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ABSTRAKT
Název práce: Vliv spontánní elektrické aktivity svalu na velikost evokované odpovědi

Úvod: Účelem této studie je zkoumání vlivu spontánní elektrické aktivity svalu na
velikost evokované odpovědi. Analýza funkce plantárních flexorů a neuromuskulární
ploténky při nebolestivé elektrické stimulaci n. tibialis v oblasti podkolenní jamky může
přinést nové informace, které by mohly přispět k hlubšímu poznání biomechanické a
neurofyziologické podstaty změn tvaru a latence evokovaných odpovědí při různém
typu zátěže.
Cíl práce:
vyvolat vleže na břiše elektrickou stimulací n. tibialis H-reflex při stupňujícím se
zatížení plantárních flexorů nohy
počítačově zpracovat a analyzovat data
zhodnotit výsledky práce
Metoda: Diplomová práce je zhotovena formou kohortového zpracování dat
dobrovolníků, kterým bude snímána povrchovými elektrodami nalepenými na kůži nad
svalem elektrická aktivita svalů během nebolestivé elektrické stimulace n. tibialis
v oblasti podkolenní jamky. Sval bude zatížen izotonicky pomocí závaží a svalová
odpověď vyvolaná stimulací bude snímána pomocí EMG. Měření proběhne při různém
typu zatížení (izometrické- izotonické). Tato data budou dále počítačově zpracována a
analyzována.
Výsledky: Osvětlují modulaci H-reflexu při stupňující se izotonické zátěži plantárních
flexorů nohy.

Klíčová slova: H-reflex, nervosvalový přenos, EMG

ABSTRACT
Title: Effect of Spontaneous Electrical Activity of a Muscle on the Degree of Evoked
Response

Introduction: The purpose of this study is to investigate the effect of spontaneous
electrical activity of a muscle on the degree of evoked response. Analysis of function of
plantar flexor muscles and neuromuscular junction during indolent electric stimulation
of fibular nerve in the poples may bring new information that might contribute to
deepen our knowledge of biomechanical and neurophysiologic nature of changes of
shape and latency of evoked reactions in various sorts of strain.
The aim of the paper:
To evoke H-reflex via electric stimulation of tibial nerve with escalating strain of
plantar flexor muscles of the foot in supine position.
To process and analyse data by computer.
To assess findings of the study.
Methods: The dissertation is made out in the form of processing of case data from
volunteers, whose muscle electrical activity will be scanned via superficial electrodes
attached to the skin above a muscle during indolent electrical stimulation of tibial nerve
in the poples. The muscle will be strained using a weight and the muscle response
evoked by the stimulation will be scanned using EMG. The measurement will be carried
out in various sorts of strain (isometric-isotonic). The data will be further processed and
analysed by computer.
Results: The results clarify the H-reflex modulation during escalating isotonic strain of
plantar flexor muscles of the foot.

Key words: H-reflex, neuromusclular transmision, EMG
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ÚVOD
H-reflex je elektrický analog monosynaptického napínacího reflexu a vyvolává
se přímou stimulací aferentního nervu. V podstatě udává míru výkonnosti synaptické
transmise. Studium změn H-reflexu umožňuje náhled na to, jak nervový systém
centrálně moduluje odpověď napínacího reflexu. Vybavování a měření H-reflexu je
považováno za adekvátní metodu sloužící ke studiu lidského reflexního oblouku.
Vyhodnocením jeho tvaru a latence amplitudy se mohou odhalit důležité informace o
stavu CNS a v kombinaci s jinými testy může H-reflex pomoci ve včasném odhalení
nemocí, které CNS postihují.
Napínací reflex je monosynaptický, tzn. že axony senzitivních nervů vedoucí
informaci ze svalových vřetének tvoří přímou synapsi s motorickými neurony bez
přepojení na interneuronech. Jelikož funguje svalové vřeténko jako receptor, může se
napínací reflex vyvolat také mechanickým či elektrickým drážděním. Při elektrickém
dráždění hovoříme o H-reflexu. Svalová vřeténka vysílají impuls do CNS přes rychle
vedoucí A-alfa nervová vlákna, která vstupují do zadních kořenů spinální míchy a tvoří
synapsi s motorickými neurony pro homonymní svaly v předních rozích míšních. Hreflex je nejlépe vybavitelný z m. soleus elektrickou stimulací n. tibialis v podkolenní
jamce, který ho inervuje. Elektrická stimulace Ia aferentních nervových vláken, tedy
vláken

vedoucích

informaci

ze

svalových

vřetének

do

míchy,

umožňuje

elektromyografický záznam reflexní odpovědi v homonymním svalu, kterou poté
podrobně hodnotíme.
Otázkou změn modulace H-reflexu z m. soleus při různých motorických
stereotypech se zabývá a zabývalo mnoho lidí, ale všichni inklinují zejména k takovým
sterotypům, jakými jsou například chůze a její obměny nebo běh. Pro lidské tělo jsou
jistě velmi přirozeným a funkčním pohybem, ale pro nervovou soustavu jsou na druhou
stranu celkem náročným. Proto jsme při řešení výběru vhodného pohybového
stereotypu, při jakém bychom H-reflex mohli měřit, tyto varianty vynechali a zamysleli
se, jestli by se měnil i při “pouhém” zatěžováním plantárních flexorů bez jakékoli jiné
fyzické aktivity. Budeme tedy zjišťovat, zda se se stupňující hmotností zátěže, proti
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které budou muset plantární flexory pracovat, změní vstupně-výstupní křivka H-reflexu
a případně v jaké míře.
Pro pochopení problematiky H-reflexu je nutné znát základní principy o
fungování nervového (nervosvalového) přenosu. Z tohoto důvodu se v teoretické části z
největší části věnuji neurofyziologickým podkladům. Dále stručně zmiňuji fyziologické
poznatky o kosterní svalovině a také kineziologické poznatky o pohybu hlezenního
kloubu, který jako jediný bude při našem měření vykonáván. V praktické části čtenáře
seznámím se základy elektromyografie.
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HYPOTÉZY
1) Při zvyšování zátěže se bude měnit i výsledná amlituda a/nebo latence H-reflexu
Hlavní a jedinou hypotézou mé diplomové práce je myšlenka, že při zvyšování
zátěže plantárních flexorů nohy se bude měnit i amplituda a/nebo latence elektricky
vybavovaného H-reflexu.

CÍLE
1) provést měření H-reflexu u vyšetřovaného souboru dobrovolníků
2) sběr, analýza a vyhodnocení získaných dat
3) diskuze výsledků
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1 NEUROLOGICKÉ A NEUROFYZIOLOGICKÉ
PODKLADY
Jelikož se H-reflex označuje jako elektrický analogon reflexu Achillovy šlachy,
je evidentní, že hlavní část teoretických podkladů budu věnovat fungování nervové
soustavy. Popisuji zde struktury nervové soustavy od elementárních jednotek, tedy
neuronů, až po periferní nervová vlákna s důrazem na n. tibialis, n. peroneus profundus
a n. ischiadicus, ze kterého oba nervy odstupují (n. peroneus profundus je větví n.
perouneus comunnis z n. ischiadicus). Kromě popisu samostatných struktur detailně
vysvětlím principy nervového přenosu.

1.1 Neuron
Neuron je základní funkční a anatomickou jednotkou nervové soustavy, kterou
popsal již roku 1835 J. E. Purkyně. Pojem neuron zahrnuje tělo nervové buňky včetně
jejích výběžků. Tato buňka je specializovaná do té míry, že je schopna přijmout určité
formy signálů, odpovědět speciálními signály, vést je a vytvářet specifické funkční
kontakty (synapse) s ostatními neurony, efektory nebo receptory. (Trojan a kol., 1999)

1.1.1 Vnější stavba neuronu
Nervová buňka se skládá z těla (soma, perikaryon) a z většího počtu výběžků,
které jsou buď kratší, rozvětvenější a v hojnější míře, čili dendritů, nebo je pouze jeden,
delší oproti dendritům a je rozvětvený v několik desítek až několik set koncových větví,
rozšířených na konci v tzv. synaptická zakončení, tedy axonů (neuritů). Dendrity
přijímají podněty a vedou vzruchy do těla buňky a neurit vede vzruch z buňky k další
struktuře, jež je pak tímto vzruchem ovlivňována. (Čihák, 1997)
Tělo neuronu je velice malé a bez mikroskopu není viditelné. Dendrity dosahují
velikosti několika milimetrů, naproti tomu neurit může být u člověka dlouhý až jeden
metr. Nervová soustava je charakteristická tím, že s úmrtím jednotlivých neuronů ubývá
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i jejich počet. Vysvětlení je jednoduché – neuron se nachází v G0 fázi buněčného cyklu a
není tedy již schopen dalšího dělení. (Blažek, 2006)

Obr. 1 Neuron. Převzato z: Rokyta, 2000

1.1.1.1 Axon (neurit)
Na rozdíl od dendritů, kterých je mnoho, neurit je pouze jeden a slouží k vedení
informace směrem od těla neuronu do periferie k cílovým strukturám, tedy k dalšímu
neuronu či k buňkám efektorů.
Počáteční úsek axonu je rozšířený, není myelinizovaný. Zde dochází ke vzniku
nervového vzruchu, a proto hovoříme o iniciálním segmentu. Neurit se na konci větví ve
větší počet zakončení, tzv. terminálních arborizaci. U některých neuronů se vyskytují
odbočky axonů, říká se jim kolaterály, které mohou přes další vmezeřené neurony
zpětnovazebně působit na svou mateřskou buňku.
Synaptická zakončení jsou koncové váčky neuritu (rozšířená terminální
arborizace), do kterých jsou transportovány mediátory. Zde jsou poté uloženy do zásoby
v malých váčcích zvaných vesikuly, ze kterých jsou na základě nervového vzruchu
uvolňovány do mezibuněčného prostoru synapse, tedy synaptické štěrbiny. Synaptická
zakončení jsou základem synapsí, přes něž probíhá přenos informace uvolňováním
16

speciálních působků neboli mediátorů (neurotransmiterů).
Axonové vlákno může být poškozeno, ale pokud se tak stane a neuron přežije a
zároveň zůstane zachována myelinová pochva, po určité potřebné době dojde k
regeneraci vlákna. Během regenerace však neurit není schopen vykonávat svou funkci,
přenášet informace, protože od místa poškození periferně odumírá. Myelinová pochva
zde hraje zásadní roli, jelikož regenerující a dorůstající axon „vede“ ke správným
cílovým spojením. (Blažek, 2006)

1.1.1.2 Obaly axonů a myelinizace
Obal, nebo-li myelinová pochva, je produktem gliových buněk (oligodendroglie)
provázejících axon. Uvnitř CNS vytvářejí myelinovou pochvu axonů buňky
oligodendroglie, a to tak, že jedna buňka svými jednotlivými výběžky obaluje úseky
několika sousedních axonů. Mimo CNS vytvářejí na axonech periferních nervů
myelinovou pochvu Schwannovy buňky, seřazené za sebou po délce axonu. Každá
buňka obaluje jen úsek jednoho axonu. (Čihák, 1997)
Obal charakterizovaný Schwannovými buňkami a myelinem se označuje jako
Schwannova pochva – neurilema, kde na povrchu jsou ploché Schwannovy buňky a
uvnitř pak jejich pokračování je myelinová pochva. Myelinová pochva je lipoproteinový
komplex složený z řady koncentrických vrstev, v nichž se vrstvička lipidů střídá vždy s
vrstvičkou proteinů. Tato pochva vzniká mnohočetným spirálním obtáčením
plasmatických membrán Schwannovy buňky nebo výběžku buňky oligodendroglie
kolem úseku axonu, takže vrstvičky myelinu jsou vlastně modifikované buněčné
membrány.
Na rozhraní dvou za sebou následujících Schwannových buněk (v CNS dvou za
sebou následujících výběžků buněk oligodendroglie) na jednom axonu se nachází
krátký úsek bez myelinové pochvy – Ranvierův zářez. V místě Ranvierova zářezu je
axon v CNS bez obalu nebo je kryt jen tenkým výběžkem jiné buňky oligodendroglie.
Mimo CNS, v periferním nervu, je kryt jen interdigitujícími plasmatickými výběžky
obou sousedících Schwannových buněk.
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V jedné Schwannově buňce jsou místy šikmo probíhající nálevníkovité štěrbiny,
jdoucí celou tloušťkou myelinové pochvy, nazýváme je Schmidtovy-Lantermannovy
štěrbiny. Jsou to vlastně proužky cytoplasmy Schwannovy buňky, zformované rotací
buňky kolem axonu při tvorbě myelinové pochvy. Považují se za průchody pro výživu a
výměnu látek mezi axonem a Schwannovou buňkou.
Nejtenčí axony, na nichž není myelinová pochva, se označují jako
nemyelinizovaná vlákna (šedá vlákna). Nemyelinizovaná vlákna jsou na periferních
vláknech obalena jen cytoplasmou Schwannovy buňky. V každé Schwannově buňnce
může být zanořena řada nemyelinizovaných tenkých nervových vláken a mezi
Schwannovými

buňkami

jsoucími

za

sebou

tu

nejsou

Ranvierovy

zářezy.

Nemyelinizované axony uvnitř CNS jsou holé, bez obalů, a probíhají mezi ostatními
nervovými vlákny a výběžky neuroglie, s nimiž společně vytvářejí materiál uložený
mezi buňkami a svazky myelinizovaných vláken, označovaný jako neuropil. (Čihák,
1997)

Obr. 2 Oligodendroglie s myelinizovaným a
nemyelinizovaným

periferním

nervovým

vláknem. Převzato z: Behnke, 2006

1.1.1.3 Gliové buňky
Nervový systém obsahuje kromě neuronů také gliové buňky, které jsou ještě
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mnohonásobně početnější než než neurony. Gliové buňky mají úlohu podpůrnou a
servisní, obstarávají výživu a ochranu neuronů, respektive celého nervového systému.
Např. Schwannovy gliové buňky obtáčejí axony neuronů a tvoří tak myelinovou pochvu
těchto axonů a zlepšují rychlost a přenos vedení neuritem. Gliové buňky se normálně
množí dělením. Na rozdíl od neuronů se mohou zvrhnout v nádorové bujení. (Pfeiffer,
2007)

1.1.2 Vnitřní stavba neuronu
V intracelulárním prostoru neuronu se vyskytuje značné množství mitochondrií,
zabezpečujících energetický metabolismus. Dalším nápadným znakem je velké
množství ribozómů, kde probíhá proteosyntéza. Vzhledem k fixaci ribozómů na
endoplazmatickém retikulu, převládá jeho tzv. granulární, drsná forma. Ta navíc vytváří
zahuštěné cisterny, jež se v mikroskopu jeví jako zrníčka, nazývaná Nisslova tělíska
(substance). Neuron musí neustále vyrábět příslušné mediátory pro přenos informace,
zabezpečuje jejich transport neuritem do koncových synaptických váčků, dále udržuje
nepřetržitě rozdíl napětí mezi vnějším a vnitřním prostředím. Je velmi metabolicky
aktivní.
Součástí vnitřní stavby neuronů je dále cytoskelet, který je tvořen několika typy
vláken bílkovinné povahy: tubulinovými a aktinovými molekulami. Jejich funkcí je také
transport látek do okrajových částí, zejména mediátorů do synaptických zakončení, a
jiné mají význam při jejich uvolňování do synaptické štěrbiny.
Dendrity jakožto větvící se výběžky, umožňují kontakt s jinými neurony pomocí
synapsí. Výrazně zvětšují plochu pro příjem informací, neuron tak může dostávát
informace až od několika tisíců jiných neuronů. (Blažek, 2006)

1.1.2.1 Cytoplazmatická membrána neuronů
Plazmatická membrána je aktivní součástí buňky, jejíž integritu zajišťuje. Je
polopropustná nebo-li semipermeabilní a její propustnost se mění s hodnotou
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membránového potenciálu. Významně se podílí na udržování metabolické rovnováhy
buňky, a tím přispívá k její morfologické stabilitě. (Rokyta, 2000)
Cytoplazmatická membrána se nachází na povrchu neuronů a vedle obecných
funkcí, tedy oddělení intracelulárního prostoru od extracelulárního, ochrana, příjem
informací, udržení elektrochemického a koncentračního gradientu, transport živin a
kyslíku dovnitř buňky a CO2 a odpadních látek z buňky ven atd., je specializovaná na
vznik vzruchu, jeho příjem, vedení a předávání informací. Zabezpečeno je to iontovými
kanály a buněčnými receptory – obojí viz níže. (Blažek, 2006)

1.1.2.1.1 Struktura a složení cytoplazmatických membrán
Cytoplazmatická membrána se jeví jako třívrstevná struktura. Uprostřed se
nachází dvojvrstva lipidů, uspořádaných k sobě nepolárními konci, na jejich polární
konce jsou vázány molekuly proteinů. Bílkoviny tvoří první a třetí vrstvu.
Zastoupení proteinů v membráně se liší podle typu buňky. Úlohy proteinů jsou
velmi rozmanité, vytvářejí buněčné receptory, transportní a iontové kanály, sídla
enzymů pro aktivní transport. V membráně stále probíhají aktivní procesy a této
skutečnosti lépe odpovídá současná představa dynamické struktury plazmatické
membrány jako „tekuté membránové mozaiky“. (Rokyta, 2000)

Obr.

3

Cytoplazmatická

membrána buněk. Převzato z:
Rokyta, 2000
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1.1.2.1.2 Buněčné receptory cytoplazmatické membrány neuronů
Ve fosfolipidové vrstvě cytoplazmatické membrány jsou, jak je popsáno výše,
umístěny bílkoviny, které slouží k přijímání informací a jejich přenesení do
metabolických dějů uvnitř buňky. Tyto bílkoviny mají specifický tvar, do kterého
příslušná informační látka zapadá. Těmito informačními látkami mohou být mediátory,
hormony, růstové faktory nebo u receptorických buněk látky identifikovatelné jako
určitá chuť, vůně nebo pohlavní feromon. Bílkovinám, jež takto přijímají informace,
říkáme buněčné čí cytoplazmatické receptory. Princip „zapadnutí“ informační látky do
určitého místa receptorické bílkoviny se označuje jako princip zámku a klíče.
Důsledkem spojení je změna tvaru nebo povrchového náboje bílkoviny a
následně další děje. Ty bývají často uvnitř buňky zprostředkované tzv. sekundárními
poslíčky,

např.

cyklickým

adenisinmonofosfátem

(cAMP),

cyklickým

guanosinmonofosfátem (cGMP) nebo Ca2+ ionty, ty tak mají důležitý význam pro
dráždivost svalových vláken a neuronů. (Blažek, 2006)

1.1.2.1.2.1 Funkce Ca2+ iontů
Kalcium (vápník) je významný prvek, který je společně s fosfáty nejhojněji
zastoupen v kostech. Důležité funkce má však i v krvi a uvnitř buněk, v nichž jsou
koncentrace volných Ca2+ v porovnání s krví velmi nízké. V krvi ovlivňuje Ca2+
nervosvalovou dráždivost, je nezbytné pro srážení krve. Uvnitř buněk má funkci
zejména regulační. V buňkách svalů je pak kalcium důležité pro uskutečnění svalového
stahu.
Vápenaté ionty jsou nejjednodušším intracelulárním poslem. Buď procházejí
specifickými membránovými kanály do buňky, nebo jsou uvolňovány z intracelulárních
zásob. Intracelulárně jsou Ca2+ ionty vázány na proteiny. Zvýšená koncentrace Ca2+
iontů umožňuje důležité intracelulární pochody, jako jsou například kontrakce myofibril
nebo uvolňování synaptických váčků – vezikul, obsahujících neurotransmitery. Jako
druhý posel aktivují kaskádu nitrobuněčných reakcí, která postupně fosforyluje enzymy,
až poslední stupeň aktivuje proteosyntézu.
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Ca2+ ionty jsou uvolňovány z intracelulárních zásob buď přímou depolarizací
membrány endoplazmatického retikula (sval), anebo účinkem jiného druhého posla. V
membráně endoplazmatického retikula je ATPázový systém, který účinně pumpuje
Ca2+ ionty zpět. Činnost Ca2+ pumpy (2 Ca2+/1 ATP) závisí na intracelulární koncentraci
Ca2+ iontů a na přítomnosti hořečnatých (Mg2+) iontů. (Rokyta, 2000)
Kalcium a fosfáty jsou v mnoha ohledech regulovány společně. Celkové
hospodaření s vápníkem a jeho koncentraci v krvi ovlivňují vitamín D, hormon
příštitných tělísek parathormon a hormon štítné žlázy kalcitonin. První dva zvyšují
koncentraci vápníku v krvi – kalcémii, a kalcitonin ji snižuje.
Při hyperkalcémii se snižuje nervosvalová dráždivost, vzniká nevolnost, zácpa,
žízeň v důsledku ztrát tekutin zvýšeným močením. Hypokalcémie se projevuje zvýšenou
nervosvalovou dráždivostí – brnění až tetanie. Dlouhodobější nedostatek vápníku vede
k poškození kostí. (Vokurka, 2005)

1.1.2.1.3 Transport látek přes buněčnou membránu
Vše v lidském těle má svůj řád a smysl, proto i transport látek přes buněčnou
membránu není čistě náhodný, pasivní děj. Vzhledem k důležitosti Ca2+ iontů pro
nervosvalový přenos akčního potenciálu je nutné se o mechanismu transportu Ca2+ iontů
přes buněčnou membránu zmínít. Ve stručnosti popíšu různé základní transportní
mechanismy a detailněji pojednám právě o těch, které jsou v souvislosti s vápenatými
ionty.

1.1.2.1.4 Buněčné prostory a mechanismy přenosu látek
Rozlišujeme pět základních transportních mechanismů: prostá difuze, přestup
iontovými kanály, spřažený transport, aktivní transport, endo- a exocytóza.
1) Prostou difuzí přecházají především látky rozpustné v tucích, např. steroidy,
steroid. hormony, O2, CO2, částečně i voda.
2) Přestup iontovými kanály viz níže.
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3) Spřažený transport představuje přenašečový systém dvou dějů, z nichž jeden je
pasivní, ale spřažený s jiným, aktivním systémem, který energii spotřebovává.
Jde-li o spřažený transport dvou látek stejným směrem, jedná se o symport (Na+
ionty a glukóza v poměru 1:1). Transport opačným směrem se označuje jako
antiport (Ca2+-Na+ v poměru 1:3).
4) Aktivní transport – Na+-K+-ATPázová pumpa viz níže.

