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svalové aktivity u jednotlivých skupin mláďat laboratorních potkanů, eventuelně 

zaznamenat současný výskyt snímané EEG aktivity, která poukazuje na účast korové 

úrovně řízení motoriky. 

Metoda: Experiment probíhal na 4 skupinách mláďat laboratorních potkanů rozdělených 

dle věku, kde byla provedena aplikace EMG elektrody do extracelulárního prostoru 

šíjových svalů a 6 elektrod – 4 snímací, referenční a zemnící epidurálně umístěných pro 

snímání EEG aktivity. Dále byly zaznamenány již zmíněné křivky a pořízen video záznam 

nutný pro konečné zpracování a analýzu.

Výsledky: Po statistickém zhodnocení experimentálně získaných dat byl prokázán četnější 

výskyt svalových záškubů u vývojově nejmladší experimentální skupiny P7 a výskyt 

pohybové aktivity u vývojově starších skupin koreloval se zvýšenou aktivací v oblasti 

mozkové kůry, což bylo potvrzeno zvýšenými hodnotami energie a entropie EEG signálu. 
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řízení motoriky.
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1 ÚVOD

Motorická ontogeneze u člověka a její co nejpřesnější zmapování je v současné 

době v popředí zájmu fyzioterapeutů, dětských neurologů a neurobiologů. Důvodem je 

snaha co nejlépe hodnotit a diagnostikovat řadu vývojových poruch dětí, které mohou mít 

svůj základ jak v prenatálním, tak v postnatálním období. Zdánlivě je vývoj lidí a 

laboratorních potkanů velmi odlišný, nicméně překvapivé podobnosti ve vývoji se objeví 

pokud vezmeme na časové ose jeden den u potkana za korespondující jednomu měsíci u 

dítěte. Pro nás je důležité, že z pohledu motorického vývoje jsou oba poměrně nezralé 

bezprostředně po narození. Vzhledem k určitým zákonitostem v motorické ontogenezi jsme 

se pokusili v experimentální studii zaměřit na výskyt svalové aktivity zaznamenané na 

EMG křivce společně s viditelnou aktivitou na video záznamu u jednotlivých věkově 

odlišných skupin laboratorních potkanů. Dále nás zajímal současný výskyt snímané EEG 

aktivity, která poukazuje na účast korové úrovně řízení motoriky. 

Pro pochopení obsahu práce je nutné seznámit se nejprve s neurofyziologickými 

základy motorického řízení  a to jak ve smyslu řízení motoriky na jednotlivých úrovních, 

tak motorické ontogeneze člověka, jednou z částí je i zmapování vývoje motoriky u 

laboratorního potkana umožňující následnou konfrontaci právě s motorickým vývojem 

člověka. Dále je nutno být seznámen s podstatou, snímání a schopnosti analýzy 

elektromyografického a elektroencefalografického záznamu. Tyto teoretické poznatky pak 

budou dále využity v závěrečné diskusní části práce. Zde budou posouzeny výsledky ve 

vztahu ke zvoleným hypotézám, možné výklady a ovlivnění výsledků a případná negativa

použitých metodických postupů.



2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA

2.1 NEUROFYZIOLOGIE – ŘÍZENÍ MOTORIKY

2.1.1    CENTRÁLNÍ ŘÍZENÍ MOTORIKY

Struktury účastnící se řízení motorických funkcí jsou rozloženy v celém CNS. Z 

anatomického pohledu se rozlišují centra spinální, supraspinální a korová. Mimo uvedených 

tří úrovní se na řízení pohybu podílejí mozeček a bazální ganglia. Centra řídící velké 

motorické funkce zasahují obvykle více úrovní a jsou uspořádána hierarchicky. Neznamená to 

však absolutní podřízení center nižších  centrům vyšším. Spíše platí, že vyšší centra vydávají 

rámcové povely bez nutnosti specifikovat detaily akce. To přísluší centrům nižších úrovní. 

Tomuto rozdělení ve výkonu funkce odpovídá i rozdělení senzorických informací (detailní 

informace o průběhu pohybu dostávají nižší centra). Pro ocenění přínosu zkušeností ze studia 

subhumánních druhů je třeba vědět, že úloha korových částí motorických center ve 

fylogenetickém vývoji roste (encefalizace funkcí).( Kukleta,Šulcová, 2003)

2.1.1.1 MÍŠNÍ ÚROVEŇ ŘÍZENÍ MOTORIKY

Bílá hmota míšní představuje dálkovou spojovací síť mezi jednotlivými míšními 

centry, která jsou tvořena shluky interneuronů a motoneuronů, a mezi periferií a 

supraspinálními řídícími centry. Šedá hmota míšní obsahuje skupiny motoneuronů ( nuclei 

– základní výkonové elementy a síť vmezeřených neuronů. Řídící podněty ( příkazy) 

mohou přicházet k motoneuronům buď přímo dálkovými drahami jak z centra, tak 

z periferie, nebo nepřímo přes interneuronovou síť, která má rovněž spojení jak s centrem, 

tak s periferií. Přímá proprioceptivní aferentní dráha z periferie k motoneuronům vyvolává 

jejich synchronní aktivitu ( př. monosynaptický šlachový reflex). Nepřímá exteroceptivní 



aferentní dráha působící přes interneuronovou síť vyvolá aktivitu asynchronní ( př. 

flexorový reflex vyvolaný kožní aferencí). ( Véle, 1997)

Spinální řídící systém má tři úrovně řízení, které se aktivují sekvenčně. Nejprve je 

nastavována úroveň logistiky vegetativním systémem. Potom se nastavuje úroveň 

excitability motoneuronů systémem gama. Teprve po této přípravě jsou aktivovány 

motoneurony systémem alfa k provedení pohybu, který je ve svém průběhu ovlivňován 

zpětnovazební aferencí z periferie.( Véle, 1997) Mícha jako nejnižší centrum řízení 

motoriky se uplatňuje jednak v míšních reflexech( tedy reakcích na vnější prostředí), 

jednak v reflexní motorice ( tedy programové činnosti vycházející z endogenních podnětů) 

( Mysliveček, 2003).

2.1.1.2  SUBKORTIKÁLNÍ ÚROVEŇ ŘÍZENÍ MOTORIKY

Subkortikální úroveň řízení provádí důležité nastavující a udržující funkce 

nadřazené spinální úrovni a zjemňující spinální servomechanismy. 

Zahrnuje:

 přednastavení úrovně : logistiky, excitability motoneuronů, výchozí postury

 adaptaci na podmínky vnitřního i zevního prostředí v průběhu pohybu

 vyhlazování hrubé funkce spinálních servomechanismů

 udržování orientované polohy v gravitačním poli

 automatizaci opakovaných pohybových úkonů a jejich kontrolu

 vytváření náhradních pohybových schémat při nocicepci.

Důležitými útvary pro subkortikální řízení pohybu jsou centra v prodloužené míše, ve 

formatio retikularis, v mozkovém kmeni, thalamu, hypothalamu, bazálních gangliích a 

v mozečku. Subkortikální oblast řízení motoriky má zásadní vliv na posturální funkci i na 

průběh pohybových vzorů. Při poruše v této úrovni řízení pohybu je porušena linearita 

pohybu zasahující nejen do držení těla a do fázické  hybnosti, ale i do jemné hybnosti prstů, 

kterou omezují tremory, křeče a tonusové deviace. Jsou porušeny podmínky pro průběh 

pohybu.( Véle, 2006)



2.1.1.3  KORTIKÁLNÍ ÚROVEŇ ŘÍZENÍ MOTORIKY

Kortikální úroveň je nadřazeným orgánem řízení volní ideokinetické motoriky

realizující pohybovým aparátem představu pohybu vytvořenou v mysli ( Véle, 2006) 

Hierarchicky nejvýše postavená motorická centra v mozkové kůře  umožňují volní zahajování 

pohybů. Tato schopnost má zásadní význam především u pohybů, které jsou podkladem naší 

zručnosti, psaní a mluvení. Postup dějů od volního záměru po provedení pohybu zahrnuje i v 

případě prostého uchopení předmětu několik komplexních úloh. Na  začátku je vytvoření 

popudu k pohybu patrně v motivačních podkorových  oblastech. Dalším předpokladem je 

identifikace a lokalizace předmětu v prostoru, na které má největší podíl kůra zadní části 

parietálního laloku. Následuje vytvoření plánu pohybu v sekundární motorické oblasti (area 6, 

suplementární motorická area), vyvolání vhodných pohybových programů z mozečku a 

bazálních ganglií a pak vlastní provedení pohybu, při kterém se hlavní úloha přisuzuje 

primární motorické oblasti (area 4) a oblastem premotorickým (area 6). ).( Kukleta,Šulcová, 

2003)

Neurony v primární motorické kůře se uplatňují především při formování konkrétních 

povelů k pohybům. Neurony v sekundárních motorických oblastech hrají významnou úlohu v 

počáteční fázi akce při nastavení těla a jeho částí k provedení záměrného pohybu. Připravují 

rovněž  primární motorický kortex pro vlastní provedení určitého pohybu. Spolu s neurony v 

parietální asociační korové oblasti reflektují též záměry subjektu a zabývají se globálními 

stránkami motorických úkolů jako např. koordinací postoje a pohybu, vytvořením sledu 

povelů aj. Zadní  parietální lalok má rozhodující úlohu při získání zrakové informace nezbytné 

pro vykonání záměrného pohybu. ).( Kukleta,Šulcová, 2003)



Obr.č.1: Kontrola volního pohybu ( převzato z 
http://www.colorado.edu/intphys/Class/IPHY3730/09motorsystems.html)

2.1.2 MOTORICKÁ ONTOGENEZE U ČLOVĚKA

Geneticky získaná základní schémata motoriky se v postnatálním vývoji nejprve 

realizují rozvojem posturálních funkcí a postupně se obohacují a současně některé

primitivní reflexní pohyby zanikají. Děje se tak působením aference, získanou zkušeností 

v průběhu funkčního dozrávání složitých řídících struktur.( Véle, 1997)

Rozvoj posturálních funkcí osového orgánu s pomocí končetin přes opření se o 

končetinu, otáčení se, plazení, plížení, lezení, vertikalizaci, lokomoci ve vertikále s oporou 

až k samostatné bipedální lokomoci, která začíná kolem 1. roku a je ukončena ve 3. roce, 

kdy je dítě schopno udržet stabilní stoj na jedné noze. V této době je ukončeno i dozrávání 

kortikospinálních spojů. Posturální ontogeneze pak dále pokračuje v ontogenezi jemné 

motoriky, která se ukončuje kolem 6. roku, kdy je dokončeno zrání cerebela, jehož funkce 

je nutná pro nejvyšší stupeň pohybové koordinace. ( Véle, 1997)

http://www.colorado.edu/intphys/Class/IPHY3730/09motorsystems.html


2.1.2.1 POSTURÁLNÍ KONTROLA

Postura může být definována jako pozice těla ve vztahu ke gravitačnímu vektoru 

a ostatních segmentům těla ve vztahu k sobě samým, jak za statických, tak za dynamických 

podmínek. ( Gramsberg, 1998). Nedostatečná posturální kontrola je považována za důležitý 

faktor vývojových poruch motoriky. ( Aicardi a Bax, 1992) a z tohoto důvodu stojí 

posturální  kontrola v centru zájmu fyzioterapeutů, dětských neurologů a neurobiologů. 

Posturální kontrola zejména zajišťuje 2 základní cíle: prvním je zachování rovnováhy 

během statických podmínek a druhým je schopnost propojení mezi vnímáním a jednáním ( 

Massion et al., 2004) a můžeme ji charakterizovat její komplexitou, která má své kořeny ve 

fylogenezi ( Gramsbergen, 2005). Organizace a zrání posturální kontroly u lidí je záležitostí 

několika let ( až do období adolescence) ( Schmitz et al., 2002, Van der Heide et al., 

2003.,Roncesvalles et al., 2004) a během tohoto dlouhého období může být proces narušen 

různými nežádoucími vlivy  - prenatálně i postnatálně. 

