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WYKAZ OZNACZEŃ 

A − amplituda potencjału czynnościowego 
Aj − aproksymacja na poziomie j 
cj, n − współczynniki rzutu ortogonalnego na przestrzeń aproksymacji Vj 
ci − zbiór cech falkowych stanowiących punkt wyjścia do konstrukcji 

klasyfikatora α (i = 3, 4, ..., 7) 
C − zbiór liczb całkowitych 
CWTx − ciągła transformata falkowa sygnału x 
dj, n − współczynniki rzutu ortogonalnego na przestrzeń detali Wj 
Dj − detal na poziomie j 
E(⋅) − operator wartości oczekiwanej (np. E(x)) 
gn − współczynniki filtra stowarzyszonego z falką 
G − transmitancja filtra stowarzyszonego z falką 
hn − współczynniki filtra stowarzyszonego z funkcją skalującą 
H − transmitancja filtra stowarzyszonego z funkcją skalującą 
ICWTx − odwrotna ciągła transformata falkowa sygnału x 
j − poziom dyskretnej transformaty falkowej 
lF − liczba faz potencjału czynnościowego 
lZ − liczba zwrotów potencjału czynnościowego 
l 2(C ) − przestrzeń ciągów sumowalnych z kwadratem (sygnałów dyskret-

nych o ograniczonej energii) 
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L2(R  ) − przestrzeń sygnałów ciągłych sumowalnych z kwadratem (sygnałów 
analogowych o ograniczonej energii) 

mi − unormowane do maksimum globalnego wartości maksymalne ska-
logramu na poziomach i (i = 3, 4, ..., 7) 

mg − maksimum globalne skalogramu po zlogarytmowaniu 
Mi − wartości maksymalne skalogramu na poziomach i (i = 3, 4, ..., 7) 
n − przesunięcie dyskretnej transformaty falkowej 
R − zbiór liczb rzeczywistych 
S − powierzchnia potencjału czynnościowego 
s − skala ciągłej transformaty falkowej 
S.I. − wskaźnik rozmiaru potencjału czynnościowego 
te − ekwiwalentny czas trwania potencjału czynnościowego 
ti − czas trwania impulsu potencjału czynnościowego 
tw − czas trwania potencjału czynnościowego 
Vj − przestrzeń aproksymacji na poziomie j 
Wj − przestrzeń detali na poziomie j 
xij − zbiór cech falkowych, charakteryzujących i-ty przypadek, zastoso-

wanych do konstrukcji klasyfikatora αL ( j = 1, 2, ..., 6) 
Z − zbiór liczb zespolonych 
 
2 j − skala dyskretnej transformaty falkowej 
 
α − klasyfikator falkowy skonstruowany w oparciu o sieć SVM 
αL − klasyfikator falkowy skonstruowany w oparciu o LDA 
δ − klasyfikator widmowy 
δn, δi j − dyskretny impuls jednostkowy (impuls Kroneckera) 
δ(t) − impuls Diraca 
ϕ − funkcja skalująca 
τ − przesunięcie ciągłej transformaty falkowej 
ψ − falka 
Φ − widmo funkcji skalującej 
Ψ − widmo falki 
 
〈x(t), y(t)〉 − iloczyn skalarny funkcji (sygnałów) ciągłych 
〈x(n), y(n)〉 − iloczyn skalarny wektorów (sygnałów dyskretnych) 
|| ⋅ || − norma (energia) sygnału (np. || x || ) 
(⋅)T − transpozycja wektora lub macierzy (np. wT ) 
⊕ − operator sumy ortogonalnych przestrzeni wektorowych 