5) Endocytóza, při níž se membrána vchlípí dovnitř a přitom uzavře obsah
mimobuněčné tekutiny (makromolekulu proteinu) do nitra buňky. Exocytózou se
rozumí otevření cytoplazmatické membrány do extracelulárního prostoru po
vzájemném kontaktu a splynutí s membránou transportní vezikuly a její vylití z
nitra buňky. (Rokyta, 2000)

1.1.2.1.5 Iontové kanály v cytoplazmatické membráně
Iontové kanály mohou být otevřeny či uzavřeny působením různých látek přímo
na transportní bílkovinu nebo na další bílkoviny v jejich těsné blízkosti – mají tedy
receptorický charakter. K tomuto účelu jsou určeny specifické látky, mohou to být i
mediátory, ale bohužel také cizorodé látky včetně jedů (kurare u nervosvalových
plotének) nebo drog. (Blažek, 2006)
V lipidové dvojvrstvě plavou transportní proteiny, jež tvoří základ iontových
kanálů. Uvnitř proteinu je kanál naplněný vodou, kterým mohou difundovat molekuly o
určitých rozměrech. Takto přestupují membránou především malé anorganické ionty,
jako jsou Na+, K+, Cl- a voda. Rozeznáváme několik druhů iontových kanálů:
1) Stále otevřené – selektivita pro rozdílné ionty je dána poměrem mezi vnitřním
průměrem kanálu a efektivními poloměry difuzibilních iontů, které jsou
hydratovány.
2) Řízené napětím – propustnost ovlivňována především aktuální hodnotou
membránového potenciálu buňky.
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3) Řízené chemicky – propustnost ovlivněna vazbou chemicky aktivních látek na
receptor proteinu tvořícího iontový kanál.
4) Řízené napětím i chemicky – pomalu se inaktivující kanály pro Na+ a Ca2+ ionty v
myokardu.
5) Řízené fyzikálními impulzy – mechanicky ve vestibulárním aparátu. (Rokyta,
2000)

Obr. 4 Iontový kanál a funkce Ca2+
iontů. Převzato z: Rokyta, 2000

1.1.2.1.5.1 Ca2+ kanály řízené napětím
Mezi koncentrací Ca2+ iontů vně a uvnitř buňky existuje vysoký koncentrační
gradient. Buňka využívá několika mechanismů, kterými udržuje tak nízkou hladinu
nitrobuněčného vápníku. Při aktivaci Ca2+ kanálů se naopak nitrobuněčná koncentrace
Ca2+ iontů zvyšuje. V neuronech byly prokázány tři typy Ca2+ kanálů řízených napětím.
Podle velikosti depolarizačního pulzu, jenž vyvolá změnu membránového potenciálu
nutnou k aktivaci kanálu, rozlišujeme Ca2+ kanály nízkoprahové a vysokoprahové.
(Rokyta, 2000)
T-kanály patří do skupiny nízkoprahových Ca2+ kanálů s nízkou vodivostí. Jsou
aktivovány už malou depolarizací membránového potenciálu, rychle se inaktivují a
pomalu se reaktivují. T-kanály nacházíme v některých oblastech mozku, v srdci jsou
podkladem pro pacemakerové aktivity.
L-kanály patří do skupiny vysokoprahových Ca2+ kanálů. Tyto kanály se
zdánlivě neinaktivují a mají vysokou vodivost. Aktivují se až při vysoké depolarizaci
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buňky. Nacházíme je v membráně somatu neuronů a na začátku jejich výběžků. V
nervové tkáni se vyskytují ale daleko méně než ve tkáni srdeční.
N-kanály patří také do vysokoprahové skupiny Ca2+ kanálů. Aktivují se při silné
depolarizaci buňky a potom se pomalu inaktivují. Jejich vodivost je nízká, vyskytují se
především v presynaptických zakončeních nervových výběžků, kde vtok Ca2+ iontů
vede ke zvýšenému uvolňování neurotransmiteru do synaptické štěrbiny. Podtyp P byl
objeven v Purkyňových buňkách mozečku. Ca2+ kanály řízené napětím se vyskytují ve
všech dráždivých buňkách. (Rokyta, 2000)

1.1.2.1.6 Nervové receptory
Nervové receptory jsou komplexní bílkovinné molekuly vmezeřené do buněčné
membrány, kterou překlenují. Podle mechanismu, jímž je zprostředkován účinek
neuromediátoru na cílovou buňku, se receptory dělí na dvě podskupiny:
1) na receptorech vázaných na „druhého posla“ (cyklický adenozin- nebo
guanozinmonofosfát) dochází po navázání neuromediátoru k fosforylaci či vazbě
G-proteinu
2) receptory pracující na principu iontového kanálu po navázání neuromediátoru
mění svou průchodnost nebo elektrickou vodivost.
Ať je mechanismus aktivace receptoru jakýkoli, platí, že citlivost receptoru
dlouhodobě zaplavovaného neuromediátorem se snižuje, naopak receptor dlouhodobě
zbavený svého neurotransmiteru nebo uměle blokovaný se stává hypersenzitivním.
(Nevšímalová a kol., 2002)

1.1.3 Principy spojování neuronů
Spojování neuronů na nejnižší úrovni vykazuje určité pravidelnosti, např.
větvení vedení vzruchu na dva neurony (divergence), nebo působení dvou axonů na
jeden neuron (konvergence). Vliv určitého neuronu na dráždění jiného neuronu, kdy se
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sčítají podněty, se nazývá facilitace. Naopak, vlastní aktivita neuronu může být
inhibována prostřednictvím větve axonu (kolaterály) a vřazeného interneuronu. Zvláštní
roli hraje též únavnost synapse, ke které může dojít po mnohých a rychle po sobě
následujících sériích nervových vzruchů. Určitým spojením neuronů lze vyvolat i tzv.
indukci, kdy propojené sousední neurony jsou právě opačně buď inhibovány nebo
excitovány.
Výše uvedené nervové pospojování je zčásti vrozené (geneticky podmíněné) i na
vyšší hierarchistické úrovni a tím je dán jednoznačný průběh odpovědi: konkrétní
reakce na určitý podnět. Toto je základem vrozených nepodmíněných reflexů a do
značné míry i nejjednodušších forem učení, např. imprintingu a habituace. (Blažek,
2006)

1.2 Synapse
Jako synapse jsou v současné době označovány všechny funkční kontakty mezi
membránami dvou buněk, z nichž alespoň jedna je neuronálního původu.
Prostřednictvím těchto kontaktů jsou zprostředkovány trofické vlivy a především přenos
nervových vzruchů (synaptická transmise). Všechny známé transmise tedy můžeme
zařadit do tří základních skupin: synapse interneuronální, neuroefektorové (se
svalovými vlákny kosterního svalstva, svalovými buňkami hladké svaloviny a
žlázovými buňkami) a neuroreceptorové. Většina synapsí je utvářena mezi axonem a
dendritem (axodendritické spojení), méně častěji pak připojení k tělu neuronu
(axosomatické spojení), ale existují i připojení k axonům jiných neuronů (axoaxonální
spojení). Existují také elektrické synapse, u kterých se presynaptická membrána dotýká
přímo membrány postsynaptické a přenos se uskutečňuje elektricky, ale pro savce jsou
tyto synapse spíše výjimkou, nejsou typické. (Trojan a kol., 1999)

1.2.1 Popis synapse
Synapse je specifické spojení dvou neuronů, příp. neuronu a svalového vlákna
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(nervosvalová ploténka), které umožňuje přenos informace z jednoho neuronu na druhý,
příp. na sval. Je tvořena terminálním zakončením neuritu a přilehlou částí
cytoplazmatické membrány následného neuronu přijímajícího informaci. Mezi
cytoplazmatickou (presynaptickou)

membránou a membránou

druhého neuronu

(postsynaptickou) je synaptická štěrbina. Terminálním zakončení neuritu (synaptický
váček) obsahuje do zásoby uložené vesikuly, ve kterých jsou umístěny mediátory neboli
neurotransmitery. (Blažek, 2006)
Poté, co vzruch dosáhne presynaptického útvaru, zvyšuje se permeabilita
presynaptické membrány pro kalcium (otevření Ca2+ kanálů). Kalcium vtéká do buňky a
aktivuje přesun synaptických váčků co nejblíže k presynaptické membráně. Váčky
splývají exocytotickým mechanismem s presynaptickou membránou a je z nich
uvolňován mediátor. Po uvolnění ze synaptického váčku putuje mediátor synaptickou
štěrbinou a váže se na receptor lokalizovaný na membráně postsynaptického útvaru.
Vazbou mediátoru na receptor je pravděpodobně aktivována adenylátcykláza
lokalizovaná v postsynaptické denzitě naléhající na membránu uvnitř postsynaptického
útvaru. Dále se uvolňuje cAMP a prostřednictvím proteinkinázy dochází ke změně
propustnosti jednotlivých iontových kanálů. Během synaptického přenosu se významně
uplatňují Ca2+, kterým je připisována významná role jak v pre- tak především v
postsynaptickém útvaru, kde se podílí mimojiné na regulaci propustnosti iontových
kanálů. (Trojan, 1999)
Molekuly mediátorů působí na tento neuron buď budivě (excitačně), tj. zvyšuje
se

pravděpodobnost

nervového

vzruchu,

nebo

tlumivě

(inhibičně),

tj.

tato

pravděpodobnost se naopak snižuje. Výsledný efekt, vznik nervového vzruchu, závisí
na prostorovém a časovém spolupůsobení neuronů, předávajících si informaci
uvolňováním různých mediátorů.
Při uvolnění mediátoru dochází současně k uvolnění enzymů, které je okamžitě
odbourávají, případně jsou zpětně vstřebávány a zachycovány gliovými buňkami. Toto
je mechanismus, zajišťující další přenos informace novým uvolněním mediátoru na
základě nového nervového vzruchu. Rychlost přenosu informace je velmi vysoká, za
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minutu může proběhnout až 1000 cyklů. (Blažek, 2006)

Obr. 5 Schéma synapse. Převzato z: Rokyta, 2000

1.2.2 Mediátory a neurotransmitery synapse
V nervosvalových spojeních, ale i v gangliích vegetativní soustavy, se uplatňuje
známý mediátor acetylcholin. V černé hmotě středního mozku se tvoří dopamin s
účinky v bazálních gangliích, v hypotalamu, ale i v mozkové kůře a mnoha jiných
mozkových strukturách. Dalšími transmitery jsou adrenalin, noradrenalin a serotonin,
které různě ovlivňují činnost talamu, hypotalamu, mozkového kmene, vegetativní
soustavy a limbického systému. Aktivaci mozkové a mozečkové kůry má na starosti
kys. glutamová (glutamát). Naopak jejich inhibici zajišťuje kys. γ-aminomáselná
(GABA). Velkou skupinu tvoří mediátory bílkovinné povahy (neuropeptidy). Mezi nimi
najdeme mnohé z těch, které mají především významnou hormonální aktivitu. Patří sem
oxytocin, glukagon, somatostatin a dále např. endogenní opiáty, tedy enkefaliny,
endorfiny a dynorfiny.
Jednotlivé mediátory se podílejí dokonce na různých psychických procesech a
narušení jejich rovnováhy může vést k psychickým poruchám. Je tomu tak např. při
nedostatku dopaminu, který dokáže vyvolat deprese či Parkinsonovu nemoc a dále
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působení endorfinů má vliv na pocity spokojenosti a štěstí. (Blažek, 2006)
Pro názornost představím základní mediátory v centrální i periferní nervové
soustavě a místa jejich působení.

Mediátor

Místo působení
Nervosvalová ploténka, pregangliová zakončení sympatiku a

Acetylcholin

parasympatiku, postgangliová zakončení parasympatiku, mnoho míst v
mozku

Dopamin

Sympatikus, bazální ganglia, hypotalamus, limbický systém, části kůry

Adrenalin

Talamus, hypotalamus, mícha

Noradrenalin

Postgangliová vlákna sympatiku, mozková kůra, hypotalamus, mozeček,
mozkový kmen, mícha

Serotonin

Hypotalamus, limbický systém, mozeček, mícha, sítnice

Glutamát

Mozková kůra, mozkový kmen

GABA

Mozeček, mozková kůra, sítnice aj.

Somatostatin

Hypotalamus, sítnice

Enkefaliny

Různé části CNS

Endorfiny

Hypotalamus, talamus, mozkový kmen, sítnice

Tab. 1 Přehled vybraných mediátorů a jejich funkcí. Převzato z: Blažek, 2006.

1.2.2.1 Acetylcholin
Acetylcholin

je

mediátorem

nervosvalového

spojení,

pregangliových

sympatických a parasympatických vláken, postgangliových parasympatických vláken a
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postgangliových sympatických vláken inervujících potní žlázy. Mnoho receptorů se
nachází v mozku v motorické kůře, talamu a ascendentním retikulárním aktivačním
systému.
Acetylcholinové receptory (cholinergní) jsou dvojího typu: nikotinové a
muskarinové. Nikotinové receptory (nACHR, agonistou je nikotin) jsou receptory
nervosvalové ploténky. Muskarinové receptory (mACHR, agonistou je muskarin) jsou
řízené G-proteinem a nacházejí se např. v srdeční svalovině. (Rokyta, 2000)

1.2.3 Nervosvalová ploténka
Zvláštním spojení neuronu s efektorem tvoří tzv. nervosvalová ploténka, ve které
roli efektoru zastává svalové vlákno a vlákna kosterního svalu jsou tak přímo řízena
nervovým systémem. Axony míšních motoneuronů vytvářejí spolu se sarkolemou
nervosvalové ploténky, které se v mnohém podobají chemickým synapsím v CNS.
Presynaptické elementy mají prakticky stejnou strukturu jako v CNS, jejich
povrch kryje Schwannova buňka. Na povrchu svalového vlákna je presynaptický
element uložen v mělkých žlábcích, vytvořených invaginací sarkolemy. Tato modifikace
synaptické štěrbiny vede k významnému zvětšení recepční plochy synapse. (Trojan,
1999)
Nervosvalové připojení je rozčleněné do více výběžků a zaujímá tak větší
plochu, čímž je zabezpečeno efektivnější předání informace na poměrně velké svalové
vlákno. Důležité místo zde zaujímá acetylcholin, který kromě funkce mediátoru pro
přenos informace ještě následně zahajuje kontrakci svalového vlákna.
Obdobně specifické je terminální zakončení ve vztahu k buňkám hladké
svaloviny, k srdci a k žlázovým buňkám. Mediátory působícími na cílové buňky jsou
noradrenalin a acetylcholin. (Blažek, 2006)
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Obr. 6 Nervosvalová ploténka. Převzato z:
Palastanga a kol., 2006

1.3 Nervový vzruch
Nervový vzruch je elektrochemickým dějem, má charakter elektrického proudu,
doprovázeného přesně probíhajícími

fyzikálně-chemickými procesy.

Principem

nervového vzruchu je depolarizace sousedního úseku při prostupu proudu. Probíhající
akční potenciál v iniciálním segmentu spustí otevření iontových kanálů v sousední části
axonového vlákna. Mezi sousedními úseky také vzniká napěťový rozdíl a začne
probíhat elektrický proud. Zatímco se normalizuje stav v počátečním místě, proběhne
akční potenciál na sousedním místě. To opět vyvolá elektrický proud a otevření kanálů
na následujícím místě axonu, nikoli už v opačném, zpětném směru, a posun akčního
potenciálu dál ve směru od těla neuronu k synaptickým zakončením.

1.3.1 Klidový potenciál
Klidový potenciál buňky je stabilizovaný stav, během kterého nedochází k
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žádnému přenosu informací. Jedná se vlastně o stabilní napěťový rozdíl ve velikosti
náboje uvnitř a vně buňky, který se u neuronů ustálil přibližně na hodnotě -70 mV. Pro
udržení klidového potenciálu přispívá sodíko-draslíková pumpa. (Rokyta, 2000)

1.3.1.1 Sodíko-draslíková pumpa
Podstatou sodíko-draslíkové pumpy je antiport proti koncentračnímu gradientu,
tedy transport 3 Na+ iontů z vnitřního do vnějšího prostředí společně s transportem 2 K+
iontů opačným směrem. Tímto mechanismem vzniká rozdíl v koncentraci Na+ a K+
iontů mezi oběma prostory a zároveň i rozdíl ve velikosti náboje uvnitř a vně buňky,
kdy vně je více kladně nabitých částic. Tento rozdíl v koncentraci je doplněn ještě
dalšími pohyby kladně a záporně nabitých částic a molekul přes membránu, což se celé
projeví jako napěťový rozdíl, který se stabilizuje přibližně na hodnotě -70 mV. Nervová
buňka neustále udržuje toto napětí a po proběhlém nervovém vzruchu okamžitě
obnovuje stav klidového potenciálu a tím umožňuje průběh dalšího nervového vzruchu.
(Blažek, 2006)
Výměna Na+ a K+ iontů na obou stranách membrány rovněž vyrovnává
osmotický tlak uvnitř a napomáhá tak udržení konstantního objemu buňky. Zvýší-li se
osmolarita extracelulární tekutiny, buňku opouští voda a buňka zmenšuje svůj objem.
Buňky, zejména v CNS, mají ale možnost tlumit osmotické zmenšení objemu. Zatím ne
zcela prozkoumaným mechanismem jsou schopny v hypertonickém prostředí aktivně
zvýšit svojí intracelulární osmolaritu a tím nasát zpět ztracenou vodu. Výsledně se
objem
zvýší,

buňky
i

když

poněkud
zůstane

celkově snížený. (Vokurka,
2005)
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Obr. 7 Sodíko-draslíková pumpa. Převzato z: Rokyta, 2000

1.3.2 Akční potenciál a nervový vzruch
Stabilní stav iniciálního segmentu synaptického spojení se změní, pokud dojde k
přenosu informace mediátory od jiných neuronů. Otevřou se zde iontové kanály a
následně putují Na+, K+, Cl- a v menší míře i další ionty po koncentračním a napěťovém
gradientu mezi vnějším a vnitřním prostředím neuronu přes cytoplazmatickou
membránu. Zpočátku prudce vzroste propustnost pro Na+ ionty a dojde k přepólování
napětí: probíhá depolarizace. Ta dosáhne až kladných hodnot +30 mV až +40 mV,
hovoříme v této chvíli o transpolarizaci. O něco později se otevřou kanály a zvýší se
propustnost i pro K+ ionty a vyrovnává se napětí: fáze repolarizace. Tento děj pokračuje
natolik rychle, že dokonce dojde na chvíli až k vytvoření napětí, které převyšuje klidový
potenciál: fáze hyperpolarizace. Do 5 ms (tisícin vteřiny) se ustálí normální stav
klidového potenciálu. Celý průběh změn napětí spojený s přechodem iontů nazýváme
akční potenciál. (Rüegg, 1992)

Obr. 8 Průběh akčního potenciálu.
Převzato z: Trojan a kol., 2005
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1.3.3 Charakteristiky nervového vzruchu
Nejdůležitější charakteristikou nervového vzruchu je zákon “vše nebo nic“,
který tak jednoduše a elegantně určí, zda nervový vzruch proběhne, či nikoli. Neexistuje
varianta pouze částečného přenosu nervového vzruchu. Buď a nebo. Vzruch tak v
iniciálním segmentu vznikne a proběhne po celém axonu až k synapsím, kde se uvolní
pomocí mediátorů, nebo nevznikne a neproběhne.
V problematice přenosu nervového vzruchu jsou také důležité následující pojmy
a jejich vysvětlení: absolutní refrakterní fáze a relativní refrakterní fáze. Jelikož během
přenosu nervového vzruchu je z fyzikálně-chemického hlediska axonové vlákno v
daném místě nedráždivé, musí existovat nějaká doba, po kterou nemůže započít další
nervový vzruch. Hovoříme o absolutní refrakterní fázi. Zatímco během relativní
refrakterní fáze je sice axonové vlákno omezeně citlivé, ale při vyšším podnětu již
vzruch přeci jenom může proběhnout.
Další charakteristikou nervového vzruchu je fakt, že je ortodromní, tedy
jednosměrný. Rychlost vedení poté závisí na tloušce axonového vlákna. Platí obdobné
pravidlo jako u kovových vodičů a tedy, že čím je neurit silnější, tím rychleji probíhá
nervový vzruch.
Po výše popsaném vedení nervového vzruchu dochází k dočasnému vyrovnávání
koncentrace iontů v celém průběhu axonu a následně musí být zabezpečeno obnovení
klidového potenciálu, což s sebou nese i spotřebování energie. S energií je potřeba šetřit
a k tomu slouží myelinová pochva, která obsahuje elektricky neutrální bílkovinu
myelin. Tato pochva nejen odděluje a izoluje axony probíhající vedle sebe, aby nedošlo
k náhodnému přenosu vzruchu, ale brání vlastnímu axonu, aby byly otevírány iontové
kanály a docházelo k spontánnímu retransportu iontů. To je však výhodné pouze do
místa, kam až probíhá tok iontů a elektronů uvnitř axonu. A jelikož i u axonového
vlákna existuje určitá optimální vzdálenost, kdy je už nezbytné, aby v tomto místě
proběhl akční potenciál a depolarizace, je myelinová pochva v daném místě přerušena.
Končí zde obal z jedné Schwannovy buňky, následuje velmi krátké nekryté místo
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(Ranvierův zářez) a dále pokračuje obal jiné Schwannovy buňky. Nervový vzruch se šíří
„poskoky“ mezi Ranvierovými zářezy v myelinové pochvě. Takovému vedení se
označuje jako saltatorní vedení nervového vzruchu a týká se pouze myelinizovaných
axonových vláken.
Nervový vzruch probíhá velmi rychle. Přenosem přes synapsi vzniká určité
zpoždění, které je větší v dráze s vyšším počtem vmezeřených neuronů. (Blažek, 2006)

1.3.4 Vznik receptorického vzruchu – práh dráždivosti
Jak je uvedeno níže, každé nervové vlákno je trochu odlišné a stejně tak i
receptorický vzruch vzniká u různých vláken odlišně. V principu je nutná pouze jedna
věc, tedy aby určitá energie (např. pohyb molekul ve vztahu k teplotě) mohla způsobit
vznik nervového vzruchu, čili aby příslušné receptorické buňky byly schopné převést
tuto energii na vzruch. Hlavní roli zde hraje práh dráždivosti. Jelikož pokud bude mít
takový podnět dostatečnou intenzitu a bude trvat po odpovídající minimální dobu, dojde
u vznikajícího podráždění receptorických buněk k přenosu vzruchu na neuron. Jinak
řečeno, podnět musí dosáhnout prahové intenzity, ale i zde mohou být varianty
podmínek, kdy lze dosáhnout této prahové hodnoty a kdy nikoli. Navíc, pokud je změna
stavu registrována, je nutné, aby proběhla dostatečně rychle. Příliš pomalý parametr
nemusí být registrován, i když dosáhne poměrně velikého konečného rozdílu (např.
pomalu rostoucí teplota).
Pro registraci změn a stavu ve vnitřním a vnějším prostředí se vytvořily různé
mechanismy, kterým odpovídá vznik a rozvoj receptorů od jednoduchých chemických,
tlakových a bolestivých interoreceptorů přes složitější proprioreceptory (např. šlachová
tělíska a svalová vřeténka) a smyslová tělíska v kůži až po složité smyslové orgány
(např. oko, statokinetický a sluchový orgán). V každém z těchto receptorů je využíván
poněkud odlišný způsob registrace fyzikálních a chemických jevů. (Blažek, 2006)

1.4 Nervové vlákno - neurit
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O nervovém vláknu jsem se krátce zmínila již výše, kde jsem vysvětlila jeho
vnější anatomické dělení a myelinizaci. Nyní se zaměřím na popis periferních
nervových vláken a zdůrazním n. ischiadicus, n. tibialis a n. peroneus communis.
Každé nervové vlákno má své určité charakteristiky ve vedení vzruchu, díky
kterým se liší od ostatních nervových vláken. Zásadní vliv zde má myelinizace vláken.
Liší se zejména rychlostí vedení vlastního nervového vzruchu, dobou trvání hrotu při
průběhu akčního potenciálu, v hodnotě vytvářeného klidového potenciálu a dále dobou
trvání absolutní refrakterní fáze. Různorodost axonů odpovídá pochopitelně potřebám
zabezpečení přenosu informace, hlavně do CNS a naopak od mozku a hřbetní míchy k
efektorům.
Největší rozdíly jsou u periferních nervů, a to jak v délce doby nervového
vzruchu, tak i v prodlužování časového úseku, kdy nemůže proběhnout další nervový
vzruch. Např. nejrychlejší vedení sledujeme u vláken vedoucí informaci od
proprioreceptorů ze svalů a šlach, pomalejšího času dosahuje vedení od kožních tělísek
pro dotyk a tlak, ještě pomaleji vedou nervová vlákna od dalších kožních receptorů pro
chlad či vlákna tzv. volných bolestivých zakončení, nejpomaleji poté nemyelinizovaná
vegetativní vlákna. (Blažek, 2006)

1.4.1 Periferní nervy
Nervová vlákna vedoucí informace z CNS k jednotlivým orgánům nebo naopak
od receptorů do CNS se po odstoupení spojují do provazců vláken, kterým říkáme
periferní nervy. U míchy je utváření těchto nervů pravidelné a hovoříme o míšních
nervech. U nervů, které mají počátek v mozku, čili mozkových nervů (hlavových
nervů), bývá jejich průběh odlišný a složitější.