Vývoj posturální kontroly během dětství můžeme rozlišit 4 periody přeměn, které se 

objevují ve věku 3, 6, 9-10 a 13-14 měsícem. Za nejdůležitější přeměnu považujeme tu, 

která se děje v 6. měsíci, kdy se primární neadaptivní variabilita mění na sekudární 

variabilitu se schopností adaptace. ( Hadders – Algra, 2005)

INERVACE TRUPU A KONČETIN

Svaly musí plnit dva odlišné úkoly, pro posturu je nezbytná schopnost svalu vytrvat 

v kontrakci, dále avšak musí poskytovat účinný a někdy i rychlý zdroj pohybu ( IJkema –

Paassen, Gramsbergen, 2005). Vývoj končetin, vzpřímené chůze a schopnosti používat ruce 

a prsty pro manipulaci jsou spjaty s morfologickými změnami ve svalech. Na jedné straně 

se jedná o změny ve smyslu distribuce a morfologie skeletu, na straně druhé stojí důležité 

změny funkce centrálního nervového systému. ( Gramsbergen, 2005) Vývoj svalů a jejich 

inervace pokračuje po narození. Změny myosinového spojení svalových vláken pramení ze 

změn aktivity svalů, aktivita svalová má také velký význam pro ústup polyneurální 

inervace. Hypoteticky, ( dle experimentů na zvířatech) pokud je aktivita omezena nebo 



zastavena v časných fázích, může to být příčinou abnormálního vývoje myosinového 

spojení a vývoje mononeurální inervace. ( IJkema – Paassen, Gramsbergen, 2005)

MOZEČEK

Mozeček ( cerebellum) je pokládán za důležitý řídící mechanismus pohybové 

koordinace v čase i prostoru ( Véle, 1997) Mozeček se částečně vyvíjí ještě po narození a je 

proto náchylný k nepříznivým perinatálním vlivům, jako je nedostatečná výživa, 

prolongovaná léčba kortikosteroidy atd.) ( Gramsbergen, 1998)  Hraje klíčovou roli 

v uspořádání komplexních motorických programů jak pro oblast trupu, tak pro končetiny ( 

Grillner, 1981, Gramsberg, 1998)  Anatomická data ukazují, že je mozeček , více než-li 

ostatní neurální systémy, okamžitě informován o orientaci těla v prostoru, o pozici 

segmentů těla ve vztahu k ostatním prostřednictvím propriocepce, vestibulárních vstupů a 

nepřímo také cestou optických a sluchových vjemů. ( Grillner, 1981, Brodal, 1992) Oblast 

motorické kůry informuje mozeček o zamýšlených pohybech četnými drahami skrze 

pontinní jádro. Efekt motorických odpovědí je monitorován mozečkem prostřednictvím 

aferentních vstupů z ventrálního a dorzálního spinocerebellárního traktu. ( Gramsbergen, 

2005) Mozeček je proto velmi důležitý pro kontrolu pohybu, tak pro získávání motorických 

dovedností. 

BAZÁLNÍ GANGLIA

Přínos bazálních ganglií (BG) v regulaci posturální kontroly je zřejmý a neměl by 

být opomíjen. Regulují schopnost přizpůsobení a zachování kontroly rovnovážných reakcí, 

což umožňuje jedinci měnit strategii či vytvořit individuální posturální odpověď 

v závislosti na aktuálních potřebách. Dále funkce BG zahrnuje kognitivní aspekty 

posturální kontroly, schopnost prioritně vést důležité základní prvky komplexních 

posturálních reakcí. ( Visser, Bloem,2005) 

I když základní schéma zapojení mozečku a bazálních ganglií do celku s ostatními 

motorickými centry je obdobné (vstupní informace z kortexu, výstupní informace přes 



thalamus opět do kortexu), detailnější pohled ukáže několik významných rozdílů. Zatímco 

bazální ganglia přijímají informace z rozsáhlých oblastí kůry, mozeček dostává informace z 

oblastí senzorimotorických. Výstupy z bazálních ganglií jdou do oblastí, ve kterých se 

předpokládá plánování pohybů tj.  do sekundárních motorických oblastí. Výstupy z mozečku 

směřují převážně do primární motorické kůry. Mozeček navíc dostává přímé senzorické 

informace z páteřní míchy a svými výstupy je napojen na motorická centra v kmeni 

mozkovém, ze kterých sestupují projekce k  motoneuronům míšním. Tyto rozdíly strukturální 

mají i svoje vyjádření  funkční. Mozeček se účastní řízení hybnosti bezprostředněji. Zpětné 

informace ze svalů v průběhu pohybu umožňují srovnání povelu s výsledkem a rychlou 

korekci chyb. Mozeček tak zvyšuje přesnost pohybů. Účast bazálních ganglií se dotýká 

komplexnějších stránek řízení hybnosti, ke kterým patří vytváření  povelových vzorců nebo 

iniciace pohybů. ( Kukleta, Šulcová, 2003)

Obr.č.2: Účast mozečku a bazálních ganglií na řízení motoriky. Zkratky: SMA - ( převzato 
z www.colorado.edu/intphys/Class/IPHY3730/09motorsystems.html)

http://www.colorado.edu/intphys/Class/IPHY3730/09motorsystems.html
http://www.colorado.edu/intphys/Class/IPHY3730/09motorsystems.html


2.1.2.2          POHYBOVÝ VZOR

Volní pohyb ( pohybový program) se skládá z dílčích pohybových vzorů ( pattern, 

stereotyp, podprogram). Pohybový vzor (pattern) je časoprostorové schéma ( tj. organizační 

struktura) určitého pohybového úkonu integrovaného do „pohybové matrice“ uložené jako 

vzor v paměti, ze které se tyto vzory ( patterns) mohou přenášet do výstupních drah. Tyto 

jednoduché matrice nebo pohybové vzory ( podprogramy) skládají dohromady složitější 

pohybový program jako dynamickou mozaiku. ( Véle, 1997)

Z hlediska vývoje CNS a tím i vývoje motoriky lze pohybovou aktivitu rozdělit do 

dvou vývojových období – intrauterinního a extrauterinního. Během intrauterinního období, 

kdy se plod vyvíjí ve vodním prostředí a uplatňuje se méně přímý vliv gravitace, se 

generují bazální rámcové pohybové modely geneticky fixované ( fixed patterns), které 

představují operační systém pro tvorbu pozdějších podrobných pohybových programů. 

Tyto pohybové modely tvoří jen jakýsi rámec pozdějších pohybových programů, který se 

vyplňuje v postnatálním období učením. V extrauterinním období, kdy je po porodu 

pohybový systém vystaven plnému vlivu gravitace, se vyvíjí posturální a lokomoční funkce 

a přizpůsobuje se vlivu gravitace na podkladě informací z proprioreceptorů a telereceptorů. 

K nim se připojují ideomotorické funkce manipulační a komunikační pod vlivem informací 

z telereceptorů. Tak vznikají celé pohybové programy ( pohybové chování) získávané 

učením ( acquired patterns) na podkladě geneticky fixovaných vzorů. Pochody, jako je 

zkoušení, napodobování, cvičení se vyplňuje obsah geneticky fixovaného pohybového 

rámce do individuální podoby. Tomuto postupu rozvoje motoriky říkáme motorická 

ontogeneze. Tato ontogeneze začíná vývojem posturální motoriky spojené s úchopovou 

funkcí. ( Véle, 1997)

2.1.2.3      GENERÁTOR CENTRÁLNÍHO VZORCE

Forssberg a Hirschfeld ( 1994), kteří studovali posturální reakce u sedících dospělých, 

formulovali funkční model posturální kontroly tzv. generátor centrálního vzorce ( central 



pattern generator - dále CPG) Obecně je CPG- aktivita používána k popisu neurálního 

uspořádání rytmických pohybů jako je lokomoce, dýchání, žvýkání. Generátory centrálního 

vzorce poukazují na neurální síť, která koordinuje činnost mnoho svalů.( Grillner et al., 

1995) Nezbytné pro CPG model posturální kontroly je uspořádání do dvou úrovní. První 

úroveň zahrnuje základní, směrově- specifický vzorec. Za směrově –specifický vzorec 

považujeme pokud reakce na vychýlení směrem vpřed aktivuje svalovou odpověď na zadní 

straně těla, kdežto vychýlení směrem vzad naopak aktivuje svaly na přední části trupu. 

Druhá úroveň již zahrnuje jemné nastavení odpovědí založené na informacích ze 

somatosenzorického, optického a vestibulárního systému.  ( Hadders-Algra, 2005)

CPGs úzce spolupracují s několika oblastmi v mozkové kůže, mozečkem, bazálními 

ganglii, stejně tak i se silně myelinizovanou pyramidovou dráhou a mnohonásobnými 

drahami ascendentními, které směřují do talamu a mozečku a jsou společně s mozkovým 

kmenem zahrnuty do posturální kontroly a schopnosti zachování rovnováhy během chůze. ( 

Gramsbergen, 2005)

CPG lokomočního pohybu je situován ve spinální míše, a to samostatně pro každou 

končetinu. Pokud jsou všechny končetiny v činnosti, je aktivita všech generátorů navzájem 

koordinována. ( Mysliveček, 2003)



Obr.č.3: Central paterrn generator (CPG) ( převzato z 

http://www.nature.com/nrn/journal/v6/n6/fig_tab/nrn1686_F1.html )

http://www.nature.com/nrn/journal/v6/n6/fig_tab/nrn1686_F1.html


2.1.3     LABORATORNÍ POTKAN – MOTORIKA A VÝVOJ

Vývoj lidí a potkanů je zdánlivě  velmi odlišný, což je dáno velkou měrou kvůli 

obrovským rozdílům v trvání prenatálního a postnatálního vývoje: dítě se narodí po devíti 

měsících ( 270 dní) in utero a zralosti je dosaženo okolo 20 roku života, zatímco potkan se 

vyvíjí 6 týdnů, 3 týdny před ( embryonální den (E) 0 – 21) a 3 týdny po ( postnatální den ( 

P) 0- 21) narození. Nicméně překvapivé podobnosti ve vývoji se objeví pokud vezmeme na 

časové ose jeden den u potkana za korespondující jednomu měsíci u dítěte. Pro nás je 

důležité, že z pohledu motorického vývoje jsou oba poměrně nezralé bezprostředně po 

narození. ( Vinay et al., 2005)

Obr.č.4: Schematické porovnání mezi motorickým vývojem u lidí a potkanů po narození.

( Jeden den u potkana hrubě odpovídá jednomu měsíci u lidí) ( převzato z Neural Plasticity)



2.1.3.1      SPONTÁNNÍ MOTORICKÁ AKTIVITA ( SMA)

Nejčasnější formou chování u bezobratlých i obratlovců je spontánní aktivita 

charakteru záškubů -  hlavy, trupu a končetin. SMA odlišujeme od reflexních pohybů, 

jelikož se vyskytuje bez vnější stimulace, je všudypřítomným znakem nezralého chování a 

právě na ni je zaměřena řada vyšetřovacích metod embryologů. SMA pokračuje ve svém 

vyjádření i po narození, formou myoklonických záškubů končetin, které se objevují 

prudčeji a více škubavě než-li je motorická aktivita u plodu. Tyto časné záškuby jsou 

podobné těm, které se objevují během REM fáze spánku u dospělých. SMA plodu a 

mláďat. (Robinson, Blumberg, Lane, Kreber, 2005)

Ačkoliv se SMA zdá jako náhodná a nepravidelná, na končetinách se postupně 

objevuje v tzv. vlnách ( 1-4 pohyby končetin). Tato organizace do vln je zřejmá u plodu ( 

E17-E21) a nevyvinutých potkanů ( P 1-9). (Robinson, Blumberg, Lane, Kreber, 2005)

2.1.3.2 POSTURÁLNÍ KONTROLA A VÝVOJ LOKOMOCE

Během vývoje chůze v rámci prvního roku života u lidí se zdá, že správná funkce 

posturální kontroly je ukazatelem schopnosti stát a zachovat rovnováhu během chůze a je 

limitujícím faktorem účinného a plynulého provedení. Také u potkanů dochází k vývoji 

posturální kontroly trupu i končetin jdoucí však po odlišných časových osách. Dle studií 

Altmana a jeho skupiny na potkanech se vývoj motoneuronů pro svaly končetin uskuteční o 

jeden den dříve než-li pro trup. ( Altman, Bayer, 1984) Motoneurony v intumescencích pro 

přední i zadní končetiny se vyvíjejí v období dvanáctého či třináctého embryonálního dne ( 

E12-E13), zatímco inervace pro trup je zrozena den čtrnáctý ( E14) či později. Na druhou 

stranu mediální descendentní dráhy u potkanů inervující motoneurony trupového svalstva 

dosahují koncových úrovní již okolo E14 zatímco laterální descendentní dráhy se vyvíjí 



týden nato v případě dráhy rubrospinální či dokonce později jako dráha kortikospinální ( 

pyramidová). ( Lakke, 1997)

Krátce po narození jsou potkani schopni změnit pozici, což je provedeno vlnitým 

pohybem trupu. O dva nebo tři dny později, přední končetiny pomáhají při nadzvednutí těla 

z podložky ( Gramsbergen, 1998) a o další dva či tři dny nato se zadní nohy účastní na 

plazení. Ve věku okolo jednoho týdne (P7) mohou potkani stát na všech čtyřech a udělat 

několik kroků. Tento typ chůze je pomalý , často doprovázený třesem v oblasti trupu a je 

formou nezralého vzorce, který je okolo patnáctého postnatálního dne ( P15) nahrazen 

uhlazenou formou, která odpovídá dospělému typu chůze.( Westerga, Gramsbergen, 1990) 

S postupem času tedy končetiny setrvávají v addukci, plynulost a rychlost chůze nápadně 

vzrůstá a ve stejné míře jsou nápadné náhlé změny v rychlosti chůze, které se také objevují. 

