UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
Fakulta tělesné výchovy a sportu

DIPLOMOVÁ PRÁCE

2012

Edita Vodhánilová

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
Fakulta tělesné výchovy a sportu

VLIV TYPU POVRCHOVÝCH ELEKTROD NA KVALITU
DEKOMPOZICE SIGNÁLU POVRCHOVÉ
ELEKTROMYOGRAFIE
Diplomová práce

Vedoucí diplomové práce:

Vypracovala:

Doc. MUDr. Jakub Otáhal PhD.

Mgr. Edita Vodhánilová
Praha

Duben 2012

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracovala samostatně pod vedením Doc. MUDr.
Jakuba Otáhala PhD., uvedla jsem všechny použité literární a odborné zdroje a
dodržovala zásady vědecké etiky.

V Praze dne: 27.4.2012

…………………………….
Edita Vodhánilová

Poděkování
Na tomto místě bych ráda poděkovala Doc. MUDr. Jakubovi Otáhalovi Ph.D. za
odborné vedení a cenné rady a připomínky během psaní této práce.

Evidenční list
Dávám souhlas k zapůjčení své diplomové práce ke studijním účelům. Uživatel svým
podpisem stvrzuje, že tuto diplomovou práci použil ke studiu a prohlašuje, že ji uvede
mezi použitými prameny.

Jméno a příjmení:

Fakulta / katedra:

Datum vypůjčení:

Podpis:

ABSTRAKT
Název: Vliv typu povrchových elektrod na kvalitu dekompozice signálu povrchové
elektromyografie
Cíle: Cílem diplomové práce je zhodnotit, jaký vliv má typ použité elektrody při
snímání EMG signálu na kvalitu dekompozice signálu povrchové elektromyografie s
využitím dekompozičního programu EMGlab.
Metody: Práce má formu experimentální studie, kdy od jednoho zdravého dobrovolníka
byl sejmut EMG signál pomocí tří typů povrchových elektrod (klasická povrchová
elektroda, tetroda, tetroda s upilovanými hroty). Tyto tři signály byly poté rozloženy v
programu EMGlab. Výsledky byly zpracovány v programu MS Excel, vzájemně
porovnány a graficky zobrazeny.
Výsledky: Z měření byla ověřena hypotéza, že typ použité povrchové elektrody
ovlivňuje kvalitu automatické dekompozice. Nejkvalitnější výsledky poskytoval signál
z klasické povrchové elektrody.
Klíčová slova: akční potenciál, dekompozice, povrchové elektrody, EMG signál,
tetroda, elektromyografie

ABSTRACT
Title: Effect of surface electrode type on quality of decomposition of surface EMG
signal
Objectives: The aim of this thesis is to evaluate the effect of surface electrode type,
which was used for EMG record, on the quality of decomposition of surface EMG
signal using decomposition software EMGlab.
Methods: The form of the thesis is an experimental essay. It was detected an EMG
signal from one healthy volunteer during mild cyclic contraction. It was used three
different types of electrodes (standard surface electrode, tetrode, tetrode with saw-off
spikes) for EMG signal detection. These signals were decomposed in program EMGlab.
The results were processed in program MS Excel, compared with each other and
graphically displayed.
Results: The measurement verified a hypothesis which claimed that the used type of
electrode affects the quality of automatic decomposition. The best results of automatic
decomposition provide the signal gained from the standard surface electrode.
Key words: action potential, decomposition, surface electrodes, EMG signal, tetrode,
electromyography
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Vliv typu povrchových elektrod
na kvalitu dekompozice signálu povrchové elektromyografie

1 ÚVOD
Signál povrchové elektromyografie (EMG) představuje interferenční vzorec akčních
potenciálů všech aktivních motorických jednotek nacházejících se v blízkosti snímací
plochy elektrody. Tento typ signálu poskytuje informace o funkční integritě systémů
pohybové periferie a centrálních senzomotorických oblastí. Neposkytuje ale možnost
náhledu na chování jednotlivých motorických jednotek, či na morfologii tvarů jejich
akčních potenciálů. Zisk těchto informací by přinesl mimojiné pohled na řízení
motorických jednotek centrální nervovou soustavou, či by rozšířil možnosti hodnocení
stupně poruchy u onemocnění horního motoneuronu (De Luca, a další, 2006). Tyto
informace lze získat pomocí dekompozice, která od sebe oddělí jednotlivé výboje
motorických jednotek a rozdělí je na jednotlivé sekvence akčních potenciálů.
Kvalita automatické dekompozice EMG signálu je závislá na mnoha aspektech. Jedním
z nich je i typ použité elektrody pro záznam signálu určeného k dekompozici. Tato
práce, která navazuje na výzkum týkající se hodnocení robustnosti dekompozičních
algortimů (Vodhánilová, 2011) a využívá poznatků, které byly zjištěny, má za cíl
zhodnotit kvalitu dekompozice signálu získaného pomocí různých typů povrchových
elektrod.
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2 TEORETICKÁ ČÁST

2.1 Základní principy neurofyziologie

2.1.1 Neuron
Neuron (viz obr. 1) neboli nervová buňka je základní stavební a funkční jednotkou
nervové soustavy. Jedná se o vysoce specializovanou buňku, která je schopná přijmout
určité signály, jinými signály odpovídat, vést podráždění a vytvářet kontakty s ostatními
neurony a s receptory (smyslové senzitivní buňky) nebo efektory (svaly, žlázy). Je
tvořen somatem (buněčné tělo), z něhož vychází jeden výběžek (axon) vedoucí vzruchy
směrem od buňky a mnoho menších výběžků (dendrity) vedoucí vzruchy směrem
k buňce (Ambler, 1999).
Axon je důležitou součástí neuronu, jejímž úkolem je přenos informace na větší
vzdálenost směrem od buňky. Tento děj se nazývá akční potenciál (AP) a má
charakteristické vlastnosti. Jedná se o proces řídící se zákonem „vše nebo nic“tzn.,
membrána axonu reaguje na podráždění buď vzruchem, nebo nereaguje vůbec, pokud
ano, tak s největší možnou intenzitou. Energie potřebná pro šíření AP v membráně
axonu je zajištěna vlastním axonem, stimulus je tedy jen spouštěcím faktorem a další
propagace a šíření již probíhá nezávisle na neuronu. Další důležitou vlastností je
přítomnost refrakterní fáze, kdy určitou dobu pro průchodu vzruchu axon na další
podráždění nereaguje (absolutní refrakterní fáze) nebo reaguje jen částečně (relativní
refrakterní fáze).Vzhledem ke své délce, nemůže být axon metabolicky a energeticky
závislý jen na těle buňky. Toto zásobení má na starosti Schwannova buňka, která mimo
jiné produkuje myelin tvořící obal axonu a dodává mu jedinečné vlastnosti. Rychlost
přenosu impulzu je u těchto nervových vláken až stonásobně vyšší, kdy dochází
k tzv. saltatornímu vedení (Keller, 1999).
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Neuron má tři základní funkce:
1. Trofickou, vázanou na vnitřek buňky, nezbytnou pro strukturální neporušenost
a funkční výkonnost neuronu.
2. Specifickou, tj. schopnost tvořit a přenášet vzruchy, která je funkcí buněčné
membrány.
3. Sekreční, která spočívá v uvolňování chemických látek. Tyto látky se společně
nazývají

neuroregulátory

a

patří

sem:

neurotransmitery

(viz

dále),

neuromodulátory a neurohormony (Ambler, 1999).

Obrázek 1 Neuron (dostupné z http://cs.wikibooks.org/wiki/Nervové_buňky)

2.1.2 Vzruch
Vzruch vzniká působením podnětu na vzrušivou tkáň (receptor, nervová buňka, nervové
vlákno) a představuje speciální formu podráždění, která se šíří po nervovém vláknu
podle zákona "vše nebo nic" a bez dekrementu (beze ztráty).
Podnět je určitá forma energie, která působením s určitou intenzitou na vzrušivou tkáň
vybavuje vzruch. Velikost intenzity nutné k vybavení vzruchu označujeme jako práh
(prahový podnět). Čím nižší je intenzita podnětu, tím déle musí podnět působit, aby
vyvolal vzruch. Rozhodující pro vybavení vzruchu je také rychlost změny intenzity, kdy
je nutné její rychlé zvýšení, jinak dojde k tzv. vplížení podnětu a vzruch se nevybaví.
Podráždění je projev dráždivosti, který je nutný pro vznik vzruchu (Trojan, 1999;
Rokyta, 2000).
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Podráždění je místní, většinou se nešíří, a pokud ano, tak se ztrátou (s dekrementem)
(Rokyta, 2000). Na podráždění reaguje neuronální membrána a otevírá iontové kanály.
Iontové kanály lze rozdělit na napěťově řízené a chemicky řízené. Tam, kde
v neuronální membráně převažují chemicky řízené iontové kanály, je membrána
drážditelná pouze chemicky, nikoliv elektricky a reaguje na příslušný mediátor.
V místě, kde je převaha chemicky řízených iontových kanálů, se membrána neřídí
zákonem "vše nebo nic" a na podráždění nereaguje vzruchem, ale pomalou lokální
změnou membránového potenciálu. Tato reakce má delší latenci a není přítomna
refrakterní fáze. Pokud v membráně převažují napěťově řízené kanály, je membrána
řízená elektricky. Reakce má krátkou latenci a výraznou refrakterní fázi. Napěťově
řízené kanály převažují v membráně axonu a v membráně svalového vlákna
(s výjimkou oblasti nervosvalového zakončení) (Trojan, 1999).

2.1.3 Membránové potenciály
Membránový potenciál je dán nerovnoměrným rozložením iontů na obou stranách
buněčné membrány. Jedná se o elektrický potenciál vnitřní strany membrány, který je
vztažený k vnějšímu povrchu buňky pokládanému za místo s nulovým potenciálem.
Tato elektrická potenciálová diference vzniká díky transportu iontů přes buněčnou
membránu a je nepostradatelnou součástí mechanismů, které udržují celkovou
buněčnou rovnováhu. Přenos iontů se děje především aktivně (utváření klidového
membránového potenciálu), ale i pasivně (význam při vzniku akčního potenciálu)
(Pfeiffer, 2007).
Aktuální hodnota membránového potenciálu závisí na:
-

aktuální propustnosti membrány pro různé ionty,

-

intra- a extracelulární koncentraci iontů, pro které je membrána propustná,

-

nedifúzibilních aniontech uvnitř buňky (proteiny),

-

efektu Na+/K+ATPasy.
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Membránové potenciály se podle vlastností membrány dělí na:
ü Pasivní:
− Klidový membránový potenciál (KMP)
− Postsynaptické potenciály (PSP)
-

Excitační (EPSP)

-

Inhibiční (IPSP)
ü Aktivní
− Akční potenciál (AP) (Kittnar, O. a kol., 2011).

Aktivní vlastnost membrány znamená, že se vzruch po membráně šíří pomocí napěťově
řízených kanálů (Kittnar, O. a kol., 2011).
2.1.3.1 Klidový membránový potenciál

Klidový membránový potenciál vzniká díky nerovnoměrnému rozložení iontů uvnitř
a vně buněčné membrány a specifické propustnosti membrány pro jednotlivé ionty.
V nervových buňkách dosahuje záporných hodnot v rozsahu -70mV až -90mV.
Na vnitřní straně membrány je v klidovém stavu záporný náboj a vnější strana je nabitá
kladně. Na membránovém potenciálu se podílejí především K⁺, Na⁺, Cl⁻ a aniony
bílkovin A⁻ (Kittnar, O. a kol., 2011).
Koncentrace iontů v extracelulárním prostředí je rozdílná od koncentrace iontů uvnitř
buňky (viz tab. 1).
Intracelulární koncentrace [mmol/l]

Extracelulární koncentrace [mmol/l]

Na+
K+

12 Na+
+
155 K

Ca2+

10-8 - 10-7 Ca2+

Cl¯
HCO3Bílkoviny A¯

4 Cl¯
HCO38
Bílkoviny A¯
155

145
4
2
120
27
0

Tabulka 1 Koncentrace iontů vně a uvnitř buňky (dostupné z http://cs.wikipedia.org/wiki/Mem
bránový_potenciál)

Z tabulky lze odvodit, že uvnitř buňky se nachází značné množství bílkovin nesoucích
záporný náboj, pro které je buněčná membrána nepropustná. Bílkoviny tudíž nemohou
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procházet skrz do extracelulárního prostředí a nachází se pouze uvnitř buňky. Tento jev
je důležitý pro pochopení negativity vnitřku buňky.
Velikost klidového membránového potenciálu je určena následujícími faktory:
− Rozdílnými koncentracemi iontů v extra a intercelulární tekutině. Intracelulárně
je vysoká koncentrace K+ iontů a vně Na+ iontů.
− Rozdílnou propustností buněčné membrány pro různé ionty (z důvodu
přítomnosti iontových kanálů v plazmatické membráně neuronu). Membrána je
částečně propustná pro K+ ionty (obsahuje únikové kanály pro tyto ionty)
a v podstatě nepropustná je pro Na+ ionty. Draselné ionty mají proto tendenci
proudit ve směru svého koncentračního gradientu ven z buňky. Tím vzniká
elektrický gradient, který se snaží tomuto úniku zabránit. Čím více K+ iontů
přestoupí do extracelulárního prostoru, tím více stoupá elektrický gradient.
Jakmile se vyrovná koncentrační gradient, nastane rovnováha mezi proudem K+
iontů z buňky a do buňky. Tato rovnováha určuje hodnotu klidového
membránového potenciálu.
− Činností sodíko-draselné pumpy (Na+/K+ ATPáza), která přesouvá ionty sodíku
a draslíku přes buněčnou membránu proti koncentračnímu gradientu. Tzn. sodík
je čerpán ven z buňky a draslík dovnitř (Trojan S., 2003).
Tyto faktory fungují v jednoduchém zpětnovazebném obvodu tak, že udržují stálou
koncentraci intracelulárních kationů, a to na hodnotě nižší, než je jejich koncentrace
extracelulární. Nadbytek kladných iontů na zevní straně buněčné membrány je
základem klidového membránového potenciálu a mluví se o tom, že membrána je
polarizovaná (Kittnar, O. a kol., 2011).
2.1.3.2 Postsynaptické potenciály