1.4.1.1 Vnitřní stavba nervů
Periferní nervy jsou tvořené svazky vláken, které jsou obaleny souborem
pojivových buněk (endoneurium), připomínajících ale epitel. Součástí svazku
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nervových vláken jsou Schwannovy buňky se svými výběžky, které tvoří myelinovou
pochvu a dále vazivová blanka kolem Schwannových buněk (perineurium). Celý nerv je
pak obalen řídkým vazivem (epineurium). (Blažek, 2006)
1.4.1.2 Míšní nervy
Člověk má 31 párů míšních nervů, které po spojení zadních (senzitivních) a
předních

(motorických)

kořenů

vystupují

z

páteřního

kanálu

ve

foramina

intervertebralia.

Obr. 9 Mícha a její odstupy plexů a nervů. Převzato z:
Palastanga a kol., 2006

Dostředivá – aferentní – senzitivní nervová vlákna začínají v periferii organismu
svými zakončeními, zvanými receptory. Rozlišují se exteroreceptory, přijímající signály
z vnějšího prostředí, interoreceptory, přijímající signály z vnitřního prostředí organismu.
Mezi nimi ještě zvláštní funkci mají proprioreceptory, přijímající signály z pohybového
aparátu (ze svalů, šlach, z kloubních pouzder, z fascií a z periostu), které pak slouží jako
bezprostřední informace při řízení pohybů. V receptorech se podněty z vnějšího i
vnitřního prostředí mění v nervové vzruchy, které pak jsou vedeny periferním nervem
do buněk spinálního ganglia (senzitivní periferní vlákno je jejich dendrit) a z nich jejich
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axonem (vlákno v zadním míšním kořenu) do míchy.
Odstředivá – eferentní – motorická nervová vlákna začínají v motoneuronech
předních rohů míšních, jako jejich axony vystupují předními kořeny a spojují se z
jednoho míšního segmentu do jednoho míšního nervu. (Čihák, 1997)
Somatomotorická vlákna jdou z motoneuronů předních míšních rohů,
Visceromotorická vlákna jdou z viscerálních motoneuronů postranních míšních rohů a
vystupují předními míšními kořeny. Každý míšní nerv je po spojení předního a zadního
míšního kořene nervem smíšeným, který obsahuje vlákna somatomotorická,
visceromotorická, somatosenzitivní a viscerosenzitivní.
Visceromotorická vlákna nejprve ze spinálního nervu odbočí jako ramus
communicans albus, vstoupí do autonomního ganglia kmene sympatiku jako
pregangliové neurony. Ty jsou v gangliu přepojeny na další – postgangliové neurony,
které se z ganglia sympatiku vracejí do spinálního nervu jako r. communicans griseus a
doprovázejí pak všechny větve míšního nervu do periferie. Tím se do inervační oblasti
míšního nervu dostanou vlákna autonomního nervstva pro inervaci cév, hladkého
svalstva, kožních žláz a hladkých svalových buněk. Mediátorem motorických vláken a
pregangliových vláken autonomních nervů je acetylcholin. (Čihák, 1997)

1.4.1.2.1 Nervové pleteně a hlavní nervy
Míšní nervy bederní a křížové oblasti spolu s vlákny segmentu Th12 tvoří
složitou pleteň, kterou lze rozlišit na dvě části: plexus lumbalis a plexus sacralis. Z této
pleteně teprve počínají jednotlivé nervy, především nerv jdoucí k pohlavním orgánům a
k tříselné krajině (nervus genitofemoralis; L1 a L2), nervus femoralis (L1-L4) a největší
nervus ischiadicus (L4-S3), který se dále dělí.
Míšní nervy krční míchy a prvního hrudního segmentu se postupně spojují a
vytvářejí spojky, čímž opět vzniká nervová pleteň, která se dále dělí na dvě: plexus
cervicalis a plexus brachialis.
K nejjednoduššímu spojení míšních nervů dochází v hrudní části. Zde se plně
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zachovává segmentálnost. Složité utváření nervů končetin je spojeno s evolucí
lokomoce, kdy během vývoje obratlovců došlo několikrát k podstatné změně způsobu
pohybu končetinami při přemisťování v prostoru a zabezpečování potravy či
reprodukce. Naposledy při vzniku vzpřímené polohy těla a bipedální lokomoce.
(Blažek, 2006)

1.4.1.2.1.1 Plexus lumbosacralis
Chci postupně představit nervus tibialis odstupující z největšího nervu v lidském
těle – n. ischiadicus. N. ischiadicus vybíhá z pl. sacralis, který zde popíšu spolu s pl.
lumbalis pro jejich úzkou návaznost.

A) Plexus lumbalis (Th12-L4)
Leží po straně páteře na m. psoas major, vydává motorické větve pro iliopsoas
(větévky z n. femoralis a přímá vlákna z plexus lumbalis, kořenová inervace z Th12L4), konečnými větvemi jsou shora dolů n. iliohypogastricus (Th12-L1), n.
ilioinquinalis (L1), n. genitofemoralis (L1-2), n. cutaneus femoris lateralis (L2-3), n.
femoralis (L2-4) a n. obturatorius (L2-4).
Motoricky inervuje přední a vnitřní svalstvo stehna, senzitivně přední část stehna
a přední vnitřní plochu bérce až na nárt. Zajišťuje flexi a addukci stehna v kyčli a
extenzi bérce v koleni. Klinicky se jeho postižení označuje jako horní forma léze.
(Ambler, 1999)
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Obr. 10 Lumbální a
sakrální

plexus.

Pževzato z: Palastanga
a kol., 2006

B) Plexus sacralis (L4-Co)
Leží na m. piriformis v malé pánvi, konečnými větvemi jsou n. gluteus superior
(L4-S1) a inferior (L5-S2), n. cutaneus femoris posterior (S1-2), n. ischiadicus (L4-S3,
hlavně L5-S2), n. pudendus (S2-4) a n. coccygeus (S3-4).
Motoricky a senzitivně inervuje největší část dolní končetiny, hýždi, zadní
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krajinu stehna, celý bérec a nohu (kromě senzitivní inervace přední plochy – n.
saphenus z n. femoralis), svalstvo malé pánve a genitál. Zajišťuje extenzi a abdukci v
kyčli, flexi v koleni a dorzální i plantární flexi nohy. Klinicky se jeho postižení označuje
jako dolní forma léze. (Ambler, 1999)

1.4.1.2.1.1.1 Nervus ischiadicus (L4-S3, hlavně L5-S2)
Je hlavním a největším nervem, který vychází ze sakrálního plexu. Prochází
skrze foramen ischiadicum majus úžinou foramen infrapiriforme, v hýžďové oblasti
mezi tuber ischiadicum a trochanter major, probíhá těsně za dorzální plochou kyčelního
kloubu. Již v gluteální oblasti je kmen nervu tvořen dvěma hlavními svazky (část
tibiální a peroneální), ze kterých se postupně diferencují dva nervové kmeny pro dolní
končetinu – n. tibialis a n. peroneus communis. Výše dělení je velmi variabilní,
nejčastěji v dolní, ale někdy již v horní třetině stehna.
Motoricky inervuje flexory na zadní straně stehna (m. biceps femoris, m.
semimembranosus, m. semitendinosus – většinou
inervuje část tibiální, pouze krátkou hlavu m. biceps
femoris inervuje část peroneální) a všechny svaly na
bérci a noze. Senzitivně zásobuje laterální a dorzální
oblast lýtka a celou nohu. (Ambler, 1999)

Obr. 11 Průběh n. ischidicus, n. tibialis a n. peroneus
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communis, pohled zezadu. Převzato z: Palastanga a kol., 2006

1.4.1.2.1.1.2 Nervus tibialis (L5-S2, hlavně S1-2)
Po oddělení ischiadiku probíhá dále v ose DK, za vnitřním kotníkem se dostává
k povrchu a probíhá pod retinaculum flexorum (ligamentum lacinatum). Od popliteální
jamky vysílá postupně motorické větve pro m. triceps surae, m. tibialis posterior, m.
flexor digitorum longus a m. flexor hallucis longus. Senzitivní větev se spojuje se
spojkou od n. peroneus a vytváří n. suralis, který zásobuje kůži na dolní zadní ploše
lýtka a laterální okraj nohy. Pod zmíněným retinaculem (tarzální tunel) se dělí na
konečné n. plantaris medialis a lateralis pro drobné svaly nohy a kůži planty. (Ambler,
1999)
M. tibialis anterior je zásoben z n. peroneus profundus, což je jedna ze dvou
větví n. peroneus. Druhá větev se nazývá n. peroneus superficialis.

1.5 Řízení hybnosti
Motorický nervový systém tvoří všechny nervové struktury, jejichž dominantní
úlohou je zajistit opěrnou motoriku (držení a polohu těla) a cílenou motoriku (pohyb).
Motorické struktury jsou sice hierarchicky uspořádané, ale vzájemně kooperují. Nejsou
také izolované od ostatních systémů nervstva. Především od senzitivních systémů.
Pojem „motorický nervový systém“ je z hlediska komplexní funkce nervové soustavy,
didaktické schéma, které umožňuje orientaci v jinak nepřehledném terénu. (Dylevský a
kol., 2001)
Z hlediska funkční neuroanatomie patří k motorickému systému především tyto
útvary:
A) Motorické jednotky – tvoří je míšní nebo kmenové motoneurony a svalová vlákna
inervovaná jejich axony. Jsou periferní částí motorického systému navozující svalovou
kontrakci.
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B) Přední míšní rohy (mícha) – šedá hmota předních rohů obsahuje kromě motoneuronů
i interneurony, které jsou součástí řady reflexních oblouků tvořících zásobu pohybových
a postojových programů.
C) Motorická centra mozkového kmene – jde o části retikulární formace, vestibulární
jádra, motorická jádra hlavových nervů, substantia nigra, ncl. ruber a oliva inferior. Tato
centra zajišťují kontrolu opěrné motoriky, koordinaci opěrné a cílené motoriky a
regulaci svalového napětí.
D) Mozeček – vývojově starší části mozečku řídí opěrnou motoriku a koordinují
opěrnou a cílenou motoriku. Spoluúčastní se i kontroly očních pohybů. Vývojově
mladší partie řídí cílené (naučené) pohyby.
E) Motorická centra thalamu – jde především o ncl. ventralis lateralis propojující
mozeček, bazální ganglia a motorickou kůru. Smyslem tohoto propojení je koordinace
vnímání a pohybové aktivity.
F) Bazální ganglia – striatum, pallidum a substantia nigra se svými spoji zabezpečují
vypracování pohybových programů – vzorce pro řízení směru, rychlosti a síly pohybu.
G) Motorická kůra hemisfér – kůra gyrus praecentralis (primární motorická kůra) a tzv.
premotorická kůra frontálního laloku (sekundární motorická kůra) je východištěm
pyramidové dráhy. Hlavní funkcí této kůry je programování a plánování cílených
pohybů a řízení jemných pohybů.
Z přehledu kaskády struktur motorického nervového systému je zřejmé, že
elementární úrovní pro řízení svalové kontrakce a realizaci opěrné i cílené motoriky je
mícha a její motorické jednotky. (Dylevský a kol., 2001)
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Obr. 12 Schéma řízení motoriky. Převzato z:
Rektor a kol., 2003

1.5.1 Motoneurony a jejich aferentace
Převod motorické informace z CNS ke kosterním svalům zprostředkovávají
somatické motoneurony předních rohů míšních a jader hlavových nervů. Motoneurony
proto představují tzv. konečnou společnou dráhu celého somatomotorického systému.
(Králíček, 2002)

1.5.1.1 Motoneurony spinální míchy
Těla spinálních motoneuronů jsou lokalizována v předních rozích. Jejich axony
opouštějí míchu předními kořeny a eferentně inervují vlákna kosterních svalů. Jeden
motoneuron a všechna svalová vlákna, která inervuje, tvoří dohromady tzv. motorickou
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jednotku.
Motoneurony jsou v předních rozích typicky organizovány. Z funkčního hlediska
je vhodné rozlišovat tzv. ventromediální (mediální motoneurony) a dorzolaterální
(laterální motoneurony) seskupení těchto buněk. Ve ventromediálním shluku leží
neurony inervující axiální svalstvo (trup a šíje) a svalstvo pletenců. Jde o muskulaturu,
která hraje důležitou roli v podpůrné motorice.
V dorzolaterálním shluku jsou naopak neurony inervující svalstvo distálních
partií končetin, které má zásadní význam pro cílenou motoriku. Toto seskupení je proto
nejzřetelněji vyvinuto v těch míšních segmentech, odkud je řízena činnost horních a
dolních končetin, tj. v krční a bederní intumescenci. Ve skupině laterálních jader
motoneuronů je patrná zřetelná somatotopická organizace. Motoneurony inervující
svalstvo pletenců a proximální svaly končetin jsou uloženy v horních segmentech
intumescencí mediálně. Motoneurony inervující distální svalstvo končetin jsou uloženy
v kaudálních segmentech intumescencí laterálně, resp. dorzolaterálně. (Králíček, 2002)
U člověka rozlišujeme dva typy motoneuronů:
4) Alfa motoneurony. Jsou to velké buňky o průměru až 100 μm. Jejich axony, patřící do
skupiny Aα nervových vláken, inervují pracovní vlákna kosterních svalů označovaná též
jako extrafuzální.
5) Gama motoneurony. Ve srovnání s předchozím typem jde o podstatně menší buňky.
Jejich axony, patřící do skupiny Aγ nervových vláken, inervují intrafuzální vlákna
svalových vřetének.
K míšním motoneuronům přicházejí informace ze dvou směrů:
2) ze somatosenzorických receptorů prostřednictvím axonů buněk spinálních ganglií,
3) ze supraspinálních oblastí CNS prostřednictvím neuritů sestupných, motorických,
míšních drah.
Napojení axonů na motoneurony je buď přímé nebo nepřímé, ve druhém případě
zprostředkované interneurony (vmezeřené neurony) nebo propriospinálními buňkami
(interneurony propojující několik sousedních míšních segmentů). (Králíček 2002)
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1.5.1.1.1 Motorická jednotka
Motorická jednotka, jak je uvedeno výše, jsou všechna svalová vlákna, která
inervuje jeden motoneuron. Funkci motorické jednotky lze shrnout do dvou důležitých
bodů: pracovní funkce (pohyb) a funkce trofická.

Obr. 13 Motorická jednotka.
Převzato z: Palastanga a kol.,
2006

1.5.1.1.1.1 Pracovní cyklus motorické jednotky
Tento cyklus prochází mezi dvěma fázemi:
1) v aktivním stavu dochází ke zkrácení svalových vláken (aktivace - „vše“)
2) v klidovém stavu má sval svoji klidovou délku (relaxace - „nic“)
Zkrácení (kontrakce) svalových vláken při podráždění motorické jednotky je
aktivní a katabolickou fází pracovního cyklu motorické jednotky. V této fázi postupují
vzruchy neuritem až k jeho štěpení a přes něj k motorickým ploténkám jednotlivých
svalových vláken a dále endoplazmatickým retikulem až do nitra svalových vláken ke
kontraktilním fibrilám, které se po příchodu vzruchu zkrátí podle známého
„zašupovacího mechanismu“ mezi aktinovými a myozinovými molekulami.
Kontrakce probíhá jako synchronní záškub všech svalových vláken motorické
jednotky. Vzruch probíhající nervovým vláknem provádí depolarizaci buněčné
membrány svalového vlákna a projevuje se zevně jako akční potenciál motorické
jednotky.
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Při každém záškubu uvolní motorická jednotka stejné množství mechanické
energie, které je ale tak malé, že záškub jediné motorické jednotky není zrakem
pozorovatelný. (Véle, 2006)
Uvolnění (dekontrakce) je pasivní fází pracovního cyklu motorické jednotky,
která nastává po skončení záškubu. Uvolnění vzniká chemickým procesem začínajícím
již v údobí kontrakce tvorbou tzv. relaxačního faktoru, který se tvoří ve staženém
svalovém vláknu a po dosažení určité hladiny způsobí uvolnění stahu a tím nabude
zkrácené svalové vlákno opět své původní délky. Uvolnění není spuštěno žádnou
elektrickou aktivitou, ale je způsobeno chemickým pochodem uvnitř svalových vláken.
Dekontrakce přechází v relaxační fázi asi po dobu cca 100 ms, během níž dochází k
energetické restituci motoneuronu (anabolická fáze pracovního cyklu), který svojí
aktivitou energii vydal při kontrakci. Relaxace (klidový stav) je výchozím stavem
motorické jednotky před příchodem vzruchu i konečným klidovým stavem po odeznění
záškubu.
Frekvence záškubů. Optimální počet záškubů, kdy může motorická jednotka
pracovat trvale bez únavy, je cca 10/s, tj. interval potřebný k obnovení plného
energetického potenciálu motoneuronu. Motorická jednotka sice může vyvinout po
kratší dobu i vyšší frekvenci záškubů, ale dostavuje se postupně ůnava z vyčerpání
rezerv, které nemohly být včas doplněny pro zkrácení restituční fáze. (Véle, 2006)

1.5.1.1.1.2 Trofická funkce motorické jednotky
Vedle popsaného funkčního vztahu mezi motoneuronem a svalovými vlákny
existuje ještě úzký strukturální vztah, který se odehrává uvnitř nervových a svalových
struktur ovlivňující trofiku svalových vláken. Po přerušení nervu nebo zničení
motoneuronu dojde k atrofii svalu a k zániku motorické funkce. Kontraktilní svalová
vlákna se dediferencují, změní se na tukovou nebo vazivovou tkáň a jejich motorická
funkce zaniká, přestože krevní zásobení svalu je intaktní nebo dokonce zvýšené. Tato
zkušenost vede k závěru, že motoneuron je zdrojem nejen řídících vzruchů, ale i látek,
které udržují kontraktilní strukturu svalových vláken. Podařilo se demonstrovat nejen
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proud různých struktur axoplazmou v axonu neuritu, ale i způsob transportu tohoto
proudu směrem do periferie, který je podobný peristaltice.
Rychlost a intenzita proudu axoplazmy závisí na činnosti neuronu. Nepracuje-li
motorická jednotka delší dobu, dojde ke zpomalení proudu a projeví se to atrofií
svalových vláken (atrophia ex inactivitate). Zastaví-li se proud úplně po přerušení
nervu, vzniká denervace provázená zánikem kontraktilní struktury a její změnou ve
vazivovou nebo tukovou tkáň. (Véle, 2006)

1.5.1.1.2 Souvislost mezi nervovým a svalovým vláknem
Uvedené poznatky dokazují existenci nejen funkční, ale i strukturální souvislosti
mezi nervovým a svalovým vláknem. Nervové vlákno není pouhým kabelem pro přenos
vzruchů a tím i informací, ale je současně i potrubím, kterým protékají chemické látky
nutné k udržení specifické struktury svalu (trofika). Při lokálním tlaku na nervová
vlákna omezujícím pohyb axonů dojde k oblenění proudu látek axonem, které způsobí
poruchu trofiky svalu a tím i poruchu jeho funkce (např. sy karpálního tunelu).
Pro nervové vlákno je charakteristické šíření vzruchu po jeho povrchu. Svalové
vlákno má podobnou vlastnost spojenou navíc ještě se schopností kontrakce. Sval má po
funkční stránce blíže k nervu než k ligamentu nebo kosti, se kterou je většinou
sdružován morfologicky v anatomických atlasech. (Véle, 2006)

1.5.1.2 Motorické spinální dráhy
Podle převažujícího místa zakončení vláken v šedé hmotě míšní dělíme
motorické míšní dráhy na systém ventromediální a dorzolaterální. (Králíček, 2002)

Ventromediální (VM) systém

Dorzolaterální (DL) systém

drah

drah
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Charakteristika 1

Charakteristika 2

Charakteristika 3

vlákna sestupují na ventrálním

vlákna sestupují na postranním

míšním provazci

provazci míšním

každá dráha má bilaterální

dráhy končí v ipsilaterálně

projekci do VM seskupení

ležícím, DL seskupení

motoneuronů

motoneuronů

jednotlivé axony vytvářejí řadu

počet kolaterál jednotlivých

kolaterál, jejichž terminály se

axonů a jejich terminálních

mnohonásobně větví – každý

větvení je oproti VM systému

neurit je proto schopen inervovat

podstatně menší; převažuje také

velké množství motorických

větší počet vláken s přímým,

buněk téhož i řady sousedních

monosynaptickým, kontaktem s

míšních segmentů

motoneuronem

tr. reticulospinalis,
Patří sem

tr. vestibulospinalis,

tr. rubrospinalis,

následující dráhy

tr. tectospinalis,

tr. corticospinalis lateralis

tr. corticospinalis ventralis

Tab. 2 Charakteristiky ventromediálního a dorzolaterálního systému motorických míšních drah. Převzato
z: Králíček, 2002

Je nutné si uvědomit, že uvedený popis motorických drah se týká pouze jejich
spinálního úseku. Ve skutečnosti těla nervových buněk, které vydávají axony do obou
systémů drah, leží kontralaterálně od příslušného míšního provazce, v němž trakt
probíhá. Výjimkou je dráha vestibulospinální a většina vláken retikulospinálního traktu,
které se v celém svém průběhu nekříží.
Ventromediální systém má základní význam pro zajištění vzpřímeného držení
trupu a šíje a pro integraci pohybů trupu a končetin. Dorzolaterální systém umožňuje
provádění jemných, navzájem nezávislých pohybů jednotlivých akrálních svalů.
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(Králíček, 2002)
Ze znalostí průběhu jednotlivých drah a míst jejich křížení můžeme odvodit i
toto vnitřní uspořádání. Probíhá-li míšní dráha bez zkřížení celou délkou míchy, jsou
vlákna z DK nejhlouběji a vlákna z vyšších segmentů se zevně přikládají. Pokud se
dráha v segmentu kříží, je uspořádání právě obrácené. (Nevšímalová a kol., 2002)

1.5.1.2.1 Míšní dráhy ascendentní
Ascendentní míšní dráhy představují nervová vlákna vstupující z míšních ganglií
do zadních rohů šedé hmoty k jádrům zadních rohů míšních, odkud pak probíhají v
provazcích jako vzestupné dráhy míšní.
A) Tractus spinothalamicus – anatomicky jej můžeme rozdělit na tr. spinothalamicus
lateralis a medialis, přičemž vlákna z dolních segmentů leží nejvnitřněji. K
těmto vláknům se postupně přikládají vlákna ze segmentů kraniálnějších. Tato
dráha vede nervová vlákna pro bolest, pocit tepla a částečně vlákna pro taktilní
citlivost. Kříží se ve svém mateřském míšním segmentu v šedé hmotě před
centrálním míšním kanálkem a vstupuje do druhostranných míšních fascikulů.
B) Tractus spinocerebellaris – ze zadního rohu míšního pokračuje tr. spicerebellaris
anterior a tr. spinocerebellaris posterior. Vedou vzruchy z interoreceptorů kloubů,
šlach a svalů a také podněty z receptorů kožních.
C) Fasciculus gracilis a fasciculus cuneatus – vlákna těchto nervových drah vstupují
do zadních provazců přímo a končí až v jádrech zadních provazců v prodloužené
míše. Jedná se o dráhy fylogeneticky mladé, jejichž rozvoj je spjat s rozvojem
periferní citlivosti. Obsahují vlákna dotyku, mají význam pro symbolické čití,
např. pro stereognozii. Fasc. gracilis vede vlákna z lumbální a dolní thorakální
oblasti, fasc. cuneatus z oblasti horní thorakální a cervikální oblasti. (Ambler,
2004; Nevšímalová a kol., 2002)

1.5.1.2.2 Míšní dráhy descendentní
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A) Tractus corticospinalis (pyramidalis) anterior a lateralis – spojuje kortikální
motorický analyzátor s buňkami předních rohů míšních. Na hranicích
prosloužené a hřbetní míchy se většina vláken kříží, dekuzace pyramid. Zkřížená
vlákna probíhají v tr. corticospinalis lateralis, nezkřížená (asi 20 %) pak v tr.
corticospinalis anterior. Tato nezkřížená vlákna se kříží až v různých etážích
míchy před šedou hmotou, tzv. comissura anterior alba.
Vlákna pyramidové dráhy se nepřepojují přímo na přední rohy míšní, ale končí
na buňkách zona intermedia. Převod se dále realizuje vmezeřenými
interneurony. Pyramidová dráha je hlavní motorickou dráhou a její postižení
znamená poruchu hybnosti na polovině těla.
B) Tractus

rubrospinalis,

reticulospinalis,

vestibulospinalis,

tectospinalis

(extrapyramidové) – probíhají přes vmezeřené interneurony a končí u předních
rohů míšních. Kromě jiných funkcí ovlivňují svalový tonus. Jsou fylogeneticky
starší než dráha pyramidová. (Nevšímalová a kol., 2002)

1.6 Míšní reflexy
Reflex je funkční jednotkou nervové soustavy. Je to zákonitá odpověď
organismu na dráždění čidel, zprostředkovaná nervstvem.
Reflex je determinován určitými změnami v zevním nebo vnitřním prostředí,
které se uplatňují jako podněty. Energie podnětů působí na živou tkáň, která reaguje
změnou podráždění. Dále je reflex určen uspořádáním spojů mezi receptory, CNS a
efektory, čili tzv. reflexním obloukem. (Trojan a kol., 2005)
Důležitý pro pochopení problematiky H-reflexu je myotatický (napínací) reflex,
který patří mezi reflexy proprioceptivní. Ty se mohou někdy nazývat také slovem
„vlastní“. Označení „vlastní“ vyplývá ze skutečnosti, že jejich reflexní oblouk vychází a
končí v témže svalu. Mezi proprioreceptivní reflexy patří také obrácený myotatický
reflex. (Králíček, 2002)
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1.6.1 Myotatický (napínací) reflex
Jedná se o nejjednodušší reflexní oblouk v lidském těle. Je tvořen pouze dvěma
neurony, mezi nimiž je jedna synapse, proto se označuje také jako monosynaptický
reflex.
Jestliže je inervovaný kosterní sval pasivně natažen, stáhne se. Tato odpověď se
nazývá myotatický (napínací, šlachookosticový) reflex. Čidlem, které zaregistruje
změnu délky svalu, je svalové vřeténko. (Králíček, 2002)

Obr.