Tato přeměna je doprovázena změnami na elektromyografických vzorcích, převážně u 

svalů zadních končetin. Do patnáctého dne ( P15), EMG záznamy mm.gastrocnemii, m. 

soleus a mm. tibialis ukazují nepravidelnou aktivitu. Po přeměně na dospělý typ chůze se 

jasně objevuje EMG aktivita ve shlucích ( burst) v závislosti na fázích chůze. Pro stojnou 

fázi je typický dlouhý tonický „burst“ m.gastrocnemius a ostrý „ burst“ m.tibialis anterior 

předchází nástupu fáze švihové. Kokontrakce antagonistických svalů se objevuje právě po 

této přeměně. ( Westerga, Gramsbergen, 1990). V časných fázích, laterální a mediální 

zádové svaly jsou během lokomoce aktivovány nepravidelně. Od šestnáctého dne ( P16) 

jsou postupně mediální zádové svaly aktivovány během chůze a stoje a laterálně umístěné 

svaly na zádech jsou aktivovány v závislosti na krokovém cyklu zadních končetin. Do 

jednadvacátého dne ( P21) dochází k aktivitě laterálních zádových svalů během kontrakce 

kontralaterálních mm. gastrocnemii a po P21 se svaly aktivují při ipsilaterální kontrakci 

mm.gastrocnemii. Tento posun je dle Gramsbergena  se zřejmě vztahuje ke vzrůstající 

efektivnosti takovéhoto propojení. ( Gramsbergen, 2005)

Na základě těchto tvrzení se předpokládá že posturální kontrola je rozhodujícím 

faktorem ve vývoji motorického vzorce pro zralý typ chůze. ( Gramsbergen, 2005)



2.1.3.3 DESCENDENTNÍ DRÁHY A POSTURÁLNÍ KONTROLA

První axony dosahují krční míchy v období třináctého až čtrnáctého embryonálního 

dne ( E13-14), hrudní úrovně o jeden den později ( E15) a dolní bederní před narozením. 

Původní buňky těchto časných projekcí jsou umístěny v retikulární formaci ( RF), její 

medulární a pontinní části, intersticiálním jádru mediálních longitudinálních svazků a 

v laterálním vestibulárním jádru. Projekce vyplívající z několika ostatních jader mozkového 

kmene retikulární formace, které jsou zahrnuty v posturální kontrole a lokomoci dosahují 

horní bederní míchy těsně před narozením a dolní bederní během prvního týdne po 

narození. Kortikospinální projekce se vyvíjí nejpozději a dosáhnou konce také první týden 

po narození. Přestože se dráhy začnou promítat do bederní míchy již před narozením, jsou 

v tuto dobu daleko od plnohodnotného vývoje. Například pouze padesát procent 

vestibulospinálních axonů je v den narození zjištěno v bederní oblasti míchy. Zralý vzorec 

se objevuje v období na konci druhého postnatálního týdne. ( Vinay et al., 2005)

Dále bych ráda zmínila význam serotoninu ( 5-hydroxy-tryptamine, 5-HT 

respektive jeho deplece během motorického vývoje. 5-HT je obsažen ve skupině neuronů 

mozkového kmene a přispívá ke kontrole postury a/nebo  lokomoce. Faktory, které 

přispívají k 5-HT depleci u dětí jsou malnutrice, hypoxie, stres, užití kokainu či alkoholu 

v těhotenství a její vliv na vývoj motoneuronů a míšní síť, má negativní vliv jak na 

kognitivní funkce, tak na motorické schopnosti, zejména stoj a chůzi. ( Vinay et al., 2005)



Obr.č.5: Descendentní dráhy ( převzato z 
http://www.colorado.edu/intphys/Class/IPHY3730/09motorsystems.html) 

2.1.3.4 MOZEČEK 

Vývoj mozečku ( cerebellum) u potkanů se kompletně odehrává po narození ( tři 

týdny po narození)  na rozdíl od funkčního vývoje mozečku u lidí, který začíná 

v posledním trimestru těhotenství a mocně finišuje krátce před narozením a pokračuje 

převážně v období prvního roku života. ( Gramsbergen, 2005) V období osmého až 

devátého dne po narození ( P8-9) jsou potkani schopni stát na všech čtyřech a zvládají 

pouze neuhlazené, nekoordinované pohyby. Na začátku třetího týdne ( P 15-16) je potkan 

schopen stát na zadních a pohybovat se koordinovaným způsobem. Toto období odpovídá 

formování monoinervace mezi šplhavými vlákny a dendrity Purkyněho buněk. Tento, pro 

hlodavce typický, prodloužený vývoj mozečku umožňuje přístupný model ke studiu 

vývojových událostí včetně často se objevujících se mutací. ( Swinny et al., 2005)

http://www.colorado.edu/intphys/Class/IPHY3730/09motorsystems.html


2.2 POVRCHOVÁ ELEKTROMYOGRAFIE

Povrchová elektromyografie (SEMG – surface electromyography) umožňuje 

pomocí povrchových elektrod (monopolárních, bipolárních, multielektrod, tj. větší počet 

elektrod s minimální vzdáleností) registrovat elektrické projevy činnosti svalového aparátu. 

Zdrojem elektromyografického (dále EMG signálu) signálu je transmembránový proud na 

úrovni sarkolemy. Jedná se o elektrický ekvivalent změny iontové výměny na membráně 

při svalové kontrakci. Záznam se nazývá elektromyogram. Obvykle má podobu více či 

méně vyjádřeného interferenčního vzorce, který vzniká překrytím sumačních potenciálů 

většího počtu motorických jednotek. Nejedná se o prostou sumaci elektrického napětí 

v daném okamžiku, ale je výsledkem jejich interferencí v prostorovém vodiči – sval, kůže, 

elektrody. (Rodová a kol, 2001) EMG signál je výsledkem sledu akčních potenciálů 

motorických jednotek, které jsou detekovány povrchovou elektrodou v blízkosti 

kontrahovaných svalových vláken (Otáhal, Tlapáková, Šorfová, 2008).

2.2.1     PODSTATA EMG SIGNÁLU

Motorická jednotka (MJ) je základním funkčním i strukturálním prvkem motoriky. 

Je to komplex složený z motoneuronu v předním míšním rohu, kde svými dendrity souvisí 

s míšní interneuronovou sítí a přichází zde do přímého styku s drahami, kterými přicházejí 

signály jak z centra, tak i z periferie. Tyto signály končí na facilitačních nebo inhibičních 

synapsích motoneuronu, kde při překročení prahu dráždivosti vzniká vzruch šířící se 

neuritem ke skupině svalových vláken reagujících synchronním záškubem, který se po 

krátké době sám uvolní. Pracovní cyklus MJ je tvořen dvěma fázemi : aktivní fází záškubu 

( kontrakcí) a pasivní fází, ve které dojde k uvolnění záškubu ( relaxací). Vzruch vzniklý 

v motoneuronu spouští záškub svalových vláken MJ. Dochází přitom k postupnému 

přenosu podráždění z neuritu přes jeho štěpení na motorické ploténky, které je dále přenáší 

pomocí endoplazmatického retikula na svalová vlákna. Zakolísání potenciálu, které vzniká 

depolarizací membrány svalových vláken MJ při kontrakci a repolarizací po jejich 



dekontrakci, se projevuje elektricky jak akční potenciál MJ a lze ho snímat a zobrazovat 

elektromyografií. ( Véle, 1997)

Napětí příčně pruhovaného svalu je podmíněné kontrakcí jeho svalových vláken. Aktuální 

stupeň napětí kontrahujícího se svalu je daný sumací napětí kontrahujících se vláken jeho 

motorických jednotek. Zvyšování svalového napětí při kontrakci svalu je plynulý proces 

zabezpečovaný dvěma mechanismy: zvyšování počtu aktivovaných MJ ( tzv. nábor MJ „ 

recriutment“  a zvyšování frekvence výbojů už aktivních MJ ( „ rate o firing“, frequency of 

firing“). Podíl obou mechanismů na zvyšování svalového napětí je v různých svalech 

rozdílný. Při náboru MJ při zvyšující se síle kontrakce se uplatňuje Hennemanův princip 

vycházející z poznatku o inverzním vztahu velikosti motoneuronu k jeho excitabilitě. 

Frekvence výbojů MJ podílející se na zvyšování síly svalové kontrakce je limitována 

trváním následné hyperpolarizace jejich motoneuronů, jako je vliv aferentního systému na 

motoneuron. ( Varsik, Černáček a kol., 2004)

Výboje a frekvence výbojů jednotlivých AP motorických jednotek jsou na sobě 

nezávislé. Synchronizaci vykazuje pouze 10-20 % AP, u malých svalů, kde se oblast jedné 

motorické jednotky rozprostírá přes celý sval, je synchronizováno 20 – 50% výbojů. 

Frekvence jedné motorické jednotky není vysoká – 6-25 AP za vteřinu (v závislosti na 

intenzitě kontrakce a druhu svalu). Lze očekávat, že u povrchové EMG se můžeme 

v důsledku značné asynchronní činnosti jednotlivých motorických jednotek (dále jen MJ) 

setkat s frekvencemi vyššími a nepravidelnými. Protože na povrchové elektrody se 

propaguje mnoho různých časově posunutých napětí, má získaná křivka složitý a zcela 

nepravidelný průběh. Výsledný EMG záznam není tedy prostou sumací jednotlivých 

elementárních napětí, ale platí pro něj zákony interference jednotlivých výbojů. 

Komplikované interferenční pochody předcházející vzniku EMG, které probíhají v 

prostorovém vodiči (sval, kůže, elektrody) a různé odstupy zdrojů napětí od elektrody 

nedovolují žádnou užitečnou diferenciaci jednotlivých AP ve vztahu k jednotlivým MJ. 

Povrchový EMG záznam nás informuje o průběhu rozdílů napětí na elektrodách 

umístěných na povrchu kůže a neposkytuje žádnou bližší informaci o EA jednotlivých 

přilehlých motorických jednotek. (Otáhal, Tlapáková, Šorfová, 2008).



Obr.č.6: Záškub ( A) a tetanická kontrakce ( B) třech MJ ( převzato z De Luca, 1993)

2.2.2        SNÍMÁNÍ EMG SIGNÁLU

Pro získání kvalitního EMG záznamu je nutné přesné optimální nastavení přístrojů, 

věrné zesílení průběhu rozdílu potenciálu na elektrodách (bipolární svod), zabránění 

artefaktům a stanovení vhodných snímacích bodů na svalu. (Otáhal, Tlapáková, Šorfová, 

2008).

ELEKTRODY

Na snímání elektrických potenciálů se v elektromyografii používají 2 typy elektrod 

lišící se svou konstrukcí. Jedná se o povrchové a jehlové elektrody ( koncentrické, 

bipolární, unipolární)( Varsik, Černáček a kol., 2004) Při monopolární konfiguraci je jedna 



elektroda umístěna nad svalem a signál, který snímá je porovnávám se vzdálenou ( 

zemnící) elektrodou. Monopolární aplikace umožňuje určení absolutní hodnoty signálu a je

vhodná pro vyšetření H-, T- reflexu a M-vlny. (Robertson, Gordon, 2004) Bipolární 

konfigurace umožňuje eliminovat potenciální šum z okolních elektrických zdrojů. Signál je 

detekován ze dvou míst nad svalem a třetí elektroda je umístěna na elektricky neutrálním 

místě. Signál, který je vzdálený a stejný pro obě elektrody ( šum) je odstraněn a lokální 

signál, který je rozdílný je zesílen. ( De Luca, 1993) Elektrody dále dělíme dle účelu 

použití. Registrační elektrody mohou být jehlové i povrchové. Aktivní elektroda snímá 

elektrickou aktivitu a je umístěna nad bříškem zkoumaného svalu. Referenční elektroda je 

umístěna nad šlachou. Výsledný EMG signál je rozdílem napětí mezi aktivní a referenční 

elektrodou. Stimulační elektrody jsou speciálně uzpůsobené pro vyvolání stimulace.

