νευρικού συστήματος, συμπεριλαμβα-
νομένης της μελέτης της νευρομυϊκής σύναψης και των μυών, περιλαμβάνει δύο γενικές 
μεθόδους: την ηλεκτρομυογραφία και την ηλεκτρονευρογραφία. Η τελευταία διαχωρίζε-
ται σε τεχνικές μελέτης της κινητικής και της αισθητικής αγωγής των νεύρων. Τα σήματα 
που καταγράφονται με ειδικά για την κάθε εξέταση ηλεκτρόδια είναι δυναμικά ενεργείας 
νεύρων ή μυών. Πρόκειται για σύνθετα δυναμικά, δεδομένου ότι μεμονωμένα δυναμικά 
ενεργείας από γειτονικούς νευράξονες (ή μυϊκές ίνες) συμβάλλουν, είτε ταυτόχρονα είτε με 
μικρές χρονικές διαφορές, στη γένεση ενός (μεγαλύτερου ύψους) σύνθετου νευρικού ή μυ-
ϊκού δυναμικού ενεργείας. Στην ηλεκτρομυογραφική καταγραφή με βελονοειδές ηλεκτρό-
διο, το σύνθετο μυϊκό δυναμικό ενεργείας (ΣΜΔΕ) αντανακλά το δυναμικό μίας κινητικής 
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μονάδας. Εξαίρεση αποτελεί το ηλεκτρομυογράφημα μονήρους μυϊκής ίνας, όπου τα ψη-
φιακά φίλτρα του μηχανήματος σε συνδυασμό με ειδικά διαμορφωμένα ηλεκτρόδια, επι-
τρέπουν την καταγραφή στοιχειωδών δυναμικών ενεργείας από μεμονωμένες μυϊκές ίνες.

Στην κλινική νευροφυσιολογία, οι καταγραφές είναι πάντα εξωκυττάριες, ανεξαρτήτως 
από το εάν διενεργούνται με επιφανειακά ή με εν τω βάθει ηλεκτρόδια. Κατά την εκπόλω-
ση ενός νευράξονα ή μίας μυϊκής ίνας αναστρέφεται το δυναμικό ηρεμίας της μεμβράνης 
και προσλαμβάνει παροδικά αρνητική πόλωση στον εξωκυττάριο και θετική στον ενδο-
κυττάριο χώρο. Η εξωκυττάρια αρνητικότητα από πολλούς γειτονικούς νευρώνες ή μυϊ-
κές ίνες είναι το σήμα που ανιχνεύουν τα εξεταστικά ηλεκτρόδια. Ο ακριβής νευροφυσιο-
λογικός μηχανισμός παραγωγής και διάδοσης των δυναμικών ενεργείας είναι έξω από το 
πλαίσιο του παρόντος βιβλίου και ο ενδιαφερόμενος αναγνώστης μπορεί να αναζητήσει 
πληροφορίες σε πιο ειδικά συγγράμματα.1–5

Ο «ΗΛΕΚΤΡΟΜΥΟΓΡΑΦΟΣ»

Το βασικό μηχάνημα καταγραφής του ηλεκτρομυογραφήματος (ΗΜΓ) και του ηλεκτρο-
νευρογραφήματος (ΗΝΓ), ο «ηλεκτρομυογράφος», είναι πλέον ένας υπολογιστής με εν-
σωματωμένο ενισχυτή και κάρτα ψηφιοποίησης. Έχει αντικαταστήσει, στη συντριπτική 
πλειοψηφία των ενεργών εργαστηρίων, τα παλαιά αναλογικά μηχανήματα που βασιζό-
ντουσαν σε αναλογικά κυκλώματα ενίσχυσης και φιλτραρίσματος και παρουσίαζαν τα 
καταγραφόμενα σήματα σε καθοδικές οθόνες αναλογικών παλμογράφων. Ο σύγχρονος 
ψηφιακός ηλεκτρομυογράφος παρουσιάζει τα σήματα σε οθόνη υπολογιστή ενώ παρέ-
χει πολλές δυνατότητες αποθήκευσης και εκτός της εξέτασης (off -line) επεξεργασίας του 
σήματος. Κάθε μηχάνημα έχει τη δυνατότητα αναπαραγωγής των σημάτων με μορφή 
ήχου από ενσωματωμένα ή εξωτερικά ηχεία. Η ταυτόχρονη οπτική και ακουστική πα-
ρουσίαση της καταγραφής σε αληθινό χρόνο είναι απολύτως απαραίτητη στο ΗΜΓ με 
βελονοειδές ηλεκτρόδιο, δεδομένου ότι τα δυναμικά περιέχουν στοιχεία με πολύ μικρή 
χρονική διάρκεια, η οποία υπερβαίνει τη μέγιστη χρονική ανάλυση του ανθρώπινου «μα-
τιού», όχι όμως αυτή της ακοής.

ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ
Επιφανειακά ηλεκτρόδια

Τα επιφανειακά ηλεκτρόδια χρησιμοποιούνται κυρίως στην ηλεκτρονευρογραφία. Εί-
ναι δισκοειδή ή δακτυλιοειδή, και αποτελούνται από ατσάλι, ή κράματα αργύρου ή, σπα-
νιότερα, χρυσού. Χρειάζεται πάντα να εφαρμόζεται ηλεκτρολυτική γέλη ανάμεσα από το 
ηλεκτρόδιο και το δέρμα του εξεταζόμενου προκειμένου να μειωθεί η αντίσταση αγωγι-
μότητας. Σε κάθε καταγραφή χρειάζονται τρία επιφανειακά ηλεκτρόδια: το ενεργό (κατά 
σύμβαση προτιμάται μαύρο χρώμα καλωδίου), το αναφοράς (κατά σύμβαση κόκκινο χρώ-
μα καλωδίου) και το ηλεκτρόδιο γείωσης (κατά σύμβαση πράσινο χρώμα καλωδίου). Συ-
χνά χρησιμοποιείται το επιφανειακό ηλεκτρόδιο σε σχήμα «μπάρας», όπου φέρει και τις 
δύο επαφές (ενεργό και αναφοράς) στην κάτω επιφάνειά του. Στο ΗΜΓ, επιφανειακά ηλε-
κτρόδια μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως γείωση ή ως ηλεκτρόδια αναφοράς σε μονοπο-
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λικές καταγραφές. Τέλος, επιφανειακά ηλεκτρόδια (ενεργό και αναφοράς) εφαρμόζονται 
στη δοκιμασία επαναληπτικών ερεθισμών στο πλαίσιο ελέγχου της νευρομυϊκής σύναψης.

Εν τω βάθει ηλεκτρόδια

Εν τω βάθει (βελονοειδή) ηλεκτρόδια χρησιμοποιούνται στην ηλεκτρομυογραφία. Τα 
βελονοειδή ηλεκτρόδια, σε αντίθεση με τα επιφανειακά, είναι κατά κανόνα μίας χρήσεως. 
Υπάρχουν μονοπολικά (τα οποία χρειάζονται και ένα επιφανειακό ηλεκτρόδιο αναφοράς) 
και ομοκεντρικά ηλεκτρόδια. Τα τελευταία, χρησιμοποιούνται ως επί το πλείστον στην Ελ-
λάδα. Πρόκειται για βελόνες με κορμό από ατσάλι που στον πυρήνα τους διατρέχονται από 
ένα αγώγιμο σύρμα (εικόνα 1). Ο κορμός από ατσάλι είναι μονωμένος από τον αγώγιμο πυ-
ρήνα, έτσι ώστε ο τελευταίος να έρχεται σε επαφή με τον ιστό μόνο με μία σημειακή επα-
φή στην κορυφή, στο τέλος του ηλεκτροδίου. Αυτή η επαφή συνιστά το ενεργό ηλεκτρό-
διο, ενώ το ηλεκτρόδιο αναφοράς είναι όλος ο εξωτερικός ατσάλινος κορμός.

