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Elektrodiagnostik för hund och katt
Att diagnostisera perifera neuromuskulära problem kan vara svårt,
även för en veterinär med mycket
erfarenhet inom neurologi. Elektrodiagnostik kan bekräfta en misstänkt perifer neuromuskulär sjukdom och hjälpa till att lokalisera
problemet till muskel, nerv eller
synaps. Elektrodiagnostiken kan
ge en preliminär diagnos, som innebär att eventuell behandling kan
påbörjas snabbare. I artikeln ges en
kort översikt av de tre mest vanliga
elektrodiagnostiska undersökningsteknikerna: elektromyografi (EMG),
motorisk nervledningshastighet
(MNCV) och repetitiv nervstimulering (RNS). Dessutom diskuteras
relevanta sjukdomar där elektrodiagnostiken kan vara av diagnostisk hjälp.
INLEDNING

Neurologi anses ofta vara det svåraste
området inom veterinärmedicinen, speciellt att lokalisera symtom inom nervsystemet kan upplevas som en utmaning.
Sjukdomar som drabbar det neuromuskulära systemet har ofta liknande symtom på svaghet och motionsintolerans
oavsett om de orsakas av en myopati, en
neuropati eller tillstånd som drabbar
synapsen. Undersökning med hjälp av
elektrodiagnostik kan hjälpa veterinären
med den anatomiska lokalisationen och
på så sätt begränsa differentialdiagnoslistan till ett begränsat antal sjukdomar.
För att bekräfta en neuromuskulär diagnos krävs blodprover, nerv- och muskelbiopsier som i regel bör skickas utomlands. Detta kan vara opraktiskt, tidsSVENSK VETERINÄRTIDNING

FIGUR 1. Nervimpulsernas fortledning i hundens centrala och perifera nervsystem. MNCV,
RNS och EMG markerar var de olika elektrodiagnostiska undersökningsteknikerna mäter
funktionen i nervbanorna.

krävande och kostsamt. Elektrodiagnostisk utvärdering kan ge en preliminär
diagnos och ger klinikern en chans att
påbörja behandling i ett tidigare skede.
De elektrodiagnostiska undersökningstekniker som vanligen används för att
undersöka det neuromuskulära systemet
på ett objektivt och kvantitativt sätt är
elektromyografi, motorisk nervledningshastighet och repetitiv nervstimulering.
Då dessa tester kräver sedering eller narkos måste man vara medveten om att
patienterna har en högre komplikationsrisk eftersom neuromuskulära sjukdomar kan påverka andningsfunktionen.
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Elektrodiagnostiska undersökningstekniker begränsas inte enbart till det
neuromuskulära systemet. Det centrala
nervsystemet kan också undersökas med
elektroencefalografi eller central magnetstimulering, speciella undersökningar av
hörsel och syn med hjälp av brainstem
auditory evoked responses (BAER) och
elektroretinogram (ERG). Dessutom kan
det sensoriska nervsystemet undersökas
med sensorisk nervledningshastighet.
Denna artikel kommer att fokusera på
undersökning av det neuromuskulära
systemet genom en kort genomgång av
grundläggande neuromuskulär undersök- ➤
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➤ ningsteknik. Dessutom kommer indikationer för vissa kliniska tillstånd att diskuteras.
ANATOMI

Elektromyografi (EMG)

Nervimpulsernas fortledning i det centrala och perifera nervsystemet framgår
av Figur 1. I figuren finns även markerat
var de olika elektrodiagnostiska undersökningsteknikerna mäter funktionen i
nervbanorna.
Undersökningsmetoden EMG används för att mäta elektrisk aktivitet i
skelettmuskulaturen och ger den undersökande klinikern möjlighet att bekräfta
onormal muskelaktivitet. En koncentrisk nål placeras i olika muskelgrupper i
framben, bakben och i muskulaturen
över huvudet (tuggmuskulaturen). Då
det krävs att patienten är sövd eller sederad vid undersökningen är det omöjligt
att undersöka viljemässig motorik så
som man gör på människor och till viss
del på andra djurslag (häst) vid denna
typ av undersökning.
En frisk muskel visar ingen elektrisk
aktivitet (inga tecken på aktionspotentialer) under vila, bara under arbete
(kontraktion). Elektromyografi kan påvisa onormal elektrisk aktivitet i en muskel i vila. En frisk muskel som undersöks
med EMG kommer att resultera i en rak