Zemnící elektrody jsou povrchové, obvykle ve formě fixovatelné páskové elektrody.

(Otáhal, Tlapáková, Šorfová, 2008)

PŘISTROJOVÉ ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLU

Signál generovaný periferními nervy má velmi nízkou amplitudu. Jde řádově o mili 

a mikrovolty. Proto musí být zesílen. K tomu slouží předzesilovač a zesilovač. Do 

předzesilovače vstupuje signál kabely a je dál pak převáděn do zesilovače přístroje. 

Předzesilovač má vysoký vstupní odpor, vyloučí z dalšího zpracování část artificiálního 

šumu. Zesilovače jsou konstruovány jako diferenciální – zesilují jen rozdíl ( diferenci) 

potenciálů přiváděných z aktivní a referenční elektrody. Tímto mechanismem jsou z dalšího 

zpracování vyloučeny výkyvy potenciálů současně snímané na obou elektrodách, které mají

artificiální původ. Odstranění těchto artificiálních potenciálů však není nikdy úplné. Je to 

dáno rozdílným umístěním elektrod a rozdíly v jejich aktuálním odporu. Poměr zesílení 

diferenčního ( chtěného) signálu k artificiálnímu ( nechtěnému) signálu je označován 

common mode rejection ratio a je jedním z hlavních měřítek kvality zesilovače. ( Dufek, 

1996) 



FILTRY

Elektromyografický signál má tvar vln. Délku s trváním vlny je možné vyjádřit jako 

frekvenci. Abychom dostali co nejlepší záznam, chceme chtěné vlny zesílit a nechtěné vlny 

potlačit. Frekvence chtěných a nechtěných vln se obvykle liší a filtry umožňují získat a 

zobrazit signál ve zvoleném frekvenčním okně, ve kterém jsou vykresleny chtěné vlny. ( 

Dufek, 1996)

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ EMG SIGNÁL

Elektromyografický signál vypovídá o velikosti aktivace svalu, avšak velikost 

jednotlivých parametrů signálu není zdaleka ovlivněna jen fyziologickými a anatomickými 

faktory, ale i faktory metodického postupu detekce a zpracování signálu ( Rodová, 2001).

Základní kauzální ( příčinné) faktory ovlivňující signál lze rozdělit na vnější a vnitřní. 

Vnější faktory jsou závislé na velikosti, tvaru a lokalizaci elektrod ( Tlapáková, 1981)

Elektrody mají být umístěny na bříšku svalu, daleko od jeho konců ( Tlapáková, 1981), 

v jeho střední linii s detekčním povrchem orientovaným kolmo k průběhu svalových vláken 

( De Luca, 1993). Frekvence i amplituda signálu jsou také pozměněny blízkostí inervační 

zóny svalu nebo myotendinózní části svalu a vzdálenost mezi aktivními elektrodami má 

vliv na šířku frekvenčního pásma. I při perfektním technickém zpracování je výsledný 

záznam ovlivněn anizotropií a nehomogenitou tkáně, která se nachází mezi sarkolemou 

svalového vlákna a elektrodou snímající změny elektrického napětí. 

Fyziologické, anatomické a biochemické vlastnosti vyšetřovaného svalu patří mezi vnitřní 

kauzální faktory. Signál je ovlivněn počtem detekovaných aktivovaných motorických 

jednotek, typem, průměrem svalových vláken, hloubkou a umístěním aktivních svalových 

vláken, množstvím tkáně mezi elektrodami a aktivními motorickými jednotkami a 

prokrvením dané oblasti. ( De Luca 1993)

ARTEFAKTY

Pod označením artefakt se v medicíně rozumí proces nebo jevy, které nemají 

fyziologický původ ve vyšetřovaném orgánu ( Svatoš, 1998). Jedná se o odchylky, které se 

projevují na základní linii EMG záznamu a které nejsou způsobeny elektrickou aktivitou 



svalu. Odchylky záznam deformují, ruší, mohou vést k mylnému závěru ( Tlapáková, 

1981). 

Artefakty můžeme rozdělit do několika typů:

Elektrodový šum – vzniká na kontaktu elektrody a gelu či gelu a kůže polarizací elektrody. 

Zesilovačový šum – z různých složek zesilovače. Je vysokofrekvenční a projeví se „ 

ztluštěnin „ bazální linie. Je možné jej omezit snížením hodnoty horního filtru. Porucha 

jehly –setřením izolační vrstvy, zkratek na hrotu jehly, zanesením jehly krví. Porucha 

uzemnění – při vadné či suché zemnící elektrodě či při jejím nevhodném umístění. Radiová 

interference – jedná se o přechodný jev, který souvisí zejména se špatným uzemněním. 

Pohybové artefakty – dané skluzem elektrody. Pocení – mění impedanci na rozhraní gel-

kůže. Dalšími příčinami vzniku artefaktů může být křížení kabelů či jejich kontakt se 

snímacími elektrodami či předzesilovačem. ( Dufek, 1996)

2.2.3 ANALÝZA A INTERPRETACE SIGNÁLU

Nejběžnějším typem zpracování elektromyografického signálu je frekvenční filtrace 

a rektifikace( Rodová a kol. , 2001). Frekvenční filtrace odfiltrování frekvencí nižších než 

20Hz a vyšších než 500Hz – pomocí dvoupásmového filtru. Dale je nutné odfiltrovat 

frekvenci střídavého elektrického napětí (50Hz Evropa, 60Hz USA), pokud není 

odfiltrováno hardwarově. (Otáhal, Tlapáková, Šorfová, 2008) Rektifikace ( usměrnění) je 

matematická úprava elektromyografického signálu, který osciluje nad a pod bazální linií, 

především signálu do absolutních hodnot ( Rodová a kol, 2001).

Elektromyografický signál je pak obvykle kvantifikován některým z následujících 

parametrů : efektivní hodnota signálu, průměrná amplituda ( po zpracování signálu 

rektifikací), plocha pod křivkou získaná integrací, vzdálenost maximálních vrcholů, 

průměrná frekvence, střední frekvence, a další hodnoty získané frekvenční analýzou, 



celkový výkon elektromyografického signálu ( Rodová a kol., 2001)

Obr.č.7: Rektifikace EMG signálu ( převzato z  Otáhal, Tlapáková, Šorfová, 2008)

2.3         ELEKTROENCEFALOGRAFIE

Elektroencefalografie ( EEG) je vyšetření registrující aktuální elektrickou aktivitu 

mozku pomocí povrchových elektrod umístěných na povrchu lebky. Výsledný záznam je 

označován jako elektroencefalogram. Proces činnosti mozku - tj. myšlení, rozhodování, 

paměti atd. je umožňován přenosy nervových vzruchů mezi jednotlivými nervovými 

buňkami, které jsou umožněny pohybem iontů přes membránu a tudíž změnami 

elektrického napětí, které je registrováno elektrodami umístěnými na povrchu lbi. 

Jednotlivé oblasti mozku mají  svoji charakteristickou bioelektrickou aktivitu, která se mění 

s věkem, ale i za chorobných stavů mozku nebo celého organismu. ( Faber, 1997)

2.3.1         PODSTATA EEG SIGNÁLU

Pomocí mikroelektrod, které mohou snímat elektrické potenciály i uvnitř jediné 

buňky, bylo zjištěno, že existují 3 základní druhy elektrických potenciálů v šedé kůře 

mozkové:  jednotkové potenciály,  těla neuronu či axonu, velmi krátkého trvání řádu 

milisekund, potenciály synaptické v trvání 15 – 40 ms a posléze potenciály dendritické, 



komplexnějšího tvaru a trvající až desetinu sekundy. (Hovorka, Nežádal, Herman, Praško, 

2003)

     

Na vzniku EEG signálu, snímaném velkými  elektrodami z pokožky hlavy se 

v největší míře podílejí potenciály synaptické a dendritické. Důležitým mechanismem je 

synchronizace a EEG rytmy jsou s největší pravděpodobností projevem rytmického 

kolísání vzrušivosti určitých oblastí centrálního nervového systému. ( Faber, 1997)

2.3.2         SNÍMÁNÍ EEG SIGNÁLU

Snímání EEG signálu se provádí pomocí povrchových (skalpových) elektrod. Jde 

vlastně o snímání bioelektrické aktivity mozku. Elektrody jsou umístěny rovnoměrně na 

povrchu lebky. Získaný záznam je označován jako elektroencefalogram (EEG). Při 

bipolárním uspořádání se provádí diferenciální měření mezi dvěma aktivními elektrodami 

umístěnými longitudinálně nebo transverzálně. Podle referenčního schématu jsou měřené 

potenciály vztažené k hodnotám z elektrod umístěných na povrchu ušního lalůčku. 

Standardní EEG vyšetření se snímá 20 - 30 minut v klidové poloze při zavřených očích. ( 

Plevková, 2006)

Elektroencefalograf  je přístroj skládající se z procesoru a snímajících elektrod. 

Pracuje na principu snímání elektrického potenciálu pomocí elektrod připevněných na 

povrchu hlavy. Elektroencefalograf tento potenciál zesílí a pak je vypíše na papír nebo 

zobrazí na obrazovce. Vzniklé EEG-křivky mají charakteristický vzhled a typickou 

frekvenci vln. Jinou křivku zobrazí  přístroj ve spánku, odlišnou při denní aktivitě. ( Faber, 

1997)

Jednotný systém pro rozmístěný elektrod byl přijat v roce 1957, jeho autorem je 

doktor H. Jasper, systém se však obvykle nazývá „10/20“, neboť vzdálenost od dvou 

krajních poloh jak podélné tak v příčné linii je rozdělena na úseky po 10% nebo 20%. Lichá 

čísla elektrod jsou nad levou, sudá čísla nad pravou mozkovou hemisférou.  



Elektroencefalografické záznamy jsou obvykle snímány větším počtem elektrod, většinou 

19 až 64. Záznam je pak tvořen souborem o 19 až 64 kanálech snímaných současně. 

(Hovorka, Nežádal, Herman, Praško, 2003)

Obr.č.8: Rozmístění elektrod ( převzato z Plevková, 2006)

2.3.3 ANALÝZA A INTERPRETACE SIGNÁLU

Analýza nebo-li rozbor slouží k získání podrobných informaci o EEG záznamu, které 

využívá ošetřující lékař ke stanovení diagnózy. Pokrok moderní výpočetní techniky se 

nejvíce prosazuje v posledních letech právě v této oblasti, kde jsou velké nároky na 

výpočetní výkon a na technické vybavení počítače. ( Slavík, 2003)

Frekvenční charakteristika je základ ke stanovení diagnózy. Lékař velmi často 

potřebuje vědět které frekvence jsou obsažené v daném EEG záznamu a v jednotlivých 

kanálech. Při zpracování signálů pomocí počítačů se pracuje s konečnými počty vzorků. 