 
WPROWADZENIE 

Sygnały elektrofizjologiczne, spełniając w organizmie człowieka zarówno funkcje 
informacyjne, jak i koordynacyjne, umożliwiają ośrodkowemu układowi nerwowe-
mu kontakt z otoczeniem oraz synchronizację pracy innych układów, zapewniając 
tym samym właściwe działanie całego organizmu. Bez sprawnego przekazywania 
sygnałów elektrycznych żaden żywy organizm nie może działać prawidłowo 
i z tego powodu sygnały bioelektryczne są jednym z najczulszych wskaźników 
stanu fizjologicznego ustroju. Pomiary odpowiednich sygnałów elektrofizjologicz-
nych oraz ich właściwa interpretacja to dwa osobne problemy, które trzeba rozwią-
zać, aby bioprądy mogły stać się podstawą rzetelnej metody diagnostycznej [1]. 
Współczesna technika dostarcza coraz doskonalszych środków służących do akwi-
zycji biosygnałów, a wysiłki naukowców koncentrują się głównie w obszarze ich 
interpretacji. Największe znaczenie praktyczne mają przebiegi odbierane z mózgu 
(elektroencefalografia – EEG), serca (elektrokardiografia – EKG), mięśni (elek-
tromiografia – EMG) oraz włókien nerwowych (elektroneurografia – ENG). 

Początków badań elektrofizjologicznych należy poszukiwać w XVIII wieku, kiedy 
to włoski lekarz, fizyk i fizjolog, profesor Uniwersytetu w Bolonii 
Luigi Galvani (1737 – 1798) w 1786 r. dokonał słynnego odkry-
cia. Stwierdził on mianowicie, że przy jednoczesnym dotknięciu 
mięśnia wypreparowanej kończyny żaby dwoma różnymi metala-
mi, połączonymi ze sobą jednym końcem, mięsień kurczy się. Kil-
ka lat później, w 1794 r., doświadczeniem polegającym na wywo-

łaniu skurczu mięśnia udowego żaby przez nałożenie nań przeciętego nerwu kul-
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szowego, ostatecznie udowodnił istnienie zjawisk elektrycznych w tkankach zwie-
rzęcych, choć jego koncepcja tzw. elektryczności zwierzęcej okazała się jednak 
błędna. Był to historyczny moment w rozwoju nauk przyrodniczych – początek 
elektrofizjologii1. Jak większość odkryć i wynalazków, również i to odkrycie było 
dziełem przypadku... 

Wg relacji samego Galvaniego [2] [...] odkrycie zostało dokonane tak. Robiłem 
sekcję żaby, spreparowałem ją tak, 
jak przedstawiono na rycinie i po-
łożyłem na stole, na którym stała 
maszyna elektrostatyczna. Gdy 
jeden z moich pomocników przy-
padkowo bardzo lekko dotknął koń-
cem skalpela wewnętrznych nerwów 
udowych żaby, wszystkie mięśnie 
poruszyły się kilkakrotnie, jak gdy-
by opanowane przez gwałtowne skurcze. Inny pomocnik, który nam towarzyszył 
w doświadczeniach z elektrycznością, odniósł wrażenie, że nastąpiło to podczas 
wydobywania iskry z maszyny. Zdziwiony tym nowym zjawiskiem zwrócił mi na to 
uwagę, kiedy miałem zupełnie inne zamiary i byłem pogrążony w rozmyślaniach. 
Ogarnął mnie wtedy wielki zapał, żeby to sprawdzić i zbadać. Dotykałem więc 
końcem skalpela tego lub innego nerwu udowego, a w tej samej chwili jeden 
z pomocników wydobywał iskry z maszyny [...]. Wiadomość ta wywołała wielkie 
poruszenie, a złośliwi rozpowiadali zmyśloną anegdotę, jakoby Galvani dokonał 
tego odkrycia podczas przygotowywania żab na rosół dla chorej żony. 

Galvani nie znał oczywiście przyczyny odkrytego zjawiska, ale mając naturę na-
ukowca, rozpoczął systematyczne obser-
wacje. Szybko wpadł na pomysł, żeby za-
miast iskier z maszyny elektrostatycznej 
wykorzystać błyskawice. Rozciągnął więc 
nad swoim podwórzem żelazny drut i od-
izolował go w miejscach zamocowania. Do 
tego drutu przymocował za pomocą mo-
siężnych haczyków nerwy udek żab. Nogi 
żab połączył za pomocą innego drutu że-

laznego z ziemią (poprzez wodę w studni). Doświadczenie udało się. Przy każdej 
błyskawicy mięśnie żab doznawały silnych, wielokrotnych skurczów. 