Postsynaptické potenciály jsou zevním projevem činnosti nervových buněk, kdy
dochází po příchodu vzruchu na synapsi k pomalým změnám membránového potenciálu
ve smyslu depolarizace či hyperpolarizace na postsynaptické membráně neuronu.
Velikost a typ postsynaptické odpovědi vyvolané neuromediátorem je dán typem
kanálu, který je mediátorem aktivován.
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Excitační postsynaptický potenciál (EPSP) vzniká působením mediátoru, který zvyšuje
propustnost membrány pro Na+ionty (otevření Na+kanálů), dochází k depolarizaci
buňky a ke vzniku AP. Při vzniku inhibičního postsynaptického potenciálu (IPSP) se
otevírají K+a Cl- kanály, dochází k hyperpolarizaci a k synaptickému útlumu. EPSP
i IPSP vykazují časovou i prostorovou sumaci, kdy se vzruchy vybavují v rychlém
časovém sledu po stejné aferentní dráze a kdy se sčítá účinek několika vzruchů
přicházejících po několika různých aferentních drahách. Jediná depolarizační změna
EPSP je hluboce podprahová (2-4 mV). Účinek těchto podprahových potenciálů se ale
může sčítat, až dosáhne spouštěcí úrovně (7,5 – 15 mV) a v eferentní části synapse se
vybaví vzruch. Naopak IPSP (2-5 mV) způsobuje synaptický útlum (Trojan S., 2003).
Důležitou roli pro přenos signálu mají kanály pro Ca2+ ionty. Otevřením tohoto typu
kanálů se zvýší permeabilita pro kalcium, dojde k jeho influxu do presynaptického
zakončení a uvolnění mediátoru do synaptické štěrbiny exocytotickým mechanizmem.
Mediátorem je obvykle acetylcholin, který se naváže na receptory na membráně druhé
buňky (Trojan S., 2003).
2.1.3.3 Akční potenciál

Akční potenciál (AP, viz obr. 2) se spolu s postsynaptickými potenciály podílí
na přenosu informací. Vznik AP se řídí pravidlem „vše nebo nic“ tzn., buď vznikne,
nebo ne a všechny AP u jedné buňky mají tedy stejnou velikost. Během průchodu
vzruchu nervem se mění klidový membránový potenciál nervové buňky, tzn., mění se
polarizace. V případě, že se depolarizací sníží hodnota klidového potenciálu
na prahovou hodnotu (tzv. prahový potenciál), odpoví nervové vlákno vznikem AP.
Obrací se polarita membrány a vzniká transpolarizace. Během depolarizace se vrchol
AP blíží k rovnovážnému potenciálu pro Na+ tj. přibližně +30 až +40mV. Poté se
membránový potenciál rychle navrací ke klidové úrovni – repolarizaci. Uvedenou
rychlou depolarizaci a repolarizaci označujeme jako hrotový potenciál (spike)
(Trojan S., 2003). Po proběhnutí AP následuje ve fázi depolarizace krátká, asi 1 ms
trvající doba tzv. absolutní refrakterní fáze, po kterou nelze vyvolat nový akční
potenciál. Poté následuje relativní refrakterní perioda, kdy lze vyvolat AP pouze
nadprahovým podnětem (Kittnar, O. a kol., 2011).
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Vznik AP je vysvětlován tak, že následkem podráždění se otevřou iontové kanály
a změní se propustnost membrány pro některé ionty. Výrazně vzroste propustnost pro
Na+ ionty, zatímco K+ ionty pronikají membránou jen minimálně. To má za následek
podstatně rychlejší tok kladných iontů Na+ z extracelulárního prostředí dovnitř
do buňky než K+ iontů opačným směrem. Záporný náboj uvnitř buňky a kladný vně
buňky se vyrovnává. Potenciál z původní záporné hodnoty stoupá k nule a následně
dochází k transpolarizaci, kdy vnitřek buňky se stává kladným. V další fázi (klesající) se
membrána stává opět propustnější pro ionty K+ než pro ionty Na+ a potenciál membrány
se vrací ke klidové hodnotě (Navrátil, 2005).
Důležitou vlastností nervového vlákna je nejen vznik AP, ale i jeho šíření, které má
některé charakteristické vlastnosti. Jedná se o proces řídící se zákonem „vše nebo nic“,
tj. amplituda AP není závislá na intenzitě a povaze vzruchu v případě, že tato intenzita
překročí hodnotu prahu. Stimulus je jen spouštěcím faktorem a další propagace a šíření
probíhá nezávisle na neuronu. Při vzniku AP na nervovém vlákně, které nemá
myelinový obal, dochází k iontovým tokům napříč membránou. AP se šíří pomocí
tzv. místních proudů, které vznikají mezi vzbuzenými a nevzbuzenými místy
membrány. V místě podráždění se polarita membrány obrací a vnější strana se stává
zápornou, zatímco vnitřní náboj se mění na kladný. Podrážděný úsek má tedy opačný
náboj než úsek sousední. Vzniká snaha o vyrovnání náboje pomocí podélných
iontových toků, která způsobí depolarizaci sousedního úseku a tím pokles potenciálu
pod prahovou a vznik AP (Navrátil, 2005).
V myelinizovaných nervových vláknech se akční potenciál šíří jiným mechanismem
a šíření je mnohem rychlejší. Myelinová pochva, která obaluje nervová vlákna, je v
0,3 - 1,2 mm úsecích přerušována tzv. Ranvierovými zářezy. Jelikož má myelin dobré
izolační vlastnosti a nevede tedy elektrický proud, tak se vzruch po myelinizovaném
nervovém vláknu šíří přeskakováním mezi těmito zářezy, čímž se jeho vedení značně
zrychluje. Mluvíme o tzv. saltatorním vedení (Kittnar, O. a kol., 2011).
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Obrázek 2 Akční potenciál (převzato z http://www.wikiskripta.eu/index.php/Soubor:Action_potential_cs
.png)

2.1.4 Synapse
Neurony spolu nemají přímý kontakt, je mezi nimi mezera, resp. synaptická štěrbina
a spojení se uskutečňuje mezi nervovými zakončeními jednoho neuronu a vstupní
membránou neuronu dalšího. Synapse (viz obr. 3), které většinou nalezneme na začátku
dendritu a na konci axonu, jsou tedy prostředkem spojení neuronů (Pfeiffer, 2007).
Synapse mohou být napojeny i přímo na buněčné tělo neuronu, svalové vlákno či
žlázovou buňku. Skládají se z presynaptické membrány, synaptické štěrbiny
a postsynaptické membrány, která leží na dalším neuronu. Přenos informace na synapsi
probíhá buď chemickou, nebo elektrickou cestou (Trojan, 2005). Většina synapsí
v centrálním nervovém systému jsou synapse chemické, kde se přenos děje pomocí
chemické látky, tzv. mediátoru. Pokud přijde po nervovém vlákně neuronu
k nervovému zakončení signál v podobě akčního potenciálu, který lze označit jako
signál elektrický, nepřejde ve stejné podobě na další neuron, ale přenese se dál v podobě
signálu chemického. Z nervového zakončení se vyloučí mediátor, který se naváže
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na postsynaptickou membránu druhé buňky a změní její permeabilitu. Dojde k otevření
příslušných iontových kanálů a k vyvolání toku elektrického proudu. Následně dochází
k depolarizaci a buď k excitaci synapse (převede vzruch), či k inhibici synapse
(hyperpolarizace) a nepřevedení vzruchu. To zda dojde ke vzniku excitačního či
inhibičního potenciálu závisí na druhu působícího mediátoru. Vzniklé potenciály se poté
sečtou a dle toho, zda převáží excitační či inhibiční, dojde k centrálnímu podráždění
nebo útlumu. Po uvolnění z vazby na receptor je mediátor buď degradován příslušným
enzymem, nebo je transportován zpět do presynaptického útvaru, kde může být podle
typu synapse a mediátoru enzymaticky rozložen, anebo znovu využit k další synaptické
transmisi (Trojan S., 2003).

Obrázek 3 Synapse (dostupné z http://images.yourdictionary.com/synapse)

2.1.5 Mediátory
Mediátor (či transmiter, přenašeč) je specifická látka, která na chemických synapsích
umožňuje s pomocí receptorů na postsynaptické membráně přenos nervové aktivity
humorální cestou.
V nervovém systému nalezneme dvě skupiny přenašečů:
a) nízkomolekulární mediátory: acetylcholin, dopamin, noradrenalin, adrenalin,
serotonin, histamin, kyselina γ-aminomáselná (GABA), glycin
b) neuroaktivní peptidy
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Schéma chemického přenosu na synapsi lze rozdělit do čtyř kroků:
1. syntéza mediátoru v presynaptickém neuronu
2. uložení mediátoru v presynaptickém útvaru a při příchodu akčního potenciálu
jeho uvolnění do synaptické štěrbiny
3. interakce mediátoru s receptorem postsynaptické membrány
4. odstranění mediátoru ze synaptické štěrbiny

2.1.6 Nervosvalová ploténka
Nervosvalovou ploténku tvoří axony motoneuronů spolu se sarkolemou svalové buňky.
Nervosvalová ploténka je typem periferní synapse, která umožňuje převod vzruchu
mezi vzrušivými tkáněmi či jednotlivými neurony. Jedná se o chemickou synapsi, která
má u svalů svá funkční i strukturální specifika (Trojan S., 2003).
Presynaptická membrána je v místě nervosvalové ploténky zvrásněná a naléhá
na postsynaptickou svalovou membránu. Díky zvrásnění se do sebe obě membrány
zanořují, a tím se zvětšuje aktivní povrch synapse. V presynaptické části membrány
(nervová část) se hromadí váčky s mediátorem, který se při průchodu akčního
potenciálu nervovým vláknem vylévá do synaptické štěrbiny, kde se naváže
na postsynaptické receptory (Rokyta, 2000).
Mediátorem u nervosvalové ploténky je acetylcholin, který svým uvolněním
do synaptické štěrbiny vyvolá signál pro vznik akčního potenciálu na sarkolemě.
Aktivací acetylcholinových receptorů, které řídí kanály pro ionty sodíku, vznikne místní
depolarizace (ploténkový potenciál). Po překročení prahu je vyvolán svalový vzruch,
který se šíří dále po svalovém vlákně. Akční potenciál buněčné membrány, který se šíří
po celé membráně svalového vlákna, označujeme jako svalový akční potenciál (MAP –
muscle action potential). Ten se rychle rozšíří na celou membránu, včetně jejích
vychlípenin (T-systém), a vyvolá masivní uvolnění iontů vápníku z T-tubulů a cisteren
endoplazmatického retikula. Ionty vápníku následně umožní kontrakci svalu vazbou
na troponin. Celý proces přechodu od elektrického akčního potenciálu k mechanické
svalové kontrakci je označován jako spřažení excitace a kontrakce (elektromechanické
spřažení) (Krobot, a další, 2011).

Strana 23

Vliv typu povrchových elektrod
na kvalitu dekompozice signálu povrchové elektromyografie

Aby mohla být síla svalové kontrakce přesně gradovaná, musí po rychlé kontrakci
docházet také k rychlé relaxaci. Toho je docíleno rychlým odbouráním acetylcholinu
ze synaptické štěrbiny pomocí enzymu acetylcholinesterázy (Kittnar, O. a kol., 2011).