Pracuje se tedy s diskrétními průběhy i ve frekvenční oblasti. Přitom signály v oblasti času i 



frekvence mají konečný počet hodnot a při výpočtech se považují za periodické (pracuje se 

s periodickým prodloužením průběhu ze základního intervalu). Transformace umožňující 

přechody mezi časovou oblastí a frekvenční oblasti se nazývá diskrétní Fourierova 

transformace (DFT). Pro výpočet této transformace byly vypracovány algoritmy, které jsou 

zvlášť efektivní při výpočtu na číslicovém počítači, a kterým se říká „rychlá Fourierova 

transformace”. V důsledku velké výpočtové rychlosti FFT se DFT stala velmi důležitým 

nástrojem také v měřicí technice, zejména pro frekvenční analýzu. ( Slavík, 2003)

Při frekvenční analýze prováděné pomocí FFT získáme nejen amplitudové spektrum 

(absolutní hodnotu spektra), ale i fázové spektrum. Pomocí těchto spekter je možno 

výhodně počítat řadu dalších charakteristik signálů (korelační funkce, výkonové spektrální 

hustoty apod.) a u dvoukanálových měření lze pomocí FFT zjišťovat i vzájemné korelační 

funkce a spektra. ( Slavík, 2003)

FREKVENČNÍ PÁSMA

Normální EEG aktivita je většinou rytmická a má sinusový tvar. Jedním z kritérii 

pro popis EEG signálu je frekvence a amplituda. Podle frekvence dělíme EEG signály do 

čtyř základních skupin, které jsou označeny písmenem řecké abecedy.( Varsik, 2004)

delta pásmo – od narození do jednoho roku dítěte je v EEG patrná málo pravidelná 

delta aktivita o frekvenci 1-3Hz obvykle vysoké amplitudy. V tomto věku je to 

fyziologická základní aktivita, která se netlumí otevřením očí. U dospělého člověka se to 

pásmo objevuje při bezesném spánku, případně během bezvědomí způsobeného nemocí či 

úrazem.Ve spánku mají vlny delta amplitudu i 100 mV. 

theta pásmo – asi od jednoho roku věku do tří let je dominantní theta rytmus o 

frekvenci 4-7 Hz. U zdravých osob se theta vlny vyskytují v centrální, temporální 

(spánkové) a parietální (temenní) oblasti. Jestliže je amplituda theta vlny dvakrát vyšší než 

je vlna alfa, tak tento stav považujeme za patologický. Theta  pásmo se vyskytuje i při 

spánku.Mysl ani tělo nereagují samy o sobě na žádné smyslové podněty. Často dochází 

k samovolnému uvolnění obrazových informací z podvědomé paměti a jejich selektivní 

prezentaci v mysli - snů. (Přítomnost snu je vždy provázena slabou radiací vln alfa a beta.)



alfa pásmo – je charakterizováno frekvencí v rozmezí 8-13 Hz a střední 

amplitudou, která je 30-60 mV. V bdělém stavu je maximum nad zadními oblastmi 

mozkových hemisfér. Reaktivita této aktivity je velmi dobrá, tlumí se především otevřením 

očí, ale i spontánně zvýšenou pozorností. Alfa aktivita je také charakteristická pro stadium 

těsně před usnutím. Alfa aktivita se začíná objevovat v období pátého až sedmého roku 

života dítěte.

beta pásmo – se objevuje součastně s alfa aktivitou, ale má převahu frontálně. Její 

frekvence je 14-30 Hz. A její amplituda je nízká 20-30 V. Pásmo  beta charakterizuje 

vědomé smyslové soustředění na naše okolí, připravenost reagovat, akceschopnost. Pásma 

vyšší (kolem 30Hz) se pak objevují při podráždění, trémě, úzkosti, nebo vysoce náročných 

životních situacích. ( Faber, 1997)

Obr č.9: Frekvenční pásma ( převzato z Gerla , Rieger, Lhotská, Krajča, 2005)

ARTEFAKTY

Signály které při EEG měříme mají velmi malou amplitudu (několik uV). Z toho 

důvodu se ve výsledném signálu může objevit rušení nejrůznější povahy. Tyto rušení 

označujeme jako artefakty. Hovorka, Nežádal, Herman, Praško, 2003)

Artefakty jsou „nemozkové“ tedy „nepravé“ potenciály, které vznikly zesílením 

elektrického potenciálu mozku. Rozlišujeme artefakty dvojího druhu: technické a 

biologické. ( Plevková, 2005)



Biologické EEG artefakty:  otevření očí , zavření očí , svalové artefakty , pocení při EEG 

vyšetření (Gerla , Rieger, Lhotská, Krajča, 2005)

Obr.č.10: Biologické artefakty ( převzato z Gerla , Rieger, Lhotská, Krajča, 2005)

Technické EEG artefakty:

střídavý proud , špatná elektroda (Gerla , Rieger, Lhotská, Krajča, 2005)

Obr.č.11: Technické artefakty ( převzato z Gerla , Rieger, Lhotská, Krajča, 2005)

Časová analýza spektra

Poskytuje mnohem přehlednější pohled na obsažené frekvence vzhledem k času. 

Velikost amplitudy je znázorněna odpovídající barevnou hloubkou, dle stupnice. Lze 

okamžitě rozpoznat, například ve dvouminutovém záznamu, zda-li se v záznamu vyskytují 

frekvence větší než 14Hz. V literatuře se můžeme také potkat s názvem spektrální analýza. 

Časová analýza spektra využívá rychlou Fourierovu transformaci a používá se k výpočtu okének, 

které mají velikost přesně jedné periody a posunují se o půl periody. Toto omezení pro stanovení 

diagnózy stačí. Na obr. 7-3 je graficky znázorněn způsob výpočtu. Časová analýza spektra 

poskytuje přehledný pohled na EEG záznam z pohledu obsažených frekvencí a jejich příslušných 

amplitud v čase. ( Slavík, 2003)



Obr.č.12: Časová analýza spektra zobrazení 3D ( převzato z Slavík, 2003)

Mapování potenciálu a video záznam 

Mapování potenciálu („Potentials Mapping“) nám umožňuje sledovat průběh 

měření EEG záznamu. Počítač zobrazí rozložení elektrod na hlavě pacienta a příslušné 

potenciály odpovídající jednotlivým elektrodám v závislosti na čase. Elektrody jsou 

rozložené podle systému 10/20, ale lze i přidávat jiné elektrody či zavést libovolné vlastní 

rozložení. Video  nám umožňuje vytvořit a uložit videozáznam těchto průběhů. ( Slavík, 

2003)

Mapování frekvencí

Mapování frekvencí („Brain Mapping“) nám umožňuje sledovat průběh měření 

EEG záznamu. Počítač zobrazí model hlavy s rozložením elektrod na hlavě pacienta, kde 

barevně zobrazí frekvence v jednotlivých kanálech v závislosti na čase. Elektrody jsou 

rozložené podle systému 10/20, ale lze i přidávat jiné elektrody či zavést libovolné vlastní 

rozložení.  ( Slavík, 2003)



2.3.4         VZTAH EEG SIGNÁLU K SPÁNKOVÝM CYKLŮM 

Spánek je aktivně indukovaný a vysoce organizovaný stav mozku. Spánek se skládá 

ze dvou odlišných fází.( Faber, 1997)

Mentální procesy vyžadují bdělý mozek, vědomí. Stav bdělosti,  vědomí se periodicky 

střídá se spánkem. Stupeň bdělosti závisí na interakci mezi retikulární formací mozkového 

kmene a thalamokortikálními okruhy. Stav vědomí jedince lze posuzovat podle spontánního či 

vyvolaného chování nebo podle elektrické aktivity mozku. Neinvazivní vyšetření elektrické 

aktivity  povrchovými elektrodami (elektroencefalografie, EEG) zachycuje činnost velkých 

skupin korových neuronů, jejich odpovědi na změny aktivity thalamokortikálních okruhů. Při 

nečinnosti (uvolněné bdění) uvedou  thalamické oscilátory velké skupiny korových neuronů 

do rytmické aktivity s frekvencí okolo 10 Hz. Ve stavu zvýšené pozornosti je mezi korovými 

neurony malá synchronizace aktivity, EEG má nízkou amplitudu  a vysokou frekvenci. 

Normální EEG lze popsat podle převažující frekvence vln. Frekvenční rozsah 8 - 13 

Hz se označuje jako vlny alfa, nad 13 Hz jako vlny beta, od 4 -7 Hz jako vlny theta a pod 4 Hz 

jako vlny delta. O převládající EEG frekvenci rozhoduje především věk (pomalé frekvence 

převažují v prvních létech života) a stupeň bdělosti (alfa rytmus u dospělého v klidu při 

zavřených očích, beta rytmus při zvýšené pozornosti, theta a delta rytmus během hlubokého 

spánku). Přetrvávající vymizení vln, izoelektrický EEG při absenci tlumivých látek v mozku 

je známkou "mozkové smrti". (Kukleta, Šulcová, 2003)

Spánek je aktivní a rytmický proces s různými fázemi. 

Spánkové fáze: 

1. Wake(bdělost)

2. REM (Rapid EyeMovements) 

3. NREM1 (usínání)

4. NREM2 (lehký spánek)

5. NREM3 (hluboký spánek)

6. NREM4 (nejhlubší spánek)

(Gerla, Rieger, Lhotská, Krajča,2005)



Obr.č.13: EEG záznam jednotlivých fází. ( převzato z Gerla, Rieger, Lhotská, Krajča,2005)

Hlavní rozlišení je mezi spánkem s pomalými vlnami a tzv. REM spánkem (spánek s 

rychlými pohyby očí, angl. rapid eye movements). Spánek s pomalými vlnami tvoří několik 

fází s postupně se zpomalujícím EEG. V jejich průběhu je probuzení stále obtížnější, svalové 

napětí se snižuje, reflexní činnost je utlumena, klesá krevní tlak, zpomaluje se srdeční činnost 

a zužují se zornice. Velké vlny v EEG jsou vyvolávány thalamokortikálními salvami (3/sec), 

které synchronně depolarizují korové neurony. Za tuto aktivitu jsou zčásti odpovědná 

retikulární jádra thalamu (působí synchronizovanou náborovou aktivitu thalamických neuronů 

projikujících do kůry). ( Vojtěch, 2004)

Měření spánku: 

 Electroencephalogram (EEG)-měření mozkové elektrické aktivity



 Electrooculogram (EOG)-měření očních pohybů. Elektrody umístěny blízko očí

zaznamenávají změny napětí způsobené pohybem očí

 Electromyogram (EMG)-měření elektrické aktivity svalů. Elektroda umístěna

většinou na bradě ( Faber, 1997)

Obr.č.14:  Křivky v jednotlivých fázích ( převzato z Malinková, 2003)

Během REM spánku se EEG desynchronizuje a má nízkou amplitudu.  Lze registrovat 

charakteristické ponto-genikulo-okcipitální vlny, vymizení napětí v mnoha svalech, rychlé 

bezcílné pohyby očí. Dýchání je nepravidelné, vyskytují se episody hypertenze a erekce 

penisu. Ke konci REM fáze je časté spontánní probuzení. ( Vojtěch, 2004)

Cykly pomalého a REM spánku se během noci opakují asi šestkrát. Úhrnná doba REM 

spánku je nejvyšší u novorozenců, s věkem klesá. Mechanismy řídící střídání bdění a spánku a 

střídání jednotlivých fází v průběhu spánku nejsou dosud plně vysvětleny. Vše nasvědčuje 

tomu, že spánek navozuje komplexní sled a interakce biologických dějů a specifických 

chování. Spánek je aktivní proces a ne pasivní výsledek funkční deaferentace řízené 

retikulární formací mozkového kmene. Neurony účastnící se navození spánku se nacházejí v 

mozkovém kmeni (aktivita ncl. raphae dorsalis se snižuje od bdělého stavu do hlubokého, 

pomalého spánku a ustává během REM spánku, aktivace ncl. tractus solitarii má 

synchronizující účinek na EEG aktivitu). (Kukleta, Šulcová, 2003)

Mezi každé dva cykly NREM spánku (cyklus = 4 stádia) je vložen REM spánek, který 

trvá 5 -15 minut.  EEG vzorec (nepravidelná rychlá frekvence) REM spánku připomíná 

bdělý stav , ale přitom je hluboký. Proto se nazývá také paradoxním spánkem.  EEG vzorec 

NREM spánku obsahuje zase „pomalé“ vlny – pravidelná, nízká frekvence – a někdy se 

nazývá synchronním spánkem. Obdobné střídání úrovně bdělosti nastává i během dne, což 



závisí na hladině neurotransmiterů (přenašečů) v CNS (centrální nerovové soustavě). ( 

Prusinski, 1993)

Při střídání bdění a spánku se dále uplatňují "biologické hodiny" s cirkadiánním rytmem a 

chemické látky. Některé se hromadí v bdělém stavu a vyvolávají únavu a spánek, koncentrace 

jiných se zvyšuje v průběhu jednotlivých fázích spánku a tyto látky pak patrně přispívají k 

jejich střídání. (Kukleta, Šulcová, 2003)

Obr.č.15: Zastoupení fází spánku během noci ( převzato z Malinková, 2003)

2.3.5         ONTOGENEZE EEG ZÁZNAMU

Hodnocení novorozeneckého EEG záznamu v současné době představuje ohromnou 

výzvu ve vyšetření a sledování mozkové funkce během intenzivní péče o předčasně 

narozené děti. Také proto roste význam správně porozumět neurofyziologickým procesům 

podtrhujících EEG aktivitu, stejně tak jako určit rysy mozkové aktivity, které jsou nezbytné 

pro vývoj mozku. Cílem většiny studií je zdokonalit tvar křivky ( graficky) charakterizující 

znaky novorozeneckého EEG, určit jednotlivé znaky v jednotlivých časových úsecích 

vývoje a také identifikovat neobvyklé tvary křivky a porovnávat je s klinickými koreláty. ( 

Vanhatalo, Kaila, 2006)



Zjednodušený model ontogeneze EEG: 

Obr.č.16: Zjednodušený model ontogeneze EEG. Tato schematická prezentace 

ukazuje jak dvě hlavní složky – přechodná spontánní aktivita ( spontaneus aktivity 

transients ( SATs)) a trvalá kortikální aktivita ( ongoing ( oscillatory) cortical aktivity)

může čitelně popsat hlavní aspekty předčasné EEG aktivity. Nejprve jsou SATs přibližně 

současné ( a), samostatné SATs mohou být unilaterální ( b) , což očividně vede 

k prodloužení intervalů mezi SATs. Postupem času se SATs mění zejména v jejich celkové

křivce a synchronizací mezi hemisférami ( c-e), ale méně jejich mírou vzniku. Avšak 

dochází k velkému přibývání množství trvalé kortikální aktivity. Mimo to, rozdíl v EEG 

mezi spánkovými stavy je do značné míry kvůli lišícímu se množství trvalé kortikální

aktivity, zatímco SATs se zdají v podstatě podobné v obou spánkových stavech. ( 

Vanhatalo, Kaila, 2006)

Tvar SATs na EEG záznamu během posledního trimestru, kde je celková míra 

vzniku relativně stálá. V nejranějších fázích věku, SATs jsou krátké, vysoká amplituda vln, 

obvykle pouze s jednou komponentou. ( Vanhatalo, Kaila, 2006) Což je nazýváno delta 

vlnou( 1-3 Hz) , která se vyskytuje zhruba do jednoho roku po narození ( Vojtěch, 2004). 