                                                   
1 Prezentowane szkice zaczerpnięto z [2] oraz ze strony http://www.geocities.com/bioelectrochemistry/galvani.htm. 

http://www.geocities.com/bioelectrochemistry/galvani.htm
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Eksperyment ten wykazał przy okazji istnienie fal elektromagnetycznych, a żabie 
udka były później wykorzystywane przez A. Voltę 
jako detektory elektryczności. Galvani wykonał jeszcze 
całą masę podobnych eksperymentów. Jego konstata-
cja, że mięsień kurczy się, gdy jest drażniony elek-
trycznie, a podczas skurczu powstaje w nim prąd 
stała się podstawą rozwoju elektrofizjologii, zajmują-
cej się badaniem narządów i tkanek na podstawie ana-
lizy czynności bioelektrycznej, a w szczególności elek-
tromiografii, czyli badania czynności bioelektrycznej 
mięśni (gr. Êlektron + mys myós + gráphô − bursz-

tyn + mięsień + piszę). Ponad pół wieku później niemiecki lekarz i fizjolog, Emil 
du Bois-Reymond (1818 – 1896), udowodnił elektrochemiczną naturę impulsu 
nerwowego i skurczu mięśnia. 

Klasyczna elektromiografia kliniczna rozwijana jest intensywnie od przeszło 70 lat 
i od dawna mieści się w kanonie podstawowych metod diagnostyki mięśni (w isto-
cie pierwsze badanie elektromiograficzne, tzn. rejestrację czynności elektrycznej 
mięśni, wykonano przeszło sto lat temu, w roku 1907). 

Reorganizacja jednostki ruchowej, najmniejszej struktury układu nerwowo-
mięśniowego, może być wynikiem zmian związanych z przebiegiem procesów cho-
robowych. Zmiany chorobowe na poziomie układu mięśniowego, a także nerwowe-
go, znajdują odbicie właśnie we właściwościach funkcjonalnych i morfologicznych 
jednostek ruchowych, które z kolei wpływają na kształt potencjałów elektrycznych 
rejestrowanych z mięśnia. Badanie elektromiograficzne pozwala przede wszystkim 
odróżnić: mięsień zdrowy od chorobowo zmienionego, schorzenia miogenne od 
schorzeń neurogennych, a także rozpoznać podstawowe rodzaje neuropatii (akso-
nalne, demielinizacyjne) oraz uszkodzenia na poziomie komórek ruchowych rogów 
przednich rdzenia. Ponadto badanie EMG pozwala odróżnić ostry proces uszko-
dzenia mięśnia od procesu przewlekłego oraz stwierdzić obecność regeneracji. 
Badania EMG wsparte badaniami ENG ujawniają lokalizację procesu chorobowe-
go, umożliwiają ocenę jego dynamiki i są nieodzowne w ocenie stanu płytki ner-
wowo-mięśniowej (obszaru łączącego zakończenie nerwu z włóknem mięśniowym) 
oraz czynności nerwów i mięśni po urazie i w procesie rehabilitacji. W chorobach 
nerwowo-mięśniowych, takich jak: miastenia, miotonia, stwardnienie zanikowe 
boczne, polineuropatia badania EMG/ENG mają decydujące znaczenie rozpo-
znawcze. Elektromiografię w codziennej pracy wykorzystują często także lekarze 
ortopedzi, reumatolodzy oraz rehabilitanci i trenerzy sportowi. 
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Niniejsza praca poświęcona jest ważnemu obszarowi diagnostyki elektromiogra-
ficznej, tzw. elektromiografii ilościowej (ang. Quantitative EMG – QEMG) zaj-
mującej się analizą potencjałów czynnościowych jednostek ruchowych – PJR (ang. 
motor unit action potential – MUAP, MUP), często skrótowo zwanych „potencja-
łami czynnościowymi”. Prace naukowe w tej dziedzinie prowadzone są intensywnie 
w wielu ośrodkach badawczych na całym świecie. Statystyczna analiza kształtu 
krzywej PJR [3-8] należy do najstarszych metod elektromiografii ilościowej, 
a parametry czasowe prawidłowych potencjałów czynnościowych jednostek ru-
chowych, określone w populacji zdrowych dorosłych ludzi z uwzględnieniem ro-
dzaju mięśnia, przedstawione są m.in. w opracowaniu [9]. W ostatnich latach, 
w celu zwiększenia wartości diagnostycznej pomiarów QEMG, stosuje się m.in. 
parametry statystyczne wyższych rzędów [10], sztuczne sieci neuronowe [11-16], 
algorytmy genetyczne [17] i logikę rozmytą [18-19], analizę widmową [20-34]2 
i falkową [35-45], filtrację cyfrową [46] oraz techniki modelowania [47]. 

