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Práce je napsána dobrou angličtinou. Jde o vědeckou práci důležitého problému, 
kterým autor řeší vliv krátkodobé ischémie na systém nervosvalového převodu 
na funkční skupinu plantárních flexorů. Autor pracuje v dobře vybavené 
elektromyografické laboratoři. Výzkum je organizován na skupině 17 zdravých 
dospělých mladých dobrovolníků (11 mužů a 6 žen). Práce byla schválena 
etickou komisí. Probandům byl princip práce a její význam podrobně vysvětlen 
a oni dali k výzkumu písemný souhlas. 
 K získání základních neurofyziologických údajů používá autor známý vztah 
mezi H (Hoffmanovým) reflexem a M (motorickou vlnou), které snímá z m. 
triceps surae (jeho distální částí m.soleus) řízenou stimulací n. tibialis. H reflex 
je vyvolán přímo drážděním aferentních vláken a obchází tak svalová vřetenka. 
Při běžné praxi se používá krátké prudké protažení malou hmotou 
neurologického kladívka svalové šlachy, které protáhne vyšetřovaný sval a 
v něm umístěná svalová vřetenka. Poklepem na šlachu Achilovu vyvolá 
s určitým zpožděním kontrakci m.triceps surae a vzniká plantární flexe. Pokud 
použijeme H reflex je v poplitealní krajině stimulován n.tibiális a od určité 
intenzity podráždění rychlých a silných 1a dostředivých vláken aktivuje na 
spinální úrovni synapse k eferentnímu motuneuronu, který vyvolá záškub 
plantárních flaxorů nohy, jako by to bylo u reflexu Achiolovy šlachy. 
Zvyšováním intenzity podráždění se motorická odpověď zvětšuje. Avšak při 
dosažení určité intenzity stimulu, počnou být drážděna přímo motorická vlákna 
vedoucí k m. triceps surae, bez přepojení na spinální úrovni. Poněvadž jde o 
kratší vzdálenost od místa dráždění k neuromuskulárnímu spojení, počne se 
objevovat před vlnou „H“ reflexu přímá motorická vlna „M“, která při 
pokračujícím zvyšování intenzity dráždění druhou vlnu H potlačí. Nervosvalové 
spojení nestačí oboje podráždění v tak krátkém čase převádět vzhledem 
k přechodnému útlumu neuromuskulárního převodu. 
 
V uvedené experimentální práci je pohyb nohy, plantarní flexe převáděn na 
měřící systém, který měří sílu vyvolané svalové kontrakce. Proband leží na břiše 
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a stimulovaná dolní končetina se opírá na vertikálně umístěný přístroj snímající 
síly tlaku planty (Kistler Industrie, Switzerland). Získané signály jsou trvale 
elektromagneticky zaznamenávány a následně analyzovány. 
Ischémie, arteriální okluzí, se provádí tlakovou manžetou standardního 
sfyngomanometru přiloženou na stehno 15 cm nad kolenním kloubem levé dolní 
končetiny probanda. Po dobu deseti min. používá tlaku 200 mm Hg. Že jde o 
skutečnou okluzi hodnotí autor poslechem arteria poplitea  Korotkoffova 
fenomenu. Bezpečnost pokusu je zajištěna prostřednictvím literárních údajů 
z pokusů na zvířatech, kde docházelo k patologickým následkům po dlouhodobé 
okluzi trvající 80 min. 
 
Vlastní experimentální program je rozdělen do čtyř úseků.  
První vyšetření spočívalo ve vyvolání H reflexu a následně vlny M a přiložením 
tlakové manžety. Při excitaci senzorického a motorického axonu byla vyvolána 
motorická aktivita svalové kontraktilní tkáně plantárních flexorů nohy. Síla byla 
zaznamenaná a sloužila jako kontrolní hodnota. 
Druhé vyšetření se provádělo podobným postupem, ale při insuflaci tlakové 
manžety, která způsobila ischemii po dobu l0 min.  
Třetí vyšetření se provádělo opět podobným způsobem10 minut po uvolnění 
ischemii působícího tlaku. 
Čtvrté vyšetření se provádělo opět podobným způsobem po 20 minutách, po 
uvolnění komprese a tedy po předpokládané restauraci cévního řečiště a 
konsolidaci metabolizmu. 
 