Období kdy se SATs vyskytují unilaterálně je pravděpodobně z důvodu dočasného 

nedostatku tvorby SATs v daném regionu( Parmellee et al.,1969) Během dozrávání ( okolo 

30.týdne) více SATs se stávají volně totožné uvnitř a mezi hemisférami. Ve zralejším 

stadiu ( 33-36. týden) trvání každé SATs vzrůstá a amplituda klesá a nízko-frekvenční 

výchylky se skládají z více než jedné komponenty. V období plné zralosti plodu jsou 

korové spoje pevně zavedené, SATs se stávají bilaterálními, vysoce synchronními, s menší 

amplitudou a také jsou delší. Pokles amplitudy u SATs ( od 25 do 40 týdne)  je 

pravděpodobně zapříčiněn otáčením, tudíž dochází k rozbíhání se směru korových 

elektrických polí a oblast soudržně aktivních SATs je vysoce rozšířená, z těchto důvodů 

klesá gradient napětí mezi sousedními elektrodami. Trvalá EEG aktivita podstupující 

poměrně stabilní , plynulý vzrůst až do 45-50 týdnu po početí, kdy dosahuje plné trvalé ( 

stálé) formy. Relativní disproporce v amplitudách jednotlivých gestačních věků, je 

pravděpodobně zapříčiněna rozdílem trvalé EEG aktivity během non-REM a REM fáze 

spánku. ( Vanhatalo, Kaila, 2006)

EEG aktivita během posledního trimestru 

Neurální aktivita v časném období hraje důležitou roli ve vývoji mozkové kůry 

vedenou neurální diferenciací, migrací, synaptogenezí a formováním neurální sítě. 

Dominantní  vzorec rychlé oscilační aktivity začíná od šestého měsíce postkoncepčního 

věku a jedná se o delta vlnu, která může být popisována různě dle jednotlivých autorů. 

Například jako rychlá aktivita vřetenovitého tvaru, rychlý rytmus či nezralé vlnění. Ve 

vývoji somatosenzorické kůry hraje důležitou  roli senzorická zpětná vazba pramenící 

z nepravidelných svalových záškubů, které jsou samovolně generovány v míše a 

subkortexu. Tato zpětná vazba spouští delta oscilace v centrální kůře dle somatotopického 

uspořádání. ( Blumberg,  Lucas, 1994 ) Proto vývoj somatosenzorické kůry datujeme do 

období třetího trimestru. Předpokládá se, že lidský plod in utero, předtím než-li mozek 

začne přijímat podrobné senzorické vstupy z vnějšího světa, je jeho spontánní aktivita 



zdrojem senzorické stimulace vedoucí k delta oscilaci ve vyvíjející se somatosenzorické 

kůře, která přispívá k formování korového uspořádání. ( Khazipov et al, 2006) 

Výskyt jednotlivých rytmů EEG aktivity v dětství:

Od narození do 1 roku dítěte je patrná málo pravidelná delta aktivita ( 1-3 Hz) 

s vysokou amplitudou. V období mezi prvním a třetím rokem věku dítěte dominuje théta 

rytmus ( 4-7 Hz) také o vysoké amplitudě, avšak nižší něž-li v dřívějším stadiu. Dále 

následuje období, kdy se již objevuje pravidelnější EEG aktivita s vysokou amplitudou, 

kterou nazýváme jako prealfa aktivita ( 6-8 Hz) a odpovídá věku 3-6 let. Zhruba ve věku 5-

7 let se vyskytuje pravidelná alfa aktivita současně s aktivitou beta, která převažuje 

frontálně.( Vojtěch, 2004)



3 CÍLE PRÁCE, HYPOTÉZY

3.1 CÍLE PRÁCE

Cílem diplomové práce je zjistit jednak počet svalových záškubů a výskyt svalové 

aktivity v korelaci s EMG záznamem jednotlivých skupin mláďat laboratorních potkanů, 

eventuelně zaznamenat současný výskyt snímané EEG aktivity, která poukazuje na účast 

korové úrovně řízení motoriky. 

3.2 HYPOTÉZY

1. předpokládáme, že u vývojově mladší skupiny laboratorních potkanů bude častější 

výskyt svalových záškubů bez současného výskytu snímané EMG aktivity

2. hodnoty energie EEG signálu a entropie EEG signálu by se měly postupně zvyšovat  

s rostoucím věkem  

3. výskyt pohybové aktivity u vývojově starších skupin by měl korelovat se současným 

záznamem EEG aktivity



4 METODIKA

Diplomová práce bude zpracována formou analyticko – experimentální studie. Bude 

rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části diplomové práce bude 

cílem rešeršní zpracování dané problematiky, která bude ve druhé části práce zkoumána.

V diplomové práci bude hodnocen a porovnáván výskyt svalové aktivity  

zaznamenané na EMG křivce s aktivitou viditelnou na video záznamu v souvislosti s EEG 

aktivitou v mozkové kůře u 4 věkově odlišných skupin laboratorních potkanů. Důraz bude 

kladen na dostatečný a validní sběr dat, která budou následně zpracována a vyhodnocena.

4.1 CHARAKTERISTIKA SOUBORU

Experiment bude probíhat na laboratorních potkanech, kteří jsou rozděleny do 4 

skupin. Skupiny budou rozděleny čistě dle věku na sedmidenní ( P7), devítidenní ( P9), 

dvanáctidenní ( P12) a patnáctidenní ( P15) potkany samce.

4.2 VÝZKUMNÉ METODY

4.2.1 Vlastní experiment 

Před vlastním experimentem je nutná příprava prostředí pro jeho provedení včetně 

pracovních nástrojů a elektrod pro aplikaci. Poté bude laboratornímu potkanovi v daném 

věku provedena anestezie za použití etheru. Součástí operace je provedení kožní incize 

sagitálně v mediální linii na hlavě potkana, následné odstranění všech měkkých tkání v 

oblasti operační rány, zastavení drobných krvácení a očištění. V lebce bude následně 

vyvrtáno 6 otvorů pro epidurální umístění elektrod. Nad obě hemisféry jsou implantovány 4 

snímací elektrody pro snímání EEG aktivity, a dále elektroda referenční a zemnící. Pro 

zajištění stability implantovaných elektrod je nutná jejich fixace použitím durakrolu. 

Následuje aplikace EMG elektrody do extracelulárního prostoru šíjových svalů laterálně od 

míchy a vzniklá rána je zalita tkáňovým lepidlem.  Po této přípravě je potkan umístěn do 



průhledného boxu, kde je kromě zaznamenání již zmíněných křivek pořízen i video 

záznam. nutný pro konečné  zpracování a analýzu.

4.2.2 Záznam EMG

Během tohoto měření bude snímána EMG aktivita z exracelulárního prostoru 

šíjových svalů pomocí přístroje, který je připojen k počítači pro následné zpracování. Při 

pořízení záznamu EMG signálu je nutné použití předzesilovače a zesilovače stejně tak jako 

filtrů pro odstranění nežádoucích artefaktů a šumů.

4.2.3 Záznam EEG

Během tohoto měření bude snímána mozková aktivita pomocí EEG ze čtyř 

snímacích elektrod. Signály jsou digitalizovány na 16bitovém převodníku (TDT, USA) se 

vzorkovací frekvencí 2kHz. Tento přístroj obsahuje dva signálové procesory, které 

umožňují úpravu signálu (filtrace apod.) za reálného času. Proto bude signál EEG filtrován 

pásmovou propustí v rozsahu 1,6 - 500Hz.

4.3 MĚŘENÍ A SBĚR DAT

Po přípravě laboratorních potkanů včetně aplikace korových elektrod pro záznam 

EEG a elektrody pro snímání EMG z ECT šíjových svalů dojde k zápisu získaných dat do 

počítačové podoby, kde se bude nadále zpracovávat a hodnotit.

4.4 ANALÝZA DAT

Hodnocení dat bude probíhat v převážně v programu Matlab ( Mathworks, USA), který 

umožňuje zápis jednotlivých událostí a následně jejich porovnání, či současný výskyt. 

Takto získaná data budou statisticky zpracována pro přehlednost převedena do grafické 

podoby v programu MS Excel.



5 VÝSLEDKY

Výsledková část diplomové páce obsahuje 3 části, první část obsahuje grafy četnosti 

jednotlivých událostí včetně jejich hodnocení. Druhá část je tvořena též grafickým 

zpracováním entropie a power spektra u jednotlivých věkových skupin  a třetí část je 

zaměřena na zpracování frekvenční analýzy daných událostí u všech věkových skupin. 

5.1. ČETNOST  UDÁLOSTÍ

U všech experimentálních zvířat ( n=22) byly zpracovány grafy četnosti na základě 

měření EMG aktivity ( záznam křivky EMG) a výskytu událostí ( pohyb, záškub) dle 

video záznamu. Během hodnocení nás zajímal jak ojedinělý výskyt dané události ( 

pohyb, záškub, záznam EMG aktivity), tak výskyt záškubu či pohybu současně se 

záznamem EMG. Následující grafy ukazují u jednotlivých věkových skupin 

laboratorních potkanů : sedmidenní ( P7) ( n=4), devítidenní ( P9) ( n=5), dvanáctidenní 

( P12) (n= 7) a patnáctidenní ( P15) ( n=6) počet sledovaných událostí za minutu.



První hodnocenou událostí je počet svalových záškubů za minutu, kde se největší počet 

vyskytl u nejmladší skupiny P7 ( n=4) 1,593±0,483, následně u skupiny P15 ( n=6) 

1,343±0,284. K počtu 1,137±0,266 svalových záškubů za minuty došlo u skupiny P12( n= 

7) a nejmenší počet za minutu byl zaznamenám u skupiny P9 ( n=5) 0,828 ± 0,373. Rozdíl 

mezi skupinami není statisticky signifikantní. Očekávaný je však největší výskyt u 

nejmladší skupiny laboratorních zvířat. 

Graf 1: Počet svalových záškubů za minutu u jednotlivých věkových skupin. Data X: 

jednotlivé věkové skupiny ( P7, P9, P12, P15), data Y: počet svalových záškubů za minutu.
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Dále jsme hodnotili počet pohybů na video záznamu za minutu. Pohyb je definován 

jako interval, čímž se liší od záškubu, představující bod. V tomto případě se největší počet 

vyskytl opět  u nejmladší skupiny P7 ( n=4) 0,607±0,156 následně u skupiny P15 ( n=6) 

0,534±0,104. U počtu pohybů se však nejmenší počet nevyskytl u skupiny P9( n=5) 

1,137±0,266, ale u skupiny P12 ( n=7) 0,828 ± 0,373. Rozdíl mezi skupinami není 

statisticky signifikantní. 

Graf 2: Počet pohybů zaznamenaných na video záznamu za minutu u jednotlivých 

věkových skupin. Data X: jednotlivé věkové skupiny ( P7, P9, P12, P15), data Y: počet 

pohybů za minutu.
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Další částí bylo hodnocení událostí se současným výskytem EMG aktivity, která 

byla zaznamenána. Nejprve se zaměříme na výskyt svalových záškubů u jednotlivých 

věkových skupin se současnou EMG aktivitou. Zde se vyskytly velmi podobné hodnoty  u 

skupiny P7 ( n=4) 0,311±0,159 a skupiny P15 ( n=6) 0,307±0,0348 . Podobně jako u 

relativní četnosti svalových záškubů za minutu byl nejmenší počet zaznamenán u skupiny 

P9 ( n=5) 0,118±0,0683 , hodnota u skupiny P12 je (n=7) 0,179±0,0556 . Statisticky 

signifikantní rozdíl je pouze mezi věkovými skupinami P7 a P12.

