
VIRSMAS ELEKTROMIOGRĀFIJA ANĀLĀ SFINKTERA FUNKCIJAS ATJAUNOŠANĀS 

NOVĒRTĒŠANAI PĒC IV PAKĀPES STARPENES PLĪSUMA

Virsmas elektromiogrāfija (EMG) dzemdniecībā ir

jauna neinvazīva metode anālā sfinktera

inervācijas izmaiņu un funkciju analīzei. Anālā

sfinktera plīsumi sastopami 1-5% dzemdību, un

tie var būt fekālas inkontinences cēlonis.

Ievads

DARBA MĒRĶIS, MATERIĀLI UN 
METODES

Abu EMG mērījumu laikā tika analizēta ārējā

anālā sfinktera (ĀAS) aktivitāte. EMG signālus

reģistrēja miera stāvoklī un maksimālas sfinktera

kontrakcijas laikā.

Signālu amplitūda otrajā mērījumā palielinājās 3

reizes, salīdzinot ar pirmo mērījumu, kas liecina

par būtisku sfinktera muskuļa aktivitātes

atjaunošanos.

SECINĀJUMI

Virsmas EMG ir neinvazīva metode, ko var 

izmantot ārējā anālā sfinktera bojājumu 

noteikšanai un funkciju atjaunošanās analīzei.

SECINĀJUMI

Šis ir klīniska gadījuma apraksts.

• 33 gadus veca dzemdētāja

• G3P2

• spontānas vaginālas dzemdības

• 40 grūtniecības nedēļās

• viens auglis pakauša priekšguļā

• dzemdību I perioda ilgums 5 stundas

• II perioda – 45 minūtes

• jaundzimušā svars 4400g

• IV pakāpes starpenes plīsums.

Sfinktera plīsums tika šūts divas reizes: tūlīt pēc

dzemdībām to veica dzemdību speciālists, un 6

mēnešus vēlāk – proktologs.

EMG signālu noteikšana veikta 4 dienas pēc

dzemdībām un 19 mēnešus pēc dzemdībām.

EMG mērījuma laikā tiek reģistrēti elektriskie

signāli, kuri rodas ģenerējot darbības potenciālu

muskuļu šķiedrās – ārēja anālajā sfinkterī (ĀAS).

Tiek izmantota zonde, kura ir 14 mm diametrā, ap

kuru cirkulāri novietoti 16 elektrodi. Zondi ievieto

rektālā kanālā un lūdz pacientei sasprindzināt

ĀAS. Mērījums ilgst 50 sekundes.

Jau tūlīt pēc dzemdībām paciente sūdzējās par

fekālo inkontinenci, tās novērtējums pēc FISI

skalas bija 10/20 pirmā EMG mērījuma laikā,

ietverot gāzu un fēču nesaturēšanu, un 1/20 otrā

EMG mērījuma laikā, kad pacientei sūdzību vairs

nebija.

1. Attēls. EMG mērījumi 4 dienas pēc dzemdībām un 19 mēnešus pēc dzemdībām
Attēlā redzama ĀAS signālu amplitūda 4 dienas pēc dzemdībām (augšējie apļi) un pēc 19mēnešiem (apakšējie apļi). Signāli
reģistrēti sfinktera miera stāvoklī (pa kreisi) un maksimālas voluntāras kontrakcijas stāvoklī (pa labi). Vidējā EMG signālu
amplitūda (ARV) tūlīt pēc dzemdībām bija zemāka par 10uV, un nenovēroja atšķirību miera un maksimālas kontrakcijas
laikā, kas liecina, ka paciente nespēja kontrahēt muskuli. Turpretī pēc 19 mēnešiem signālu amplitūda pieauga 3 reizes,
gan miera gan kontrakcijas stāvoklī, liecinot par būtisku sfinktera funkcijas atjaunošanos.
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