kurva på skärmen (Figur 2, linje 01, 02
och 04). Viss normal aktivitet (rörelse av
denna linje) kan dock ses precis då nålen
placeras, ”insertion activity”. Avvikelser
som kan ses vid sjukdomstillstånd i muskler eller nerv är fibrillationspotentialer
och ”positive sharp waves” (figur 2, linje
03), mer ovanligt är ”complex repetitive
discharges” och ”myotonic potentials".
Elektromyografiavvikelser är möjliga
att påvisa fyra till fem dagar efter en nervskada som påverkar muskeln (denervering). När man påvisat avvikelser vid
elektromyografin kan man fastställa om
det är en primär muskelförändring
(myopati) eller en påverkan på den nerv
som försörjer den undersökta muskeln
(neuropati) genom att undersöka nervfunktionen (se nästa stycke). Vid en misstänkt myopati behöver man ta blodprover för att undersöka muskelenzymer,
kreatinkinas (CK) och aspartataminotransferas (ASAT). Elektromyografiundersökningen i sig kan öka CK-värdet i
blodet men det ses vanligen inte förrän
fyra timmar efter själva undersökningen
för att sedan normaliseras igen inom 48
timmar (2).
Motorisk nervledningshastighet
(MNCV)

Nervledningshastighetstest (motor nerve
conduction velocity, MNCV) är ett mått

på hur snabb ledningen av en elektrisk
impuls är genom en nerv. Detta görs
genom att en perifer nerv stimuleras på
två ställen och en registrerande elektrod
i den muskel som nerven försörjer fångar
den aktionspotential som stimuleras
fram och som kommer att visas på skärmen (Figur 3a–c).
Genom att beräkna den tid, latens,
det tar för nervimpulsen att nå registreringspunkten från de två stimuleringspunkterna och ange avståndet mellan
de två stimuleringspunkterna beräknas
nervledningshastigheten för den undersökta nerven. En förlångsammad nervledningshastighet innebär ett problem
med myelinskiktet som omsluter nerven.
Amplituden på aktionspotentialen
eller ännu hellre arean under kurvan
som potentialen bildar ger en indikation
om hur många axon som är tillgängliga.
Dessa reduceras vid sjukdomar som ger
axonopatier (2).
Repetitiv nervstimulering (RNS)

Repetitiv nervstimulering görs för att
bedöma synapsen. Vid repetitiv nervstimulering stimuleras nerven på samma
sätt som för att mäta nervledningshastigheten. Detta upprepas i snabb takt ett
flertal gånger efter varandra. Amplituden och arean under aktionspotentialen
jämförs med varandra för att se om den
efter några repetitioner minskar. Vanligtvis jämförs den första med den fjärde
och tionde aktionspotentialen. Om man
kan påvisa att potentialen minskat med
tio procent eller mer kallas det ett dekrement och ses ofta hos patienter med
myastenia gravis (Figur 4). Även andra
sjukdomstillstånd så som polymyositer
kan dock leda till dekrement vid repetitiv nervstimulering. Botulism kan ibland
leda till inkrement (en ökning av aktionspotentialens amplitud och area) (2).
INDIKATIONER FÖR ELEKTRODIAGNOSTISK UNDERSÖKNING

Myopatier
Idiopatisk polymyosit

FIGUR 2. Avläsningsremsa från elektromyografi (EMG). Linje 03 visar onormal spontan
aktivitet i m tibialis cranialis, både ”positive sharp waves” och fibrillatinspotentialer ses.
Linje 04 visar avläsning från en normal muskel.
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Idiopatisk polymyosit är en inflammatorisk myopati hos hund och katt som kan
förekomma som en fokal eller generaliserad sjukdom. Typiska kliniska symtom
är diffus smärta som kan yttra sig som
hälta, stelhet, motionsintolerans med
SVENSK VETERINÄRTIDNING

3a

discharges” ses oftast mer uttalat i proximala appendikulära muskler. Röntgen
av torax är ofta indicerad vid utredning
av dessa patienter för att undersöka förekomst av megaesofagus och aspirationspneumoni. Muskelbiopsier krävs för en
exakt diagnos och bör skickas till ett
laboratorium med erfarenhet av att bedöma dessa vävnadsprov (4, 9, 11).
Käkmuskelinflammation

3b

3c

FIGUR 3A, 3B OCH 3C. Motorisk nervledningshastighet (MNCV) mäts i ett bakben. Figur 3a
visar MNCV-studien på skärmen: röd linje är latensen av muskelaktionspotentialen, grön
linje är amplituden av muskelaktionspotentialen och blå pil markerar en stimuleringsartefakt. Distal stimulering (Figur 3b) visas i position 1, latensen (röd linje i avläsningen) är
kortare eftersom den stimulerande nålen sitter närmare den registrerande nålen. Proximal
stimulering (Figur 3c) visas i position 2.