Graf 3: Počet svalových záškubů za minutu u jednotlivých věkových skupin se současným 

záznamem EMG aktivity. Data X: jednotlivé věkové skupiny ( P7, P9, P12, P15), data Y: 

počet svalových záškubů za minutu spolu s EMG aktivitou.
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Počet pohybů se současným záznamem EMG aktivity za minutu se výrazněji lišil od 

počtu svalových záškubů s EMG aktivitou za minutu zejména u skupiny P12 ( n=7)

0,120±0,0447. Velmi blízká je hodnota skupiny P12 i skupině P9 ( n=5) 0,115±0,0375. 

Největšího počtu pohybů se současným záznamem EMG aktivity bylo dosaženo u skupiny 

nejstarší P 15 ( n=6) 0,115±0,0375 a dále u skupiny nejmladší P7 ( n=4) 0,344±0,131. 

Rozdíl středních hodnot mezi sledovanými skupinami je vyšší než bychom očekávali. 

Statisticky signifikantní rozdíl je pouze mezi věkovými skupinami P15 a P12.

Graf 4: Počet pohybů za minutu u jednotlivých věkových skupin se současným záznamem 

EMG aktivity. Data X: jednotlivé věkové skupiny ( P7, P9, P12, P15), data Y: počet 

pohybů za minutu spolu s EMG aktivitou.
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V neposlední řadě nás zajímal počet záznamů EMG aktivity za minutu u daných 

věkových skupin.Výsledkem byl největší počet záznamů u nejmladší skupiny P7 ( n=4) 

1,518±0,526 následně u skupiny P15 ( n=6) 0,735 ±0,0550. Nejmenší počet záznamů EMG 

aktivity za minutu byl zjištěn u skupiny P12 ( n=7) 0,685± 0,102. Hodnota u skupiny P9( 

n=5) je 0,685±0,181. Rozdíl středních hodnot mezi sledovanými skupinami je vyšší než 

bychom očekávali. Rozdíl mezi skupinami je statisticky signifikantní.

Graf 5: Počet záznamů EMG aktivity za minutu u jednotlivých věkových skupin. Data X: 

jednotlivé věkové skupiny ( P7, P9, P12, P15), data Y: počet pohybů za minutu spolu 

s EMG aktivitou.
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5.2 HODNOCENÍ HODNOT ENERGIE EEG SIGNÁLU A ENTROPIE
EEG SIGNÁLU

V této části jsme nejprve znázornily vždy všechny věkové skupiny na jednom grafu 

pro konkrétní událost a zobrazily jak energii EEG signálu, tak jeho entropii. Hodnota 

energie EEG signálu u záznamu EMG aktivity byla jednoznačně nejvyšší u věkové skupiny 

P15(n=6) 328∙10-9±50,5∙10-9. Podobné hodnoty, nižší než-li u nejstarší skupiny,  se 

vyskytly u skupiny P12 ( n=7) 137∙10-9±31∙10-9a u skupiny P9 ( n=5)130∙10-9± 49, 7∙10-9. 

Nejmladší skupina P7 ( n=4) vykázala hodnoty nejnižší 61,7∙10-9± ∙13, 610-9. Statisticky 

signifikantní rozdíl je mezi věkovými skupinami P15 a P7, P15 a P9 a P15 a P12. 

Graf : Hodnota energie EEG signálu u záznamu EMG aktivity u jednotlivých věkových 

skupin. Data X : věkové skupiny ( P7 sedmidenní, P9 devítidenní, P12 dvanáctidenní, P15 

patnáctidenní). Data Y: hodnota energie EEG signálu.
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Hodnota entropie EEG signálu u záznamu EMG aktivity u jednotlivých věkových 

skupin. Grafy u těchto dvou veličin by se neměly výrazně lišit, což následující výsledky 

potvrzují. Zde opět nejstarší skupina P15 ( n=6) 15,742±1,476 představovala hodnoty 

nejvyšší, podobné hodnoty byly u skupiny P12(n=7) 9,029±0,822 a P9 ( n=5) 8,647±0,915.

Hodnoty nejmladší skupiny P7(n=4) byly 5,185±0,961. Statisticky signifikantní rozdíl je 

mezi věkovými skupinami P15 a P7, P15 a P9 a P15 a P12.

Graf: Hodnota entropie EEG signálu u záznamu EMG aktivity u jednotlivých věkových 

skupin. Data X : věkové skupiny ( P7 sedmidenní, P9 devítidenní, P12 dvanáctidenní, P15 

patnáctidenní). Data Y: hodnota entropie EEG signálu.
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Hodnotu energie EEG signálu u pohybové události u jednotlivých věkových skupin 

je dalším dílčím výsledkem v této části.  Hodnota energie EEG signálu u skupiny P15 ( n= 

6) 248∙10-9±48,7∙10-9 byla nejvyšší, následovala skupina P12 ( n= 7) 102∙10-9±22,8∙10-9, 

dále pak u skupiny  P9 (n=5) 73,8∙10-9±28,4∙10-9. Nejmladší skupina P7 ( n=4) dosahovala 

hodnot 19,4∙10-9±10,8∙10-9.

Graf : Hodnota energie EEG signálu u pohybové události u jednotlivých věkových skupin.

Data X : věkové skupiny ( P7 sedmidenní, P9 devítidenní, P12 dvanáctidenní –, P15 

patnáctidenní). Data Y: hodnota energie EEG signálu.
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Pochopitelně nás dále zajímala i hodnota entropie EEG signálu u pohybové události 

u jednotlivých věkových skupin. I zde se výsledky seřadily ve stejném pořadí dle skupin. 

Skupina P15 (n=6) 14,154±1,140, P12 (n=7) 8,722±1,082, skupina P9 (n=5) 5,452±0,535 a 

v neposlední řadě nejmladší skupina P7 ( n=4) 2,687±0,637.

Graf :Hodnota entropie EEG signálu u pohybové události u jednotlivých věkových skupin. 

Data X : věkové skupiny ( P7 sedmidenní, P9 devítidenní, P12 dvanáctidenní , P15 

patnáctidenní). Data Y: hodnota entropie EEG signálu.
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Hodnota energie EEG signálu u pohybové události se současným záznamem EMG 

aktivity u jednotlivých věkových skupin byla také hodnocena a její výsledky se od 

předchozích lišily zejména u nejmladší skupiny P7 ( n=4) 233∙10-9±157∙10-9, které byly 

druhé nejvyšší po skupině P15( n=6) 452∙10-9±91,4∙10-9, následně skupina P12 (n=7)

159∙10-9±28,7∙10-9  těsně před skupinou P9 ( n=6) 137∙10-9±91,4∙10-9.

Graf :Hodnota energie EEG signálu u pohybové události se současným záznamem EMG 

aktivity u jednotlivých věkových skupin. Data X : věkové skupiny ( P7 sedmidenní, P9 

devítidenní, P12 dvanáctidenní, P15 patnáctidenní). Data Y: hodnota energie EEG signálu.
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Na závěr porovnávání všech skupin v jednom grafickém znázornění je na řadě 

hodnota entropie EEG signálu u pohybové události se současným záznamem EMG aktivity 

u jednotlivých věkových skupin. Zde opět vyplynula vzestupná tendence se stoupajícím 

věkem, kde skupina P15 ( n=6) dosáhla hodnot 16,356±1,698, po ní skupina P12 ( n=7) 

10,785±1,342. Následně skupiny P9 (n=6) 8,326±0,676 a skupina P7 ( n=4) 8,001±2,670. 

Graf :Hodnota entropie EEG signálu u pohybové události se současným záznamem EMG 

aktivity u jednotlivých věkových skupin. Data X : věkové skupiny ( P7 sedmidenní, P9 –

devítidenní, P12 dvanáctidenní, P15 patnáctidenní). Data Y: hodnota entropie EEG signálu.
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V této části jsme vždy porovnávali  hodnoty jak energie EEG signálu, tak entropie 

EEG signálu  třech typů událostí ( záznam EMG aktivity,  pohybovou událost, pohybovou 

událost se současným záznamem EMG aktivity ) vždy pro jednu věkovou skupinu. 

Skupina P7 ( sedmidenní) 

Hodnocení energie EEG signálu u jednotlivých událostí u věkové skupiny P7 ( 

sedmidenní). Nejvyšších hodnot bylo dosaženo u pohybové události se současným 

záznamem EMG aktivity ( sloupec C)  233∙10-9±157 ∙10-9, poměrně značně nižších hodnot 

bylo dosaženo u prostého záznamu EMG aktivity( sloupec A) 73,8 ∙10-9±13,6 ∙10-9 , a 

nejmenší hodnoty jsme zaznamenali u pohybové události ( sloupec B) 61,7 ∙10-9±28,4 ∙10-9. 

Statisticky signifikantní rozdíl je mezi skupinami na ose X : B a C, A a B. 

Graf: Hodnocení energie EEG signálu u jednotlivých událostí u věkové skupiny P7 ( 

sedmidenní). Data X: A. záznam EMG aktivity,  B. pohybová události C. pohybová 

události se současným záznamem EMG aktivity. Data Y: hodnota energie EEG signálu. 
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Hodnoty entropie EEG signálu byly nejvyšší u sloupce C 8,001± 2,670, dále u 

sloupce A 5,185±0,961 a nejnižší byly zaznamenány u sloupce B 2,687±0,637. Rozdíl mezi 

skupinami není statisticky signifikantní. 

Graf: Hodnocení entropie EEG signálu u jednotlivých událostí u věkové skupiny P7 ( 

sedmidenní. Data X: A.záznam EMG aktivity,  B. pohybová událost C. pohybové události 

se současným záznamem EMG aktivity. Data Y: hodnota entropie EEG signálu.
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Skupina P9 ( devítidenní)

Posléze jsme se zaměřily na skupinu P9 a hodnocení její energie EEG signálu u 

jednotlivých událostí. Téměř srovnatelných výsledků bylo dosaženo ve sloupci A a C, tedy 

mezi hodnotami záznamu EMG aktivity a pohybové události se současným záznamem 

EMG aktivity. Hodnoty ve sloupci C byly 137∙10-9±36∙10-9, ve sloupci A 130∙10-9±49,7∙10-

9 a ve sloupci B ( pohybová událost) 73,8∙10-9±28,4∙10-9. Rozdíl mezi skupinami není 

statisticky signifikantní. 

Graf: Hodnocení energie EEG signálu u jednotlivých událostí u věkové skupiny P9 ( 

devítidenní). Data X: A. záznam EMG aktivity,  B. pohybová události C. pohybová 

události se současným záznamem EMG aktivity. Data Y: hodnota energie EEG signálu.
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V případě hodnot entropie EEG signálu u skupiny P9 byly výsledky téměř 

vyrovnané u sloupce A 8,647± 0,915 a C 8,326±0,676 o něco nižší hodnoty byly 

zaznamenány u sloupce B 5,452 ± 0,535. Statisticky signifikantní rozdíl je pouze mezi 

sloupcem A a B. 

Graf: Hodnocení entropie EEG signálu u jednotlivých událostí u věkové skupiny P9 ( 

devítidenní) Data X: A.záznam EMG aktivity,  B. pohybová událost C. pohybové události 

se současným záznamem EMG aktivity. Data Y: hodnota entropie EEG signálu.
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Skupina P12( dvanáctidenní)

Hodnocení energie EEG signálu u jednotlivých událostí u věkové skupiny P12 ( 

dvanáctidenní). Nejvyšší hodnoty byly zaznamenány u sloupce C 159∙10-9± 86,1 ∙10-9

následně u sloupce A 137∙10-9±116∙10-9 a nejméně u sloupce B 102∙10-9±68,4∙10-9. Rozdíl 

mezi skupinami není statisticky signifikantní. 

Graf: Hodnocení energie EEG signálu u jednotlivých událostí u věkové skupiny P12 ( 

dvanáctidenní). Data X: A. záznam EMG aktivity,  B. pohybová události C. pohybová 

události se současným záznamem EMG aktivity. Data Y: hodnota energie EEG signálu.
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Grafy obou veličin se liší nejvíce ve sloupci B 8,722±1,082, který však v obou 

případech dosahuje nejnižších hodnot. Hodnota entropie EMG signálu u sloupce A je 

9,029±0,822 a nejvyšších hodnot dosahuje u  sloupce C 10,785±1,342. Rozdíl mezi 

skupinami není statisticky signifikantní. 