Pomimo tak szerokiego spektrum prac celowe jest kontynuowanie i rozszerzanie 
badań na jeszcze niewykorzystywane obszary. Rejestrowanie i analiza potencjałów 
czynnościowych daje szerokie możliwości diagnostyczne, należy jednak podkreślić, 
że wyznaczanie prostych parametrów czasowych przy użyciu klasycznych metod 
nie jest wystarczająco obiektywne, gdyż zależy od przyjętych definicji i kryteriów, 
od sprzętu, na którym się go wykonuje oraz od samej osoby rejestrującej 
i analizującej zapisy EMG. Niniejsza praca, poza prezentacją nowej, doskonalszej 
metody diagnostycznej, wolnej od niedostatków obecnie stosowanych metod i po-
zwalającej obiektywniej oraz skuteczniej różnicować poszczególne przypadki cho-
robowe, ma – w zamiarze autora – stanowić swego rodzaju łącznik między techni-
ką i medycyną. Potrzeba stworzenia takiego łącznika wynika z faktu istnienia za-
sadniczej różnicy „języków” stosowanych w środowiskach inżynierskim i medycz-
nym, polegającej zarówno na odmiennej terminologii, jak i na innym sposobie wy-
korzystywania zgromadzonej wiedzy. Układ i zawartość pracy podporządkowane 
są tym zasadniczym celom. 

Praca złożona jest z sześciu rozdziałów podsumowanych Zakończeniem. W roz-
dziale pierwszym przedstawiono wybrane aspekty anatomii i fizjologii układu ner-
wowo-mięśniowego, natomiast w rozdziale drugim naszkicowano w zarysie pro-
blematykę badań lekarskich oraz podstawy klasycznej elektromiografii klinicznej 
w aspekcie „sygnałowym”. Rozdziały trzeci, czwarty i piąty niosą podstawowe 

                                                   
2 Neurolog podczas badania z reguły „wsłuchuje się” w brzmienie potencjałów czynnościowych jednostek rucho-
wych i uzyskuje tą drogą istotną informację diagnostyczną. Ponieważ ludzkie ucho reaguje na widmo sygnału, a nie 
na kształt przebiegu czasowego, celowe wydaje się poszukiwanie wartościowych parametrów diagnostycznych 
właśnie w widmie sygnału. 
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informacje dotyczące transformacji falkowej sygnału oraz liniowej analizy dys-
kryminacyjnej i metody wektorów podtrzymujących. Celem tej części pracy jest 
spójna i konsekwentna prezentacja zagadnień tworzących podwaliny proponowanej 
metody diagnostycznej. W ostatnim, szóstym rozdziale, przedstawiono nową, fal-
kową metodę i aplikację diagnostyczną wdrożoną do testów klinicznych 
w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie3 oraz wyniki weryfikacji kli-
nicznej metody falkowej wraz z oceną skuteczności dotychczas stosowanych metod 
diagnostyki schorzeń nerwowo-mięśniowych. 
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WAT prof. dr. hab. inż. Marianowi Wnukowi oraz Dyrektorowi Instytutu Syste-
mów Elektronicznych Wydziału Elektroniki WAT dr. hab. inż. Tadeuszowi Dą-
browskiemu za życzliwą atmosferę oraz stworzenie warunków do realizacji badań 
i przygotowania niniejszej rozprawy. 