14

Proprioceptivní

reflex.

Převzato z: Rokyta, 2000

1.6.1.1 Svalové vřeténko
Každé svalové vřeténko sestává z tvz. intrafuzálních vláken, která jsou uzavřena
ve vazivovém pouzdře. V podstatě se jedná o modifikované vlákno kosterního svalu, v
jehož centrální části chybí kontraktilní aparát. Intrafuzální vlákna jsou umístěna
paralelně s pracovními vlákny kosterního svalu, která se označují jako extrafuzální.
Proto toto paralelní uspořádání reaguje svalové vřeténko na pasivní protažení svalu.
Čím více je sval protažen, tím je ve svalových vřeténkách větší podráždění. Svalová
vřeténka informují CNS jak o rychlých (fázických) změnách délky svalu při pohybu, tak
i o změnách dlouhodobých (tonických) při udržování určité polohy. Při zkrácení svalu
naopak dráždivost svalových vřetének klesá. To platí i pro svalový stah (kontrakci), kdy
se však současně zvyšuje dráždivost vřetének. (Trojan a kol., 2005)
Intrafuzální vlákna jsou dvojího druhu: nuclear bag fibres (hroznové seskupení
svých buněčných jader v receptorické oblasti) s pomalou kontrakcí a nuclear chain
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fibres (kratší a tenčí) s rychlou kontrakcí. Oba typy se liší morfologicky a rychlostí
vykazované kontrakce. Koncové části intrafuzálních vláken se mohou stahovat, a to
vlivem podnětů, které k nim přicházejí po axonech γ-motoneuronů (vlákna patří do
skupiny Aγ). Receptorové oblasti intrafuzálních vláken jsou opředeny terminálami
axonů senzorických neuronů, jejichž těla leží ve spinálních gangliích. (Králíček, 2002)

Signály ze svalových vřetének jsou odváděny do míšního segmentu dvěma typy
vláken, které se liší rychlostí vedení a způsobem zakončení. Silná vlákna, s rychlým
vedením impulzů (typ Ia) končí v centrální oblasti obou typů svalových vláken vřeténka
anulospirálním zakončením. Toto zakončení se také označuje jako primární. Tenká
vlákna končí na rozhraní centrální (senzitivní) a periferní (kontraktilní) oblasti
keříčkovým zakončením. Toto zakončení se také označuje jako sekundární (vlákna typu
II).
Oba typy vláken jsou drážděny při natažení svalových vláken vřeténka. To
znamená, že při natažení svalu se zvyšuje frekvence akčních potenciálů v obou typech
vláken. Při zkrácení svalu frekvence akčních potenciálů klesá. Oba typy vláken tedy
informují CNS o délce svalu. Při změnách délky svalu se však objevují rozdíly mezi
oběma typy vláken. Při natažení svalu je frekvence potenciálů ve vláknech typu Ia
mnohem vyšší než ve vláknech typu II. Při zkrácení svalu je frekvence ve vláknech typu
Ia nulová, zatímco ve vláknech typu II přetrvává nízká frekvence akčních potenciálů. To
znamená, že změny ve frekvenci akčních potenciálů u vláken typu Ia lépe odrážejí
změnu délky svalu a rychlost, s jakou se tato délky mění. Vlákna typu Ia tedy signalizují
dynamické změny délky svalu (dynamická senzitivita). Naproti tomu vlákna typu II
prakticky postrádají dynamickou senzitivitu a přenášejí informace o statické délce
svalu. Oba typy vláken se rovněž liší svou terminační (cílovou) oblastí v míšní šedi.
(Trojan a kol., 2005)
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Obr. 15 Detail svalového vřeténka. Převzato
z: Rokyta, 2000

1.6.1.2 Úloha gama systému
Protažení centrální části svalových vřetének, kde jsou umístěna senzitivní
nervová zakončení, může být způsobeno nejen natažením celého svalu, ale i kontrakcí
intrafuzálních vláken, inervovaných γ-vlákny. Úroveň dráždivosti svalových vřetének je
tedy řízena napětím intrafuzálních svalových vláken inervovaných vlákny typu Aγ z tzv.
γ-motoneuronů předních rohů míšních. Tato regulace je závislá na stupni natažení svalu
a má charakter autoregulačního zpětnovazebního systému, který řídí dráždivost
receptoru v závislosti na intenzitě a kvalitě podnětu. Nazývá se γ-systém.
Dráždivost svalových vřetének se tak neustále přizpůsobuje velmi proměnlivým
změnám délky svalu. Svalová vřeténka vykonávají v podstatě funkci komparátoru, který
porovnává vlastní délku s délkou okolních svalových vláken. Když se sval zkracuje,
klesá dráždivost svalových vřetének. γ-systém přitom zajišťuje současné, přiměřené
zkrácení intrafuzálních svalových vláken, a tím i zachování dráždivosti svalových
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vřetének při nové výchozí délce svalu. (Trojan a kol., 2005)
Aktivace γ-motoneuronů způsobuje stažení koncových partií intrafuzálních
vláken. Tím dojde k protažení jejich nekontraktibilních centrálních částí. Toto
mechanické předpětí receptorové oblasti způsobuje, že na stejně velké následující
protažení svalu zareagují senzorické terminály výrazně vyšší vzruchovou aktivitou.
Také reflexní stažení extrafuzálních vláken bude z těchto důvodů mohutnější. Je tedy
zřejmé, že γ-inervace ovládá citlivost svalových vřetének. V intaktním organismu je
jakýkoli signál přenášený ze supraspinálních oblastí CNS k α-motoneuronům vždy
současně převeden i na homonymní γ-motoneuron. Tento efekt zvaný koaktivace alfa –
gama motoneuronů způsobuje, že se extra- i intrafuzální vlákna kontrahují současně a
zhruba stejnou měrou. Odpovídající stažení obou typů vláken má ten význam, že
zachovává dráždivost svalových vřetének i při nové výchozí délce svalu. (Králíček,
2002)
Kontrakce svalu může být tedy vyvolána buď:
A) přímým podnětem z α-motoneuronů nebo
B) nepřímo, reflexně, podnětem z γ-motoneuronů.
Účelem této dvojí regulace svalové kontrakce je především zajištění
přiměřeného svalového napětí a jeho řízení při různém zatížení svalu. γ-systém se proto
uplatňuje významně při posturálních reflexech, při udržování a řízení tonu
antigravitačních

svalů.

Prostřednictvím

γ-systému

se

uplatňují

vlivy

extrakortikospinální.
γ-systém je řízen retikulární formací (především facilitační oblastí), jejímž
prostřednictvím se uplatňují také regulační vlivy mozečku, z bazálních ganglií a z
mozkové kůry. (Trojan a kol., 2005)

1.6.1.3 Šlachová tělíska
Šlachová tělíska jsou umístěna na rozhraní svalu a šlachy, reagují jak na pasivní
protažení, tak i, a to daleko citlivěji, na svalovou kontrakci. Aktivují se tedy při napnutí
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šlachy. Se svalovými vlákny jsou zapojena v sérii. Informace ze šlachových tělísek
působí útlum α-motoneuronů svého svalu, a tím chrání sval i šlachu před přetížením.
(Trojan a kol., 2005)

1.6.1.4 Klinický význam myotatických reflexů
Vyšetřování napínacích reflexů slouží v klinické medicíně k následujícím
účelům:
1. K posouzení celistvosti spinální míchy a příslušných reflexních drah. V tomto případě
se hodnotí, zda lze reflexní odpověď vybavit či nikoliv.
2. K posouzení stupně facilitace či inhibice spinálních míšních center z vyšších oblastí
CNS. V tomto případě se hodnotí intenzita napínacích reflexů. Zvýšená aktivita na
spinální úrovni se projeví intenzivnější kontrakcí napnutého svalu. V extrémním případě
se může objevit tzv. klonus. Jde o neurologický příznak, při němž náhlé a pak setrvalé
natažení svalu vyvolá jeho pravidelné, rytmické kontrakce. Typickým příkladem je
klonus nohy. (Králíček, 2002)

1.6.1.5 Reflexní oblouk myotatického reflexu
Celý reflexní oblouk monosynaptického reflexu se dá shrnout do následujícího
schématu:
receptor (svalové vřeténko) → aferentní dráha → centrum → eferentní dráha → efektor
(homonymní sval)
Pro vysvětlení: v receptoru (svalové vřeténko) se působením podnětu změní
místní

podráždění,

které

vybaví

vzruch

šířící se

dostředivým

(aferentním,

centripetálním) vláknem do centrálního nervstva (centrum reflexu). V centrálním
nervstvu (na synapsi) se vzruch z jednoho neuronu převede na odstředivé (eferentní,
centrifugální) vlákno druhého neuronu. Po eferentním vláknu se vzruch šíří k
výkonnému orgánu (efektoru), svalu. (Trojan a kol., 2005)
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Obr.

16

reflexního

Schéma
oblouku,

Převzato z: Froneberg a
kol., 2007

Vedle projekce do příslušného míšního segmentu vysílají svalová vřeténka
aferentní signál i do vyšších etáží CNS. Prostřednictvím drah zadních provazců míšních
a

mediálního

lemnisku

do

somatosensorického

kortexu

a

prostřednictvím

spinocereberlárních drah a cuneocerebelárního traktu do mozečku.
Předpokládá se, že signál ze svalových vřetének, proniknuvší do mozkové kůry,
může prostřednictvím asociačních korových spojů aktivovat neurony kortikospinálního
traktu a jejich pomocí pak excitovat α-motoneurony téhož svalu, ze kterého podnět
vzešel. Jde o tzv. transkortikální myotatický reflex. Někdy se také označuje jako
dlouholatenční napínací reflex. (Králíček, 2002)
Axon senzorického neuronu, jehož tělo leží ve spinálním gangliu, vytváří po
vstupu do míchy následující spoje:
1) Přes inhibiční interneuron se napojuje na α-motoneurony homonymního svalu a
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jeho synergistů.
2) Přes

excitační

interneuron se napojuje na α-motoneurony příslušných

antagonistických svalů, tedy opět se zde uplatňuje mechanismus reciproční
inervace.
3) Prostřednictvím drah zadních provazců míšních a mediálního lemnisku se signál
dále šíří do somatosenzorického kortexu a prostřednictvím spinocereberálních
drah a cuneocereberálního traktu do mozečku. (Králíček, 2002)

1.6.2 Reciproční inhibice a reciproční inervace
Pro zajištění hladkého průběhu pohybu je při všech motorických aktivitách,
včetně napínacích reflexů, činnost jedné svalové skupiny současně spojena s relaxací
příslušných antagonistických svalů. Tento fenomén se označuje jako reciproční inhibice
a neuronální mechanismus, který jej způsobuje, jako reciproční inervace.
V případě napínacího reflexu se reciproční inhibice realizuje tak, že aferentní
vlákno po vstupu do míchy vyšle excitační kolaterály k inhibičním interneuronům, které
poté utlumí α-motoneurony antagonistických svalů. (Králíček, 2002)

Obr. 17 Reciproční inervace. Převzato z:
Trojan a kol., 2005
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2 FYZIOLOGICKÉ PODKLADY
V této části diplomové práce budu popisovat fyziologii svalstva, konkrétně
kosterního, aby čtenář bez překážek pochopil stavbu svalu a mechanismy vedoucí k
jeho kontrakci.
Svalstvo patří ke vzrušivým tkáním. Jeho charakteristickou funkční vlastností je
schopnost kontrakce a relaxace. Kontrakce, která navazuje na excitaci vzrušivé buněčné
membrány, je přímou přeměnou chemické energie na mechanickou a projevuje se tenzí
a případným zkrácením svalu.
Excitace je spojena se vznikem šířícího se akčního potenciálu, který je delší než
u nervových buněk. Vznik a šíření akčního potenciálu je důsledkem přesunu iontů
kanály řízenými napěťově pólem: hlavně kanály Na+, K+ a Ca2+, kanály přímo řízenými
receptory: např. nikotinový receptor na kosterních svalech, který přímo řídí kanál pro
Na+ a kanály řízenými metabotropně prostřednictvím G proteinů. (Trojan a kol., 1999)

2.1 Kosterní svalovina
Kosterní svalovina je základní tkání orgánů, kterým říkáme kosterní svaly (tato
svalovina je však také ve stěně hltanu, části jícnu a v jazyku). Anatomickými
jednotkami kosterních svalů jsou příčně pruhovaná svalová vlákna.
Funkčními a biomechanickými jednotkami svalů jsou motorické jednotky, tj.
skupiny svalových vláken inervovaných jedním α-motoneuronem. (Dylevský, 2007)
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2.1.1 Příčně pruhované svaly
Kosterní svaly jsou příčně pruhované a uplatňují se zejména jako funkční prvky
pohybového ústrojí svými mechanickými vlastnostmi, tj. pružností, pevností a
schopností kontrakce (nervovým systémem řízená schopnost svalu generovat sílu a
zkracovat se) i relaxace.
Příčné pruhování (patrné v optickém mikroskopu) je důsledkem velmi
pravidelného uspořádání molekulárních útvarů, které vytvářejí základní strukturní a
funkční moduly, tzv. sarkomery. Ty jsou paralelně a v sérii uspořádány do myofibril,
které v různém počtu vyplňují svalové vlákno. Svalové vlákno vzniklo v průběhu
vývoje spojením mnoha buněk a obsahuje proto množství buněčných jader. (Trojan a
kol., 2005)
Příčně pruhované svaly jsou složeny z množství svalových vláken tvořených
svalovými buňkami válcového tvaru s velkým počtem jader. Svalové vlákno je
ohraničeno sarkolemou, membránou stejnou jako u jiných buněk, která má na povrchu
plášť tvořený vrstvou polysacharidů a kolagenních vláken, přecházejících ve šlachu.
Sarkolema se místy vchlipuje a tvoří transverzální tubuly (T-tubuly), které umožňují
rychlejší přenos akčního potenciálu dovnitř buněk. Vlastním kontraktilním aparátem
buňky jsou myofibrily, dlouhá vlákna tvořená aktinem a myozinem, jichž je ve svalové
buňce velké množství. Jedna myofibrila obsahuje asi 1500 aktinových vláken a 3000
vláken myozinových. Jsou uloženy v sarkoplazmě, buněčné matrix, svým složením
odpovídající cytoplazmě ostatních buněk. (Rokyta, 2000)

Obr.

60

18

Stavba

kosterního

svalu.

Převzato z: Palastanga a kol., 2006

Struktura svalu se dá popsat na několika na sebe navazujících úrovních:
A) myofilamentum
B) myofibrila
C) svalové vlákno
D) sval

2.1.1.1 Myofilamentum
Základními

strukturálními

elementy

kosterních

svalů

jsou

molekuly

kontraktilních bílkovin myosinu a aktinu. Tyto molekuly tvoří tzv. silná (myosinová) a
tenká (aktinová) myofilamenta. (Bednařík a kol., 2001)

2.1.1.1.1 Aktin
Aktinové vlákno je tvořeno komplexem aktinu, tropomyozinu a troponinu.
Molekuly aktinu vytvářejí řetězec charakteru šňůry perel. Vždy dva takové řetězce jsou
vzájemně spirálovitě stočené do dvojšroubovice kolem jedné molekuly nebulinu.
Molekula nebulinu se táhne od Z-linie až do konce aktinového filamenta, slouží jako
předloha při tvorbě filamenta a určuje jeho délku.
Ve žlábku tvořeném dvojšroubovicí aktinu je uložen vláknitý tropomyosin, který
v klidovém stadiu zabraňuje vazbě aktinu s myosinem. Tato vazba je možná poté, co se
tropomyosin posune hlouběji do žlábku, což je kontrolováno další bílkovinou –
troponinem. Troponin má tři podjednotky – TnC, TnT a TnI. Tropomyosin je spojen s
podjednotkou TnT. Vazba 4 molekul Ca2+ na TnC vede ke změně jeho prostorového
uspořádání a prostřednictvím TnT je tropomyosin zatlačen do aktinového žlábku a
uvolní se cesta k vazbě aktinu s myosinem. (Bednařík a kol., 2001)
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Nebulin
Nebulin je protein s poněkud kratší molekulou než tinin (viz níže). Je

lokalizován především v izotropním úseku sarkomery, kde stabilizuje polohu
aktinových myofilament. Nebulin klade při protažení elastický odpor, ale jeho podíl na
celkové elasticitě sarkomery je zřejmě menší než podíl tininu. (Dylevský, 2007)
2.1.1.1.2 Myozin
Myozinová filamenta tvoří podélný svazek 150-350 molekul myosinu, které jsou
tvořeny ocasní částí (lehký meromyosin), kloubovitě spojenou s krčkem, na který
nasedá opět kloubovitě dvojdílná hlava (těžký meromyosin). Ocasní části se soustřeďují
kolem centrální molekuly tininu, zatímco kloubovitě pohyblivý krček s hlavou vyčnívají
do strany směrem k sousednímu aktinovému myofilamentu a tvoří tzv. můstky, které
umožňují reverzibilní vazbu na myosin a vzájemný teleskopický posun aktinových a
myosinových myofilament. (Bednařík a kol., 2001)
Hlavy odstupující z myozinového vlákna mají ATPázovou aktivitu (jsou schopné
štěpit ATP) a zajišťují energii pro svalový stah. (Trojan a kol., 2005)


Tinin
Tinin (konektin) má mezi bílkovinami svalu nejdelší známou molekulu – až

jeden mikrometr. Molekula tininu je zakotvena do Z-linie sarkomery a v relaxovaném
svalu zabezpečuje anatomickou kontinuitu sarkomery. Zároveň fixuje myozinová
vlákna v anizotropním úseku sarkomery proti bočnímu posunu při kontrakci. Přitom
nijak neomezuje vzájemné zasouvání aktinu a myozinu. Pro tuto stabilizační roli bývá
molekula tininu považována za „molekulárního hráče“ svalové kontrakce. (Dylevský,
2007)
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Obr. 19 Myofilamentum.
Převzato z: Bednařík a
kol., 2001

2.1.1.2 Myofibrila
Myofilamenta probíhají longitudinálně a navzájem paralelně a tvoří vyšší
strukturální jednotku – myofibrilu. Aktinová a myosinová myofilamenta tvoří 60 %
všech bílkovin myofibrily. Aktinová myofilamenta jsou uspořádána hexamericky a
myosinová filamenta se zasouvají mezi ně, takže každé myosinové filamentum sousedí
se šesti aktinovými filamenty. Dalšími strukturálními elementy jsou kromě zmíněných
bílkovin troponinu a tropomyosinu (které mají regulační význam) bílkoviny tinin a
nebulin (zajišťující pružnost svalového vlákna) a konečně fixační bílkoviny desmin a
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vimentin.
Na myofibrilách je ve světelném mikroskopu vidět střídání úseků světlých, tzv.
izotropních (I-úseky), a tmavých, tzv. anizotropních (A-úseky). Toto příčné pruhování
myofibril vede k alternativnímu označení „příčně pruhované“ svaly. Světlý izotropní
úsek je rozdělen ploténkou, tzv. telofragmou (Z-linie). Úsek myofibrily mezi dvěma Zliniemi se nazývá sarkomera.
Světlý I-úsek je tvořen výlučně aktinovými myofilamenty. V místě Z-linií je
zakotven aktin sousedních sarkomer a současně i tinin. Tmavé A-úseky jsou tvořeny
silnými myosinovými filamenty, spojenými navzájem v tzv. M-linii. Myosinová
filamenta se zasouvají mezi aktinová filamenta, která sem zasahují z I-linie s výjimkou
světlejší H-linie uprostřed A-úseku, který je tvořen pouze myosinovými filamenty.
(Bednařík a kol., 2001)

Obr. 20 Myofibrila. Převzato z:
Bednařík a kol., 2001
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2.1.1.3 Svalové vlákno (myofibra)
Základním strukturálním elementem na buněčné úrovni je tzv. svalové vlákno
(myofibra), což je mnohojaderná buňka o délce několika centimetrů (průměrně 3 cm, v
rozmezí 1 mm až 30 cm) a průměru 0,01-0,001 cm. Na povrchu vlákna je sarkolema
opatřená na zevním povrchu silnou bazální membránou.
Svalové vlákno obsahuje sarkoplazmu s několika jádry a organelami, zejména
mitochondriemi. Hlavní součástí sarkoplazmy jsou kontraktilní elementy – myofibrily,
které

běží

paralelně

v

podélné

ose

vlákna.

Myofibrily

jsou

obklopeny

sarkoplazmatickým retikulem, které běží podél vláken (také longitudinální tubuly).
Tvoří uzavřený systém představující zásobárnu Ca2+ iontů a je oddělený od intra- i
extracelulárního prostoru. Sarkoplazmatické retikulum je křižováno výchlipkami
sarkolemy, tzv. tranzverzálními tubuly (T-tubuly), které běží napříč svalovými vlákny.
Sarkoplazmatické retikulum tvoří v místě kontaktu s T-tubuly tzv. terminální cisterny.
Každý T-tubulus je obklopen dvěma terminálními cisternami a spolu s nimi tvoří tzv.
triádu. (Bednařík a kol., 2001)

Obr. 21 Sarkoplazmatické retikulum
svalového vlákna a T-tubulus. Převzato
z: Palastanga a kol., 2006

2.1.1.4 Sval
Jednotlivá vlákna jsou obklopena tenkou vazivovou vrstvou – endomysiem – a
dále se sdružují v tzv. primární, příp. sekundární svalové snopce, obklopené a oddělené
navzájem perimysiem. Celý sval je obklopen epimysiem a hlubokou fascií. Sval je
tvořen vlastními kontraktilními elementy, což jsou svalová vlákna, seskupená ve
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svalové snopce, dále vazivem, cévami a nervy. Vazivová tkáň umožňuje rovněž
připevnění kontraktilních elementů ke kostem pomocí šlach. (Bednařík a kol., 2001)

2.1.1.4.1. Cévy a nervy svalu – logistické komponenty
Cévy a nervy zásobující sval jsou umístěny ve vazivu. Do svalu vstupují
společně s nervy ve svalovém hilu. Velké svaly mohou mít i několik hilů. Cévní
zásobení svalů je bohaté. Na úrovni endomysia se cévy větví v síť kapilár, které spolu
navzájem anastomózují a na každé svalové vlákno připadá několik kapilár.
Nervosvalové ploténky jsou ve svalu obvykle lokalizovány v omezeném okrsku,
tzv. ploténkové zóně. V některých svalech jsou nervosvalové ploténky disperzně
rozptýleny. Sval je zásoben motoricky větví některého periferního nervu, jen zřídka jde
o více větví ze dvou periferních nervů. Část svalu zásobená jedním míšním segmentem
se

označuje

myotom.