Cíle vyšetření jsou hodnocení krátkodobé ischémie působící na dráždivost 
senzitivních a motorických neuronů u zdravých osob. Posoudit a zhodnotit 
postižení neuromuskulárního převodu za patogenních podmínek způsobených 
ischemií. Vyhodnotit produkci síly plantárních flexorů, odvozené z H reflexu a 
vlny M během ischémie a v postischemických  podmínkách. Stanovit pokud 
možno místo, kde je systém nejvíce porušen v podmínkách krátkodobé 
ischémie. 
 
Výsledky experimentu 
Všichni probandi byli shledáni jako vhodní pro prováděná měření. U všech bylo 
možno vyvolat H reflex i vlnu M na svalu soleus. 
H reflex a vlna M byl zaznamenáván z m.soleus stimulační intenzitou a trváním 
0.5ms během všech 4 fází experimentu. Zvětšováním intenzity stimulu se 
objevovalo zvětšování amplitudy H i M odpovědi a postupné potlačení 
amplitudy H reflexu zatím co vlna M souvisle se zvětšovala. Toto umožňovalo 
srovnávat charakteristiky evokovaných potenciálů jak senzorických tak 
motorických axonů získaných stimulací tibiálního nervu. 
Evokovaný potenciál. Stimulace se zřetelně lišila během pokusu. Amplituda H 
reflexu vyvolaná 10 min. po ischemizaci se zřetelně liší při srovnání amplitudy 
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vyvolané stejným stimulem během ischemizace. Všechny postischemické 
hodnoty amplitudy vyvolaného H reflexu signifikantně narůstají při srovnání 
s hodnotami během ischémie. 
Křivky získané ze záznamů H reflexu a vlny M při analýze získaných změn, 
během ischémie ukazují pokles amplitudy H reflexu při stejné intenzitě 
jednotlivého pulsu a posun obou křivek jak H tak M do leva.  
Prah dráždivosti pro H reflex signifikantně poklesl během ischémie. Toto 
snížení prahu dráždivosti H reflexu bylo spojeno se signifikantním rozdílem 
mezi prahem M vlny. Prahy dráždivosti se po reperfuzi zvýšily jak pro 
senzorická vlákna tak motorická překročily signifikantně výchozí hodnoty prahů 
dráždivosti. 
Nejzřetelněji se projevuje snížení aktivity na dostředivé části reflexního 
oblouku, na silných a rychle vedoucích vláknech 1a. Jde nejspíše o zdržení 
při presynaptickém převodu na míšní úrovni.Mororický neuron je ovlivněn 
ischemizací rovněž, ale méně. Hodnocení těchto funkcí se prokazuje na 
získaných křívkách . 
Ischémie se neprojevila na neuromuskulárním převodu.  Změny se neprojevily 
ani při supra maximální stimulaci prostřednictvím vlny M ale při relativně 
nízkém podráždění prostřednictvím H reflexu, který obchází svalová vřeténka a 
je projevem poměrně nízké biolelektrické aktivity aktivovaných motoneuronů. 
Oba bioelektrické záznamy byly ovlivněny ischemizací. Vliv však byl poměrně 
značný i na svalovou sílu, tedy přímý výkon svalových vláken, kde ischemizace 
působila negativně. EMG backround aktivita m. triceps surae  (respektive m. 
soleus) neprojevila změny během všech čtyř vyšetření. Oslabení síly svalové 
kontrakce bylo způsobeno snížením dráždivosti nervové tkáně, zvýšenou 
presynaptickou aktivitou a metabolickými změnami v souvislosti s ischemií. 
 
Celá náročná experimentální práce se opírá o rozsáhlou vědeckou literaturu 
citovanou v jednotlivých sovislostech dílčích úseků práce. 
 
Práce je velmi učelně zaměřena na praxi je nová v možnostech využití 
moderních výzkumných prostředků zaměřených na klinické využití. Existuje 
velký počet onemocnění dolních končetin, kterých narůstá s počtem zvětšujícího 
se počtu starší populace. Bude bezesporu důležitou technikou při diferenciálních 
diagnozách cévních, svalových artropatických ale i vertebrogenních onemocnění 
dolních končetin. 
 
Předložená práce splňuje nároky disertace podle Řádu DS  a proto ji plně 
doporučuji k obhajobě. 
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