2.1.7 Motorická jednotka
Definice motorické jednotky (viz obr. 4) byla prvně vyslovena roku 1930
Sherringtonem, který ji definoval jako „základní strukturální a funkční jednotku
motorického systému“. Motorická jednotka (MJ) je tvořena míšním motoneuronem,
jeho axonem a všemi svalovými vlákny, která jsou inervována tímto motoneuronem
(Keller, O., 1999). Je nejmenší komponentou hybného systému, kterou lze samostatně
aktivovat (Ambler, 1999). Velikost MJ je určována počtem svalových vláken, které
obsahuje. Nejmenší MJ, obsahující např. jen několik svalových vláken, najdeme hlavně
v malých svalech, které vyvíjejí jen malou sílu a zajišťují přesné dávkování síly.
Největší MJ obsahují i více než tisíc svalových vláken a převažují ve svalech, které mají
na starosti vyvíjet větší sílu spíše než přesný pohyb (Trojan, 2005). V každém svalu se
ale vyskytují MJ všech velikostí, tj. s větším i menším počtem svalových vláken.
Dle Véleho (2006) má MJ dvojí charakter funkce - zajišťuje pohyb a trofiku svalu.
Motoneuron je tedy nejen zdrojem řídících vzruchů, které uvádí svalová vlákna
do pohybu, ale je i zdrojem látek, které udržují kontraktilní strukturu svalových vláken.
V případě, že MJ delší dobu nepracuje, dojde k zpomalení proudu těchto látek, což se
projeví atrofií svalových vláken (atrophia ex inactivitate).
Akční potenciál motorické jednotky (MUAP)
Motorická jednotka je funkční prvek nervosvalového systému. Každá MJ obsahuje
určitý počet svalových vláken, která jsou inervována jedním motoneuronem. Akční
potenciály jsou generovány na nervosvalové ploténce motoneuronu pokaždé, když tento
motoneuron pošle výboj. AP se šíří se svalovými vlákny směrem k oblasti šlachových
úponů. Součet těchto potenciálů se nazývá akční potenciál motorické jednotky (MUAP)
a způsobuje svalovou kontrakci (Vieira, a další, 2011).
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Časová a prostorová sumace
Gradace svalové síly závisí na počtu aktivních MJ a na rychlosti s jakou aktivní
jednotky pálí. Oba dva mechanismy jsou známy jako prostorová a časová sumace
MUAP. Prostorová sumace představuje současnou aktivaci většího počtu motorických
jednotek. Principem časové sumace je zkracování intervalu mezi podrážděním, tedy
zvyšování frekvence akčních potenciálů.
Obecně jsou jednotlivé motorické jednotky nabírány postupně od nejmenší k největším
(MJ s nejmenším počtem svalových vláken je aktivována jako první). Tento postupný
nábor MJ se nazývá Hennemanův princip (Vieira, a další, 2011). Menší MJ jsou
inervovány menšími motoneurony, které mají nižší práh dráždivosti, a tudíž se aktivují
při malé síle. Jejich činnost umožňuje jemnější gradaci svalové síly. Při maximálním
úsilí se aktivují největší motoneurony a největší MJ. Velké motorické jednotky mají
vyšší práh dráždivosti a potřebují tudíž větší podráždění z více presynaptických
neuronů. Hennemanův princip je úspěšně využíván k zamezení únavy svalů a neuronů,
jelikož při menší svalové síle jsou aktivovány pouze menší, méně unavitelné motorické
jednotky tonického typu (řízené malými alfa-motoneurony) a při zvětšující se potřebě
větší síly se začnou aktivovat i větší, snáze unavitelné motorické jednotky fázického
typu (řízené velkými alfa-motoneurony) (Keller, O., 1999; Kittnar, O. a kol., 2011).
Jednotlivé motorické jednotky pracují nezávisle na sobě, a proto je výsledný efekt
plynulým pohybem (Véle, F., 2006).

Obrázek 4 Motorická jednotka (dostupné z
http://smpp.northwestern.edu/research/single/index.html)
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2.1.8 Motorická inervace
Ke správné funkci a trofickému stavu svalu je důležitá intaktní a funkční inervace.
Při přerušení nervového spojení a tím inervace dochází ke svalovým změnám s různými
klinickými projevy. Klinický obraz porušené inervace závisí na tom, zde jde o lézi
míšního či pyramidového motoneuronu nebo jeho dráhy. Pokud jde o poškození
míšního motoneuronu, svalová vlákna nedostávají žádnou eferenci, což vede k snížení
až ztrátě svalového tonusu. Mluvíme o neúplné či úplné chabé obrně, kdy dochází ke
svalové atrofii se specifickými fenomény na EMG záznamu (např. spontánní, na EMG
záznamu viditelné svalové fibrilace, způsobené zvýšenou dráždivostí postsynaptické
membrány sarkolemy i na jinak neúčinné koncentrace acetylcholinu) (Kittnar, O. a kol.,
2011).
V případě léze pyramidového motoneuronu, jsou svaly jen pod kontrolou míšních
motoneuronů a chybí jim supraspinální inhibice. Dochází k neustálé excitaci příslušné
svalové skupiny a ke zvýšení svalového tonusu. Tento typ poruchy vede k částečné,
nebo úplné spastické obrně (Kittnar, O. a kol., 2011).

2.2 Základy fyziologie svalu
Svalstvo patří ke vzrušivým tkáním. Jeho buňky jsou schopny reagovat na podráždění
změnou své délky nebo napětí. Charakteristickou funkcí svalů je tedy schopnost
kontrakce a relaxace. Kontrakce je v podstatě přímá přeměna chemické energie
na mechanickou a projevuje se tenzí, případně zkrácením svalu a navazuje na excitaci
vzrušivé buněčné membrány. Slouží k pohybu jak těla, tak i k cirkulaci krve, transportu
tráveniny GIT, činnosti sfinkterů, atd. (Rokyta, 2000; Trojan, 1999).
Podle funkčních vlastností a struktury rozlišujeme tyto typy svalových tkání:
1. Svaly příčně pruhované, které tvoří kosterní svalovinu
2. Hladké svaly, které tvoří stěny útrob a cév (s výjimkou kapilár)
3. Srdeční svalovina (myokard) – jedná se o modifikovaný příčně pruhovaný sval
Vzhledem k tématu diplomové práce, bude v následujících odstavcích podrobněji
popsána jen příčně pruhovaná svalovina.
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2.2.1 Makrostruktura kosterní svaloviny
Příčně pruhované svaly jsou základem pro kosterní svalovinu, která tvoří 36-40%
tělesné hmotnosti. Jsou složeny z množství svalových vláken tvořených vícejadernými
svalovými buňkami. Délka svalového vlákna se pohybuje od několika milimetrů
(m.stapedius) až po desítky centimetrů (m. sartorius) (Dufek, 1996).
Povrchová membrána ohraničující svalové vlákno se označuje jako sakrolema. Jedná se
o membránu tvořenou vrstvou polysacharidů a kolagenních vláken, která přecházejí
ve šlachu. Na povrchu sarkolemy se nachází tenká vrstva polysacharidů obsahujících
tenká kolagenová vlákna, která plynule procházejí do endomyzia, což je síť kolagenních
vláken oddělující od sebe jednotlivá svalová vlákna. Endomyzium spolu s dalšími
molekulami mechanicky stabilizuje a rozkládá napětí vzniklé kontrakcí do celé délky
sarkomery (Kittnar, 2011).

2.2.2 Mikrostruktura kosterní svaloviny
Uvnitř svalového vlákna nalezneme sarkoplazmu, jež svým složením odpovídá
cytoplazmě ostatních buněk a obsahuje až několik tisíc myofibril, tvořící kontraktilní
aparát buňky. Jedná se o dlouhá vlákna tvořená aktinem a myozinem. Molekuly
myozinu formují silná filamenta a molekuly aktinu jsou základem slabých filament.
Jedna myofibrila obsahuje kolem 1500 aktinových a 3000 myozinových vláken.
Aktinová a myozinová vlákna jsou vysoce polymerizované proteiny. Myofibrily jsou
obaleny sarkoplazmatickým retikulem, jež hraje důležitou roli během kontrakce.
U svalových vláken schopných rychlé kontrakce je sarkoplazmatické retikulum zvláště
rozsáhlé (Rokyta, 2000; Kittnar, 2011).
Povrchová membrána svalových vláken se označuje jako sarkolema a její specifickou
vlastností je přítomnost vchlípenin do nitra svalového vlákna, tzv., T-tubulů, jež
umožňují rychlejší přenos akčního potenciálu (Trojan, 1999).

2.2.3 Molekulární struktura kontraktilního aparátu
Funkční jednotkou příčně pruhovaného svalu je sarkomera, ohraničená dvěma Zliniemi. Každá Z-linie je součástí dvou vedlejších sarkomer a je tvořena silnou
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vazivovou přepážkou, do které se ukotvují aktinová vlákna. Rovnoběžně s aktinovými
vlákny a tudíž paralelně s podélnou osou svalové buňky, jsou uložena myozinová
vlákna. Aktinová a myozinová vlákna se zčásti překrývají a tím tvoří proužkování
typické pro příčně pruhovaný sval. Myozinové vlákno je tvořeno myozinovými
molekulami, které jsou do sebe navzájem zapleteny. Jedno vlákno tvoří více než 200
myozinových molekul. Z myozinového vlákna odstupují hlavy, které mají ATPázovou
aktivitu (jsou schopné štěpit ATP) a zajišťují tak energii pro svalový stah. Aktinové
vlákno je složeno z komplexu aktinu, tropomyozinu a troponinu. Aktin je
dvoušroubovice s aktivními místy, která jsou krytá dvoušroubovicí tropomyozinem,
otáčející se mezi vlákny aktinu. Troponin je regulační bílkovina, která umožňuje
po navázání Ca² iontů aktivaci celého komplexu (Rokyta, 2000; Trojan, 1999).

2.2.4 Molekulární podstata kontrakce
Zkracování kontraktilních složek je způsobeno posunem myozinových filament
po aktinových. V klidovém stavu zabraňuje interakci mezi myozinem a aktinem
vmezeřený troponin-tropomyozinový komplex, který tvoří relaxační protein bránící při
nízké

koncentraci

sarkoplazmatického

Ca2+

kontrakci.

Po

uvolnění

Ca2+

ze sarkoplazmatického retikula a z extracelulárního prostoru se jeho koncentrace
v sarkoplazmě zvýší. Dochází k navázání Ca2+ na troponin a k následným
konformačním změnám, které vedou k zasunutí vláken tropomyozinu dále do štěrbiny
mezi vlákna aktinu. Změnou polohy tropomyozinu se zpřístupní vazebná místa aktinu
pro hlavy myozinu. Výsledkem vzniklé vazby je aktivace ATPázy a okamžitá
konformační změna myozinu, která vede k ohnutí jeho krčku a k vzájemnému posunutí
aktinu a myozinu. Vazba se uvolní navázáním dalšího ATP na hlavu myozinu.
Frekvence znovuvytváření spojení hlav myozinu s aktinem je 5-50 Hz. Celý cyklus trvá
několik setin sekundy a lze ho přirovnat k činnosti veslice. Počet aktino-myozinových
můstků, které jsou v daném okamžiku svalovým vláknem vytvořeny, určuje sílu stahu
svalového vlákna (Kittnar, O. a kol., 2011).
Energii ke kontrakci získává svalová buňka buď cestou aerobní – oxidativními pochody,
nebo anaerobní za účasti enzymu fosforylázy. Podle této enzymatické výbavy se dělí
svalová vlákna do typů. Každý typ má jiné vlastnosti co se týká síly stahu, rychlosti,
citlivosti k únavě (Trojan S., 2003).
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2.2.5 Zevní projevy kontrakce
Mechanické projevy kontrakce svalu korelují s představou o molekulární podstatě
kontrakce. Lze to odvodit z délky svalu a maximální možné síly izometrické kontrakce
při této délce. Síla stahu svalových vláken je závislá na vytvoření optimálního počtu
můstků mezi aktinem a myozinem, tj. na délce překrytí aktinových a myozinových
vláken. Pokud je sarkomera příliš protažena, vytvoří se můstků málo. V případě velkého
množství překrytí tenkých a silných vláken, účinnost interakce aktinu s myozinovými
hlavami se snižuje a výsledná síla opět klesá (Trojan, 1999).
Sarkomery působí silou na nitrobuněčné a mimobuněčné elastické elementy. Buňky
předávají sílu na vazivové struktury svalu a na další buňky svalu. Sval pak působí
na kostru prostřednictvím elastických šlach (Trojan, 1999).
Při činnosti svalu se aktivují jednotlivé motorické jednotky asynchronně postupným
náborem v lineární závislosti na vyvíjeném úsilí. Jak bylo uvedeno výše, nárůst síly
probíhá prostorovou sumací aktivních neuronů (tzv. rekruitací), tzn. stoupajícím
náborem počtu aktivovaných neuronů ve svalu. Tím je zajištěn plynulý nárůst síly
na úkor vyvinutí síly maximální. Pokud je třeba vyvinout nadměrnou sílu, využívá se
časová sumace, kdy MJ pálí s vyšší frekvencí (Véle, F., 2006).
Na jediný akční potenciál reaguje sval tzv. trhnutím. Průběh trhnutí se u různých typů
svalových vláken liší (Trojan, 1999).
Typy svalových vláken
Rozdíly mezi jednotlivými typy vláken jsou dány typem motoneuronu, který dané
vlákno inervuje. Svalová vlákna můžeme dělit na pomalá (červená) vlákna a rychlá
(bílá) vlákna. Červená vlákna jsou zásobeny tonickými (pomalými) motoneurony. Bílá
vlákna inervují rychlé, fázické motoneurony (Véle, F., 2006).
Z výše uvedeného vyplývá, že vlákna inervovaná jedním motoneuronem jsou vždy
stejného typu a tudíž výsledná svalová síla motorické jednotky nezávisí jen na počtu
inervovaných vláken, ale i na jejich kontraktilních schopnostech (Kittnar, 2011).
Pomalá vlákna obvykle konají statickou práci a mechanická odpověď těchto vláken
na jeden AP má delší latenci a trvá poměrně dlouho. Nedokáží generovat velkou sílu,
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ale vydrží být v napětí po dlouho dobu, aniž by se energeticky vyčerpala (Kittnar,
2011). Pomalá vlákna mají velké množství mitochondrií a hemoglobinu, z čehož plyne
jejich červená barva. Z jejich bohatého prokrvení vyplývá, že tento typ svalu funguje
s aerobním metabolismem (Rokyta, 2000).
Rychlá vlákna umožňují krátkodobě rychlý a velký výkon. Mají poměrně málo
hemoglobinu a mitochondrií. Obsahují ale velké množství glykolytických enzymů,
a tudíž u nich převažuje anaerobní metabolismus. Nevýhodou těchto vláken je, přes
velký a rychlý výkon, rychlá unavitelnost a velká spotřeba energie (Rokyta, 2000).
K znovunabytí své funkce potřebují několikahodinovou regeneraci (Kittnar, 2011).
Většina kosterních svalů obsahuje oba dva typy svalových vláken, kdy jeden typ
převažuje nad druhým (např. šíjové svaly obsahují převážně červená vlákna, okohybné
svaly jsou tvořeny vlákny bílými) (Rokyta, 2000).
Aktivita svalu
Sval může být aktivní jak v průběhu kontrakce, kdy se zkracuje jeho délka (izotonicky),
tak i bez zkracování délky (izometrie). Pokud se během aktivity svalu jeho délka
prodlužuje, mluvíme o excentrické činnosti. Fyziologickou činností svalu je střídání
aktivace s relaxací. Relaxace je nutná pro udržení výkonu (Véle, F., 2006).
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2.3 Elektromyografie
Elektromyografie (EMG) je jednou z elektrofyziologických technik, která slouží
k hodnocení funkčního stavu motorického systému. Jedná se o vyšetřovací metodu,
která prostřednictvím snímání bioelektrických potenciálů poskytuje informaci o aktivitě
svalů. Podstatou je snímání akčních potenciálů aktivních motorických jednotek v okolí
elektrody. Získaný signál představuje prostorovou a časovou sumaci akčních potenciálů
jedné motorické jednotky a označuje se jako MUAP (motor unit action potential).
V závislosti na typu, velikosti a umístění snímacích senzorů mohou být detekovány
akční potenciály jednotlivých motorických jednotek.
Někdy jsou zaměňovány elektromyografické techniky (EMG v širším významu), které
používá klinická neurologie, a dále prezentovaná povrchová (vždy vícekanálová)
polyelektromyografie (Krobot, a další, 2011).
Invazivní elektromyografie
Invazivní (intramuskulární) elektromyografie, prostřednictvím velmi tenké snímací
jehlové elektrody zanořené ve svalu, snímá jednotlivé akční potenciály motorické
jednotky.