Z

hlediska

segmentální

inervace

je

většina

svalů

plurisegmentálních, tj. α-motoneurony zásobující sval jsou uloženy ve více míšních
segmentech. (Bednařík a kol., 2001)

2.1.2. Morfologie kontrakce příčně pruhovaných svalů
Hlavním projevem mechanické funkce svalových vláken je jejich zkrácení – tah.
Ke kontrakci myofibril dochází na základě vzruchů přicházejících motorickými
nervovými vlákny. Pokusně lze vyvolat kontrakci i umělým elektrickým drážděním
nebo změnou osmotických poměrů v okolí vlákna. Konce motorických vláken se
podílejí na stavbě tzv. motorických plotének, na kterých se uvolňuje acetylcholin měnící
propustnost sarkolemy svalového vlákna pro Ca2+. Zvýšená propustnost membrány
vyvolá vstup Ca2+ iontů do sarkoplazmy, kde se váže na určitá místa aktinových
myofilament a aktivuje je. (Dylevský, 2007)
Výsledkem této aktivace je změna tvaru (konformace) molekuly aktinu a
uvolnění prostoru, do kterého se na několik setin sekundy zasouvají myozinové hlavy.
Vápník tak umožňuje dočasnou vazbu myozinových hlav na „citlivá“ místa aktinových
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molekul. Vápníkovou „pumpou“ jsou pak vápenaté ionty přečerpány zpět do
sarkoplazmatického retikula a vazba se přeruší.
Hlavy molekul myozinu „přiskakují“ k aktinovým vláknům nejspíše tak, že se
zároveň deformuje ohebná molekula krčku a ohnutí vyvolá nepatrný posun celé hlavy
po nepohyblivém aktinovém vláknu. Energie nutná k „přiskočení“ a deformaci myozinu
je získávána štěpením ATP na ADP (příslušné enzymy jsou přítomny na celém příčném
můstku a ATP dodávají mitochondrie svalového vlákna).
Spojení myozinu s aktinem vzniká přechodný komplex aktomyozinu, dovolující
jednosměrný posun myofilament, tj. zasunutí aktinových filament mezi filamenta
myozinu. Vzdálenost mezi Z-liniemi se tak zmenšuje a celá myofibrila se proto
zkracuje. Všechny myofibrily jednoho svalového vlákna se kontrahují současně.
Kontrakce končí tak, že se Ca2+ ionty vracejí zpět do trubic sarkoplazmatického
retikula a myozinová hlava „odskakuje“ od vazebního místa na aktinovém vláknu.
Sarkomera se prodlužuje a nastupuje relaxace svalového vlákna. (Dylevský, 2007)

Obr.

22

zapojování

Schéma
a

postupného

odpojování

hlav

myozinových molekul od aktinových
molekul. Převzato z: Rokyta, 2000
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2.1.3 Mechanismus elektrického podráždění svalu
Existují dva typy podráždění svalu: nepřímý, prostřednictvím nervu, který je
popsán výše, a přímý elektrickou stimulací, kdy se vyvolá umělá depolarizace svalu.
Při elektrickém dráždění kmenu periferního nervu (který téměř vždy sestává
jednak z vláken motorických, jednak z vláken senzorických) se vytvoří v místě
podráždění (pod elektrodou) vlna vzruchu, která se šíří z místa podráždění oběma
směry. Tato vzruchová vlna vyvolá odpověď ve svalu. Jestliže stimul sotva převyšuje
prahový potenciál, pak se ve smyslu zákona „vše nebo nic“ vyvolává synchronní záškub
motorických jednotek nejbližších k elektrodě. To jest tam, kde je proudová hustota
nejvyšší. Aby došlo k mechanické kontrakci u všech motorických jednotek, které jsou
nervem zásobovány, pak je zapotřebí mnohem intenzivnější (maximální) stimul.
(Svatoš, 1998)
Všechna aferentní vlákna přicházející ke svalovým vláknům jsou excitační, tj.
vyvolávají stah svalových vláken (neexistují žádná svalová vlákna, jejichž drážděním
by došlo k prodloužení svalu). Vyvíjená síla (při zkracování svalových vláken) je
závislá na kmitočtu stimulace. Při dráždění motorického nervu jediným nadprahovým
podnětem, po krátké latentní době (asi 100 ms) se jemu příslušná skupina svalových
vláken (motorická jednotka) kontrahuje a pak relaxuje. Při zvyšování intenzity podnětu
se kontrahuje stále více skupin svalových vláken, tj. stoupá výsledná síla vyvíjená
svalem. Při maximální stimulaci dochází ke kontrakci všech svalových vláken.
Užije-li se dvou podnětů, pak výsledná myografická křivka závisí na intervalu
mezi oběma podněty. Je-li interval mezi oběma podněty dostatečně dlouhý, pak se
vyvolají dvě izolovaná trhnutí. Při zkracování intervalu mezi oběma elektrickými
podněty závisí na tom, kdy působí druhý elektrický podnět. Jsou-li podněty aplikovány
rychle po sobě, pak odpověď svalu závisí nejen na jejich intenzitě, ale také na frekvenci
podnětů. Při pomalých podnětech je odpověď svalu roztřesená, neboť nedochází k
mechanickému splývání jednotlivých kontrakcí (částečný a úplný tetanus). (Svatoš,
1998)
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Obr. 23 Odpovědi svalu na zvyšování
intenzity elektrické stimulace. Převzato z:
Palastanga a kol., 2006

3 KINEZIOLOGICKÉ PODKLADY
Při elektrické stimulaci n. tibialis se aktivují plantární flexory nohy, které jsou
tak nuceny uvést do pohybu hlezenní kloub. Zaměřím se na horní hlezenní kloub,
protože právě převážně v něm probíhá plantární a dorzální flexe nohy. Na tomto místě
uvedu některé informace o struktuře a pohybu art. talocruralis.

3.1 Art. talocruralis
Hlezenní kloub je kloubem kladkovým, ve kterém se spojují obě bércové kosti
tvořící jamku kloubu s hlavicí reprezentovanou kladkou hlezenní kosti.

Obr. 24 Kontakt kostí v pravém hlezenním kloubu, pohled
zezadu. Převzato z: Palastanga a kol., 2006

Pouzdro je zesíleno systémem postranních vazů:
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 Vnitřní postranní vaz, lig. deltoideum (lig. collaterale mediale) je silný, zhruba
trojúhelníkovitý vaz pevně srůstající s kloubním pouzdrem. Vaz má čtyři pruhy, které
společně začínají na vnitřním kotníku, odkud se rozbíhají na bok os naviculare, krček
talu, na patní kost a na zadní výběžek hlezenní kosti. Při pohybu v talokrurálním kloubu
se v každé fázi pohybu napíná vždy některá část vazu a stabilizuje tak správné postavení
pohybujících se kostí.
 Zevní postranní vaz, lig. collaterale laterale má také přibližně trojúhelníkovitý tvar s
vrcholem na zevním kotníku. Zevní vaz nesrůstá s kloubním pouzdrem a dělí se pouze
na tři samostatnější pruhy. (Dylevský a kol., 2001)

Obr. 25 Ligamenta hlezenního kloubu,
laterální a mediální pohled. Převzato z:
Palastanga a kol., 2006

3.1.1 Funkce art. talocruralis
Pohyby v horním hlezenním kloubu se dějí kolem příčné osy kladky ve smyslu:
A) plantární flexe v rozsahu 35-40 stupňů a
B) dorzální flexe v rozsahu asi 20 stupňů.
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Pohyb v talokrurálním kloubu není „čistý“. Je to dáno tvarem kloubních ploch,
že při plantární flexi dochází zároveň k inverzi nohy a při dorzální flexi k everzi. Každý
pohyb v hlezenním kloubu je také provázen rotací fibuly. Při plantární flexi je fibula
tažena vpřed, při dorzální flexi se fibula posunuje dozadu a nahoru. Mění se přitom i
šířka vidlice bércových kostí. (Dylevský a kol., 2001)

3.1.1.1 Plantární flexe
Plantární flexi v horním hlezenním kloubu provádí m. triceps surae. Pomocnými
svaly jsou m. tibialis posterior, m. flexor digitorum, m. flexor hallucis longus a m.
peroneus longus et brevis. Neutralizačními svaly jsou všechny bércové svaly rušící
supinační a pronační vlivy kloubu. (Dylevský a kol., 2001)

3.1.1.1.1 M. triceps surae a m. soleus
M. triceps surae má tři hlavní složky. Povrchovou složkou je m. gastrocnemius s
dvěma hlavami – caput mediale a caput laterale. Obě hlavy začínají na horních okrajích
obou kondylů femuru. Vytvářejí bříška patrná na reliéfu lýtka (vnitřní bříško dosahuje
distálněji). Obě hlavy distálně přecházejí v mohutnou šlachu – tendo calcaneus (tendo
Achillis), upnutou na tuber calcanei.
Třetí, hluboká složka m. triceps surae je m. soleus. M. soleus začíná na hlavici
fibuly a linea musculi solei tibie, oba začátky jsou spojeny šlašitým začátkem. Mohutné
svalové bříško m. soleus se připojuje do Achillovy šlachy.
Celý m. triceps surae se upíná Achillovou šlachou na tuber calcanei (až na dolní
konec zadní plochy tuber). Mezi šlachou a tuber je vždy bursa tendinis calcanei a v
podkoží na tuber je bursa subcutanea calcanea. Mezi Achillovou šlachou a šlachami
svalů hluboké vrstvy je nad patní kostí prostor vyplněný řídkým vazivem, zvenčí
hmatný jako vkleslina.
M. triceps surae je inervován z n. tibialis. Kořenová inervace je z L5-S3. (Čihák,
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2001)

A) Funkce m. triceps surae
Funkcí svalu jako celku je plantární flexe nohy. M. gastrocnemius se účastní pomocné
flexe kolena, protože jeho dvě hlavy začínají na stehenní kosti. M. triceps surae zdvihá
tělo při chůzi, brání přepadnutí těla dopředu a udržuje správnou pozici bérce vůči noze
(posturální sval). Obě hlavy m. gastrocnemius ohraničují fossa poplitea (zákolenní
jámu) na jejím dolním okraji. Jestliže se při předklonu příliš natáhne, nutí stehno k
pokleku nebo zvedá patu a nutí k vykročení. Spolupůsobí i při supinaci nohy
(zvednutím vnitřního okraje), a tak udržuje podélnou klenbu. Je hlavním svalem při
odvíjení nohy a při propulzi při chůzi.
Sval musí při chůzi vyvinout větší sílu, než je váha těla (až o 20 %), protože
pracuje proti směru tíže (váha těla při pohybu proti tíži vzrůstá úměrně s rychlostí
pohybu). Proto jeho normální funkci nelze vyšetřit s maximálním odporem rukou, ale
poskokem na špičce tak, aby pata nedopadala na podložku. Při stání jsou oba mm.
gastrocnemii v klidu, ale m. soleus vykazuje stále určitou základní posturální aktivitu,
takže je zatěžován i tonicky proti fázické zátěži mm. gastrocnemii. Sval má značnou
tendenci ke vzniku zkrácení (pro stálou posturální zátěž soleu, který vyvažuje sklon
tibie). Jestliže dojde k oslabení svalů na přední straně bérce, dojde vždy ke zkrácení m.
triceps. surae a důsledkem toho vzniká deformita nohy typu pes calcaneus. (Véle, 2006)

B) Funkce m. soleus
Jedná se o široký sval, obvykle zakrytý m. gastrocnemius. M. soleus je čistým
plantárním flexorem. V rámci m. triceps surae je m. soleus spíše statickou složkou
celého svalu. M. triceps surae je na dolní končetině svalem s nejhorším cévním
zásobením – cirkulační poruchy jej proto snadno funkčně znehodnocují. (Dylevský a
kol., 2001)
M. soleus spojuje tibii a fibulu s tuber calcanei a provádí plantární flexi nohy.
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Jednokloubový m. soleus kompenzuje v klidu mírný sklon tibie dopředu a při chůzi
odvíjí nohu. Ve stoji na celé plantě s mírně pokrčeným kolenem extenduje nožní i
kolenní kloub současně, jestliže pánev může uhnout nahoru. Není-li to možné, potom
extenduje nožní kloub a flektuje kolenní kloub. Jestliže vsedě s nohou opřenou o
podložku se aktivuje m. soleus, zvedá se pata, flektuje se koleno i kyčel současně.
(Véle, 2006)

Obr. 26 M. triceps surae, mm.
gastrocnemii, m. soleus a hluboká
vrstva

plantárních

flexorů.

Převzato z: Palastanga a kol., 2006

3.1.1.2 Dorzální flexe
Dorzální flexi v horním hlezenním kloubu provádí m. tibialis anterior.
Pomocnými svaly jsou m. tibialis posterior, m. flexor digitorum longus, m. flexor
hallucis longus a mm. peronei. Pohyb stabilizují svaly fixující kolenní a kyčelní kloub.
Neutralizačními svaly jsou ostatní bércové svaly rušící supinaci a pronaci v kloubu.
(Dylevský a kol., 2001)
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3.1.1.1.2 M. tibialis anterior
Přední sval holenní sestupuje před vnitřním kotníkem pod retinaculum
musculorum extensorum k vnitřnímu okraji nohy a kolem něho pod plantu.
Začíná na proximálních dvou třetinách laterální plochy tibie a přilehlá část
membrána interossea. Upíná se na plantární os cuneiforme mediale a bazi 1. metatarzu.
Při úponu šlachy bývá mezi ní a skeletním podkladem malá bursa subtendinea musculi
tibialis anterioris.
Hlavní funkcí m. tibialis anterior je dorzální flexe (extenze) nohy a dále vytáčení
tibiálního okraje nohy vzhůru – supinace nohy. Účastní se také inverze nohy a udržuje
podélnou klenbu nohy. Při klidném stoji není sval obvykle aktivován. Inervován je z n.
peroneus profundus, kořenová inervace z L4, příp. i L5. (Čihák, 2001)

Obr. 27 M. tibialis anterior. Převzato z: Palastanga
a kol., 2006
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4 H-REFLEX
4.1 Charakteristika H-reflexu
Jeden z průkopníků elektromyografie, Paul Hoffmann, popsal v m. triceps surae
(a to především v m. soleus) reflexní odpověď po elektrickém podráždění n. tibialis,
který tento sval zásobuje. (Trojan a kol., 2005)
Jde o reflexní odpověď zprostředkovanou monosynaptickým reflexním
obloukem tvořeným aferentními silně myelinizovanými senzitivními vlákny typu Ia a
míšními α-motoneurony. Slovo monosynaptický znamená, že axony senzitivních nervů
vedoucí informaci ze svalových vřetének tvoří přímou synapsi s motorickými neurony
bez přepojení na interneuronech. (Kaufmann a kol., 2001) H-reflex je vybavitelný v
klidu převážně v oblasti m. triceps surae (nejčastěji m. soleus) a m. flexor carpi radialis.
Při mírné aktivaci izometrickou kontrakcí cílového svalu lze H-reflex vybavit i z oblasti
antigravitačního svalstva (fyziologických extenzorů) i většiny fyziologických flexorů.
(Kadaňka a kol., 1994)
U H-reflexu hodnotíme několik parametrů: přítomnost H-reflexu, latenci,
amplitudu, mezistranovou diferenci a srovnáváme s tabulkovými normami. H-reflex je
abnormní u pacientů s poruchami nervového systému (Parkinsonova nemoc, dystonie),
svalovými poruchami, ale i endokrinními (onemocnění štítné žlázy). (Rektor a kol.,
2003)
Reflexní dráhu H-reflexu z m. soleus tvoří převážně míšní kořeny S1,
představuje tak elektrický analogon reflexu Achilovy šlachy. H-reflex se typicky vybaví
stimulem submaximální intenzity a při supramaximální intenzitě stimulu mizí. Latence
H-reflexu se při zvyšování intenzity nemění. Maximální amplituda H-reflexu obvykle
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přesahuje 50 % maximální amplitudy M vlny. (Kadaňka a kol., 1994)

4.2 H-reflex versus reflex myotatický
V m. triceps surae lze velmi dobře vybavit reflex myotatický a je nepochybné, že
při dráždění nervového kmene vyvoláme podráždění především nervových vláken Ia,
která vycházejí z primárních zakončení svalových vřetének. Proto lze předpokládat, že
reflexní oblouk H-reflexu probíhá po stejných synapsích jako reflex myotatický.
H-reflex představuje velmi užitečný nástroj pro neurofyziologický výzkum u
člověka. Pokud je stimulační elektroda dobře připevněna, je reflexní odpověď závislá
především na stupni podráždění (tedy délce a intenzitě stimulačního impulzu). Naproti
tomu při mechanickém vybavování napínacího reflexu je mnohem obtížnější zajistit
stejnou sílu poklepu, navíc odpověď závisí na napětí vláken uvnitř vřeténka (γinervaci). Amplitudy H-reflexu a napínacího reflexu mohou mít stejné profily, ale
mohou se lišit v rozsahu facilitace a deprese. (Capaday, Stein, 1986) Je však třeba si
uvědomit, že amplituda H-reflexu se může měnit vlivem jiných podnětů, třeba podle
fáze dechu, polohy hlavy atd. H-reflex je méně závislý na periferních efektech
fusimotorického systému na svalová vřeténka, proto poskytuje lepší měření synaptické
výkonnosti mezi výkonnými svaly a α-motoneurony. Díky tomu můžeme využít Hreflex jako měřítko změn dráždivosti motoneuronu působením různých vlivů uvnitř
CNS. (Trojan a kol., 2005)
H-reflex má však ve srovnání s napínacím reflexem mnohé odlišnosti. U
zdravého člověka v klidu lze tento reflex vybavit pouze v m. triceps surae, nikoli v
jiných svalech, u nichž bývají výbavné napínací reflexy. A dokonce ani v m. triceps
surae není reflexní odpověď stejně výbavná ve všech jeho částech: spolehlivě ji
vybavíme v hluboce uložené jednokloubové hlavě (m. soleus), podstatně hůře ve dvou
povrchových, dvoukloubových hlavách (mm. gastrocnemii). M. soleus je totiž ze všech
svalů těla nejvíce posturální, tedy určený k udržování polohy.
Zajímavý jev pozorujeme na EMG, pokud vyvoláme H-reflex v m. soleus
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postupně se zvyšující intenzitou elektrické stimulace. Nejprve vybavíme reflexní
odpověď (H vlnu) se zpožděním obvykle 30-35 ms. Tento časový interval odpovídá
šíření vzruchu aferentním nervem do míchy a pak od míchy eferentní dráhou do svalu.
(Svatoš, 1998)
Při zvyšování intenzity dráždění se H vlna stále zvyšuje a začne se také
objevovat M vlna (odpověď na přímou stimulaci motorických nervových vláken) o nižší
latenci. Motorická nervová vlákna jsou totiž tenčí nežli vlákna senzorická jdoucí do
svalového vřeténka. Tenčí vlákna mají vyšší práh dráždivosti, a proto k jejich
podráždění při nízké intenzitě elektrického proudu nedochází.
Při dalším zvyšování intenzity se stane M vlna vyšší než H vlna a ta se postupně
začne snižovat. Nakonec dosáhne M vlna maxima a H vlna zcela vymizí.
Snižování až vymizení H reflexu při zvyšování intenzity podráždění je
způsobeno tím, že podráždění motorických nervových vláken způsobí vedení vzruchu
nejen ke svalu, ale také antidromně, tedy k motoneuronům. Tím se zablokují vzruchy,
které přicházejí ke svalovým vláknům
po reflexním oblouku. (Trojan a kol.,
2005)

Obr. 28 Výbavnost H-reflexu a M vlny při
zvyšující se intenzitě stimulace. Horní obrázek
znázorňuje EMG m. soleus. Převzato z: Trojan
a kol., 2005.
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4.3 H-reflex m. soleus při různých typech pohybové aktivity
Ohledně problematiky H-reflexu bylo provedeno mnoho experimentů, které jsou
publikovány zejména zahraničními autory. Pro pochopení nyní představím nejčastěji
řešené otázky týkající se H-reflexu. Jedná se hlavně o sledování jeho modulace při
přirozených a dále i při méně přirozených komplexních pohybech.
Je nutné vzít v úvahu fakt, že ačkoli se autoři téměř shodují v jednotlivých
výsledcích svých měření, sami mezi nimi připouštějí drobné odlišnosti a v diskuzích se
někdy dokonce rozcházejí v názorech na danou problematiku.

4.3.1 Modulace H-reflexu a EMG aktivita m. soleus při chůzi
Capaday and Stein (1986) zkoumali změny H-reflexu v různých fázích
krokového cyklu a porovnávali ho s H-reflexem vybavovaným ve stoji. Krokový cyklus
byl z metodologického důvodu rozdělen na 16 fází. Probandi měli na patě připevněný
spínač, díky kterému bylo zajištěno přesný odhad fáze kroku.
Amplituda H-reflexu se v průběhu chůze velmi měnila a svého vrcholu
dosahovala v pozdní stojné fázi (Capaday, Stein, 1987). Autoři dále zjistili i úzkou
souvislost s amplitudou EMG aktivity m. soleus. H-reflex byl výbavný pouze při
aktivitě m. soleus a nevýbavný při aktivitě jeho přirozeného antagonisty, m. tibialis
anterior, když je m. soleus inaktivní.
EMG aktivita m. soleus obvykle začíná před okamžikem kontaktu paty s
podložkou, je zvýšena během stojné fáze a prudce klesá před odrazem prstců ze země.
Změny EMG aktivity m. tibialis anterior jsou přesně v opozici k EMG aktivitě m.
soleus a sestávají ze dvou salv. První je asociovaná s dorzální flexí hlezna, která probíhá
v pozdní části švihové fáze a druhá, delší, začíná přibližně v době kontaktu paty s
podložkou a končí v okamžiku, kdy se dostává celá plocha chodidla na podložku. Fáze
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kontaktu paty s podložkou je tedy doprovázená vzájemnou kokontrakcí obou
antagonistických svalů.

4.3.2 Modulace H-reflexu ve stoji v porovnání s chůzí
Při posuzování amplitudy H-reflexu pouze ve stoji zjišťujeme, že amplituda Hreflexu dosahuje větších hodnot než při chůzi. Vybavitelnost většího H-reflexu ve stoji
je zřejmě způsobena kontrolou pozice těla potřebnou k udržení stabilní postury. Tomu
nasvědčuje i velká amplituda H-reflexu během stojné fáze krokového cyklu, protože tím
pomáhá při udržení vzpřímené pozice těla proti gravitaci. A H-reflex je naopak nejmenší
během švihové fáze kroku, když se chodidlo dostává do dorzální flexe.
Z výše uvedeného vyplývá, že pokud je amplituda H-reflexu závislá na formě
pohybu a pokud vždy úzce nesouvisí s EMG aktivitou svalů snímanou při daných
pohybech, mohou být tyto výsledky důkazem pro teorii, že velká změna H-reflexu
během chůze není pouhým důsledkem úrovně excitace α-motoneuronů, ale může být
modulována i centrálními mechanismy nezávisle na úrovni motoneuronové aktivity.
(Capaday, Stein, 1986)

4.3.3 Modulace H-reflexu při chůzi a při běhu
Jak jsem již popsala výše, H-reflex je při chůzi silně modulován, ale nabízí se
otázka, zda je amplituda H-reflexu rozdílná při chůzi a běhu, pokud jsou dané motorické
úlohy vykonávány při stejné rychlosti. Tuto otázku řešili např. Avela a kol. (2004),
Edamura a kol. (1991) a Capaday a Stein (1987), všichni došli ke stejným závěrům.
Při běhu je vrchol EMG aktivity m. soleus větší než při chůzi, ale maximum
amplitudy H-reflexu není nikdy větší než při chůzi. H-reflex je signifikantně menší při
běhu než při chůzi. Autoři opět uvažují nad vlivem centrálních struktur a své studie
uzavírají konstatováním, že rozdílnost H-reflexu v těchto dvou motorických úlohách je
důkazem faktu, že velikost H-reflexu není jen pasivním důsledkem excitační úrovně αmotoneuronů, jak poukazuje EMG, ale je ovlivňována i centrálními vlivy.
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4.3.4 Modulace H-reflexu po absolvování maratonu a ultramaratonu
Millet a kol. (2002, 2002) zjišťovali změnu H-reflexu po absolvování maratonu
(cca 42 km) a ultramaratonu (65 km). Pro upřesnění – jednotlivé typy maratonu
absolvovali různí běžci. Jedná se o velmi náročné motorické úlohy, které nejsou zdaleka
tak prozkoumané jako lehčí aktivity a jejich vliv na modulaci H-reflexu.
Po absolvování obou typů maratonu se signifikantně snížila MCV a dále byla
pozorována kratší kontrakce, rychlejší poměr vyvinutí síly, žádné změny v M vlně a
poloviční relaxační čas.