Εικόνα 1. Ομοκεντρικό βελονοειδές ηλεκτρόδιο ηλεκτρομυογραφήματος. Καταγράφεται η διαφορά 
δυναμικού που υφίσταται μεταξύ της μικρής επαφής στην κορυφή του ηλεκτροδίου (ενεργό ηλεκτρό-
διο) και του μετάλλου που περιβάλλει ολόκληρη τη βελόνα (ηλεκτρόδιο αναφοράς).

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ

Τα δυναμικά που μετρώνται στην κλινική νευροφυσιολογία είναι ενίοτε πολύ μικρού ύψους 
και είναι αδύνατον να παρουσιαστούν σε οποιαδήποτε αναλογική ή ψηφιακή οθόνη εάν 
δεν ενισχυθούν. Συνεπώς ο ενισχυτής είναι το σημαντικότερο ηλεκτρονικό στοιχείο της κα-
ταγραφικής αλυσίδας και χωρίς τις προόδους στην τεχνολογία των ενισχυτών στο πρώτο 
ήμισυ το προηγούμενου αιώνα θα ήταν αδύνατον να έχουμε ηλεκτρομυογραφικές κατα-
γραφές για κλινική χρήση. Όλοι οι ενισχυτές, ανεξαρτήτως τύπου, έχουν δύο εισόδους (ει-
κόνα 2): την ενεργό είσοδο (παλαιότερα “G1”) και την είσοδο για το ηλεκτρόδιο αναφοράς 
(παλαιότερα “G2”). Στην κλινική νευροφυσιολογία χρησιμοποιούνται διαφορικοί ενισχυτές 
οι οποίοι έχουν την ιδιότητα να καταστέλλουν ό,τι κοινό σήμα φθάνει στις δύο εισόδους, 
ενώ ταυτόχρονα ενισχύουν ό,τι δεν είναι κοινό. Ο λόγος της ισχύος του διαφορικού σήμα-
τος προς την ισχύ του κοινού σήματος ονομάζεται CMRR (common mode rejection ratio) 
και είναι δείκτης της ενισχυτικής ικανότητας του ενισχυτή. Με αυτόν τον τρόπο, όντας κοι-
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νό και στις δύο εισόδους του ενισχυτή, καταστέλλεται και το εναλλασσόμενο οικιακό ρεύ-
μα των 50 Hz («ρεύμα της πόλης») το οποίο αποτελεί ισχυρό παράσιτο σε ηλεκτροφυσιο-
λογικές καταγραφές. Κατά σύμβαση, στην ηλεκτρομυογραφία και ηλεκτρονευρογραφία, 
σήματα αρνητικής πολικότητας που εισέρχονται στην ενεργό είσοδο του ενισχυτή προ-
καλούν έπαρμα προς τα επάνω στην οθόνη του υπολογιστή. Αντιστρόφως, σήματα θετι-
κής πολικότητας που εισέρχονται στην ενεργό είσοδο προκαλούν έπαρμα προς τα κάτω. 
Το αντίστροφο ισχύει για σήματα που εισέρχονται στην είσοδο αναφοράς του ενισχυτή.

ΦΙΛΤΡΑ

Παρόλο που τα φίλτρα αποκόπτουν δυνητικά χρήσιμη πληροφορία από ηλεκτροφυσιο-
λογικά σήματα, είναι απολύτως απαραίτητα προκειμένου να μειωθεί ο βιολογικός και ηλε-
κτρονικός θόρυβος των καταγραφών προκειμένου να αναδυθούν ευκρινείς κυματομορ-
φές των δυναμικών που αφορούν στην κλινική νευροφυσιολογία. Πλέον, ψηφιακά φίλτρα, 
τα οποία είναι αλγόριθμοι συναρτήσεων ενσωματωμένοι στο εμπορικό λογισμικό του ηλε-
κτρομυογράφου, έχουν αντικαταστήσει τα παλαιότερα αναλογικά φίλτρα που αποτελού-
νταν από διατάξεις πυκνωτών και αντιστάσεων. Τέσσερα είναι τα βασικά είδη φίλτρων: το 
υψιπερατό (high pass), το βαθυπερατό (low pass), το ζωνοπερατό φίλτρο (ή φίλτρο ζώνης 
διέλευσης, bandpass ) και το ζωνοφρακτικό φίλτρο (ή φίλτρο αποκοπής, notch) (εικόνα 3). 
Στην πράξη, όλα τα φίλτρα στην κλινική νευροφυσιολογία είναι ζωνοπερατά με κατά περί-
πτωση επιπρόσθετο ζωνοφρακτικό φίλτρο για τα 50 Hz. Το άνω και το κάτω όριο της ζώνης 
διέλευσης το μεταβάλλει ο εξεταστής ανάλογα με το σήμα που επιθυμεί να καταγράψει.