Graf: Hodnocení entropie EEG signálu u jednotlivých událostí u věkové skupiny P12 ( 

dvanáctidenní) Data X: A.záznam EMG aktivity,  B. pohybová událost C. pohybové 

události se současným záznamem EMG aktivity. Data Y: hodnota entropie EEG signálu.
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Skupina P15 ( patnáctidenní)

Na závěr se podívejme na grafy energie a entropie EEG signálu u skupiny P15. 

Červený sloupec C jako nejčastěji dosahuje hodnot nejvyšších 452∙10-9±91,4∙10-9, 

následuje sloupec A 328∙10-9±50,5∙10-9 a nejnižších hodnot je znázorněno u sloupce B 248 

∙10-9 ±48,7∙10-9. Rozdíl mezi skupinami není statisticky signifikantní. 

Graf: Hodnocení energie EEG signálu u jednotlivých událostí u věkové skupiny P15 ( 

patnáctidenní). Data X: A. záznam EMG aktivity,  B. pohybová události C. pohybová 

události se současným záznamem EMG aktivity. Data Y: hodnota energie EEG signálu.
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Jako poslední sloupcový graf je znázornění hodnocení entropie EEG signálu u 

jednotlivých událostí u věkové skupiny P15, kde se výsledné hodnoty nijak výrazně 

vzájemně neliší. Sloupec C 16,356±1,698 jen o málo převyšuje sloupec A  15,742±1,476. 

Hodnoty entropie EEG signálu u pohybové události ( sloupec B) jsou 14,154± 1,140.

Rozdíl mezi skupinami není statisticky signifikantní. 

Graf: Hodnocení entropie EEG signálu u jednotlivých událostí u věkové skupiny P15 ( 

patnáctidenní) Data X: A.záznam EMG aktivity,  B. pohybová událost C. pohybové 

události se současným záznamem EMG aktivity. Data Y: hodnota entropie EEG signálu.
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5.3. FREKVENČNÍ ANALÝZA

Poslední výsledkovou část tvoří frekvenční analýza, která je opět graficky 

znázorněna buď způsobem, kdy jsou v jednom grafu zobrazeny vždy všechny věkové 

skupiny pro jednu ze tří konkrétních událostí ( záznam EMG aktivity, pohybová událost 

či pohybová událost se současným záznamem EMG aktivity) nebo je na grafu zvolena 

jedna věková skupina ( P7, P9, P12, P15) a pro ni zobrazeny všechny události. 

Vzhledem k relativně malému počtu experimentálních zvířat nelze v oblasti 

frekvenční analýzy příliš usuzovat v konkrétní závěry. Proto je tato část spíše ukázkou 

další možnosti analýzy z daných získaných dat.  

Spektrální analýza
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Graf: Spektrální analýza u záznamu EMG aktivity u jednotlivých věkových skupin.



Spektrální analýza
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Graf: Spektrální analýza u pohybové události u jednotlivých věkových skupin.
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Graf:  Spektrální analýza u pohybové události se současným záznamem EMG aktivity u 
jednotlivých věkových skupin.



Spektrální analýza
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Graf: Spektrální analýza jednotlivé události u věkové skupiny P7.
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Graf: Spektrální analýza jednotlivé události u věkové skupiny P9.



Spektrální analýza
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Graf: Spektrální analýza jednotlivé události u věkové skupiny P12.
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Graf: Spektrální analýza jednotlivé události u věkové skupiny P15.



6 DISKUZE

6.1 DISKUZE - VÝSLEDKY

Cílem diplomové práce bylo zjistit jednak počet svalových záškubů a výskyt 

svalové aktivity v korelaci s EMG záznamem jednotlivých skupin mláďat laboratorních 

potkanů, eventuelně zaznamenat současný výskyt snímané EEG aktivity. V interpretaci 

výsledků hraje důležitou roli představa o jednotlivých úrovních motorického řízení. V první 

části výsledků jsme mapovali četnost daných událostí u vývojově odlišných skupin. Jednalo 

se jak o ojedinělý výskyt dané události ( pohyb, záškub, záznam EMG aktivity), tak výskyt 

záškubu či pohybu současně se záznamem EMG. 

První hypotézou byl předpoklad, že u vývojově mladší skupiny laboratorních 

potkanů bude častější výskyt svalových záškubů bez současného výskytu snímané EMG 

aktivity. Dle Robinsona, Blumberga a spol. je nejčasnější formou chování u bezobratlých i 

obratlovců spontánní aktivita charakteru záškubů -  hlavy, trupu a končetin. SMA 

odlišujeme od reflexních pohybů, jelikož se vyskytuje bez vnější stimulace, je 

všudypřítomným znakem nezralého chování. SMA pokračuje ve svém vyjádření i po 

narození, formou myoklonických záškubů končetin, které se objevují prudčeji a více 

škubavě než-li je motorická aktivita u plodu. Ačkoliv se SMA zdá jako náhodná a 

nepravidelná, na končetinách se postupně objevuje v tzv. vlnách ( 1-4 pohyby končetin). 

Tato organizace do vln je zřejmá u plodu ( E17-E21) a nevyvinutých potkanů ( P 1-9).

(Robinson, Blumberg, Lane, Kreber, 2005). Naše výsledky v počtu svalových záškubů za 

minutu odpovídají skutečnosti, že největší aktivita se vyskytuje v období P1-P9, kam 

můžeme zařadit experimentální skupinu P7 ( sedmidenní), která dosáhla hodnot nejvyšších, 

což jsme očekávali. Zajímavé je zmínit, že zdrojem záškubů v tomto období jsou dle 

Blumberga a Lucase dva nezávislé mechanismy, které jej produkují, jedná se o místní 

výboj míšních motorických neuronů, druhým je ten, který pramení z descendentní 

motorické aktivace z mozkového kmene a je zdrojem záškubů končetin během REM fáze i 



u dospělých savců. Předpokládáme, že oba mechanismy se podílejí na jejich výskytu 

v různém poměru i u vývojově starších skupin experimentálních zvířat. Určitou roli zde 

sehrává i skutečnost, že dle Vinaye se kortikospinální projekce vyvíjí nejpozději a 

dosáhnou konce také první týden po narození, přestože se dráhy začnou promítat do bederní 

míchy již před narozením, jsou v tuto dobu daleko od plnohodnotného vývoje. Například 

pouze padesát procent vestibulospinálních axonů je v den narození zjištěno v bederní 

oblasti míchy. Zralý vzorec se objevuje v období na konci druhého postnatálního týdne. 

Z těchto sdělení dle mého názoru plyne skutečnost o nejvyšší pohybové aktivitě zejména na 

míšní úrovni u vývojově nejmladších skupiny, což potvrzuje výsledky z grafu četnosti 

zejména počtu svalových záškubů za minutu. Určitým přechodným můstkem pro objasnění 

jak výskytu svalových záškubů u P7 ( sedmidenní), tak výskytu pohybové aktivity se 

současným EMG záznamem je tvrzení Gramsbergena, že změny na EMG se vyvíjí 

postupně od nepravidelných a ostrých k pravidelným a „ uhlazenějším“.  Zajímavou 

změnou v této části je nejvyšší počet pohybů za minutu u věkové skupiny P15 ( 

patnáctidenní) se současným záznamem EMG aktivity. Dle studie Geislera a spol. o funkci 

dlouhých zádových svalů během posturálního vývoje u laboratorních potkanů zhruba od 

období P13 je mládě potkana schopno zvednout trup od podložky, což by mohlo vést 

k častějšímu záznamu EMG aktivace v extracelulárního prostoru šíjových svalů, kde byla 

umístněna snímací elektroda. K poměrně značným změnám během druhého týdne dochází 

z důvodu výskytu předběžné posturální kontrakce trupových svalů.

Druhá hypotéza hovoří o předpokladu, že hodnoty energie EEG signálu a entropie 

EEG signálu by se měly postupně zvyšovat s rostoucím věkem. Pro ocenění přínosu 

zkušeností ze studia subhumánních druhů je třeba vědět, že úloha korových částí motorických 

center ve fylogenetickém vývoji roste (encefalizace funkcí).( Kukleta,Šulcová, 2003) I EEG 

záznam má svou ontogenezi, která pramení zejména z vývoje mozkové kůry. Touto 

problematikou se zabýval Vanhatalo ve  své práci o vývoji záznamu novorozeneckého EEG a 

stanovil zjednodušený model ontogeneze EEG s dvěma hlavními složkami - přechodná 

spontánní aktivita ( spontaneus aktivity transients ( SATs) a trvalá kortikální aktivita ( 



ongoing ( oscillatory) cortical aktivity). Postupem času se SATs mění zejména v jejich 

celkové křivce a synchronizací mezi hemisférami, ale méně jejich mírou vzniku. Avšak 

dochází k velkému přibývání množství trvalé kortikální aktivity. Právě nárůst kortikální 

aktivity můžeme zaznamenat hodnotami energie EEG signálu a entropie EEG signálu. 

Tento vývoj je patrný zejména z grafických znázorněních pro určitou událost u všech 

věkových skupin, kde znatelně vidíme vzestupnou tendenci hodnot energie a entropie EEG 

signálu se stoupajícím věkem, což ukazuje na postupné zapojení vyšších úrovní řízení, tedy 

účast mozkové kůry. Dalším zajímavým a očekávaným výsledkem v grafech, kde je 

zobrazena vždy jedna věková skupina se svými událostmi ( záznam EMG aktivity, 

pohybová událost, pohybová událost se současným záznamem EMG aktivity) je postupné 

snižování rozdílu hodnot se stoupajícím věkem. U skupiny P7 ( sedmidenní) je velký rozdíl 

mezi hodnotami energie a entropie EEG signálu u událostí a nejnižší čísla vykazuje 

pohybová aktivita, kdy není současně zaznamenána EMG aktivita, což pravděpodobně 

poukazuje na nižší úroveň řízení tohoto děje. Když se postupně posuneme od mladší 

skupiny po nejstarší, rozdíly hodnot energie a entropie EEG signálu se snižují, což opět 

ukazuje na účast mozkové kůry. U skupiny 15 ( patnáctidenní) jsou hodnoty mezi 

jednotlivými událostmi již nepatrné.  Druhá  hypotéza zabývající se především korelací 

EEG záznamu s výskytem daných událostí ve vztahu k věkovým skupinám naplnila naše 

očekávání a postupné účasti mozkové kůry v procesu řízení motoriky.

Třetí hypotéza je zaměřena na hodnocení záznamu EEG signálu v konfrontaci 

s pohybovou událostí se současným záznamem EMG aktivity. Na aktivitu v oblasti 

mozkové kůry nám ukazují hodnoty energie a entropie EEG signálu, které jsou právě 

v případě pohybové událostí se současným záznamem EMG aktivity nejvyšší u všech 

věkových skupin. 



7 ZÁVĚR

Hlavním cílem mé diplomové práce bylo zjistit jednak počet svalových záškubů a 

výskyt svalové aktivity u jednotlivých skupin mláďat laboratorních potkanů, eventuelně 

zaznamenat současný výskyt snímané EEG aktivity, která poukazuje na účast korové 

úrovně řízení. Po statistickém zhodnocení experimentálně získaných dat byl prokázán 

četnější výskyt svalových záškubů u vývojově nejmladší experimentální skupiny P7 a 

výskyt pohybové aktivity u vývojově starších skupin koreloval se zvýšenou aktivací 

v oblasti mozkové kůry, což bylo potvrzeno zvýšenými hodnotami energie a entropie EEG 

signálu. Tyto hodnoty nám však poskytly i další možné výstupy. Jedním z nich byla 

vzestupná tendence hodnot s rostoucím věkem, což dokládá postupné zrání korového řízení 

motoriky a postupné snižování rozdílu hodnot mezi událostmi ( záznam EMG aktivity, 

pohybová událost, pohybová událost se současným záznamem EMG aktivity) se 

stoupajícím věkem.

Experimentálních  prácí na FGÚ AVČR jsem se účastnila já a vedoucí diplomové práce, 

MUDr. Jakub Otáhal, PhD.



8 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

BG bazální ganglia

CNS centrální nervový systém

CPG central pattern generátor ( generátor centrálního vzorce)

DFT diskrétní Fourierova transformace (Discrete Fourier transform)

E ( 1-21) embryonální věk

EEG elektroencefalografie

EMG elektromyografie

FFT rychlá Fourierova transformace (Fast Fourier transform)

NREM non rapid eyes movements – fáze spánku

P ( 1-21) postnatální věk

REM rapid eyes movements – fáze spánku

SATs přechodná spontánní aktivita ( spontaneus aktivity transients)

SMA spontánní motorická aktivita
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