Na

rozdíl

od

povrchové

elektromyografie

(SEMG)

se

jedná

o elektromyografii analytickou (analyzuje stav jednoho svalu) (Trojan, 2005).
Vzhledem k tomu, že elektroda je aplikována přímo do svalového vlákna, není přítomno
rozhraní elektroda-kůže a frekvenční rozsah dosahuje až do 10 kHz (Havlík, 2008).
Pomocí invazivní elektromyografie lze zachytit potenciál motorické jednotky, jehož
velikost se mění za různých patologických stavů (Keller, O., 1999).
Povrchová elektromyografie
Signál získaný pomocí povrchových elektrod představuje složitý interferenční obraz,
který je vytvořen vzájemnou superpozicí potenciálů více motorických jednotek
nacházejících se v blízkosti elektrody. Záznam z SEMG má integrální charakter, který
umožňuje registrovat začátek a konec aktivace snímaného svalu a tím je možné hodnotit
celkovou úroveň aktivace (Kadaňka, a další, 1994).
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SEMG nám také umožňuje hodnotit aktivitu a vzájemnou činnost více svalů najednou.
Tím nám poskytuje informace o individuální pohybové strategii a zároveň o funkční
integritě pohybové periferie a centrálních motorických drah (Krobot, a další, 2011).
Frekvenční rozsah tohoto signálu je převážně 50 – 150 Hz (Havlík, 2008).

2.3.1 Elektromyograf
Elektrický signál ze svalu snímáme přístrojem zvaný elektromyograf. Základním
požadavkem pro konstrukci elektromyografu je schopnost zaznamenat biologický signál
s co nejmenší mírou narušení. Základními součástmi elektromyografu jsou zesilovač,
zobrazovací zařízení (optické, akustické), záznamový systém a stimulátor (Ludin,
1980).

V následujících

odstavcích

budou

tyto

základní

součásti

každého

elektromyografu stručné popsány.
2.3.1.1 Zesilovač

V elektromyografii se používá zesilovač diferenciální (viz obr. 5), kdy se signál snímá
pomocí dvojice elektrod (aktivní a referenční) a zesiluje se pouze rozdíl signálů
přiváděných z těchto dvou elektrod. Tímto způsobem dojde k potlačení šumových
komponent (soufázových signálů), které mají na obou snímacích elektrodách stejnou
amplitudu. Schopnost potlačit šumovou složku (artefakty, neboli nežádoucí signál) se
současným zachováním snímaného signálu se nazývá diskriminační činitel (resp.
rejekční faktor). Jedná se o diferenciální signál dělený zesílením pro soufázový signál.
Tento parametr bývá v technickém popisu přístroje a u dobrého diferenciálního
zesilovače má vysokou hodnotu (řádově 1 000 000 a více) vyjadřující se v decibelech.
Je to parametr závislý na frekvenci, většinou se udává při 50Hz a obecně je menší pro
vyšší frekvence (Keller, O., 1999; Deuschel, 1999).
Frekvenční rozsah zesilovače je udáván mezi 2Hz a 10kHz. V případě zvyšování tohoto
rozsahu je riziko zvýšeného množství artefaktů. Rozsah frekvencí může narušovat
impedance elektrod, která tvoří dolní propusť. Elektrody s malou záznamovou plochou
mají velký odpor (vysokou impedanci), což může snižovat horní hranice frekvence
a zeslabovat signál. Tomuto jevu zabraňujeme vstupní impedancí přístroje (odpor
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elektronických součástek přístroje), která musí být minimálně 100x vyšší než je odpor
elektrod (Deuschel, 1999).

Obrázek 5 Schéma diferenciálního zesilovače (m=EMG signál, n=šum) (převzato odDe Luca, 2002)

2.3.1.2 Zobrazovací zařízení (optické, akustické)

V minulosti byl elektromyografický záznam zobrazen na stínítku osciloskopu, kdy
horizontální posun paprsku umožňoval záznam v čase. V současné době je signál spolu
s dalšími údaji po převedení do digitální podoby zobrazen na monitoru počítače.
Další možností je akustické zachycení signálu pomocí reproduktoru, jelikož mnohé
EMG fenomény mají typický zvuk, tón či rytmus (Keller, O., 1999).
2.3.1.3 Záznamový systém

Pro záznam EMG signálu se používají klasická paměťová média, jako je harddisk, CD,
DVD a flash paměti.
2.3.1.4 Stimulátor

Stimulátor se používá pro velkou část elektrofyziologických vyšetření. Musí generovat
pravoúhlé impulzy s trváním v rozsahu od 50 – 1000 µs, které dodají dostatek proudu
ke stimulaci všech vodivých vláken obsažených v daném nervu. Dalším důležitým
požadavkem je dobrá izolace výstupních obvodů stimulátoru od země a jejich nízká
kapacitance, ke snížení výskytu stimulačních artefaktů (Ludin, 1995; Cibulčík, a další,
1998).
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2.3.2 Elektrody
Elektrody můžeme rozdělit podle jejich konstrukce a způsobu použití:
2.3.2.1 Elektrody podle konstrukčního typu

Koncentrická jehlová elektroda
Koncentrická jehlová elektroda (viz obr. 6) je složena z tenkého platinového drátu,
který se nachází uvnitř pláště z nerezové oceli o průměru kolem 0,3mm. Konec drátku,
jenž je na konci zkosen, tvoří bodová elektroda snímající potenciály v její blízkosti.
Obecně platí, že čím menší je plocha elektrody, z tím menšího prostoru jsou potenciály
snímány. Plášť představuje referenční elektrodu. Pomocí koncentrické elektrody tedy
registrujeme potenciálový rozdíl mezi koncem drátku a pláštěm. Při provádění záznamu
je třeba použít zvláštní zemnící elektrodu (Cibulčík, a další, 1998).

Obrázek 6 Koncentrická jehlová elektroda (převzato z http://www.casaengineering.com/instr.htm
)

Bipolární elektrody
Bipolární elektrody se skládají z kanyly, v níž jsou dvě tenké drátkové elektrody
(diferenční a referenční) mezi kterými se snímá potenciálový rozdíl. Kanyla slouží jako
zemnící elektroda. Záznam pomocí těchto elektrod je více selektivní, jelikož
zaznamenává potenciály z malého prostoru (Lenman, 1970).
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Monopolární elektrody
Monopolární elektroda (viz obr. 7) je vyrobena z nerezové oceli a je izolovaná
teflonovým povlakem končícím před hrotem, který slouží jako snímací plocha.
Zaznamenává potenciálový rozdíl mezi neizolovaným koncem elektrody a referenční
elektrodou, kterou může být jiná monopolární elektroda nebo elektroda povrchová
(Kadaňka, a další, 1994). Tento typ elektrody je oproti koncentrické elektrodě
elektricky méně stabilní, má vyšší impedanci, a amplituda potenciálu motorické
jednotky zaznamenaná touto elektrodou je dvakrát vyšší než při použití elektrody
koncentrické. Jejich výhodou je cena a šířka hrotu, který může být tak tenký, že je
schopen poskytnout záznam z velmi malé plochy a tudíž je možné zaznamenat
jednotlivé akční potenciály i při silové volní kontrakci (Lenman, 1970). Monopolární
jehlová elektroda se používá obvykle ke stimulaci nervu nebo k registraci nervového
akčního potenciálu (Keller, O., 1999).

Obrázek 7 Monopolární jehlová elektroda (převzato z http://www.casaengineering.com/instr.htm
)

Povrchové elektrody
Jak bylo uvedeno výše, povrchové elektrody poskytují informace z větší plochy
a nejsou tedy vhodné k vyšetření akčních potenciálů jednotlivých motorických jednotek.
Jejich využití je v reflexologických studiích, v kineziologickém vyšetření a u vyšetření
rychlosti vedení nervem. Konstrukčně se jedná o menší kovové disky ze stříbra nebo
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z jiného nerezového kovu, které se v páru umisťují na měřený sval, a snímá se rozdíl
potenciálů mezi nimi.

Speciální čytřbodé elektrody - povrchové
Senzor se skládá ze čtyř cylindrických sond (0,5mm průměr) s tupými konci
vyčnívajícími z pouzdra tak, že je možné je vmáčknout do pokožky (viz obr. 8). Sondy
jsou umístěny v rozích čtvercového senzoru a velikost jejich průměru je nejmenší
možná, která je ale zároveň tak velká, aby při aplikaci nepropíchla pokožku. Každá
sonda má detekční plochu. Kabely jsou připojeny ke vstupům diferenciálních
zesilovačů. Čtyři detekční plochy poskytují šest různých kombinací nebo kanálů.
Signály ze čtyř kanálů jsou zesíleny a filtrovány v pásmu od 250Hz do 2kHz
k odstranění pohybových artefaktů na spodní hranici spektra (De Luca, a další, 2006).

Obrázek 8 Speciální čtyřbodový povrchový senzor (převzato De Luca, 2006)

2.3.2.2 Elektrody podle použití

Registrační
Registrační elektrody jsou při nativní EMG většinou jehlové, při stimulační EMG
a elektroneurografii jehlové nebo povrchové. Aktivní elektroda snímá elektrickou
aktivitu a je umístěna nad bříškem měřeného svalu. Referenční elektroda je umístěna
nad šlachou. Výsledný EMG signál je rozdílem napětí mezi aktivní a referenční
elektrodou (Cibulčík, a další, 1998).
Stimulační
Tento typ elektrod je používán při aplikaci elektrického proudu během vyšetření pomocí
stimulační elektromyografie. Elektrody musí být v páru. Pod katodou nastává depolarizace,
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pod anodou hyperpolarizace. Rozeznáváme bipolární a monopolární stimulační elektrody.
Bipolární elektrody mají stejnou velikost a obě jsou umístěné nad nervem, přičemž katoda
je vždy blíže snímací elektrodě. V případě monopolárních stimulačních elektrod, je katoda
umístěna nad nervem a je menší než anoda, která je umístěna v určité vzdálenosti od nervu
(Ludin, 1995).

Zemnící
Jako zemnící elektrody se používají elektrody povrchové, nejčastěji ve formě
fixovatelné páskové elektrody, která se kvůli snížení odporu zvlhčuje (Cibulčík, a další,
1998).
2.3.2.3 Umístění elektrod

Umístění elektrod je klíčovým faktorem pro získání kvalitního SEMG signálu.
Registrační elektrody musí být umístěny paralelně s průběhem svalových vláken mezi
motorickým bodem a úponem šlachy nebo mezi dvěma motorickými body. Preferovaná
lokalizace elektrody je ve středu svalového bříška, kde lze snímat SEMG signál
s nejvyšší amplitudou. Důvodem je velký poloměr vláken uprostřed svalu a fakt, že
amplituda roste s poloměrem svalového vlákna (Krobot, a další, 2011).