                                                   
3 W ramach dwustronnej umowy o wzajemnej współpracy naukowo-badawczej, zawartej między Wojskową Aka-
demią Techniczną w Warszawie i Wojskowym Instytutem Medycznym w Warszawie. 
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Osobne podziękowania składam doc. dr hab. n. med. Wandzie Stankiewicz oraz 
prof. dr. hab. inż. Tadeuszowi Pałko i dr. hab. inż. Piotrowi Augustyniakowi za 
trud włożony w przeczytanie rękopisu i przygotowanie opinii wydawniczych oraz 
za wszystkie wnikliwe uwagi i życzliwą, konstruktywną krytykę podnoszącą jakość 
finalnej wersji manuskryptu. 

Szczególne podziękowania pragnę złożyć mojej żonie Krystynie; bez jej cierpliwo-
ści, wyrozumiałości i pomocy nigdy bym do tego miejsca nie dotarł... 

 

 

Andrzej P. Dobrowolski 
Warszawa, 11 listopada 2009 roku 



 
ZAKOŃCZENIE 

Na kartach niniejszej monografii zaprezentowano problematykę związaną z dia-
gnostyką elektrofizjologiczną układu nerwowo-mięśniowego. Krytyczne spojrzenie 
na stosowane obecnie procedury diagnostyczne, a w szczególności na nieunormo-
wany sposób akwizycji sygnału (m.in. zróżnicowane typy elektrod igłowych, arbi-
tralne ustawienia cyfrowych filtrów wejściowych, ręczne określanie progów wy-
zwalania) oraz niejednoznaczne definicje parametrów czasowych (dyskusyjne okre-
ślanie położenia linii podstawy i jej fluktuacji, w praktyce swobodne określanie 
początku i końca przebiegu) prowadzi do konkluzji, że inną diagnozę może posta-
wić doświadczony, a inną początkujący diagnostyk. 

Dodatkowe problemy sprawiają normy określane dla parametrów czasowych, nie-
stety w wielu przypadkach nieadekwatne do rzeczywistości, o czym świadczą, 
zaprezentowane w rozdziale 6, eksperymentalnie określone czułości i specyficzno-
ści. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że normy te są często wyznaczane przy róż-
nych założeniach statystycznych, a ich granice są dla każdego mięśnia inne (tab. 
z.2.16). Taka sytuacja zmusza do korzystania w procesie diagnostycznym z tabel 
i zestawień różnego pochodzenia, utrudniając – a w przypadku rzadziej badanych 
mięśni wręcz uniemożliwiając – lekarzowi zdobywanie cennego doświadczenia 
i wyrabianie niezwykle ważnej w tej profesji intuicji. 
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Wymienione przesłanki zainspirowały autora do poszukiwania innych – jedno-
znacznie określanych – cech dystynktywnych potencjału czynnościowego, 
pozwalających na skonstruowanie prostego w interpretacji, jednowymiarowego 
klasyfikatora liczbowego wskazującego jednocześnie na stopień zaawansowania 
procesu chorobowego. 

Aby zrealizować ten ambitny cel, należało w pierwszym etapie dokonać odpowied-
niej dekompozycji potencjału czynnościowego i wyselekcjonować cechy dystynk-
tywne, a następnie – po ocenie ich jakości – zastosować optymalną metodę klasyfi-
kacyjną. Rozważając wstępnie liniową analizę dyskryminacyjną, sztuczne sieci 
neuronowe i sieć SVM, zdecydowano się na dwa warianty: pierwszy wykorzystu-
jący LDA, a drugi SVM. Obie metody umożliwiają konstrukcję klasyfikatora dają-
cego informację o stopniu nasilenia choroby wynikającą z odległości od hiper-
płaszczyzny oddzielającej przypadki prawidłowe od patologicznych. W wyniku 
testów praktycznych, zrealizowanych na 300-osobowej grupie objętej badaniem 
w obszarze mięśnia naramiennego, ostatecznie wybrano klasyfikator skonstruowa-
ny w oparciu o dyskretną dekompozycję falkową i sieć wektorów podtrzymują-
cych. 