4.3.5 Modulace H-reflexu při chůzi pozpátku
Při normální chůzi vpřed byla zjištěna korelace amplitudy H-reflexu s EMG
aktivitou m. soleus a m. tibialis anterior ve smyslu reciproční inervace. Proto bychom se
mohli přirozeně domnívat, že při chůzi pozpátku tomu nebude jinak. Schneider a kol.
(2000, 2003), Ung a kol. (2005) však tento předpoklad vyvrátili.
Modulace H-reflexu se při chůzi pozpátku velmi liší od modulace při chůzi
vpřed. H-reflex se objevuje mimo fázi EMG aktivity m. soleus a vrchol H-reflexu
nastává až po okamžiku, kdy se objevuje vrchol EMG aktivity m. soleus, téměř ve fázi
kontaktu prstců s podložkou. Poté se H-reflex snižuje současně se zvyšováním aktivity
m. tibialis anterior ve střední švihové fázi a dosahuje svého minima přibližně při
maximu EMG aktivity m. tibialis anterior. Vrchol amplitudy H-reflexu ve stojné fázi se
příliš neliší od amplitudy H-reflexu ve stoji, přestože EMG aktivita m. soleus je ve stoji
mnohem větší. V kontrastu se změnami H-reflexu v průběhu tréninku nenastaly žádné
důležité změny v EMG aktivitě m. soleus ani m. tibialis anterior.
Na celé problematice je však více než samotná změna předpokládané modulace
H-reflexu zajímavější zjištění, že pokud se probandi při chůzi pozpátku mohli držet
nějaké opory, H-reflexu se okamžitě vrátil charakter reciproční inervace. Autoři proto
chtěli vědět, zda se modulace H-reflexu nějakým způsobem změní, pokud probandi
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budou 10 dnů trénovat denně chůzi pozpátku alespoň 15 min.
U netrénovaných osob, jak jsem uvedla výše, začíná H-reflex nečekaně růst na
začátku švihové fáze, když už není patrna EMG aktivita m. soleus a stále přetrvává
aktivita m. tibialis anterior. Porovnání netrénovaných a trénovaných osob po 10 dnech
ukázalo, že vrchol amplitudy H-reflexu ve stojné fázi zůstává konstantní u trénovaných
i netrénovaných osob. Stejně tak hodnota EMG aktivity m. soleus. Situace se však úplně
mění ve švihové fázi – vzrůst amplitudy H-reflexu na začátku švihové fáze se posunul
až na začátek EMG aktivity m. soleus a zároveň došlo k výraznému poklesu jeho
amplitudy. Tento pozoruhodný pokles během tréninku nastává navzdory faktu, že se
background aktivita m. soleus zvýšila v době vrcholu amplitudy H-reflexu. Po 10denním tréninku chůze pozpátku se probandi také cítili mnohem jistěji. Když ale
trénované osoby při této motorické úloze měli zavřít oči, modulace amplitudy H-reflexu
se okamžitě vrátila zpět, jak tomu bylo u netrénovaných osob.
Autoři svá zjištění vysvětlují myšlenkou na existenci motorického programu,
který zahrnuje alespoň dva separátní, ale nikoli nevyhnutelně nezávislé procesy. Jeden
zahrnuje kontrolu svalů při motorickém výstupu a druhý kontrolu spinálních reflexů.
Domnívají se, že když se chodidlo dotkne země, je CNS dynamika těla známa a
okamžitě podléhá její kontrole.

4.3.6 Vliv pohybů kloubů dolní končetiny na modulaci H-reflexu
Schneider a kol. (2000) reagují na tvrzení Brooke a kol. (1995), že pasivní
pohyby v kyčelním a zejména v kolením kloubu působí jako silný inhibiční prvek, který
má za následek snížení základní hranice pro vybavení H-reflexu ve švihové fázi chůze
(flexí kolene). Proto ve své studii kromě jiného měřili výbavnost H-reflexu při chůzi s
jednou dolní končetinou v extenzi v kolenním kloubu udržovanou rigidní ortézou. Podle
výsledků zjistili, že modulace H-reflexu při této motorické úloze se téměř nelišila od
normální chůze.
Chůze s kolenem v plné extenzi tedy nevykazovala žádné odchylky od normální
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chůze, proto zkusili totéž s kolenem ve flexi. Opět dospěli ke stejnému závěru, tedy že
amplituda koreluje pouze a jedině s EMG aktivitou m. soleus a m. tibialis anterior, jak
jsem uvedla výše. Pokud tedy proband provedl tuto motorickou úlohu s aktivním m.
tibialis anterior, amplituda H-reflexu okamžitě téměř nebo úplně vymizela.

4.3.7 Vliv opakovaného a dlouhotrvajícího protahování m. triceps.
surae na modulaci H-reflexu
Vliv opakovaného a dlouhotrvajícího pasivního protahování (ODPP) m. triceps
surae na jeho senzitivitu podrobněji zkoumali Avela a kol. (1999). Zjistili zhoršení
svalové funkce m. triceps surae hned po skončení ODPP spolu se zhoršením reflexní
senzitivity v tomto svalu. V závěru vysvětlují snížení senzitivity myšlenkou, že
repetitivní protahování předpokládá změnu poddajnosti a/nebo tuhosti nejenom ve šlaše
a extrafuzálních vláknech svalu, ale také ve vláknech intrafuzálních. Tyto modifikace
mohou potom resultovat ve změny v odpovědích Ia aferentních nervových vláken
způsobených změnami v napětí receptorové části svalových vřeténkách.

4.3.8 Vliv změny typu elektrické stimulace na modulaci H-reflexu
Barrela a kol. (2007) se rozhodli jít na sledování změn H-reflexu trochu z jiného
konce. Místo různých motorických úloh při stejné frekvenci a intenzitě stimulace
změnili právě typ stimulace. Zvolili tedy tzv. frekvenční rytmický modulační systém
(FREMS), který je charakteristický pro použití transkutánních elektrických pulzů se
sekvenčně modulovanou frekvencí (1-39 Hz) a časovou šíří (10-40 μs) s konstantním
napětím – prahově senzitivním (150 V).
Zjistili, že amplitda H-reflexu se podstatně snížila (-50 %) během FREMS a
variace amplitudy H-reflexu byly ovlivněny variací časová šíře/frekvence v čase v
průběhu FREMS. Tyto výsledky potvrzují efektivní schopnost FREMS modulovat
amplitudu H-reflexu. Schopnost docílit velkých a předpokládaných změn amplit. HR
jednoduše modulací frekvence a trvání elektric. stimulace poskytuje novou možnost v
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ošetření nemocí charakterizovaných abnormalitami v motoneuronové excitabilitě.
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PRAKTICKÁ VÝCHODISKA
1 Elektromyografie (EMG)
Po druhé světové válce se stala součástí neurologického vyšetření přístrojová
metoda elektromyografie (EMG). Jde o záznam elektrických potenciálů z příčně
pruhovaných kosterních svalů. Mluvíme o elektromyografii analytické – analyzuje stav
jednoho svalu. (Trojan a kol., 2005) EMG se může snímat povrchovými elektrodami
umístěnými na kůži nad vyšetřovaným svalem, pak mluvíme o povrchové EMG, kterou
jsme použili v naší práci, anebo jehlovou elektrodou zavedenou do svalu, tedy jehlové
EMG.
EMG získaný povrchovými elektrodami vzhledem k jeho integrálnímu
charakteru umožňuje dobře registrovat začátek a konec aktivace svalů, uskutečňovat
hodnocení celkové úrovně aktivace a slouží ke zjišťování celé řady faktorů
souvisejících se zákonitostmi řízené aktivity.
Získaný elektromyogram představuje složitý interferenční obraz vytvořený
vzájemnou superpozicí potenciálů velkého počtu motorických jednotek, umístěných v
blízkosti plošné elektrody. Je nutné vhodně volit velikost plochy povrchu elektrod a
především jejich umístění na svalu tak, aby elektrická aktivita snímaná elektrodou dobře
vyjadřovala celkovou aktivitu všech motorických jednotek, jež jsou v daném okamžiku
ve svalu aktivní.
Poněvadž se svalová vlákna motorické jednotky zdaleka neaktivují synchronně,
ale k aktivacím dochází s časovým rozptylem kolem 5-10 ms, je trvání akčního
potenciálu normální motorické jednotky o něco delší (a má při tom i větší amplitudu)
než akční potenciál jednoho svalového vlákna. (Kadaňka a kol., 1994)

1.1 Artefakty a technické překážky provozu
Pod označením artefakt se v medicíně rozumí proces nebo jevy, které nemají
fyziologický původ ve vyšetřovaném orgánu (nejsou cílem vyšetřování). Obvykle se
dělí do dvou skupin: technické (fyzikální) artefakty a artefakty biologického původu.
A) Technické (fyzikální) artefakty:
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1) Elektrostatické potenciály – vznikají v důsledku nízké jakosti elektrod nebo
špatného kontaktu elektrod s kůží (např. není-li použita elektrovodivá pasta nebo není
pro daný případ vhodná).
Ke vzniku elektrostatických potenciálů též dochází při pohybu předmětů z
elektrostatických hmot (silikonové prádlo, hřeben,…) v blízkosti vstupních obvodů
extrémně citlivých zesilovačů nebo v blízkosti měřené osoby. Též mohou být
vyvolány biochemickými změnami v místě uložení elektrod, event. objemovými
procesy (v první řadě změnou prokrvení nebo změnou objemu kyslíku ve vyšetřované
oblasti).
2) Síťový brum – napětí síťového kmitočtu a jeho harmonické co??? (např. třetí
harmonické v blízkosti zářivek) jsou významnou příčinou snížené dynamiky zejména
tehdy, nejsou-li dodrženy zásady správného nulování a zemnění, event. je-li měřící
systém umístěn v blízkosti výkonového spotřebiče (rentgen, lednička,…). Podstatné
zlepšení dynamiky umožňuje zařazení číslicového filtru ve funkci zádrže 50 Hz
(event. násobek síťového kmitočtu).
3) Impulsní rušení – příčinou artefaktů tohoto typu je obvykle blízkost kolektoru
motorku (holící strojek a jiné), zapínání přístrojů napájených ze stejné energetické sítě
a konečně přepínání svodů.
4) Nedostatečné stínění magnetických polí.
5) Technologické vlivy elektrody – na kmitočtové vlastnosti signálu a jeho dynamiku
mají vliv tvar a rozměry elektrod (zejm. plocha jejich povrchu) a také druh materiálu.
6) Šum elektronických obvodů zařízení – dominantní je vliv vstupních obvodů
zesilovače. Kromě aktivních prvků (např. diody – odlišný charakter má napěťová
složka šumu od proudové složky šumu) je nutno uvažovat též šum neproměnných
odporů (vrstvové, drátové), šum proměnných odporů (má navíc proudový kontaktní
šum, který pochází z kontaktního přechodu mezi jezdcem a odporovou drahou).
(Svatoš, 1998)
B) Biologické artefakty
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1) Pohybové artefakty.
2) Biologické rytmy – zaujímají velmi široký obor, od milisekund do několika let. Lze je
pozorovat v jednotlivých buňkách, v celých organismech nebo v širokých populacích
(např. ovariální cyklus u žen velmi ovlivňuje biosignál).
3) Geofyzikální cykly – příliv, den a noc, fáze měsíce a roční období mají zejména vliv
na činnost mozku.
Je nutné vzít v úvahu, že jednotlivé rytmy s různými periodami mohou být
různým způsobem vzájemně svázané. (Svatoš, 1998)
Abychom zabránili působení rušivých faktorů, kterými mohou být magnetické či
elektrostatické rušení, je nutné situovat vyšetření v dostatečné vzdálenosti od těchto
rušivých zdrojů (magnetické rušení). Dále je účelné spojit kabely snímacích elektrod do
jednoho společného svazku (magnetické rušení) a zajistit co nejkratší spojení
vyšetřovaného se vstupem do zesilovače (radiofrekvenční, tj. elektromagnetické rušení).
Je nutné, aby byl vyšetřovaný spolehlivě uzemněn (zemnící elektroda dobře
zvlhčená fyziologickým roztokem) a snímací elektrody pevně umístěny ve vodivém
prostředí s minimalizovaným přechodovým odporem (elektrostatické rušení). Všechno
zemnění má být svedeno do jednoho bodu. Jedním z posledních prostředků, jak zabránit
tvrdošíjnému elektrostatickému rušení, je odpojit ze zásuvek všechny kabely, které
nejsou pro současné snímání nutné. (Stejskal, 1993)

1.2 Techniky vyšetření vedení periferními nervy
Ortodromní vedení: vyšetřujeme vedení ve směru, v jakém vyšetřovaná vlákna
vedou vzruch za fyziologických podmínek. Tedy u senzitivních vláken ve směru od
periferie k centru, při vyšetření motorických vláken od centra k periferii.
Antidromní vedení: opačná situace – testování vedení v protisměru fyziologicky
vedeného vzruchu.
Pro vyšetření vedení motorických vláken se používá ortodromní technika,
snímáme nad svalem. Pro vyšetření senzitivních vláken je častěji užívaná antidromní
technika. Její výhodou je, že odpovědi mají vyšší amplitudu a jsou lépe čitelné,
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nevýhodou (hlavně na horních končetinách), že jsou často kontaminovány přeneseným
sumačním motorickým akčním potenciálem převáděným objemovým vodičem ze
současně se kontrahujících svalů. V tomto případě je lepší vyšetřit ortodromní vedení,
kdy stimulována jsou jen senzitivní vlákna a snímáme nad smíšeným nervem.
V případě, kdy stimulujeme kmen smíšeného nervu (obsahuje motorická,
senzitivní i vegetativní vlákna) a snímáme podobným způsobem jako při vyšetření
vedení senzitivními vlákny, mluvíme o vyšetření vedení smíšeným nervem. (Dufek,
1995)

1.3 Stimulace
Evokovaná odpověď je reakcí nervového systému na stylizovaný kvantifikovaný
podnět. Podnět ovlivní činnost nervového systému buď v jeho koncové části (čidlo), kde
změní impulsní frekvenci vysílání klidové aktivity, nebo v transmisní části (periferní
nerv, mícha). Podněty, které jsou užívány v klinické neurofyziologii evokovaných
odpovědí, jsou stylizované v kvalitě (neobvyklé a nepřirozené) i v kvantitě (mají vždy
ostrý, náhlý začátek, zachovávají určenou intenzitu a kmitočet a mají krátké trvání).
Stimulovat lze elektrickými impulsy či magneticky. (Stejskal, 1993) Níže popíšu
stimulaci elektrickými impulsy, které jsme využili v naší studii.
Stimulace periferního nervu se děje pod záporně nabitým pólem stimulační
elektrody – katodou. Dochází k úniku kationtů z povrchu membrány nervového vlákna
a tím ke snížení klidového potenciálu. Je-li toto snížení dostatečně velké, je dosaženo
prahového potenciálu a vzniká akční potenciál. Pod kladně nabitým pólem – anodou –
dochází k opačnému ději – hyperpolarizaci membrány a někdy k tzv. anodálnímu bloku
vedení. (Dufek, 1995)
Forma podnětu může být popsána řadou parametrů, ale u všech je možné určit
časové charakteristiky, z nichž nejdůležitější je opakovací kmitočet. Opakování podnětu
je buď ve stále repetitivní frekvenci, nebo je seřízeno do náhodného sledu. Pro
neurofyziologické účely se spíše používají podněty se stálou opakovací frekvencí.
Stimulační frekvenci volíme podle doby trvání analyzované části odpovědi. Jestliže by
byly odpovědi evokovány pod limitem refrakterní periody, interferovaly by začátky
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příštích odpovědí s pozdními složkami předchozích odpovědí a byly by deformovány.
Čím kratší je významná část odpovědi, tím může být opakovací frekvence dráždění
vyšší. (Stejskal, 1993)
1.3.1 Stimulus
Z

fyziologického

pohledu

rozlišujeme

stimulus

podprahový,

prahový,

submaximální, maximální a supramaximální. Prahový stimulus je takový, který vyvolá
minimální sledovatelný akční potenciál. Odpovídá situaci, kdy je intenzita podnětu
dostatečná k vyvolání akčního potenciálu na několika málo axonech tvořících nerv.
Naprostá většina axonů má prahový potenciál vyšší a prahový stimulus nestačí k
vyvolání akčního potenciálu na nich.
Maximální stimulus je takový, který vyvolá akční potenciál o takové amplitudě,
která se již při dalším zvyšování intenzity stimulu nezvyšuje. Jsou tedy podrážděny
všechny axony periferního nervu. Podprahový stimulus nevyvolává žádnou sledovanou
odpověď. Stimulus o intenzitě mezi prahovým a maximálním, kdy dojde k podráždění
jen axonů s nízkým prahem dráždivosti, se nazývá submaximální. Stimulus o vyšší
intenzitě než maximální je označen jako supramaximální. V praxi se ve většině případů
používá supramaximální stimulace asi 20 % nad intenzitou maximálního stimulu.
(Dufek, 1995)
1.3.2 Praktické provádění stimulace
Stimulační elektrodu přikládáme podél průběhu nervu katodou ve směru
požadovaného šíření vzruchu obvykle směrem k aktivní záznamové elektrodě. Je
potřeba zajistit co nejnižší odpor povrchu kůže, aby došlo k průniku stimulačního
proudu do podkoží. Kůže musí být očištěna, odmaštěna, na povrchu suchá, ne ale
vysušená (zvyšuje se odpor). Kovové plochy povrchových elektrod potřeme trochou
gelu.
Mezi oběma póly stimulační elektrody musí být sucho. Jinak by vznikl
elektrický můstek – zkrat.
Délka trvání stimulu bývá obvykle 0,1-0,2 ms. Začínáme nízkou intenzitou
stimulu, kterou postupně po malých krocích (asi 5 mA) zvyšujeme až dosáhneme
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maximální stimulace. Dále zvýšíme intenzitu asi o 20 % a získaný záznam hodnotíme.
Nedosáhneme-li maximální odpovědi ani při maximální síle stimulu, prodloužíme jeho
trvání na 0,5 ms a pokračujeme stejným způsobem. (Dufek, 1995)
Při bipolární stimulaci jsou oba póly uloženy podél nervu, katoda vždy blíže
snímací elektrodě (k vyloučení anodálního bloku). Katodu je nutné zřetelně označit a
oba póly nezaměnit. U kompaktních povrchových stimulačních elektrod, používaných k
bipolární stimulaci, jsou oba póly 2-3 cm od sebe. Při monopolární stimulaci je katoda
uložena nad nervem, zatímco anoda (obvykle většího rozsahu) je v určité vzdálenosti od
nervu. (Kadaňka a kol., 1994)
Na monitoru se vykreslí stimulus jako tzv. stimulus artefakt. Je to vlna o velmi
krátkém trvání a obvykle vysoké amplitudě. (Dufek, 1995)
1.3.3 Stimulátor
Pro velkou část elektrofyziologických vyšetření je potřeba stimulátor, který je
synchronizován se zobrazovací jednotkou. Stimulátor produkuje pravoúhlý puls, u
něhož můžeme měnit polaritu trvání a amplitudu. Trvání pulsu je obvykle měnitelné v
rozsahu 50-1000 μs. Pulsy delší než 1 ms jsou již velmi bolestivé, a proto se neužívají.
Podráždění excitabilní tkáně je závislé na množství proudu, který protéká touto tkání.
Protože obvykle stimulační elektrody přikládáme na kůži, proud musí procházet
tkání, která může mít různý odpor a největší odpor je právě i na povrchu kůže. Tyto
rozdílné odpory způsobují, že i při stejném potenciálním rozdílu, stejném napětí, může
být procházející proud větší či menší. Proto je výhodné použít zařízení, které měří
přímo protékající proud a vyjadřuje velikost stimulačního pulsu v mA. Takovému
stimulátoru říkáme proudový stimulátor a je jím vybaven každý moderní přístroj.
(Keller, 1999)
1.3.4 Relaxace a informovanost vyšetřovaného
Relaxace je významná zejména při vyšetření vedení senzitivním či smíšeným
nervem. K dostatečné relaxaci přispěje i informovanost vyšetřovaného, nepoužívání
zbytečně vysoké intenzity stimulu (bolestivost), poloha těla (nejlépe vleže) a
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vyšetřované končetiny.
Před vyšetřením je nutné vyšetřovaného informovat o povaze následujícího
výkonu s poukazem na jeho neškodnost, ale i na možnou bolestivost. Před každou
aplikací stimulu na to upozornit, abychom zabránili zbytečnému úleku a tím se
vyvarovali zvyšování anxiety a pohybových artefaktů. Obecně je třeba vyšetření
provádět co nejšetrněji, používat co nejnižší stimulační intenzitu, která dává validní
výsledky, plán vyšetření by měl být před zahájením jasný a pak postupovat dostatečně
rychle, aby se výkon zbytečně neprodlužoval. (Kadaňka a kol., 1994)

1.4 Registrace
1.4.1 Snímací elektrody
Obvykle se používají povrchové elektrody se snímací plochou 0,5-1 cm2. Jsou
kovové, většinou stříbrné, a mají povrchovou úpravu z chloridu stříbrného. Připevňují
se na dobře očištěnou a odmaštěnou kůži vodivou pastou, která musí mít přiměřenou
konzistenci. Připevnění elektrod je třeba věnovat maximální péči. Pevnost kontaktu je
podstatná. Špatný kontakt je příčinou toho, že je impedance mezi kůží a elektrodou
vysoká, nastává zeslabení a rušení bioelektrického signálu.
Vzájemná vzdálenost obou členů snímací elektrody může být různá. Může činit
několik centimetrů i více než metr. Předpokládá-li se přibližně stejná aktivita obou
snímacích míst, přikládají se oba členy elektrody blízko sebe a snímání se nazývá
bipolární (diferenční). Předpokládá-li se významný rozdíl aktivit a oba členy jsou
vzájemně vzdáleny, anebo má-li několik členů zapojených na prvním vstupu jednoho
společného člena zapojeného na druhém vstupu, nazývá se snímání referenční. Člen na
druhém vstupu je referenční člen neboli referenční elektroda.
Systémy referenčního zapojení jsou vhodné pro přehledné topografické studie a
pro většinu klinické praxe. (Stejskal, 1993)

1.5 Vyhodnocovací digitální jednotka
Úkolem vyhodnocovací jednotky je zpracovat signál podle potřeby a připravit
pro zobrazení na monitoru. Tato jednotka zajišťuje digitalizaci, frekvenční korekci,
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zprůměrnění a rektifikaci a změření klíčových amplitud a časových údajů. Základem je
digitalizace signálu. Pomocí dalšího frekvenčního filtrování lze zdůraznit některé
charakteristiky signálu. Pokud je signál malé amplitudy a ztrácí se v biologickém šumu,
je třeba zprůměrnit více opakovaných přeběhů. Tím se zvýší čistota záznamu – zlepší se
poměr signálu a šumu. Je pravidlem, že tento poměr je závislý na odmocnině počtu
zprůměrněných záznamů.
signál/ šum = amplituda signálu/ amplituda šumu x √N
Jestliže sledujeme elektromyografickou křivku při volní aktivitě, dochází k
interferenci jednotlivých potenciálů. Integrál této křivky vyjařuje mohutnost elektrické
aktivity. Často je výhodné nejdříve všechny pozitivní (dolu směřující) výchylky
potenciálů přenést do negativity a integrování provést až u této rektifikované křivky.
(Keller, 1999)