Obrázek 9 Správné umístění elektrody (převzato De Luca, 2002)

Snímací elektroda by neměla být umístěna na svalovém úponu nebo v jeho blízkosti,
kde se počet a poloměr svalových vláken zmenšuje, čímž dochází ke snížení amplitudy
signálu. Další nevhodné místo pro přiložení elektrody je motorický bod svalu, kde
i minimální elektrické podráždění způsobí znatelný záškub svalových vláken. Tento bod
obvykle, ale ne vždy, odpovídá části inervační zóny, kde je největší hustota nervových
vláken a je často používán jako orientační bod, vzhledem k jeho snadné identifikaci.
Bohužel z pohledu stability signálu se jedná o místo, kde je nejhorší detekce EMG
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signálu. Akční potenciály se odtud šíří obousměrně podél svalových vláken a z tohoto
důvodu je fázový rozdíl mezi negativními a pozitivními potenciály minimální. V časové
oblasti se signál jeví roztřepený a s ostřejšími hroty (Keller, 1999) (Krobot, a další,
2011).
Nejvýhodnější umístění referenční elektrody je na elektricky neutrální tkáni (kost) a co
nejdále od místa snímání elektrického signálu. Důležitý je dobrý kontakt referenční
elektrody s pokožkou, měla by mít větší rozměr (2x2cm) z vysoce vodivého materiálu
a musí být zajištěno pevné připevnění k pokožce. K těmto účelům se používají vodivé
gely (Keller, O., 1999).

2.3.3 EMG signál
EMG signál je elektrickou manifestací nervosvalové aktivity spojené se svalovou
kontrakcí. Signál představuje proud generovaný tokem iontů přes membránu svalových
vláken, který se šíří skrz tkáně, až dosáhne detekčního povrchu elektrody lokalizované
v blízkosti. Jedná se o složitý signál, ovlivněný anatomickými a fyziologickými
vlastnostmi svalů a kontrolními mechanismy nervového systému, stejně tak jako
charakteristikami měřících přístrojů používaných k detekci signálu (De Luca, 2006).
Nejjednodušší signál, který je možné na EMG vidět, je akční potenciál, který vzniká
depolarizací a repolarizací membrány jednoho svalového vlákna. Tento signál získáme
s použitím jehlové mikroelektrody. Při použití povrchových elektrod získáme signál,
který je vyvolán aktivitou více svalových vláken zásobených z jedné nebo i z více
motorických jednotek. Signál, získaný tímto způsobem, tedy zaznamenává AP z jedné
nebo z více motorických jednotek, které se nachází v blízkosti elektrody a poskytuje
obecnější znázornění svalové aktivity (Dufek, 1996; Keller, O., 1999).
Čím více je daná motorická jednotka izolována a aktivace jednotlivých vláken
synchronizována, tím vyšší je amplituda křivky, která je sledována. Při stoupání síly
produkované svalem a tudíž zvyšování počtu akčních potenciálů motorických jednotek
v místě měření, se křivka značně mění a identifikace jednoho akčního potenciálu se
stává obtížná a je možné vyšetřit jen povrchové svaly (Keller, O., 1999).

Strana 38

Vliv typu povrchových elektrod
na kvalitu dekompozice signálu povrchové elektromyografie
2.3.3.1 Artefakty

Signál, jehož původ není ve vyšetřovaném svalu, nazýváme artefaktem. Artefakty
mohou pocházet z různých zdrojů a lze je zachytit v kterékoliv části elektromyografu.
Použitím kvalitního vybavení, správnou aplikací elektrod s adekvátní konfigurací
a při použití elektromyografického stínění může být přítomnost artefaktů v signálu
výrazně minimalizována (De Luca C. , 2002).
Technické artefakty
Nejčastěji se jedná o šum ze zdrojů elektromagnetického záření, např. televizní
a rádiový přenos. Nevyžádaný elektrický šum může způsobit každý elektrický přístroj,
který se nachází v blízkosti elektromyografu. Rušení způsobuje také pohyb snímacích
kabelů v průběhu měření a pohyb elektrody po pokožce během dynamického snímání.
Tyto artefakty se pohybují ve frekvenčním rozsahu 0-20 Hz. Další původ artefaktů
může být v elektrostatických součástkách detekčního a záznamového zařízení, jejichž
zahřívání způsobuje tepelný šum. Poslednímu typu artefaktu se nedá zcela předejít, ale
lze jej snížit (např. zlepšením kontaktu elektrod s pokožkou, aplikací vodivého gelu),
jeho frekvence je 50Hz (resp. 60Hz) a amplituda může být o jeden až tři řády vyšší než
je EMG signál (De Luca, C.J., 2002; Havlík, 2008).
Biologické artefakty
Tento typ artefaktů souvisí s projevy měřeného organismu. Patří sem aktivita okolních
svalů, které nejsou předmětem zkoumání, tzv. cross talk (např. aktivita respiračních
svalů při snímání EMG svalů v oblasti hrudníku). Šumu tohoto typu můžeme předejít
správným umístěním elektrod. Artefakty mohou pocházet také z jiných, elektricky
aktivních tkání, např. ze srdce (De Luca, 2002).

2.3.4 Analýza EMG signálu
Surový, nezpracovaný EMG signál, který by měl být zbaven externích šumů a jiných
artefaktů, poskytuje cenné informace v relativně nepoužitelné formě. Nezpracovaný
signál nám umožňuje vhled do míry aktivity svalu. Pokud je potřeba signál analyzovat
podrobněji, je nutné ho upravit tak, aby byly informace v něm obsažené vyčíslitelné
(Reaz, a další, 2006; Krobot, a další, 2011).
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2.3.4.1 Zesílení signálu

V klinické praxi jsou svalové akční potenciály zaznamenávány pomocí elektrod
umístěných blízko svalových vláken. Tyto potenciály jsou ale velmi malé (15µV až
10mV) a proto je před zobrazením signálu nezbytné jeho zesílení, které se provádí
pomocí diferenciálního zesilovače (viz výše) (Bischoff, 1999).
2.3.4.2 Filtrace

Signál, krom užitečných a chtěných informací, obsahuje i informace, které pro nás
nemají žádnou výpovědní hodnotu. Jedná se o artefakty, které je nutné potlačit. K tomu
používáme filtry, které umožňují získat a zobrazit signál ve frekvencích, v nichž se
nachází požadované informace. Frekvenční spektrum pro většinu EMG měření se
nachází v rozmezí od 10-250 Hz. Frekvence nižší a vyšší než jsou v tomto rozsahu,
odstraníme použitím low-pass (dolní propusť) filtru, resp. high-pass (horní propusť)
filtru. Filtr s dolní propustností odstraní frekvence nad 500Hz a filtr typu horní propusť,
ořízne signál ve frekvencích pod 20Hz (Krobot, a další, 2011).
2.3.4.3 Rektifikace

Amplituda EMG signálu se pohybuje náhodně kolem nulových hodnot. Rektifikace je
metoda, která vytvoří ze všech zaznamenaných amplitud jejich absolutní hodnoty, tj.
převede je do kladných hodnot o stejné velikosti (Krobot, a další, 2011).
2.3.4.4 Vyhlazení

Pomocí vyhlazení signálu se potlačí vysokofrekvenční výchylky signálu, což jsou ostré
hroty vzniklé superpozicí jednotlivých akčních potenciálů motorické jednotky.
Nejčastěji se k vyhlazení signálu používá algoritmus průměrování rektifikovaných
hodnot (AVR – average rectified value) a střední kvadratická hodnota (RMS – root
mean square). AVR je v podstatě průměr hodnot z vybraného časového intervalu.
Časový interval je důležité vybrat podle typu hodnoceného pohybu, kdy obecně platí, že
čím rychlejší pohyb analyzujeme, tím kratší úsek musíme zvolit. RMS se považuje
za vhodnější algoritmus, který lépe odráží fyziologický vztah mezi svalovou kontrakcí
a chováním motorických jednotek (Krobot, a další, 2011).
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2.3.4.5 Normalizace

Amplituda EMG signálu je velmi ovlivněna podmínkami detekce a liší se v závislosti
na umístění elektrod, dále u různých svalů jednoho jedince, u stejného svalu různých
subjektů či dokonce při opakování měření stejného svalu v různých časech. Z důvodu
možnosti komparace naměřených hodnot EMG záznamu je nutné normalizovat
amplitudy signálu. Jedná se o vztažení naměřených parametrů k předem stanovené
referenční hodnotě. Tato referenční hodnota je určována při každém měření a pro
každého pacienta (Konrad, 2005).
Jedna z nejpoužívanějších metod normalizace je stanovení maximální volní kontrakce
(MVC – maximal voluntary contraction), kdy změříme maximální hodnotu volní
izometrické kontrakce vyšetřovaného svalu a tu následně vztahujeme k naměřeným
hodnotám svalové aktivity v průběhu hodnoceného pohybu (Krobot, a další, 2011).
2.3.4.6 Digitalizace

Digitalizace získaných dat nám umožňuje s nimi dále pracovat. Před konverzí
analogového signálu na digitální musí být signál filtrován pomocí antialiasingového
filtru, který zaručí odstranění vysokofrekvenčních komponent. Odfiltrovaná frekvence
musí být zvolena tak, aby frekvence vyšší než polovina vzorkovací frekvence byla
dostatečně zeslabena. Pokud komponenty signálu s frekvencemi vyššími než je polovina
vzorkovací frekvence vstoupí do A/D převodníku, budou generovány falešné signály
s nižší frekvencí (aliasingový efekt) a původní signál bude deformován (Bischoff,
1999).
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2.4 Dekompozice EMG
EMG signál je snímán buď invazivní elektrodou, která je aplikována přímo do svalu,
nebo pomocí elektrody povrchové umístěné na povrchu pokožky v místě vyšetřovaného
svalu. Při použití invazivních elektrod je rozsah měřené oblasti malý a není tedy
pravděpodobné, že záznam ovlivní aktivita okolních svalů. V tomto případě je hlavním
úkolem dekompozice signálu zbavit se šumu a případně signálu motorických jednotek,
které se vyskytují v blízkosti elektrody, ale nejsou předmětem zkoumání. Jelikož se ale
jedná o invazivní vyšetření, není tento typ vyšetření zcela jednoduchý (Nawab, 2010).
Velký přínos je tedy viděn v oblasti dekompozice povrchového EMG signálu.
Při snímání povrchového signálu je ale detekováno více akčních potenciálů, signál je
tudíž komplexnější a tím pádem je jeho rozklad složitější. Krom neinvazivnosti je
výhodou také již zmíněná komplexita signálu, která umožňuje lepší náhled na chování
motorické jednotky během kontrakce.
Aby bylo možné proniknout do podstaty dekompozice EMG signálu, je důležité znát
všechny komponenty, které obsahuje signál složený. Stručně řečeno je EMG signál
prostorovou a časovou sumací potenciálů ze všech aktivních svalových vláken.
Níže jsou podrobněji popsány jednotlivé složky, které tvoří EMG signál.
MFAP (muscle fiber action potential) – akční potenciál svalového vlákna
MFAP je základní složkou podílející se na detekovaném EMG signálu. Je výsledkem
šíření akčního potenciálu podél vzrušivé membrány svalového vlákna. Charakteristika
MFAP se odvíjí od velikosti svalového vlákna, rychlosti s jakou vede akční potenciál
a od umístění vlákna vzhledem k snímací elektrodě. Větší vlákna produkují větší MFAP
a se vzdáleností vlákna od snímací elektrody klesá rozsah a přítomnost
vysokofrekvenčních složek v MFAP (Stashuk, 2001).
MUAP (motor unit action potential) – akční potenciál motorické jednotky
Svalová vlákna nejsou excitovaná samostatně. Jsou sdružována do skupin –
motorických jednotek, jež vždy řídí jeden alfa motoneuron. MFAP nelze za běžných
podmínek detekovat. To, co lze vidět v EMG signálu, je sumace všech akčních
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potenciálů motorické jednotky. Teoreticky by měl počet svalových vláken obsažených
v jedné motorické jednotce určovat velikost MUAP, ale vzhledem k zmenšování MFAP
se vzdáleností vlákna od elektrody, závisí velikost MUAP na umístění a velikosti jen
pár vláken (Stashuk, 2001).
MUAPT (motor unit action potential train) – série akčních potenciálů
Motorické jednotky (MJ) musí pálit opakovaně, aby došlo k aktivaci či zvýšení síly
generované svalem. Během souvislé kontrakce generuje každá motorická jednotka
několik MUAP za sebou. Soubor těchto potenciálů generovaných jednou MJ, oddělných
od sebe tzv. mezivýbojovými intervaly, se nazývá série akčních potenciálů (MUAPT).
S rostoucí sílou kontrakce se zvyšuje počet MUAP v sérii za 1s. EMG signál je
v podstatě součtem sekvencí akčních potenciálů všech aktivovaných motorických
jednotek (Stashuk, 2001).