Po serii testów klinicznych przeprowadzonych w oparciu o mięsień naramienny 
zdecydowano o rozszerzeniu weryfikacji przyjętej metody na mięsień międzykostny 
grzbietowy pierwszy, miesień obszerny boczny i mięsień piszczelowy przedni. Ana-
liza wyników otrzymanych dla wszystkich badanych mięśni pozwala na generalne 
stwierdzenie, że obliczany w pełni automatycznie klasyfikator falkowy charaktery-
zuje się zdecydowanie najwyższą czułością i specyficznością, a do jego praktycz-
nych zalet należy prosta interpretacja – norma i „wygodnie umiejscowiony” zakres 
zmienności nie zależą od rodzaju badanego mięśnia. Należy ponadto podkreślić, że 
klasyfikator falkowy daje odpowiedź ilościową, a nie tylko jakościową, tzn. wska-
zuje na stopień ciężkości schorzenia i daje wskazówki, co do dalszego leczenia. 
Wnioskowanie o stopniu zaawansowania choroby na podstawie wartości parame-
trów czasowych jest w wielu przypadkach nieprecyzyjne, a nawet niemożliwe, 
gdyż parametry te często wzajemnie się wykluczają, nie pozwalając nawet na pra-
widłowe postawienie diagnozy. 

Opracowane koncepcje zostały przetestowane i wdrożone w Wojskowym Instytucie 
Medycznym w Warszawie. Badania prowadzone były w oparciu o autentyczne 
dane kliniczne, z zachowaniem wymogów ustawy o ochronie danych osobowych, 
ale niezależnie od tego – ze względu na wysoki stopień ogólności metody – można 
rozszerzyć ją na szeroką klasę sygnałów i generujących je systemów (np. na zasto-
sowania militarne w obszarze detekcji i klasyfikacji celów). 
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Do najważniejszych oryginalnych efektów badań przedstawionych w monografii 
można zaliczyć: 

ü opracowanie sposobu formatowania i synchronizacji potencjału czynnościo-
wego z siatką czasowo-częstotliwościową, 

ü opracowanie falkowej metody wyznaczania cech dystynktywnych potencjału 
czynnościowego, 

ü rozszerzenie metod LDA i SVM w kierunku dyskryminacji trzech klas za 
pomocą klasyfikatora jednowymiarowego, 

ü wdrożenie do testów klinicznych kompletnego systemu diagnostycznego 
współpracującego bezpośrednio z aparaturą Viking IV D firmy VIASYS 
Healthcare Inc., skalibrowanego dla czterech podstawowych z diagnostycz-
nego punktu widzenia mięśni, 

ü analiza porównawcza dotychczas stosowanych klasyfikatorów przeprowa-
dzona dla czterech mięśni, obejmująca blisko osiemset oryginalnych przy-
padków klinicznych, tj. przeszło 16 tysięcy zapisów potencjałów czynno-
ściowych, 

ü spójne inżynierskie ujęcie problematyki medyczno-technicznej. 

Podobnie jak we wszystkich innych badaniach naukowych rozwiązanie pewnego 
problemu nie zamyka tematu, lecz powoduje przejście na kolejny poziom, a przy-
słowie „Im dalej w las, tym więcej drzew” nabiera tu specjalnego znaczenia. Autor 
chciałby w tym miejscu wyrazić nadzieję, że wysiłek, który włożył w opracowanie 
metody i opisanie jej na kartach niniejszej monografii, doprowadzi do jej rozpo-
wszechnienia i implementacji na szerszą skalę w profesjonalnym sprzęcie elektro-
diagnostycznym. 
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