omväxlande bra och dåliga perioder.
Progredierande muskelatrofi som kan
inkludera esofagus och svalget kan ses.
Differentialdiagnoser att beakta är polyartrit (immunmedierad eller infektiös),
infektiös myopati, hypokalemisk myopati, myastenia gravis och sjukdomar
som ger meningitsymtom såsom steroidSVENSK VETERINÄRTIDNING

responsiv meningit-arterit. Ofta är CKnivåerna ökade (mer än tio gånger referensvärdet).
Elektromyografi kan fastställa en mer
fokal utbredning eller ett typiskt diffust
mönster. Spontan elektrisk aktivitet
såsom ”positive sharp waves” och fibrillationspotentialer, ”complex repetitive
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Masticatory myositis (MM) är en fokal,
immunmedierad inflammation av käkmuskulaturen som oftast ses hos yngre
hundar av storväxta raser. Två typer
förekommer: en akut, smärtsam form
och en kronisk atrofisk form. Det mest
typiska symtomet är svårigheter att
öppna munnen, trismus (9, 11). Viktiga
differentialdiagnoser är fokal idiopatisk
polymyosit, tetanus och problem i käkleden (9, 11). Diagnosen ställs utifrån
de typiska kliniska symtomen och förekomst av antikroppar mot käkmuskulaturens typ IIM-fibrer, vilket är ett mycket
specifikt (100 %) och sensitivt (85–90 %)
test (11, 12).
Elektromyografi kan bekräfta en
myopati begränsad till käkmuskulaturen eller påvisa en mer generaliserad
polymyosit (9, 11). Muskelbiopsier kan
bekräfta diagnosen och ger dessutom
värdefull prognostisk information.
➤
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FIGUR 4. Avläsningsremsa från repetitiv nervstimulering (RNS). Ett dekrement på en hund med myastenia gravis. Amplituden av den 4e
aktionspotentialen är 81 procent av amplituden av den första aktionspotentialen och den 9e är 63 procent av den första.

➤ Neuropatier
Megaesofagus

Megaesofagus är ett besvärligt tillstånd
med ett flertal differentialdiagnoser. De
olika etiologierna kan indelas i kongenitala eller förvärvade tillstånd. Den förvärvade gruppen sjukdomar kan ytterligare delas in i idiopatisk och sekundär
megaesofagus. Vid kongenital myastenia
gravis (MG) ses vanligen megaesofagus.
Repetitiv nervstimulering kan vara
värdefull för att ställa diagnos då acetylkolinreceptorantikroppar inte förekommer vid kongenital MG och biopsier
ofta är svåra att ta på så små individer
(interkostalmuskel krävs vanligen för att
få med synapsen). Även för att undersöka andra orsaker till megaesofagus
(förvärvad sekundär megaesofagus) såsom idiopatisk polymyosit, larynxparespolyneuropatikomplexet med flera myopatier och neuropatier, är elektrodiagnostisk undersökning indicerat (8).

att prognosen för dessa hundar är avvaktande och kirurgiska ingrepp av larynxpares bör övervägas noga. Det kan av
den anledningen vara av värde att utföra
elektrodiagnostik innan ett kirurgiskt ingrepp planeras in för att kunna bedöma
om en mer generell neuropati föreligger
(6, 14).
Idiopatisk akut polyradikuloneuropati

Idiopatisk akut polyradikuloneuropati
är en förödande sjukdom då hundarna
ofta blir helt förlamande till följd av
motorneurontetraplegi. Så länge som
andningsmuskulaturen inte är allt för
påverkad har dessa hundar dock en tämligen god prognos och kan återfå muskelstyrkan med god omvårdnad under
tiden de är förlamande. Dessa patienter
har vanligen typiska elektrodiagnostiska
förändringar med tydlig påverkan på
den ventrala nervroten och i de proximala axonen (1).