2.4.1 Proces dekompozice
Dekompozice je vzájemné oddělení jednotlivých sekvencí akčních potenciálů MJ
(MUAPT), které vytváří celkový obraz EMG signálu. Úspěšnost dekompozice signálu
se odvíjí od několika základních předpokladů. Potenciály musí mít detekovatelné znaky.
Každý detekovaný potenciál musí být možné přiřadit k motorické jednotce, která jej
vytvořila. Každé sekvenci akčních potenciálů MJ lze přiřadit typický tvar jejích
potenciálů. Na základně těchto předpokladů jsou vyvíjeny metody, které umožňují
automatickou dekompozici (Stashuk, 2001; McGill, 2009).
Dekompozice EMG signálu (viz obr. 10) je tedy poměrně složitý úkon. Charakteristika
každého signálu závisí na typu použité elektrody, jejím umístění vzhledem ke svalu,
úrovni kontrakce a klinickém stavu nervosvalového systému vyšetřovaného subjektu.
Algoritmy pro dekompozici musí být tedy schopné velkého výkonu napříč signály
s širokou variací charakteristik.
Rozložený signál poskytuje všechny dostupné informace z EMG signálu. Kompletní
popis intervalů mezi výboji nám poskytuje informace o timingu MJ. Morfologie a tvar
jednotlivých akčních potenciálů MJ nám podává informace o anatomii a zdraví
svalových vláken (De Luca, a další, 2006).
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Obrázek10 Schéma průběhu dekompozice EMG signálu (dostupné z http://www.bu.edu/nmrc/t
utorials/motor-units/)

Kroky dekompozice EMG signálu
1. Zisk signálu
2. Segmentace (detekce MUPs)
3. Extrakce příznaků
4. Shlukování detekovaných potenciálů
5. Klasifikace detekovaných potenciálů
6. Zjištění časových vztahů mezi sekvencemi akčních potenciálů motorické
jednotky
7. Odhalení superponovaných potenciálů
Správně provedenou dekompozici poznáme podle rezidua, které zůstane po odečtení
všech identifikovaných výbojů a mělo by být co nejmenší (ideálně by po rozložení
signálu měla zůstat rovná linie). Dalším prvkem, který nám pomáhá určit správnost
dekompozice, jsou výbojové vzorce detekovaných motorických jednotek. Pokud jsou
ve vzorcích nerovnoměrné intervaly či mezery, dekompozice pravděpodobně není
správně provedena.
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Rozložitelnost signálu závisí na faktorech, jako jsou komplexita signálu, úroveň šumu,
variabilita potenciálů v rámci jedné MJ a podobnost potenciálů z různých MJ. Jsou
signály, které jsou rozložitelné s vysokou mírou spolehlivosti, zatímco jiné signály
nelze rozložit vůbec (McGill, 2004).
Segmentace (detekce MUAP)
Prvním krokem dekompozice, když pomineme zisk signálu, je detekce všech MUAP
generovaných aktivitou motorických jednotek. Tento krok není často zcela jednoduchý.
Akční potenciály MJ (MUAP), jejichž vlákna nejsou v dosahu snímací elektrody, mají
malou amplitudu a jejich přiřazení ke správné sekvenci AP (MUAPT) je složité,
a snadno dochází k jejich přehlédnutí v případě výskytu ve stejném čase jako MUAP
větší velikosti. Z tohoto důvodu je důležité zvolit a následně detekovat jen ty MUAP,
které mohou být následně spolehlivě přiřazeny k ostatním, tvarem podobným AP
(k MUAPT). Metody, které byly navrženy k segmentaci, jsou založeny na definování
detekčních prahů na základě statistických výpočtů (Stashuk, 1999).
Extrakce příznaků
Na základě segmentace jsou pro detekované potenciály MJ vybrány charakteristické
znaky, které shrnují informaci o původních proměnných při minimální ztrátě původní
informace. Účelem přiřazení těchto znaků je redukce původního počtu popisovaných
proměnných (Horák, 2002).
Shlukování
Shlukování je obecně rozdělení množiny objektů do několika skupin nebo shluků
na základě podobnosti. Princip shlukování je tedy založen na maximální podobnosti dat
uvnitř shluku a maximální odlišnosti dat nacházejících se mimo shluk. Každý shluk má
typický tvar vytvářející šablonu, která je zpočátku neznámá. Shlukování má dva
základní cíle – určit správný počet motorických jednotek a zároveň jich přiřadit tolik,
aby mohl být určen střední tvar MUAP přispívajících motorických jednotek. Důležité je
správné

přiřazení

potenciálu

ke

shluku.

Každé

špatné

přiřazení

zvyšuje

pravděpodobnost chyb při další analýze (Stashuk, 2007).
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Řízená klasifikace detekovaných potenciálů motorické jednotky (MUAP)
Obecně řečeno, algoritmus řízené klasifikace používá soubor již uložených objektů
k charakterizaci počtu očekávaných tříd a k určení vlastností každé třídy tak, aby
nepřidělené objekty mohly být lépe přiřazeny. Jakmile jsou určeny předpokládané počty
aktivních MJ (segmentace) a prototypy jejich tvarů (extrakce příznaků), může být
použit algoritmus řízené klasifikace na soubor detekovaných MUAP. Řízenou
klasifikaci mohou ovlivnit následující faktory. Variabilita potenciálů MJ v jednotlivých
sekvencích potenciálů MJ anebo naopak podobnost potenciálů MJ z jiných sekvencí
potenciálů MJ. Variabilita mezi tvary potenciálů je dána dvěma stěžejními faktory –
šumem signálu a nestálostí signálu. Největším původcem šumu je interference
způsobená potenciály MJ aktivních ve stejný čas, jako je právě detekovaný potenciál
MJ (Stashuk, 1999).
Rozložení superponovaných MUAP
Během svalové kontrakce pálí MJ asynchronně a v různých výbojových intervalech
v závislosti na jejich náborovém prahu a stupni svalové síly produkované daným
svalem. Pokud pálí dvě a více MJ ve stejný čas nebo v těsné blízkosti po sobě,
detekovaný potenciál je sumou jednotlivých potenciálů z těchto MJ, a nazývá se
superpozicí potenciálů MJ. Tyto superponované potenciály musí být rozloženy
na jednotlivé složky MUAP. Rozeznáváme tři různé typy superpozic. První typem jsou
částečně superponované vlny, kde se MUAP překrývají, ale jejich hroty nejsou
překryté. V případě, že hroty se spojí a vytvoří jeden velký hrot, jedná se o úplnou
superpozici. Posledním typem jsou destruktivní superpozice, kdy se MUAP překrývají
tak, že jejich hroty se navzájem vyruší a dojde k zániku obou MUAP (Stashuk, 1999).
Z výše uvedeného vyplývají následující komplikace provázející dekompozici EMG
signálu:
1. Jednotlivé akční potenciály z různých motorických jednotek se často vzájemně
překrývají a vznikají tzv. superpozice (viz obr. 11)
2. Tvary akčních potenciálů v rámci jedné MJ se mohou lišit (rozdíly mají původ
v mírném pohybu mezi senzorem a svalovými vlákny během záznamu signálu)
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3. Tvary akčních potenciál různých MJ se v různých časech mohou navzájem
podobat (De Luca, a další, 2006).

Obrázek 11 Superpozice (převzato z http://www.lisin.polito.it/DEMUSE/Publish/EMGs.html)

Tyto komplikace se ještě výrazněji projevují v povrchovém EMG signálu.
Dekompozice povrchového EMG signálu představuje další a větší výzvy. Jednou z nich
je přítomnost šumu z pozadí. Povrchová elektroda má větší rozsah a signál, který
zaznamená, obsahuje akční potenciály z většího počtu motorických jednotek. Potenciály
nacházející se dále od snímací elektrody mají menší amplitudu, nejsou rozloženy
a stávají se součástí šumové komponenty. Dalším problémem je podobnost tvarů
jednotlivých potenciálů. Zdroj akčních potenciálů se nachází ve větší vzdálenosti
od povrchové elektrody. Tvary a amplitudy akčních potenciálů mají menší dynamický
rozsah, resp. jejich tvary a amplitudy se navzájem podobají. Třetí výzvou je zvýšený
výskyt superpozic. Nehomogenní tkáň mezi kůží a zdrojem akčních potenciálů funguje
jako filtr, čímž se prodlouží trvání akčních potenciálů, které se následně navzájem
překrývají (De Luca, a další, 2006).

2.4.2 Nástroje pro dekompozici
Před nástupem počítačové techniky byla dekompozice prováděna manuálně pomocí
značení opakujících se výskytů každého výrazného hrotu. Princip zůstal do současné
doby v podstatě stejný, ale provedení se díky pokročilým výpočetním technologiím
značně urychlilo.
Dekompozice se provádí pomocí rozličných počítačových programů, jejichž základem
jsou pokročilé algoritmy. Algoritmy mají základy ve statistických metodách a ty
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nejmodernější vycházejí z metod umělé inteligence. V současné době jsou vyvinuty
algoritmy, které dokáží poměrně spolehlivě rozložit signály získané pomocí invazivní
EMG. Snahou mnoha autorů zabývajících se tématem dekompozice je vyvinout
spolehlivý detekční algoritmus, jež by se dokázal vypořádat i s povrchovým signálem
získaným v běžné klinické praxi.
Z metod používaných pro dekompozici lze jmenovat např. analýzu hlavních komponent
(principal component analysis), která se, zjednodušené řečeno, používá pro vytvoření
šablon k detekci potenciálů MJ (Eksler, 2005). Dále shlukovou analýzu, jejíž úkolem je
zjistit přesný počet aktivních motorických jednotek a pro každou určit průměrný či
typický tvar akčního potenciálu (MUAP) (Stashuk, 1999). Fourierova transformace
převádí signál z časové oblasti (ve kterém je originálně zaznamenán) do oblasti
frekvenční a tím nám umožňuje se signálem dále pracovat. Wavletová analýza je ještě
výhodnější, jelikož umožňuje analýzu signálu v časové i frekvenční oblasti zároveň.
Jejím základem je rozklad signálu do systému wavletů (= vlnek) pomocí tzv. okna, které
v čase ohraničí krátký úsek signálu, v němž umožní analyzovat frekvenční spektrum
(Prchal, 2009). V neposlední řadě je

třeba zmínit korelaci, která se využívá

v přiřazování vytvořených šablon na hroty detekovaných potenciálů.
Metody umělé inteligence poskytují řadu postupů, jejichž základní vlastností je
schopnost učení a následovné řešení různorodých problémů. V metodách umělé
inteligence skví do budoucna velký potenciál a to nejen v oblasti dekompozice EMG
signálu (Krajča, Mohylová, 2011).
Z programů, které byly vyvinuty pro účely dekompozice, lze uvést např. EMGlodec,
EMGlab či DEMUSEtool. První uvedený je určen k dekompozici intramuskulárního
signálu, jeho výhodou je, že lze rozkládat dlouhodobé signály. Značnou limitací je
neschopnost dekompozice více jak dvou překrývajících se hrotů. Je poloautomatický
a kvalitu dekompozice značně ovlivňuje zkušenost pracovníka, který dekompozici
provádí (Zennaro, Wellig, 2002).
Dalším z nástrojů pro dekompozici signálu je program DEMUSE, který je určen pro
rozklad multikanálového povrchového signálu. Dekompozice je plně automatická, kdy
uživatel pouze specifikuje kolikrát proces dekompozice proběhne. Velkou výhodou
tohoto nástroje je, že byl vyvinut speciálně pro dekompozici povrchového
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elektromyogramu, tudíž by se měl vyrovnat se šumem, který vzniká mezi elektrodou
a kůží. Mínusem je skutečnost, že lze rozložit jen signál získaný během mírné
izometrické kontrakce (Holobar, a další, 2007).
Program EMGlab byl vyvinut pro dekompozici intramuskulárního signálu, ale
v současné době byly obsažené algoritmy zdokonaleny a lze ho použít i k rozkladu
signálu získaného pomocí povrchové elektrody. Tento software je volně ke stažení a byl
využit pro dekompozici signálu v této diplomové práci (McGill, 2005). Podrobněji viz
kapitola 3.1.
Současnou limitací dostupných programů pro dekompozici EMG signálu, je schopnost
kvalitní dekompozice jen u záznamů získaných během slabé izometrické kontrakce.
Signály získané během silné až maximální izometrické kontrakce obsahují velké
množství superpozic, se kterými si programy v současné době stále neumějí poradit.
Ideální program pro dekompozici EMG by měl být schopen rozložit signál, který
vypadá následovně:
1. Pět a více MUAPT
2. Nestacionární tvary MUAP z důvodu pohybu elektrod
3. Rozdílné tvary MUAP z důvodu biologických šumů v důsledku biologického
šumu pocházející z aktivity jiných motorických jednotek
4. Dvě a více MJ s podobnými tvary MUAP
5. Časté superpozice
6. Nestacionární statistický obraz výbojů motorických jednotek
Důležitou součástí každého dekompozičního programu je možnost manuální editace
po proběhnutí automatické dekompozice.
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2.4.3 Zhodnocení a důkaz přesnosti dekompozice
Při dekompozici signálu, jehož jednotlivé složky nejsou a priori známé, je nutné
dokázat přesnost rozkladu. Nejdůležitějším kritériem pro zhodnocení kvality
dekompozice je přesnost, rozsah a rychlost s jakou dokáže systém EMG signál rozložit.
Je používáno více přístupů k průkazu správnosti dekompozice.
Jedním z přístupů je vytvoření matematického modelu rozkládaného signálu
a následovné srovnání kvality dekompozice těchto dvou signálů. Ale vzhledem k tomu,
že tvary potenciálů se v průběhu kontrakce mohou měnit, což je obtížné aplikovat
do matematického modelu, nemusí mít tento způsob vždy přesnou výpovědní hodnotu
(Mambrito, 1984). Další možností je srovnání výbojů stejné sekvence AP rozloženého
povrchového a jehlového EMG signálu. Dle Nawaba (2010) není ale tato metoda zcela
spolehlivá. Je tomu proto, že stupeň shody mezi dvěma nedokonalými dekompozicemi
neposkytuje spolehlivý důkaz přesnosti ani jedné z nich. De Luca a La Fever (1982)
používali k validaci dekompozice metodu, kdy simultánně snímali signál pomocí dvou
elektrod umístěných v těsné blízkosti, tyto dva záznamy pak nezávisle na sobě rozložili
a výsledky porovnali. Tento přístup je považován za nejpřesnější, ale je časově velmi
náročný a vyžaduje speciální detekční protokol (Stashuk, 1999).
Výše zmíněné nedostatky mohou být odstraněny pomocí algoritmů, které jsou vyvíjeny
speciálně pro hodnocení kvality dekompozice (Stashuk, 1999).
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3 PRAKTICKÁ ČÁST
Tato část má za cíl zhodnotit kvalitu dekompozice EMG signálu získaného třemi
různými typy povrchových elektrod. Dekompozice byla prováděna s využitím softwaru
EMGlab, který je v následujícím odstavci stručně popsán. Dále následuje metodika
a zhodnocení výsledků práce.