1.5.1 Zesílení signálu
Signál generovaný periferními nervy a svaly má velmi nízkou amplitudu. Jde
řádově mili- a mikrovolty. Proto musí být zesílen a k tomu slouží předzesilovač a
zesilovač. Do předzesilovače vstupuje signál kabely, je obvykle 500násobně zesílen a
převáděn do zesilovače přístroje. Tady dojde k dalšímu zesílení 2 až 2000násobnému,
takže zesílení signálu dosahuje hodnot 1000x až 100000x. (Dufek, 1995)
K záznamu bioelektrické aktivity se všeobecně užívají předzesilovače s
diferenciálními vstupy. Jejich základní příznivou vlastností je, že zesilují výhradně
algebraickou diferenci – rozdíl napětí mezi oběma členy elektrody. Rušení jakéhokoli
původu tím, že má na obou členech elektrody stejnou polaritu, zesilováno není, naopak
se ruší. Podmínkou účinného zesílení signálu je výhodný poměr kontaktní a vstupní
impedance: kontaktní impedance kůže/snímací elektroda má být co nejnižší, zatímco
vstupní impedance zesilovače má být alespoň o tři řády vyšší, jelikož vysoký vstupní
odpor vyloučí z dalšího zpracování část arteficiálního šumu.
Zesílení stanovuje poměr velikosti výstupního signálu ke vstupnímu signálu.
Zesilovač vyhovující dnešním požadavkům umožňuje zesílit vstupní signál 1000krát až
500 000krát. (Stejskal, 1993)
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Zesilovač má při sběru signálu více funkcí. Jedná se o zesílení měřeného
signálu, potlačení nežádoucích signálů, stálost registrace, rejekční faktor a polarita
záznamu.
1.5.1.1 Zesílení měřeného signálu
Toto zesílení je vyjádřeno jako velikost napětí na dílek monitoru. Zesílení je
měnitelné v rozsahu obvykle od 0,5 μV na dílek do 10 mV na dílek. Maximální možné
zesílení u daného přístroje je pak v technických parametrech označováno jako citlivost
přístroje. (Keller, 1999)
1.5.1.2 Potlačení nežádoucích signálů, filtry
K potlačení nežádoucích signálů slouží filtry, kterými je zesilovač vybaven.
Žádný zesilovač není schopen zachytit všechny signály bez zkreslení. Při EMG
vyšetření se snažíme potlačit rušivé signály třeba i za tu cenu, že signál, který chceme
registrovat, bude částečně tvarově zkreslen. K tomuto účelu se využívají frekvenční
filtry, jejichž úkolem je omezit frekvenční rozsah přístroje jen na to pásmo, které
odpovídá frekvencí těm signálům, které chceme registrovat. (Keller, 1999)
Rozlišujeme horní filtr a dolní filtr. Frekvence vyšší než horní filtr a nižší než
dolní filtr jsou potlačeny a to tím více, čím je jejich odchylka vyšší. Frekvence mezi
horním a dolním filtrem jsou maximálně zesíleny.
V případě příliš vysokého horního filtru dojde k zmnožení vysokofrekvenčního
šumu v záznamu. Projeví se ztluštěním bazální linie – množství malých rychlých vln z
přístroje. Naopak příliš nízký horní filtr vede k vyhlazení záznamu, ostré vlny ztrácí
svou amplitudu, jejich hroty se zakulacují.
Pokud nastavíme příliš nízký dolní filtr, dojde k instabilitě bazální linie, tato
kolísá podle polarizace elektrod, např. v důsledku pocení pacienta. A je-li dolní filtr
příliš vysoký vede k záznamu tendencí změn vln – zaznamenává se první derivace
signálu, vykresleny jsou vlny plynulejší s nižší amplitudou.
Změny horního filtru se odráží ve strmosti náběhu a zaostření vzestupné části
záznamu a přítomnosti šumu na bazální linii. Změny dolního filtru se projeví na
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sestupné části křivky.
Zvláštním typem filtrů jsou tzv. notch filtry, které umožňují potlačit jen některou
frekvenci. Použití mají někdy při odstraňování síťové frekvence 50 Hz rušící záznam,
nevýhodou je současné potlačení odpovídající části spektra chtěného záznamu. (Dufek,
1995)
1.5.1.3 Stálost registrace
Ke spolehlivé registraci je důležitá také vstupní impedance zesilovače.
Bioelektrický potenciál, který chceme zachytit se v celém měřícím obvodě dělí podle
impedancí jednotlivých prvků, ze kterých se obvod skládá. Součástí obvodu je živá tkáň
často nehomogenní, snímací elektrody, přechod mezi elektrodami a tkání, vodiče a
elektronické součástky přístroje. Na tomto vstupním odporu je měřen potenciální rozdíl
neboli napětí zaznamenávaného signálu. Než se potenciální rozdíl dostane na vstup
přístroje, ztrácí postupně svou hodnotu na odporech zařazených v měřícím obvodu.
Nejvýznamnější je odpor mezi kožní elektrodou a tkání, který může být až několik
desítek kΩ.
Pokud by vstupní odpor byl stejné velikosti jako odpor každé elektrody, bylo by
naměřené napětí jen třetinou původní hodnoty a docházelo by tak k velkému zkreslení
snímaného signálu. Ještě větší problém je to, že odpor mezi elektrodou a kůží se může v
průběhu vyšetření významně měnit v závislosti na změně teploty, prokrvení, pocení,
vysychání gelu apod. Při změně odporu se pak bude měnit i poměr zkreslení na měřícím
přístroji. Z těchto důvodů je nutné, aby měl přístroj vstupní impedanci nejméně
tisícinásobně vyšší než jsou předpokládané odpory v měřícím obvodu. Chyby měření se
pak pohybují v rozmězí jedné tisíciny signálu a je tedy zanedbatelná. Proto mají vstupní
odpory zesilovačů hodnoty více než 107 Ω. Tato vysoká hodnota vstupní impedance
však vede k jiným problémům. Na přívodních vodičích se velmi snadno indukují různé
parazitní proudy z okolí, nejčastěji střídavý proud z rozvodné sítě, radiové vysílání
apod. Proto jsou kabely vedoucí k elektrodám stíněné a pokud možno co nejkratší, a
také proto je vstup zesilovače na pohyblivém rameni, abychom jej mohli přiblížit co
nejvíce k pacientovi. Nejčastější závadou při nekvalitním záznamu jsou poruchy na
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elektrodách a přívodních kabelech. (Keller, 1999)
1.5.1.4 Rejekční faktor
Pro EMG vyšetření používáme zesilovače s tzv. symetrickým vstupem. Znamená
to, že signál je z aktivní, tak referenční elektrody zesílen a výsledný rozdíl je pak dále
zpracováván a zobrazen. Jednodušší by bylo použít asymetrického vstupu, kdy se
zesiluje jen záznam z aktivní elektrody a reference je v tomto případě nulová hodnota
uzemnění. Při tomto jednodušším zapojení je však záznam nadměrně rušen jakýmikoli
artefakty, které jsou v dosahu elektrody. Při symetrickém (diferenciálním) zapojení jsou
artefakty v obou větvích a všechny signály se vzájemně odečítají. Artefakty, které jsou v
obou větvích, se odečtou, zatímco měřený signál, který je v blízkosti elektrod je odlišný
a přístroj rozdíl těchto signálů zachytí. (Keller, 1999)
1.5.1.5 Polarita záznamu
Zjistilo se, že akční potenciál lze změřit elektrodou umístěnou vně axonu, proti
vzdálené referenci. V tomto případě však extracelulární elektroda nezaznamenala
pozitivní výchylku, ale negativní, protože extracelulární pozitivita se v průběhu akčního
potenciálu mění na negativitu. Aby tvar akčního potenciálu byl při každém měření
stejný a srovnatelný, došlo k obyčeji, že při intracelulárním snímání se negativita
zobrazuje směrem dolů a při extracelulárním směrem nahoru. Proto v praktické
elektrofyziologii směřuje negativní výchylka vždy nahoru. (Keller, 1999)
1.5.2 Zprůměrnění
Evokované odpovědi jsou diskrétní změny elektrické aktivity nervového
systému vzbuzené kvantifikovaným stylizovaným podnětem. Bez počítačového
zpracování nejsou evokované odpovědi zřetelné. Mnohočetným vybavením stejného
podnětu a registrací mnoha odpovědí je možno pomocí počítače se zprůměrňovacím
programem extrahovat evokované odpovědi z náhodné EMG aktivity.
Potřebná četnost podnětů je přímo úměrná amplitudě náhodné EMG aktivity a
nepřímo úměrná amplitudě evokované odpovědi. Jednoduše, čím větší je evokovaná
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odpověď a čím menší je její rušení vnějšími a vnitřními vlivy, tím menší počet
zprůměrněných přeběhů je nutný.
Podobně jako je podmínkou úspěšné funkce předzesilovače, aby snímací
elektroda měla nízkou impedanci vzhledem ke vstupu do předzesilovače, tak je
podmínkou úspěšné činnosti zprůměrňovače, aby výstupní impedance zesilovače byla
nízká vzhledem ke vstupní impedanci zprůměrňovače. (Stejskal, 1993)

1.6 Interfacing a další manipulace s daty
Výraz interfacing znamená zařízení, které umožňuje operativní přenos dat k
dalšímu zpracování – v našem případě komunikaci zesilovače nebo zprůměrňovače s
počítačem. Pod pojmem interface si představujeme jak přístroj (hardware), tak
programy (software). Interface umožňuje periferní připojení dalších systémů. (Stejskal,
1993)
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3 Vlastní měření
3.1 Výzkumné metody
Pro snímání evokovaných elektrických potenciálů jsme použili EMG. Stimulátor
s konstantní napěťovým výstupem generoval monofázické pravoúhlé pulzy o délce
trvání 0,6 ms. Stimulaci jsme spouštěli ručně každých cca 5 s. Snímali jsme
povrchovými elektrodami bipolární technikou. Pro snímání byl použit bateriový
zesilovač vlastní výroby, který jsme nastavili na tyto hodnoty: dolní filtr 20 Hz, horní
filtr 350 Hz, zesílení 1000x. Data byla digitalizována pomocí 16-bitového A/D
převodníkového systému Power 1405 CED vzorkovací frekvencí 2000 kHz a
zaznamenán programem Spike2.
K vyhodnocení pohybu hlezenního kloubu v prostoru a poté výpočtu síly
plantárních flexorů působící proti závaží jsme použili systém Qualysis.
O průběhu vlastního měření byl zpracován písemný protokol.

3.2 Analýza dat
Data získaná EMG měřením byla zaznamenána programem Spike2.
H-reflex má typicky trifázický tvar a iniciální pozitivní deflexí. Základním
parametrem je latence (silent perioda) H-reflexu. Absolutní hodnota časového zpoždění
evokovaného motorického akčního potenciálu oproti stimulu je pochopitelně úměrná
jednak vzdálenosti mezi stimulační elektrodou a místem snímací elektrody, jednak
rychlostí šíření vzruchu po nervovém vláknu v této oblasti. (Svatoš, 1998)
Kromě absolutní latence je citlivým parametrem rovněž jejich pravolevý rozdíl.
Latence H-reflexu významně koreluje s tělesnou výškou (nebo s délkou dolních
končetin), méně i s věkem.
Dalším cenným parametrem je maximální amplituda H-reflexu, udávaná obvykle
jako podíl amplitudy H-reflexu k amplitudě M vlny v procentech. Lze ji měřit mezi
prvním pozitivním a následným negativním vrcholem. Amplituda je pravděpodobně
stejně citlivým parametrem v detekci periferních neuropatií jako latence. Zejména je
však používána ke studiu dráždivosti spinálních motoneuronů. (Kadaňka a kol., 1994)
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Postup vlastní analýzy dat byl následující:
A) Analýza aplitudy H-reflexu a M vln
Jednotlivé vlny jsme zvětšili a pomocí dvou vertikálních kurzorů – 1. na začátku
stimulace (3. řádek) a 2. ve vrcholu amplitudy požadované vlny (5. řádek), jsme zjistili
časové zpoždění dané odpovědi. Poté jsme z druhého vertikálního kurzoru zjistili Yhodnoty amplitudy, tedy její velikost.
B) Analýza background EMG pro jednotlivé probandy
Nejdříve jsme vybrali vhodný úsek MCV (4. řádek), který jsme stanovili jako
100% hodnotu background EMG. Následoval výběr nejideálnějších úseků u
jednotlivých fází zatížení, z tohoto úseku se pomocí vertikálních kurzorů zjistila
průměrná Y-hodnota a tu jsme přepočetli na procentuální hodnotu vůči odpovídající
MCV.
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Obr. 29 Ukázka velmi zmenšeného obrazu programu Spike2. Vložila jsem do něj 4 vertikální kurzory,
které odpovídají začátkům série stimulů (u tohoto probanda konkrétně 15 stimulů; 5. řádek) u
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jednotlivých hmotností zatížení v pořadí 0 kg, 3,5 kg, 2 kg a 0,5 kg.
V prvním řádku probíhá sekvence jednotlivých nahrávek v čase systémem Qualysis (černé)
V druhém řádku je znázorněna vyvinutá síla plantárních flexorů v čase
Ve třetím řádku jsou zachyceny jednotlivé stimulace v čase
Ve čtvrtém řádku EMG 2 v čase, ze kterého jsme hodnotili background EMG pro jednotlivé hmotnosti
zatížení
V pátém řádku EMG 1 v čase, ze kterého jsme analyzovali hodnoty H-reflexů a M vln pro jednotlivé
hmotnosti zatížení

3.3 Statistická analýza dosažených výsledků
Výsledky jsme analyzovali v programu Sigmaplot. Data v jednotlivých fázích
byla porovnána pomocí testu one-way ANOVA pro opakovaná měření (analýza rozptylu
pro opakovaná měření).
Z výsledných hodnot byly poté zpracovány odpovídající grafy, které jsou
uvedeny v kapitole „Výsledky“.

3.4 Charakteristika výběrového souboru
Studie se zúčastnilo celkem osm dobrovolníků, z toho čtyři byly ženy a čtyři
muži. Všichni podepsali informovaný souhlas, v němž byli seznámeni s účelem,
postupem studie a faktem, že jejich účast je zcela anonymní a dobrovolná a že při
odstoupení z jakéhokoli důvodu pro ně neplynou žádné následky. Tato studie byla
schválena Etickou komisí UK FTVS pod jednacím číslem 0002/2008 v lednu 2008.
Věková hranice se pohybovala v průměru okolo 22,25 let (21 až 25 let).
Průměrné BMI bylo na hranici normální váhy, tedy 22,2. Dobrovolníci jsou rekreační
sportovci, nemají žádné zdravotní komplikace, které by mohly ovlivnit výsledky této
studie, např. cévní, nervové, svalové či endokrinní poruchy a nikdy se neúčastnili
podobného experimentu.

3.5 Průběh měření
3.5.1 Příprava dobrovolníků na měření
Před samotným měřením bylo nutné místa pro umístění elektrod důkladně
odmastit a oholit, abychom co nejvíce snížili kožní odpor. Na odmaštění jsme použili
lihobenzín (ethanol + 2% benzín). Zároveň jsme účastníky předem upozornili, aby před
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měřením nepoužívali tělová mléka ani jinou zvláčňující kosmetiku.
3.5.2 Umístění elektrod
Zemnící měděnou elektrodu jsme pečlivě zvlhčili sodium chloridem a připevnili
jejím omotáním kolem obvodu pravé DK těsně nad patelou. Poté jsme vyhledali
vhodnou pozici pro stimulační kovovou elektrodu v horní části popliteální jamky nad
průběhem nervus tibialis a zabezpečili ji upevněním adhezivními páskami (Omnipor),
aby během měření nedošlo k nechtěnému posunu. Před stimulací je nutné použít
speciální gel (ECG cream), aby se zvýšila kontaktní zóna.
Snímací samolepící povrchové Ag/AgCl elektrody (Ambu Blue Sensor NF) jsou
uloženy na m. soleus 2 cm distálně od úponu m. gastrocnemius na Achillovu šlachu,
referenční na Achilově šlaše.
3.5.3 Vlastní měření
Po příchodu si každý krátce odpočinul, abychom se vyhnuli nežádoucí únavě,
protože H-reflex se mění, pokud není m. soleus plně relaxovaný (Verrier, 1985). Během
odpočinku jsme všechny pečlivě seznámili s postupem měření. Každý dobrovolník ležel
při měření na břiše s dolními končetinami přečnívajícími přes okraj stolu asi v dolní
třetině délky jejich bérce. Vždy na pravé chodidlo jsme jim připevnili jednoduchou
mechaniku sloužící k upevnění lanka, na kterém se přes kladku zavěšovalo závaží o
hmotnosti 3,5 kg, 2 kg a 0,5 kg.
Nejdříve jsme změřili maximální volní kontrakci (MVC) na měřené dolní
končetině proti námi kladenému odporu a poté vyhledali u každého nejvhodnější místo
pro stimulaci povrchovou stimulační elektrodou n. tibialis ve fossa poplitea. Mezi
měřením MVC a H-reflexu uplynula minimálně jedna minuta, abychom předešli
postkontrakční depresi amplitudy H-reflexu.
Stimulátor byl nastaven na monofázické pravoúhlé stimuly. Začínali jsme
stimuly nízké intenzity, abychom individuálně stanovili minimální hodnotu elektrické
stimulace pro vybavení H-reflexu (reflexní odpověď na stimulaci Ia aferentních
nervových vláken) a maximální hodnotu pro M vlnu (přímá stimulace α-motoneuronů).
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H-reflex se obvykle objevuje dříve než M vlna nebo současně s ní, jelikož
reflexní cesta H-reflexu probíhá po delší trase než cesta zodpovědná za M vlnu
(Kaufmann a kol., 2001). Při pozvolném zvyšování intenzity se zvyšuje amplituda a
částečně i zkracuje latence až do maxima amplitudy a minima latence (tuto odpověď
registrujeme). Při dalším zvyšování intenzity se zvyšuje amplituda M vlny, zatímco Hreflex mizí. Zaznamenáme latenci a amplitudu M vlny při supramaximální intenzitě
stimulu. (Kadaňka a kol., 1994)
Po vyhledání minimálních a maximálních konkrétních hodnot stimulů
následovala série elektrických stimulací řádově v desítkách od nejnižší možné zjištěné
až po nejvyšší při nulovém zatížení končetiny. Celá série byla zaznamenána počítačem a
kamerovým systémem Qualysis a uložena. Tento postup se zopakoval se 3kg závažím,
poté 2,5kg a nakonec 0,5kg, přičemž u každého závaží probandi museli vynaložit
potřebnou sílu k udržení stále stejného výchozího úhlu mezi chodidlem a bércem. Při
výměně závaží měl každý dobrovolník dostatečný čas si odpočinout.
Kompletní měření dobrovolníka proběhlo v jeden den a trvalo průměrně 40
minut. Zúčastněné probandy jsme rozdělili na měření do dvou dnů. Dohromady
proběhlo 32 měření.
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VÝSLEDKY
Výsledky potvrzují, že H-reflex se mění podle hmotnosti závaží, proti kterému
musí plantární flexory pracovat. Graf č. 1 zobrazuje velikost amplitudy H-reflexu v
závislosti na hmotnosti jednotlivých závaží, která jsou zprůměrněna vždy pro celou
skupinu dobrovolníků.
Při 0 kg dosahuje H-reflex nejvyšších hodnot, které se s nárůstem hmotnosti
závaží snižují. Při zatížení 2 kg a 3,5 kg jsou vykazovány nejmenší hodnoty H-reflexu,
přičemž u 2 kg jsou o něco větší než při 3,5 kg.
Porovnání jednotlivých Hmax vůči sobě navzájem při různých hmotnostech
zatížení s důrazem na signifikantnost výsledků je uvedeno v tabulce č.3.

Hmax 0kg versus Hmax 3.5kg

signifikantní

Hmax 0kg versus Hmax 2kg

signifikantní

Hmax 0kg versus Hmax 0.5kg

signifikantní

Hmax 0.5kg versus Hmax 3.5kg

nesignifikantní

Hmax 0.5kg versus Hmax 2kg

nesignifikantní

Hmax 2kg versus Hmax 3.5kg

nesignifikantní

Tab. 3 Porovnání signifikantnosti rozdílu jednotlivých Hmax vůči sobě navzájem vždy při různých
hmotnostech zatížení.
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Graf 1 Velikost amplitudy H-reflexu v závislosti na hmotnosti závaží.

Graf č. 2 znázorňuje změny M vlny v závislosti na hmotnosti závaží opět vždy
zprůměrované pro celou skupinu dobrovolníků při jednotlivých zatížení. Z grafu je
jednoznačné, že se M vlna téměř neměnila, i když při práci bez jakéhokoli závaží
vykazuje větších hodnot.
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Graf 2 Velikost amplitudy M vlny v závislosti na hmotnosti závaží.

Poměr maximálních hodnot H-reflexu vůči maximálním hodnotám M vlny u
každého závaží zprůměrněné pro celou skupinu probandů se se zvyšující se hmotností
závaží zvětšuje, jak poukazuje následující graf. Je to pochopitelné, vezmeme-li v úvahu,
že maximální M vlny se téměř nelišily na rozdíl od klesajících hodnot H-reflexu se
zvyšujícím se závažím.
Porovnání jednotlivých Hmax/Mmax vůči sobě navzájem při různých
hmotnostech zatížení s důrazem na signifikantnost výsledků je uvedeno v tabulce č.4.
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Graf 3 Velikost poměru Hmax/Mmax v závislosti na hmotnosti závaží.

Hmax/Mmax 0kg vs Hmax/Mmax 3.5

signifikantní

Hmax/Mmax 0kg vs Hmax/Mmax 2kg

signifikatní

Hmax/Mmax 0kg vs Hmax/Mmax 0.5

nesignifikantní

Hmax/Mmax 0.5 vs Hmax/Mmax 3.5

signifikantní

Hmax/Mmax 0.5 vs Hmax/Mmax 2kg

signifikantní

Hmax/Mmax 2kg vs Hmax/Mmax 3.5

nesignifikantní

Tab. 4 Porovnání signifikantnosti rozdílu jednotlivých Hmax/M max vůči sobě navzájem vždy při
různých hmotnostech zatížení.
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V grafu č. 4 je zobrazen průměrný průběh H-reflexů pro konkrétní závaží zvlášť
při zvyšující se intenzitě stimulace. Jednotlivé grafy jsme navrstvili, aby byl lépe vidět
rozdíl zejména v čase při zvětšujících se hmotnostech závaží. Z uvedeného grafu je
patrné, že vstupně-výstupní křivka začíná a končí u všech závaží téměř ve stejný
okamžik, tedy že se se zvyšující prací plantárních flexorů nemění.
Podle legendy lze vyčíst, a odpovídá to grafu č. 1, že nejvyších hodnot H-reflexu
je dosaženo bez jakéhokoli závaží. Postupné zatěžování plantárních flexorů vede ke
snižování amplitudy H-reflexu, přičemž u 2 kg a 3,5 kg je rozdíl nepatrný. Časový
průběh se mezi jednotlivými závažími téměř neměnil.
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Graf 4 Vstupně-výstupní křivka H-reflexu v závislosti na hmotnosti závaží.

Stejným způsobem jsme na sebe v následujícím grafu navrstvili průměrné
průběhy jednotlivých M vln pro konkrétní závaží. Podobně jako u grafu č. 4 se se
zvyšujícím zatížení plantárních flexorů nemění časové hodnoty jednotlivých vstupněvýstupních křivek.
Výsledky opět, ale jinou formou zobrazení, odpovídají grafu č. 2. Největších
hodnot bylo dosaženo bez závaží a vstupně-výstupní křivka se zdá být lehce strmější.
Tyto změny jsou však nesignifikantní a závislost M vlny na stupni stimulace a
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hmotnosti závaží lze shrnout slovy, že M vlny se téměř neměnily v průběhu měření
včetně časových hodnot.