Larynxpares

Leonbergerpolyneuropati

Hundar med larynxpares tas ofta till
veterinär för symtom på övre luftvägsstenos, stridor, dyspné och motionsintolerans. En kongenital och en förvärvad
form av larynxpares finns beskriven där
den kongenitala formen ibland ses som
en del i en mer generell perifer neuropati.
Modern litteratur anger även att den
förvärvade, idiopatiska, formen av
larynxpares sannolikt är en del av en mer
generaliserad neuropati. Detta innebär

Leonbergerhundar över hela världen är
drabbade av ärftlig distal polyneuropati.
Även om det förekommer ett gentest för
sjukdomen (LPN1) visar många hundar
symtom trots att de är negativa på gentestet. Det verkar förekomma geografiska
skillnader i den kliniska bilden (ålder vid
symtomdebut och sjukdomsförlopp) och
möjligen genetiska riskfaktorer för sjukdomen (5, 13). En noggrann elektrodiagnostisk undersökning kan vara av värde
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på leonbergerhundar med symtom på
denna sjukdom, som kan debutera med
larynxpares (Figur 5).
Sjukdomar som drabbar synapsen
Myastenia gravis

Myastenia gravis är en neuromuskulär
sjukdom som orsakas av ett reducerat
antal tillgängliga nikotinacetylkolinreceptorer (AChR) vid synapsen. En ovanlig,
medfödd variant är beskriven hos ett
fåtal hundraser och även katt men den
förvärvade autoimmuna varianten är
mycket mer vanligt förekommande.
Myastenia gravis klassificeras som fokal,
generaliserad eller akut fulminant och
förekommer även i en ovanlig paraneoplastisk form. Typiska symtom är svaghet och motionsintolerans. Symtomen
vid en fokal myastenia gravis begränsad
till matstrupen eller svalgets muskulatur
orsakar megaesofagus, dysfagi eller
larynxpares. Resultat från EMG och
MNCV-undersökningar på myasteniapatienter är vanligen normala men vid
repetitiv nervstimulering ses dekrement
av muskelaktionspotentialen, vilket stödjer diagnosen. För att bekräfta diagnosen
bör antikroppar mot acetylkolinreceptorn analyseras via immunoprecipitation
radioimmunoassay (RIA). I väntan på
blodprovssvar kan elektrodiagnostiken
ge klinikern en preliminär diagnos och
behandling kan påbörjas (3, 7, 10).
Medfödd, kongenital MG kan inte
bekräftas med hjälp av blodprover utan
SVENSK VETERINÄRTIDNING

kräver muskelbiopser för bedömning av
synapsen. Repetitiv nervstimulering ger
en indikation för insättande av behandling och sparar värdefull tid, samt är mer
tillförlitlig än tensilontest (3, 10).

Det är tämligen vanligt att man missar
att orsaken till vissa hältor kan ha en
neurologisk etiologi hos hund och katt.
T ex kan undersökning av hundar med
plexus brachialis-tumörer vara värdefull
för att bekräfta ett problem i den affekterade perifera nerven.
En pålitlig neurologisk undersökning
av multitraumapatienter med frakturer
kan vara svår att genomföra och elektrodiagnostik kan då ge värdefull information kring huruvida neuromuskulära
strukturer är involverade och även avseende prognos.
Vissa ortopediska ingrepp, speciellt i
bäckenregionen, kan leda till iatrogen
nervskada. För att bedöma omfattningen
av dessa skador kan elektrodiagnostik ge
värdefull objektiv information.
SAMMANFATTNING

Elektrodiagnostisk undersökning av det
perifera nervsystemet hos hundar och
katter med hjälp av elektromyografi,
nervledningshastigheter och repetitiv
nervstimulering kan ha stort värde och
erbjuda en preliminär diagnos så att
behandling kan sättas in så snart som
möjligt.
SUMMARY
Electrodiagnostic evaluation in the
dog and cat

Diagnosing peripheral neuromuscular
diseases can be very challenging, even
for a veterinarian with experience in
veterinary neurology. Electrodiagnostic
evaluation of a patient can be helpful to
confirm a suspected peripheral neuromuscular disorder and will help localizing the disorder to the muscle, nerve or
synapse. Electrodiagnostics can provide
the clinician with a preliminary diagnosis, enabling the start of an early treatment and by this possibly influencing
the prognosis in some cases.
In this article, the three most common
electrodiagnostic techniques are descriSVENSK VETERINÄRTIDNING
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Ortopediska eller neurologiska
tillstånd?

FIGUR 5. En noggrann elektrodiagnostisk undersökning kan vara av värde på leonbergerhundar med polyneuropati, som kan debutera med larynxpares.

bed: electromyography (EMG), motor
nerve conduction velocity (MNCV) and
repetitive nerve stimulation (RNS).
Some disorders where electrodiagnostic
evaluation might be indicated are
discussed.
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