3.1 EMGLAB
Dekompozice signálu byla prováděna v interaktivním programu EMGlab, který lze jako
opensource volně stáhnout z webových stránek (www.emglab.net). Tento program
pracuje s pokročilými algoritmy pro přiřazování šablon k jednotlivým potenciálům MJ,
s algoritmy pro řešení superpozic a průměrování časového průběhu signálu. Krom
automatické dekompozice umožňuje i manuální kontrolu a případné ruční dorozložení
signálu.
V programu lze rozkládat jak signály jednokanálové, tak i vícekanálové. Signály,
snímané simultánně z více míst ve svalu, poskytují širší soubor aktivity motorické
jednotky a komplexnější charakteristiku její stavby, než signály získané jen z jednoho
místa. Signály z více kanálů se v programu rozkládají sekvenčním způsobem. V prvním
kroku je použito průměrování hrotů k zjištění výskytu již detekovaných potenciálů
v nových kanálech. Pokud jsou takové hroty nalezeny, program pro ně vytvoří šablonu
a importuje jejich výbojové vzory z ostatních kanálů. Jakákoliv aktivita, která po tomto
kroku zůstane, je považována za výboje nových MJ, které nebyly v předchozích
kanálech detekovány. Tato aktivita je poté rozložena běžným způsobem.
EMGlab může být použit k analýze signálů získaných z různých druhů elektrod
(jehlové, povrchové). Aby byl signál rozložitelný, síla volní kontrakce během snímání
signálu by neměla přesáhnout 30-40% MVC (McGill, 2005).
Dekompozice EMG je komplikovaný a subjektivní proces, je tedy nutné zhodnotit její
přesnost pomocí objektivních ukazatelů. Pro účely této diplomové práce byla přesnost
hodnocena s využitím následujících faktorů.
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Po proběhnutí automatické dekompozice byl zkontrolován reziduální signál, který
zůstal po extrakci detekovaných hrotů akčních potenciálů. V případě, že bylo reziduum
hladké, dekompozice proběhla správně a úplně. Další prvek, který umožňuje ověřit
celistvost a přesnost dekompozice, je panel výbojů, na kterém lze vidět výbojové vzory
detekovaných motorický jednotek. Pokud jsou mezery mezi jednotlivými výboji
pravidelné, lze předpokládat, že automatická dekompozice proběhla správně (McGill,
2005).
Pokud jsou při kontrole objeveny chyby v podobě neúplné dekompozice, provede se
manuální dorozložení signálu. V případě nalezení nedetekovaného hrotu akčního
potenciálu v rozkládaném signálu, vybereme pomocí šablon, které byly během
automatické dekompozice vytvořeny, tu, která je tvarově stejná (či alespoň maximálně
podobná) danému hrotu. Vybranou šablonu poté pomocí kurzoru přetáhneme
na nedetekovaný hrot, čímž dojde k manuální detekci. V případě, že je nalezen hrot,
na který se nehodí žádná z dostupných šablon, jedná se buď o akční potenciál motorické
jednotky, pro kterou nebyla dosud vytvořena šablona, anebo jde o superponované akční
potenciály. V prvním případě, pomocí přetažení tohoto hrotu do template panelu,
vytvoříme novou šablonu. Pokud jde o superponované potenciály, odhalíme je pomocí
panelu s detailním záběrem.
Kvalita dekompozice je v této práci hodnocena dle počtu hrotů, které byly automaticky
detekovány. Čím více hrotů bylo automaticky detekováno v porovnání s počtem hrotů
detekovaných pomocí následné manuální dekompozice, tím byla dekompozice
považována za kvalitnější.
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3.2 Cíle práce, hypotézy

3.2.1 Cíl práce
Cílem diplomové práce je zhodnotit, jaký vliv má typ použité elektrody při snímání
EMG signálu na kvalitu dekompozice signálu povrchové elektromyografie s využitím
dekompozičního programu EMGlab.

3.2.2 Hypotézy
1. hypotéza: základním předpokladem je tvrzení, že typ použité elektrody má vliv
na kvalitu dekompozice signálu povrchové elektromyografie,
2. hypotéza: nejkvalitnější výsledky automatické dekompozice bude poskytovat signál
získaný z tetrody s upilovanými hroty a nejméně kvalitní bude dekompozice signálu
získaného pomocí klasické povrchové elektrody.

3.3 Metodika
Výzkum, který je stěžejní částí této kapitoly, má formu experimentální studie. Účelem
tohoto experimentu je zjistit, zda typ použitých povrchových elektrod má vliv na kvalitu
dekompozice EMG signálu.

3.3.1 Charakteristika souboru
Studie byla prováděna na jednom zcela zdravém probandovi, který podepsal
informovaný souhlas, v němž byl seznámen s účelem a průběhem studie. Tato studie
byla schválena Etickou komisí UK FTVS pod jednacím číslem 0100/2012 v dubnu
2012.
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3.3.2 Výzkumné metody
Celkem byla provedena tři měření pomocí tří typů elektrod. První byla testována
klasická nalepovací povrchová elektroda o velikosti snímací plochy 0,5 cm². Další dvě
elektrody byly vyrobeny speciálně pro účely této práce (viz obr. 12). Na závěr byl
rozložen signál, který byl součástí softwarového balíku EMGlab. Tento signál byl
sejmut z m. biceps brachii pomocí elektrody popsané v kapitole 2.3.2.1. Tato elektroda
byla vyvinuta speciálně pro záznam signálu určeného k automatické dekompozici.
Elektrody vyrobené pro účely této práce byly navrženy podle elektrody popsané
v článku De Lucy (2006). Ke konstrukci této elektrody (dále používán termín tetroda)
byl použit konektor čtvercového tvaru. Piny na konektoru představovaly detekční
plochy. Piny (resp. hroty) byly od sebe ve vzájemné vzdálenosti 2 mm a jejich výška
byla také 2 mm, resp. 1 mm po jejich zkrácení (tetroda s upilovanými hroty). K takto
připravenému senzoru byly připájeny čtyři kabely, čímž bylo dosaženo čtyřkanálového
snímání. Signál z této elektrody byl snímán proti jedné referenční elektrodě (viz obr.
13). Možnost čtyřkanálového snímání umožňovala zisk signál s vysokým prostorovým
rozlišením.
Tato elektroda byla poté modifikována zkrácením detekčních hrotů. Modifikace
vycházela z předpokladu, že nižší hroty snáze přilnou k pokožce a signál bude
obsahovat méně šumu.

Obrázek 12 Speciální elektroda (tetroda) vyrobená pro účely této práce (zde konkrétně tetroda s
upilovanými hroty)
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Obrázek 13 Schematické uspořádání tetrody

Povrchová elektroda, spolu s referenční a zemnící elektrodou, byly umístěny v oblasti
thenaru levé horní končetiny v těsné blízkosti u sebe. Umístění tetrody bylo uprostřed
thenaru, referenční elektroda byla umístěna na proc. styloideus ulnae.
V místě snímání byla před aplikací všech typů elektrod očištěna pokožka a případně
odmaštěna lihobenzínem (ethanol + 2% benzín). Při použití tetrody byl navíc aplikován
vodivý gel.
Signál byl snímán z m. opponens pollicis při cyklické kontrakci dosahující maximálně
20% MVC. Pomocí dvoupásmového filtru byly odfiltrovány frekvence nižší než 20 Hz
a vyšší než 500 Hz, a dále byla odstraněna frekvence střídavého napětí (50 Hz). Signál
byl zesílen diferenciálním zesilovačem.
Signál ze softwarového balíku EMGlab byl sejmut ze svalu m.biceps brachii během
mírné izotonické a izometrické kontrakce. Při převodu do digitální podoby byla použita
vzorkovací frekvence 10 kHz a bandpass filtr o rozsahu 10 – 1 kHz. Vzdálenost mezi
elektrodami byla 5 mm (Hogrel, 2004).

3.3.3 Analýza dat
Jednotlivé signály byly nahrány do programu EMGlab, kde byly nastaveny nejvhodnější
parametry pro detekci potenciálů. Toto nastavení vycházelo z předchozí práce autorky
(Vodhánilová, 2011). Konkrétně byla nastavena šířka detekčního okna na velikost 5 ms
a high-pass filtrace o velikosti 250 Hz k zvýraznění hrotů akčních potenciálů. Poté se
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spustila

automatická

dekompozice.

Po

jejím

dokončení

byl

zapsán

počet

identifikovaných motorických jednotek a počet detekovaných hrotů a poté byl signál
dorozložen manuálně. Během manuální kontroly byla pozornost soustředěna na počet
nedetekovaných hrotů, případně i na počet neidentifikovaných motorických jednotek.
Kvalita dekompozice byla hodnocena podle počtu automaticky detekovaných
potenciálů (resp. hrotů) jednotlivých motorických jednotek. Získané výsledky byly
zpracovány v programu MS Excel a graficky zobrazeny.
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3.4 Výsledky
Zhodnocení výsledků je rozděleno na dvě části. Nejprve jsou srovnány výsledky
dekompozice všech signálů, které byly předmětem zkoumání. Poté je úspěšnost
automatické dekompozice každého signálu popsána podrobněji a pro větší názornost
jsou připojeny printscreeny z programu EMGlab, na kterých lze vidět, jak vypadal
signál po proběhnutí automatické dekompozice a jak po manuálním dorozložení
nedetekovaných hrotů.

3.4.1 Srovnání úspěšnosti dekompozice jednotlivých signálů
Kvalita automatické dekompozice je hodnocena podle počtu hrotů, které byly
detekovány. Získané výsledky jsou zobrazeny pomocí výsečových grafů (grafy 1, 2, 3),
které názorně ukazují úspěšnost automatické dekompozice pomocí procentuálního
zastoupení detekovaných a nedetekovaných hrotů. Srovnání úspěšnosti automatické
dekompozice všech tří signálů je znázorněno pomocí sloupcového grafu (viz graf 5).
Povrchová elektroda
úspěšnost automatické dekompozice

detekované hroty
44%

56%

nedetekované
hroty

Graf 1 Úspěšnost automatické dekompozice (povrchová elektroda)
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Graf 2 Úspěšnost dekompozice signálu (tetroda)

Tetroda s upilovanými hroty
úspěšnost automatické dekompozice

18%
detekované hroty
nedetekované
hroty

82%

Graf 3 Úspěšnost dekompozice signálu (tetroda s upilovanými hroty)

Grafické zobrazení kvality, resp. úspěšnosti, automatické dekompozice signálu
získaného pomocí různých typů elektrod nám potvrzuje první hypotézu, kterou bylo
stanoveno, že typ použité elektrody má určitý vliv na kvalitu dekompozice signálu.
Naopak nedošlo k potvrzení hypotézy druhé. Výsledek je vidět z výsečových grafů, kdy
automatická dekompozice je nejkvalitnější u signálu získaného pomocí klasické
povrchové elektrody, která dosahovala úspěšnost 44% při detekci potenciálů. Naproti
tomu nejhorší výsledky automatické dekompozice vykazuje signál získaný pomocí
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tetrody s upilovanými hroty, kde bylo automaticky detekováno pouze 18% všech
potenciálů.
Níže uvedený graf 4 zobrazuje kvalitu automatické dekompozice povrchového signálu,
který byl součástí SW balíku EMGlab. Tento graf opět potvrzuje první hypotézu, že typ
použité elektrody (v tomto případě autoři programu EMGlab použili elektrodu, která
byla vyvinuta přímo pro zisk signálu určeného k dekompozici), značně ovlivňuje
kvalitu dekompozice.
EMGlab
úspěšnost automatické dekompozice

15%
detekované hroty
nedetekované hroty

85%

Graf 4 Úspěšnost dekompozice signálu ze SW balíku EMGlab

300

Počet hrotů

250
200
150
automatická detekce
100

manuální detekce

50
0
Klasická
povrchová
elektroda

Tetroda

Tetroda upilované hroty

Typ použité elektrody

Graf 5 Úspěšnost automatické dekompozice signálu při použití různých typů elektrod
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Graf 5 shrnuje výsledky měření přehlednější formou, kdy je možné porovnat úspěšnost
dekompozice signálu z třech různých typů elektrod.