Graf 5 Vstupně-výstupní křivka M vlny v závislosti na hmotnosti závaží.

Zbývá ještě zhodnotit bacground EMG v efektivních hodnotách proudu
stimulace (RMS) a v RMS vyjádřené v procentech background EMG. Background EMG
jsme získali procentuálním výpočtem k MVC jednotlivých dobrovolníků.
Došli jsme k předpokládaným výsledkům. V obou případech, viz grafy č. 6 a 7,
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se se zvyšující hmotností závaží, proti kterému byla vykonávána práce, zároveň zvyšuje
i background EMG.

Graf 6 EMG RMS pro jednotlivé hmotnosti závaží vyjádřené v mV.

Přesné procentuální vyjádření grafu č. 7 je vyjádřeno v tabulce č. 5.
Hmotnost

%

závaží

EMG

0 kg

14,20%

3,5 kg

48,69%

background
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2 kg

43,67%

0,5 kg

23,50%

Tab. 5 Procentuální vyjádření background EMG aktivity při různých stupních zatížení.
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DISKUZE
V této části diplomové práce chci krátce shrnout výsledky, kterých jsme v
průběhu měření dosáhli, a diskutovat je v kontrastu se studiemi jiných autorů,
zabývajících se problematikou modulace H-reflexu.
Výsledky mé diplomové práce se částečně shodují s původní hypotézou, ve které
bylo řečeno, že při zvyšování hmotnosti zátěže plantárních flexorů se bude měnit i
výsledná amplituda a/nebo latence H-reflexu. Slovem částečně myslím změnu velikosti
amplitudy H-reflexu, protože latence se signifikantně neměnila, ačkoli trend jejího
prodloužení se zvyšující se zátěží se projevil.
Vezmeme-li v úvahu všechny měřené veličiny, dají se výsledky shrnout asi
takto: se zvyšující se hmotností zátěže
se zvyšuje bacground EMG aktivita m. soleus,
úměrně tomu se snižuje amplituda H-reflexu m. soleus, aniž by se signifikantně
změnila v čase a
M vlna zůstává relativně stále stejná co do velikosti amplitudy i časové změny.

Rozdíly mezi konkrétními zátěžemi se také projevily, tedy kromě modulace M
vlny, která byla nepatrně větší u 0 kg a u ostatních závaží se už neměnila. Porovnání 2
kg a 3,5 kg vykazuje mezi sebou nejmenší odchylky u všech měřených veličin a závaží
o hmotnosti 0,5 kg vykazuje přibližný mezistupeň mezi dvojicí 2 kg s 3,5 kg a měřením
bez zatížení.
Jelikož se vstupně-výstupní křivka H-reflexu ani M vlny neposunula doleva ani
doprava (grafy č. 4 a 5), můžeme tvrdit, že práh dráždivosti motoneuronového poolu se
nijak neměnil a modulace amplitudy H-reflexu byla vyvolána právě zvyšující se
stimulací spolu s/ nebo odpovídající změnou zatížení plantárních flexorů.
Hmotnosti jednotlivých závaží jsme záměrně volili spíše menší. Mohli jsme
použít těžší závaží a mezi nimi udělat markantnější rozdíly, ale protože jsme chtěli
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zachytit i drobné niance v jednotlivých odpovědích, vybrali jsme nakonec 3,5 kg, 2 kg a
0,5 kg. Navíc si myslím, že ačkoli jsou plantární flexory velmi silnými svaly, tak
představa 5kg závaží na noze je minimálně nepříjemná, když už ne přímo bolestivá,
bereme-li v úvahu aktivitu, jenž by musela být neustále vyvíjena a k tomu ještě
tolerování zvyšující se intenzity stimulace, která s takto zatíženou nohou udělá své.
Podobné vjemy by mohly výsledky zkreslit.

Capaday a Stein (1986) ve své průkopnické studii zjistili, že se H-reflex m.
soleus progresivně zvyšuje ve stojné fázi přibližně paralelně s EMG aktivitou m. soleus
a je potlačen nebo silně inhibován ve švihové fázi, když je m. soleus inaktivní a aktivitu
přebírá jeho přirozený antagonista – m. tibialis anterior. S tímto tvrzením se ztotožňují
také Brooke a kol. (1995), Lavoie a kol. (1997), Simonsen a kol. (1999), Schneider a
kol. (2000) a Ethier a kol. (2003). Pro úplnost je nutné dodat, že vrchol amplitudy Hreflexu vždy přesně nekoreluje s vrcholem amplitudy EMG aktivity m. soleus. Někdy
vrchol H-reflexu předbíhá vrchol EMG aktivity m. soleus, někdy probíhají současně a
někdy je H-reflex celou dobu během stupňující se EMG aktivity m. soleus stále stejně
velký.
Důležitější pro mou diplomovou práci je však fakt, že tyto výsledky porovnávali
s modulací H-reflexu při tonické aktivitě m. soleus ve stoji. Ke zvýšení úrovně
kontrakce se probandi mírně naklonili dopředu, stoupli si na špičky prstců a udržovali v
takto zaujaté poloze požadovaný rozsah aktivity po dobu 20-30 sekund podle monitoru,
který zobrazoval aktuální aktivitu snímaného m. soleus. Elektrické stimuly byly
aplikovány náhodně právě v takto zaujatém stoji. S nadsázkou se dá se říct, že popsaný
stoj by mohl reprezentovat tonické zatížení plantárních flexorů vleže na břiše, i když
přirozenější a větší mírou, stejně jako tomu bylo v naší studii.
Bylo potvrzeno, že amplituda H-reflexu m. soleus je větší při stoji než při chůzi.
V grafu č. 8 je vidět, že senzitivita H-reflexu (sklon křivky vztahující k sobě H-reflex a
EMG aktivitu) a treshold pro vyvolání H-reflexu (osa X) je menší při stoji než při chůzi.
Největší rozdíly H-reflexů jsou při nízké úrovni EMG aktivity. M vlna je v průběhu
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obou motorických úloh téměř stejná.

Graf 8 H-reflex m. soleus při chůzi (x) a při
stoji (•) se zvyšující se úrovní EMG aktivity
m. soleus.

Při porovnávání úrovně EMG aktivity m. soleus během stoje a chůze může být
potencionálním problémem nechtěné rušení EMG aktivitou m. gastrocnemius.
Vezmeme-li však v úvahu, že m. soleus je aktivní převážně při tonické aktivitě (ve stoji)
a m. gastrocnemius při dynamické (při chůzi), je možné, že EMG aktivita m. soleus
snímaná při chůzi je ve skutečnosti o něco menší než naměřená kvůli pozitivnímu
zkreslení aktivitou m. gastrocnemius. Tento problém se ale snažíme eliminovat přesným
uložením snímacích elektrod přes m. soleus právě nad úponem m. gastrocnemius do
Achillovy šlachy, tedy v místě, kde je možné nahrávat EMG aktivitu m. soleus
selektivně. Navíc největší rozdíly mezi H-reflexy m. soleus při stoji a chůzi nastávají při
nízké úrovni EMG aktivity, kdy je m. gastrocnemius nejméně aktivní, proto i kdyby
došlo k rušení, byl by tento vliv nesignifikantní.
Čím jsou rozdíly v modulaci H-reflexu zapříčiněny? Většina autorů studujících
H-reflex se přiklání k vlivu centrálních mechanismů. Samozřejmě netvrdím, že nemají
pravdu, ale postrádám v jejich úvahách hlubší zamyšlení nad jednoduššími mechanismy,
které by modulaci H-reflexu mohly vyvolat. Jednou také mnohokráte diskutovanou
otázkou je vliv centrálně produkované reciproční inhibice, u které se na pár slov
zastavím. Lavoie a kol. (1997) tvrdí, že vzor modulace H-reflexu při chůzi následuje
klasický vzor reciproční inhibice mezi antagonistickými svaly.
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Zde je důležité rozlišit fenomén reciproční inhibice – relaxace antagonistů při
aktivitě agonistů (Sherrington, 1913) – od nervových mechanismů, které ji produkují.
Reciproční inhibice mezi antagonistickými svaly je základním aspektem nervového
podkladu motorické kontroly. Je zprostředkována disynaptickým reflexním obloukem
ve spinální míše, která je předmětem několika supraspinálních, stejně jako
segmentálních, modulačních mechanismů. Je možné, že základ reciproční inhibice
záleží na post- a presynaptické inhibici, které jsou úzce protkané. Perez a kol. (2007)
zdokumentovali, že síla disynaptické reciproční inhibice je redukována v průběhu
kokontrakce antagonistických svalů. Jak je tomu tedy při chůzi a tonické aktivitě ve
stoji?
Bylo prokázáno, že reciproční disynaptická cesta od m. tibialis anterior a
ostatních dorzálních flexorů hlezenního kloubu k m. soleus zůstává funkční během
tonické volní aktivity m. soleus, stejně jako během trvání stojné fáze krokového cyklu.
(Capaday a kol., 1990) Lavoie a kol. (1997) svou práci shrnují tím, že síla inhibice
antagonisty závisí na vykonávané motorické úloze a v každé motorické úloze není síla
inhibice antagonisty nutně úměrná úrovni aktivity agonisty.
Reciproční inhibice plantárních flexorů hlezenního kloubu je mohutnější v
motorických úlohách zahrnujících natažení těchto svalů a je tedy velmi zřetelná během
švihové fáze při chůzi. Velký pokles H-reflexu ve švihové fázi odráží potřebu potlačit
silný napínací reflex plantárních flexorů hlezenního kloubu při rychlé dorzální flexi
před dopadem paty na podložku.
U probandů v mé diplomové práci nebyl v hlezenním kloubu vykonáván žádný
markantní cyklický či kokontrakční pohyb, ať už pasivně či aktivně navozený.
Vycházeli jsme z klidové či závažím izotonicky zatížené polohy plantárních flexorů, ke
kterým byl skrze n. tibialis přiveden elektrický impuls. Plantární flexory tak byly uměle
donuceny provést proti nulovému či závažím odstupňovanému odporu plantární flexi a
poté se ihned sami navrátily do původního výchozího stavu. Jelikož jsme EMG aktivitu
m. tibialis anterior nesnímali, zůstává otázkou, zda se se zvyšující hmotností zatížení,
proti kterému musely plantární flexory vynaložit sílu, zvyšuje i aktivita m. tibialis

114

anterior a ostatních dorzálních flexorů nohy pro nutnost stabilizace kotníku. O silné
reciproční inhibici však nelze hovořit. Pojďme tedy o úroveň níž.

Avela a kol. (1999) dokázali, že původ poklesu aktivace motorické jednotky je
reflexně závislý na signálech z kontrahujícího se svalu. Tento pokles je výhodný v tom,
že pomáhá chránit periferní neuromuskulární struktury před jejich nadměrným
vyčerpáním a působí preventivně proti vyšší frekvencí impulsů, než které jsou potřebné
pro plnou tetanickou aktivaci vyčerpaných svalových vláken.
Nabízejí se zde dvě hypotézy vysvětlující pokles reflexního výstupu:
6) První

hypotéza

je

závislá

na

metabolicky

indukované

aktivitě

malých

myelinizovaných a nemyelinizovaných aferentních nervových vláken (III a IV), které
studoval také Hayes a kol. (2005). Tato aferentní nervová vlákna jsou polymodální,
citlivá na některé parametry asociované buď s metabolickou únavou nebo svalovým
poškozením. Je také známo, že tyto receptory silně působí jako inhibitory interneuronů.
Metabolická únava svalu stimulující aferentní nervová vlákna III a IV může vést k
presynaptické inhibici Ia aferentních nervových vláken a/nebo inhibici interneuronů.
Pokles H-reflexu poté není obnoven tak dlouho, dokud je akumulace nervových vláken
III a IV navozená únavou stále udržovaná.
7) Druhá hypotéza předpokládá, že při dlouhotrvající MVC se proces únavy objevuje
nejen v extrafuzálních, ale také v intrafuzálních vláknech a intrafuzální únava vede k
poklesu volního úsilí transportovaného k α-motoneuronům přes γ-smyčku.
Jelikož u mých probandů nepředpokládám ani metabolickou únavu či svalové
poškození ani navozenou únavu svalových vláken, zdají se být tyto hypotézy nevhodné.
Ale míra vlivu presynaptické inhibice na modulaci H-reflexu nebyla pro jednotlivé
motorické úlohy nikým stanovena, navíc bylo dokázáno, že presynaptická inhibice
může jednoduše redukovat míru výboje aktivních motoneuronů. A proto v návaznosti na
větu, že H-reflex může být také použit v odvození změn presynaptické inhibice Ia
aferentních nervových zakončení projektujících k α-motoneuronům (Capaday, 1997)
uvažuji, že v mé diplomové práci při zvyšujícím se zatížení plantárních flexorů by právě
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presynaptická inhibice mohla mít nějaký vliv.
V naší studii došlo při zvyšování background EMG m. soleus ke snižování
amplitudy H-reflexu a jelikož hodnota EMG se vztahuje k počtu aktivních motoneuronů
a jejich úrovni výboje, skoro se vnucuje myšlenka, že s roustoucím počtem aktivních
motoneuronů nutných pro udržení zátěže klesá i možnost jejich zapojení do paralelní
akce, tedy elektricky indukovaného reflexu a proto klesá i amplituda reflexní odpovědi.
Jenže toto konstatování by bylo přesně v kontrastu s potvrzenými poznatky o modulaci
H-reflexu při chůzi, který se ve stojné fázi zvyšuje oproti fázi švihové, kdy je m. soleus
inaktivní. Stejně tak, když porovnáme v naší studii M vlny u jednotlivých zatížení, je
vidět, že se s rostoucím zatížení neměnily. Takže myšlenku na “zaneprázdněné
motoneurony” vypusťme.
Zdá se, že presynaptická inhibice opravdu hraje roli. Je možné, že je mohutnější
buď se zvyšující se intenzitou stimulace nebo zvyšující se hmotností zátěže nebo při
obojím dohromady. Tato hypotéza vypadá nejvíce přijatelnou, protože ji nelze z našich
provedených měření vyvrátit, ale bohužel ani potvrdit. Naskýtá se tedy možnost
uskutečnit studii se zaměřením na tyto další a ne zcela prozkoumané otázky.
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ZÁVĚR
Účelem této diplomové práce bylo zkoumat vliv spontánní elektrické aktivity
svalu na velikost evokované odpovědi. Výsledky potvrdily původní hypotézu.
Amplituda H-reflexu se při zvyšujícím zatížení plantárních flexorů a tedy i zvyšující se
background EMG aktivitě m. soleus snižuje beze změny vstupně výstupní křivky Mvlny.
Pro odvození závazných biomechanických a neurofyziologických závěrů je však
rozsah zkoumané skupiny malý. Chtěla bych touto cestou podpořit uskutečnění dalších
experimentů, které se budou zabývat modulací H-reflexu m. soleus i při jiných
motorických stereotypech než při chůzi, i když je to téma pro svou přirozenost a
názorné odvození funkčních důsledků velice lákavé.
Hlubší ponoření do řešené problematiky této diplomové práce by bylo dalším
přínosem v odhalování poznatků o stále plně neprozkoumaných principech fungování
lidského těla.
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Seznam požitých zkratek
ADP - adenozindifosfát
ATP - adenozintrifosfát
art. - articulatio
CNS – centrální nervová soustava
DK – dolní končetina
DKK – dolní končetiny
fasc. - fasciculus
GDP – guanozindifosfát
GTP - guanozintrifosfát
lig. - ligamentum
m. - musculus
n. - nervus
ncl. - nucleus
tr. - tractus
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Seznam použitých cizích slov
algebraický – mat. sčítání, odčítání, násobení, dělení, umocňování; alg. křivka křivka,
jejíž body vyhovují jisté algebraické rovnici se dvěma neznámými
anxieta – med., psych. pocit úzkosti bez konkretizace příčiny
deflexe – odb. řidč. výchylka ze směru nebo obvyklé polohy
derivace – 1. mat. velikost změn hodnoty funkce v daném bodě s ohledem na jeho
bezprostřední okolí; 2. odb. odvození; 3. odb. odchýlení, úchylka; 4. eltech.
spojení, zapojení
diference – rozdíl, různost, neshoda, rozpor
diferenční - rozdílový
disperze – 1. kniž. a odb. rozptyl, rozklad, rozložení náhodné veličiny; 2. odb. závislost
určité fyzikální charakteristiky na vlnové délce záření; 3. fyz. chem. heterogenní
soustava několika fází, z nichž jedna je spojitá (např. voda) a nejméně jedna
další je jemně rozptýlená (např. latex)
drift – eltech. pomalá nežádoucí změna vstupních veličin, přístrojů a zařízení, vyvolaná
např. změnou teploty, kolísáním napětí apod.; fyz. pohyb částic ve směru
působícího silového pole(např. pohyb elektronů v plynu vlivem vnějšího
elektrického napětí;
efektor – periferní tkáň, která přijímá nervové impulsy a reaguje na ně svalovou
kontrakcí, sekrecí žláz či elektrickým výbojem
eferentní – vývodný, odvádějící
evokované potenciály – potenciály zachycené snímáním elektrické aktivity mozku
vzniklé jako odpověď na zevní senzorickou stimulaci
excitace – 1. biol. vzrušení, podráždění (nervu apod.); 2. fyz. přechod částice nebo
systému částic ze základního (klidového) stavu do stavu excitovaného
(energeticky vyššího) dodáním určitého potřebného množství energie této částici
nebo systému částic
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extracelulární tekutina – mimobuněčná, vně buňky
exocytóza – proces, jímž buňka vylučuje větší částice (např. makromolekuly)
prostřednictvím měchýřků obklopených membránou, která při e. splývá s
membránou buněčnou
fasciculus - svazek
fosforylace – chem. enzymatická tvorba fosforečných esterů v metabolizmu živočichů a
rostlin
fylogeneze – biol. historický vývoj kmenů, tříd, řádů, čeledí, rodů a druhů živočišné
nebo rostlinné říše od jednodušších k složitějším
galvanický – tech. související s galvanizmem; g. proud stejnosměrný elektrický proud
získaný chemickou reakcí z elektrochemických zdrojů; g. článek zdroj
elektromotorického potenciálu založený na vzniku rozdílu potenciálů mezi
různými kovy ponořenými do určitého vodivého roztoku (např. mezi zinkovou a
měděnou deskou ve zředěné kyselině sírové)
G-protein – intracelulární regulační protein, který váže v klidovém stavu GDP, po
interakci s membránovým receptorem se aktivuje, uvolní GDP a váže přednostně
GTP
habituace – navykání, přijímání
impedance – 1. odpor elektrického obvodu, kterým protéká střídavý proud; 2. odpor v
oběhovém či respiratorním systému, který při pulzacích není pouze viskozitní
povahy, nýbrž závisí na stlačitelnosti, poddajnosti a frekvenci oscilací
imprinting – angl. způsob učení u některých živočichů, při němž se v prvních hodinách
života do jejich paměti natrvalo „vtiskne“ určitá informace
inhibice – potlačení, útlum, zabránění
integrace – kniž. a odb. scelení, ucelení, sjednocení; biol. spojení, propojení činnosti
jednotlivých orgánů v organismu; mat. určení integrálu nějaké funkce nebo
řešení; postup hledání řešení diferenciální rovnice
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integrál – mat. jeden ze základních pojmů matematické analýzy, součet nekonečného
množství nekonečně malých veličin
interference – vzájemné pronikání, prolínání
intracelulární – uvnitř buňky
kolektor – eltech. sběrač proudu; odb. sběrací zařízení
matrix – biol. základní cytoplazmatická substance buňky obklopující buněčné organely
a částice obsahující rozpustnou ribonukleovou kyselinu a enzymy
metabotropně – způsobující změnu metabolických pochodů
oligodendroglie – anat. podpůrná nervová tkáň složená z menších buněk s kulatým
jádrem a s krátkými hladkými výběžky protoplazmy
osmolarita – celkové množství osmoticky aktivních částic rozpuštěných v litru
rozpouštědla, obv. vody
polarizační – p. filtr: zařízení k vytvoření polarizovaného světla
referenční – odb. porovnávací, porovnatelný; referenční systém: takový, k němuž je
vztažen hodnocený jev
refrakterní – nereagující (na léčbu, na podráždění)
rektifikace – tech. seřízení nějakého přístroje apod.; oprava naměřených výsledků
sterognozie – povrchové rozlišení předmětů hmatem
superpozice – mat., fyz. skládání fyzikálních veličin; kniž. a odb. umístění, uložení,
poloha nad něčím
teleskopický - tech. zasouvací, výsuvný
tractus – trakt, průběh
validní – platný, právoplatný
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PŘÍLOHY

Příl. 1 Žádost o vyjádření etické komise - 1. stránka.
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Příl. 2 Žádost o vyjádření etické komise - 2. stránka.
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Informovaný souhlas
INFORMACE A INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA S VYŠETŘENÍM
V RÁMCI DIPLOMOVÉ PRÁCE: Vliv spontánní elektrické aktivity svalu na
velikost evokované odpovědi
Jméno vyšetřované osoby:
Úvod: Tážeme se Vás, zda souhlasíte se zařazením do této studie zkoumající vliv
spontánní elektrické aktivity svalu na velikost evokované odpovědi pomocí
povrchových elektrod při zatížení svalu.
Účel studie: Účelem této studie je zkoumání vlivu spontánní elektrické aktivity svalu
na velikost evokované odpovědi. Analýza funkce plantárních flexorů a neuromuskulární
ploténky při nebolestivé elektrické stimulaci n. tibialis v oblasti podkolenní jamky může
přinést nové informace, které by mohly přispět k hlubšímu poznání biomechanické a
neurofyziologické podstaty změn tvaru a latence evokovaných odpovědí při různém
typu zátěže.
Průběh studie: Povrchovými elektrodami nalepenými na kůži nad svalem bude
snímána elektrická aktivita svalů během nebolestivé elektrické stimulace n. tibialis
v oblasti podkolenní jamky. Sval bude zatížen isotonicky pomocí závaží a svalová
odpověd vyvolaná stimulací bude snímána pomocí kistlerovy desky, na které bude
přitisknuté Vaše chodidlo. Měření proběhne při různém typu zatížení (isometrickéisotonické). Tato data budou dále počítačově zpracována a analyzována.
Rizika: Ze zařazení do studie pro Vás nevyplývají žádná rizika.
Dobrovolná účast: Vaše účast v této studii je zcela dobrovolná.
Důvěrnost informací: Zpracování dat proběhne v souladu s platnými předpisy o
využití informací týkajících se zdravotního stavu pacientů v lékařském výzkumu, včetně
anonymní prezentace výsledků vyšetření na lékařských kongresech a v odborném tisku.
Informovaný souhlas: Měl jsem dostatek času na rozhodnutí a příležitost informovat
se na podrobnosti studie. Všechny moje otázky týkající se studie byly zodpovězeny k
mé spokojenosti. Rozumím, že moje účast v této studii je dobrovolná a že mohu účast
odmítnout. Jsem informován/a, že se všemi údaji, které by mohly odhalit moji
totožnost, se bude zacházet důvěrně. Obdržím kopii mnou podepsaného, datem
opatřeného písemného informovaného souhlasu. Souhlasím s účastí v této studii.
Jméno vyšetřované osoby:
Datum narození:
Datum:
Podpis:
Jméno diplomanta: Bc. Barbora Trnková
Datum:
Podpis diplomanta:
Příl. 3 Informovaný souhlas pacienta.
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Příl. 4 Průběh maximálního H-reflexu s počínající M vlnou v programu Spike2.

Příl. 5 Průběh klesajícího H-reflexu (3. pozitivní vrchol) s rostoucí M vlnou (2. pozitivní vrchol) v
programu Spike2
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Příl. 6 Průběh minimálního H-reflexu s maximální M vlnou v programu Spike2
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