Εικόνα 2. Απλοποιημένο ηλεκτρονικό κύκλωμα ενός διαφορικού ενισχυτή που χρησιμοποιείται στην 
πλειονότητα των νευροφυσιολογικών καταγραφών. Το ενεργό ηλεκτρόδιο εισέρχεται στην είσοδο 1 
του ενισχυτή η οποία προσδίδει απόκλιση του καταγραφικού ίχνους προς τα επάνω, εάν η πολικότητα 
που εισέρχεται είναι αρνητική («αρνητική ή ενεργός είσοδος»). Μία ανατροφοδότηση του σήματος 
εξόδου με επανείσοδο στην ενεργό είσοδο του ενισχυτή μειώνει επιπλέον τον ανεπιθύμητο θόρυβο 
του σήματος.
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ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ

Πριν τη δεκαετία του 1990 υπήρχαν ακόμα εν λειτουργία αρκετοί αναλογικοί ηλεκτρομυο-
γράφοι με οθόνες καθοδικού σωλήνα και αναλογικό διαφορικό ενισχυτή. Τα νευροφυσιολο-
γικά σήματα απεικονίζονταν με την πραγματική τους (αναλογική) κυματομορφή χωρίς παρα-
μορφώσεις. Η ανάγκη ωστόσο για αποθήκευση των σημάτων σε ηλεκτρονική μορφή και για 
όλο και περισσότερο σύνθετη ανάλυση (σε πραγματικό ή σε δεύτερο χρόνο) καθιέρωσε τους 
ψηφιακούς ηλεκτρομυογράφους. Κατά συνέπεια, το αναλογικό νευροφυσιολογικό σήμα, που 
ουσιαστικά είναι μία τάση, ψηφιοποιείται από μία ενσωματωμένη κάρτα ψηφιοποίησης και το 
ψηφιοποιημένο πλέον σήμα υπόκειται σε περαιτέρω επεξεργασία μέσω ειδικά σχεδιασμένου 
λογισμικού. Η διαδικασία της ψηφιοποίησης αναπόφευκτα παράγει ένα σήμα το οποίο είναι αρ-
κετά όμοιο όχι όμως ταυτόσημο με το πραγματικό. Αυτό οφείλεται στις δύο βασικές διαδικα-
σίες της ψηφιοποίησης: τη δειγματοληψία (sampling) και την υποδιαίρεση σε βήματα ή αλλιώς 
κβαντοποίηση (quantization). Το τελευταίο κομμάτι της αλυσίδας ψηφιοποίησης, η κωδικοποί-
ηση (coding) δεν επηρεάζει την ομοιότητα του ψηφιακού με το αναλογικό σήμα.

Η δειγματοληψία μετράται σε Hz και όσο μεγαλύτερη είναι τόσο πιο πολύ πλησιάζει το 
ψηφιοποιημένο σήμα στο αναλογικό. Η ελάχιστη επιτρεπτή συχνότητα δειγματοληψίας 
υπαγορεύεται από το θεώρημα του Nyquist σύμφωνα με το οποίο η συχνότητα δειγματο-
ληψίας οφείλει να είναι τουλάχιστον διπλάσια απο την υψηλότερη συχνότητα που αναμέ-

Εικόνα 3. Απόκριση συχνοτήτων στα διαφορετικά είδη φίλτρων. Η σκιασμένη περιοχή παριστά τις συχνότη-
τες στις οποίες επιτρέπεται η διέλευση, ενώ η λευκή περιοχή παριστά τις συχνότητες οι οποίες αποκόπτονται. 


