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   ووار عصب وعضله 

 

 

 تب خونریزی دهنده کنگو

 سوپروایزر آموزشی / واحد بهبود کیفیت

 آمادگی الزم برای اوجام تست چیست؟

 در صَرت اهکاى هحل اًدام تست تایذ تویس تاضذ. 

 از هصرف کرم ٍ پواد خَدداری ضَد.

بپوشید راحت ٍ آزاد لثاس     

پسشک چه اطالعاتی قبل از اوجام تست باید در اختیار 

 معالج قرار دارد؟

 آیا دچار تیواری عفًَی خاصی تَیژُ ّپاتیت ٍ ایذرز

 ّستیذ؟

 آیا از دارٍّایی کِ اختالل اًعمادی هی دٌّذ هثل

 آسپریي یا ٍارفاریي هصرف هی کٌیذ؟

ختالل سیستن اًعمادی هثل ّوَفیلی آیا تیواری ا

 داریذ؟

آیا از پیس هیکر ) تاتری للثی ( استفادُ هی کٌیذ؟ 

.    
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 آیا ایي آزهَى عَارض خاصی دارد؟

ایي آزهَى ّیچ عَارض خاصی ًذارد ٍ فمػ هوکي است 

ٌّگام اًدام تست در ًاحیِ ای کِ سَزى هی زًٌذ تا چٌذ 

رٍز سَزش ٍ درد احساس ضَد کِ تا هصرف هسکي سادُ 

آزهَى ّیچ عَارظی ًذارد تِ ؼَری کِ ترؼرف ضَد. ایي 

حتی زًاى تاردار ٍ ًَزاداى ًیس لادر تِ اًدام ایي تست هی 

تاضٌذ . سَزى اًدام تست ًَار عصة ، سَزى هخصَصی 

است ٍ تِ صَرت یکثار هصرف هی تاضذ ٍ در دستگاّْای 

 کند هختلف ًَع سَزى ّا تا ّن فرق هی

 ارتباط با ما و پاسخگویی به سواالت:

 05157236835تلفي: 

 1188تخص داخلی یک : 

 
  معصومه میربیدختی تهیه کننده:

 ویراست علمی: 

 سَپرٍایسر آهَزضی، سَپرٍایسر آهَزش سالهت



 

 :  EMG – NCV ووار عصب و عضله 

تست ًَار عصثی یک تررسی تطخیصی ترای پی تردى تِ 

عولکرد ّای تذى است . تذى اًساى یک هَلذ الکتریسیتِ 

است ٍ ّذف از تَلیذ ایي الکتریسیتِ اًتمال پیام ّا تیي 

هغس ٍ دیگر اًذاهْاست . اعصاب ایي پیام ّا را تِ صَرت 

اهَاج الکتریکی هٌتمل هی کٌٌذ. ٍلتی عصة کار خَد را تِ 

ستی اًدام ًوی دّذ ایي اًتمال پیام ٍ اًتمال اهَاج در

الکتریکی دچار اختالل هی ضَد. رٍش ّایی ٍخَد دارد کِ 

تِ ٍسیلِ آًْا هی تَاى ضذت ٍ سرعت ٍ دیگر خصَصیات 

اهَاج الکتریکی کِ در ؼَل عصة خریاى دارًذ ثثت هی 

ضَد. پسضک تا هؽالعِ ایي اهَاج هی تَاًذ در هَرد تیواری 

ة تِ اؼالعات هفیذی دست پیذا کٌذ . تِ ایي ّای عص

تست الکترٍدیاگٌَستیک یا ًَار عصة گفتِ هی ضَد ٍ در 

 ایي تست دٍ رٍش تِ کار تردُ هی ضَد: 

  EMGالکترٍهیَگرافی .1

  NCVهؽالعِ ّذایت عصثی .2

 

 

 EMG  (  چیست؟ الکترٍهیَگرافی)

الکتریسیتِ تَلیذ هی کٌٌذ ٍ در ایي رٍش تذى ععالت 

فعالیت الکتریکی ععلِ تررسی هی ضَد . سَزى تسیار 

ظریفی از ؼریك پَست تِ داخل ععلِ فرستادُ هی ضَد تا 

از ؼریك آًْا اهَاج الکتریکی تَلیذ ضذُ تَسیلِ ععلِ تِ 

دستگاُ فرستادُ هی ضَد. دستگاُ اهَاج الکتریکی خوع 

سپس ثثت هی کٌذ . پسضکی کِ ایي  آٍری ضذُ را تمَیت ٍ

کار را اًدام هی دّذ از ضوا هی خَاّذ تا گاّی ععلِ خَد 

را ضل کردُ ٍ گاّی هٌمثط کٌذ. در ّر کذام ایي حاالت 

اهَاج تِ خصَصی تَلیذ هی ضَد . در حیي فرٍ رفتي سَزى 

در پَست کوی درد ایداد هی ضَد کِ تِ زٍدی از تیي هی 

ٍج سَزى از پَست خای آى تا رٍد ٍ ّوچٌیي پس از خر

چٌذ رٍز هوکي است سَزش داضتِ تاضذ ٍ تِ هرٍر از تیي 

 هی رٍد. 

 . 

 ( چیست ؟ NCVمطالعه هدایت عصبی ) 

(  EMGتست الکترٍهیَگرافی ) ایي تست هعوَالَ ّوراُ تا 

اًدام هی ضًَذ تا پسضک هتَخِ ضَد آیا عصة خاصی تِ 

درستی کار هی کٌذ یا خیر . در ایي رٍش تست کٌٌذُ 

چسة ّای هخصَظ را در ًماغ هختلفی رٍی پَست هی 

چسثاًذ . ایي ًماغ در هسیر عصة هَرد  گًَِ هی تَاى

            ّستٌذ ٍ زیر ایي چسة ّا تکِ فلسی لرار هی دٌّذهؽالعِ 
  

کِ تِ ٍسیلِ سیوی تِ دستگاُ هتصل هی ضَد ٍ کار ایي فلس 

ٍ چسة ّا خوع آٍری اؼالعات الکتریکی از سؽح پَست 

است . دستگاُ از ؼریك یکی از ایي الکترٍدّا یک خریاى 

 الکتریکی ظعیف را تِ پَست ٍارد هی کٌذ. ایي خریاى

الکتریسیتِ از ؼریك پَست تِ عصة ٍارد ضذُ ٍ در ؼَل 

آى حرکت هی کٌذ. در کوی تاالتر در هسیر عصة الکترٍد 

تعذی خریاى الکتریکی رسیذُ را دریافت ٍ ثثت هی کٌذ. 

دستگاُ زهاى ؼی ضذُ هَج الکتریکی را تررسی هی کٌذ ٍ 

 سرعت ّذایت اهَاج الکتریکی تررسی هی ضَد. 

ایه تست چقدر است؟ مدت زمان اوجام   

تستِ تِ ًَع تست ٍ درخَاست پسضک هعالح ایي تست از 

دلیمِ ؼَل هی کطذ.  20تا  10  

 

                   