3.4.2 Kvalita dekompozice signálu z jednotlivých typů elektrod
3.4.2.1 Signál získaný pomocí klasické povrchové elektrody

Stanovená hypotéza předpokládala, že ze tří typů použitých elektrod, bude kvalita
dekompozice nejnižší u signálu získaného pomocí klasické povrchové elektrody. Tato
hypotéza vycházela z předpokladu, že elektroda snímá signál z relativně velké plochy,
a tudíž dochází k detekci více akčních potenciálů. Tyto potenciály mají ale menší
amplitudu, což znesnadňuje průběh automatické dekompozice.
Z grafického zobrazení výsledků v předchozí části vidíme, že tato hypotéza nebyla
naplněna. Automatická dekompozice signálu získaného pomocí tohoto typu elektrody
byla naopak relativně úspěšná ve srovnání s dalšími dvěma typy použitých elektrod.
Jak již bylo zmíněno, kvalita dekompozice byla hodnocena podle počtu automaticky
detekovaných hrotů. Pro objektivnější posouzení kvality dekompozice byly použity
další dva ukazatele. Prvním z nich byla kontrola rezidua signálu po provedení
automatické dekompozice. Na obrázcích níže vidíme, jak signál vypadal před
automatickou dekompozicí (obr. 14), po jejím provedení (obr. 15) a poslední obrázek
ukazuje, jak vypadalo reziduum po manuální úpravě dekompozice (obr. 16). Z obr. 15
a 16 vidíme, že reziduum je ve srovnání s původním, nerozloženým signálem, hladší.
Tento fakt nám podává informaci o kvalitě dekompozice, kterou v tomto případě
můžeme považovat za relativně úspěšnou.

Obrázek 14 Signál z povrchové elektrody
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Obrázek 15 Reziduum signálu z povrchové elektrody po automatické dekompozici

Obrázek 16 Reziduum signálu z povrchové elektrody po manuálním dorozložení signálu

Dalším faktorem, který byl použit pro hodnocení kvality automatické dekompozice, je
panel výbojů. Výbojový panel na obr. 17 zobrazuje detekované potenciály pomocí
automatické dekompozice. Výbojový panel po automatické dekompozici není zcela
kompletní, ale jistou pravidelnost ve výbojových vzorcích MJ zde lze nalézt.

Obrázek 17 Panel výbojů po automatické dekompozici
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Obrázek 18 Panel výbojů po manuálním dorozložení signálu

3.4.2.2 Signál získaný pomocí tetrody

Podle stanovených hypotéz se měla úspěšnost dekompozice signálu získaného touto
elektrodou nacházet mezi dekompozicí signálu získaného pomocí klasické povrchové
elektrody a mezi dekompozicí signálu z tetrody s upilovanými hroty. Tato hypotéza
byla ve své podstatě splněna a úspěšnost dekompozice tohoto signálu se nacházela
na pomyslném žebříčku za dekompozicí signálu z klasické povrchové elektrody a před
dekompozicí signálu z tetrody s upilovanými hroty. Míra úspěšnosti této dekompozice
dosahovala 38%.
Na obr. 19 lze vidět linii signálu před provedením automatické dekompozice, obr. 20
zobrazuje reziduální signál po proběhnutí automatické dekompozice a obr. 21 ukazuje,
jak se reziduum změnilo po manuální kontrole a dorozložení signálu.

Obrázek 19 Signál z tetrody před provedením automatické dekompozice
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Obrázek 20 Reziduum signálu z tetrody po proběhnutí automatické dekompozice

Obrázek 21 Reziduum signálu z tetrody po manuálním dorozložení signálu

Na obr. 22 a 23 vidíme výbojové panely před manuální, resp. po manuální dekompozici
signálu. V prvním případě (obr. 22) je zřejmé, že výbojový panel není zcela kompletní
v porovnání s výbojovým panelem po provedení manuální kontroly dekompozice
a doplnění chybějících výbojů.

Obrázek 22 Panel výbojů před manuální dekompozicí (signál z tetrody)
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Obrázek 23 Panel výbojů po manuální dekompozici (signál z tetrody)

3.4.2.3 Signál získaný pomocí tetrody s upilovanými hroty

Tetroda byla modifikována zkrácením hrotů za účelem lepšího kontaktu s pokožkou
a tím snížení vstupního odporu a získání signálu s malou mírou šumu. Dekompozice
signálu získaného touto elektrodou měla být podle stanovené hypotézy nejkvalitnější.
Podle výsledků v předchozí části, byla ale úspěšnost dekompozice tohoto signálu
nejmenší.
Obrázky signálu (obr. 24) a rezidua (obr. 25) po proběhnutí automatické dekompozice,
jehož linie se téměř nezměnila a naopak hladká linie rezidua po manuální dekompozici
(obr. 26) výše uvedené tvrzení jen potvrzují.

Obrázek 24 Signál získaný pomocí tetrody s upilovanými hroty

Obrázek 25 Reziduum signálu získaného pomocí tetrody s upilovanými hroty po proběhnutí
automatické dekompozice
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Obrázek 26 Reziduum signálu získaného pomocí tetrody s upilovanými hroty po manuálním
dorozložení signálu

Panel výbojů na obr. 27 názorně zobrazuje množství automaticky detekovaných hrotů.
V porovnání s obr. 28 (panel výbojů po manuálním dorozložení signálu) vidíme
značnou nekompletnost automatické dekompozice.

Obrázek 27 Panel výbojů po automatické dekompozici

Obrázek 28 Panel výbojů po manuálním dorozložení signálu
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3.4.2.4 Signál ze SW balíku EMGlab

Tento signál byl získán pomocí povrchové elektrody vyrobené speciálně pro potřeby
dekompozice signálu. Tyto výsledky jsou zde uvedeny pro získání představy, jak by
měla vypadat ideální dekompozice signálu.
Na obr. 30 a 31 vidíme rezidua před a po manuální kontrole automatické dekompozice,
která jsou téměř totožná. Tato skutečnost nám poskytuje důkaz, že během automatické
dekompozice byly detekovány téměř všechny přítomné hroty. Stejně jako panel výbojů,
kde jsou na obr. 32 (panel výbojů před manuální kontrolou) vidět víceméně pravidelné
intervaly mezi jednotlivými výboji.

Obrázek 29 Signál ze SW balíku EMGlab

Obrázek 30 Reziduum signálu ze SW balíku EMGlab po proběhnutí automatické dekompozice

Obrázek 31 Reziduum signálu ze SW balíku EMGlabpo manuálním dorozložení signálu
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Obrázek 32 Panel výbojů po automatické dekompozici (signál ze SW balíku EMGlab)

Obrázek 33 Panel výbojů po manuálním dorozložení signálu (signál ze SW balíku EMGlab)
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4 DISKUZE
Tématem automatické dekompozice a s ním i vývojem nejvhodnějších senzorů pro
snímání signálu určeného k dekompozici se autoři zabývají již od 60. let minulého
století. První studie byly zaměřeny na dekompozici signálu získaného pomocí invazivní
elektromyografie (La Fever, De Luca, 1978). Postupně docházelo ke zdokonalování této
techniky, byly vyvíjeny nové algoritmy pro detekci akčních potenciálů motorické
jednotky a v neposlední řadě i nové typy elektrod, které měly zaručit větší úspěšnost
automatické dekompozice. Z klasických jehlových elektrod se postupně vyvinuly
speciální čtyřbodé jehlové elektrody, které ve své práci používali autoři De Luca (1982)
a Nawab (2008). Dalším typem invazivní elektrody vyvinuté pro účely dekompozice
byla čtyřbodová drátková elektroda poprvé použitá Adamem a De Lucou (1999).
Výhodou posledních dvou výše uvedených typů elektrod byla možnost vícekanálového
snímání a tím zisk signálu s vyšším prostorovým rozlišením. Invazivní elektromyografie
má ale určité limitace odvíjející se od faktu, že se jedná invazivní vyšetření. Relativní
nevýhodou může být také malá detekční plocha elektrody, která poskytuje informace
z velmi omezené oblasti svalu. Tyto komplikace by měl odstranit EMG záznam získaný
pomocí povrchových elektrod poskytující komplexnější náhled na chování motorické
jednotky.Jak bylo ale ověřeno v předchozí práci autorky (Vodhánilová, 2011),
povrchový EMG signál má ale většinou malý poměr odstupu signálu od šumu
a jednotlivé potenciály motorické jednotky v něm nejsou jednoznačně rozeznatelné.
Dekompozice signálu je tedy poměrně složitý proces. Povrchová elektroda, kterou
představili autoři De Luca (2006) a Nawab (2008), vychází z konstrukce čtyřbodé
jehlové, resp. drátkové elektrody, zaznamenává signál pomocí čtyř kanálů a tím zvyšuje
šanci detekce potenciálů s malou amplitudou a proces dekompozice částečně ulehčuje.
Poslední zmiňovaný typ elektrody byl předlohou pro konstrukci tetrody testované v této
práci. Stěžejním cílem diplomové práce bylo ověřit nejprve hypotézu, zda typ použité
elektrody má vliv na kvalitu dekompozice signálu. Měřením bylo zjištěno, že typ
použité elektrody na průběh automatické dekompozice má jistý vliv a tato hypotéza
byla tímto potvrzena. Druhá hypotéza, jejíž předpoklad byl, že nejlepší výsledky bude
poskytovat elektroda speciálně připravená pro získání signálu určeného k dekompozici
signálu, se nenaplnila.
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Důvodem mohla být ne zcela dokonalá stavba tetrody. Vzhledem k omezeným
možnostem při její konstrukci, nedosahovala takových kvalit jako tetroda, použitá pro
dekompozici v článku De Lucy (2006).
Překvapivé je srovnání výsledků automatické dekompozice signálu z tetrody a z tetrody
s upilovanými hroty. Jelikož se jedná téměř o stejný typ elektrody, kde je jediný rozdíl
v délce detekčních hrotů, lze očekávat, že výsledky budou podobné. Úspěšnost
dekompozice signálu získaného pomocí těchto dvou elektrod se ale významně odlišuje
(rozdíl úspěšnosti dekompozice mezi těmito dvěma signály byl 20%).
Kvalita signálu získaného pomocí tetrody s upilovanými hroty mohla být ovlivněna
skutečností, že po upilování hrotů (jejichž tvar byl poté mírně do špičky) tetroda
nepřilnula dokonale k pokožce, čímž vznikl vysoký vstupní odpor. Výsledkem byl
signál s malým odstupem od šumu, který dekompoziční algoritmy v programu EMGlab
nedokázaly spolehlivě rozložit.
Právě robustnost algoritmů je pro kvalitní a přesnou dekompozici signálu stěžejním
faktorem. Jejich vývojem a testováním se zabývá mnoho autorů. Prvním ze systémů
vyvinutých k dekompozici EMG signálu byl systém Precizní dekompozice navržený De
Lucou (1982). Tento systém obsahoval algoritmy, které dokázaly spolehlivě rozložit
signál s 70% přesností, a pro větší přesnost byla nutná časově náročná manuální editace.
S vývojem počítačové techniky se zdokonalovali i dekompoziční algoritmy, které jsou
v dnešní době založeny především na metodách umělé inteligence a znalostně
založených systémech (De Luca, 1993; Nawab 2002). Zennaro a kol. (2003) vyvinuli
systém EMG-LODEC, který je určen k poloautomatické dekompozici dlouhodobého
multikanálového záznamu. Nevýhodou zmíněných dekompozičních systému je fakt, že
dokážou rozložit pouze intramuskulární záznam.
Vývojem programu pro automatickou dekompozici povrchového EMG signálu se
zabývají autoři Holobar a Zazula (2007). Tento systém, nesoucí název DEMUSEtool, je
určen pro dekompozici vícekanálového povrchového signálu získaného během mírné
kontrakce.
Program EMGlab, který byl použit v této práci, vyvinul autor (McGill, 2005) původně
pro dekompozici intramuskulárního EMG signálu. Ale s použitím speciální povrchové
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elektrody s vysokým prostorovým rozlišením lze rozložit i signál povrchový, jak zjistila
autorka ve své předchozí práci (Vodhánilová, 2011), která se zabývala hodnocením
robustnosti algoritmů tohoto programu.
Důležitým faktorem pro schopnost algoritmů provést automatickou dekompozici je
velikost amplitudy snímaných potenciálů, kdy platí, že potenciály s větší amplitudou
jsou snáze detekovatelné. Povrchová elektroda snímá potenciály z větší dálky.
Potenciály mají v povrchovém záznamu signálu menší amplitudu a jsou tedy
dekompozičními algoritmy hůře detekovatelné. Z tohoto důvodu je pro automatickou
dekompozici stěžejní kvalitní konstrukce elektrody, díky které získáme kvalitní signál a
robustnost algoritmů, které dokážou rozložit i signál obsahující potenciály s malou
amplitudou.
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5 ZÁVĚR
Účelem této práce bylo ověřit, zda má typ použité povrchové elektrody během snímání
EMG signálu vliv na jeho následnou automatickou dekompozici. Cílem zároveň bylo
otestovat automatickou dekompozici signálu získaného pomocí elektrody vyrobené
speciálně pro účely této práce. Hypotéza byla postavena na předpokladu, že signál z této
elektrody bude vykazovat lepší charakteristiky při provádění automatické dekompozice.
Sledovaná hypotéza vycházela z článku De Lucy (2006), podle něhož byla elektroda,
použitá při měření v této práci, zhotovena.
I přesto, že výsledky stanovenou hypotézu nepotvrdily, lze práci považovat
za přínosnou a to především z pohledu zpracování tématu, kterému se v České republice
v současné době věnuje minimální pozornost. Dalším přínosem je i potvrzení hypotézy,
která tvrdila, že typ použité elektrody během snímání EMG signálu má vliv
na automatickou dekompozici tohoto signálu. Tento fakt poskytuje další možnosti
výzkumu v oblasti dekompozice EMG signálu. Plně automatická dekompozice EMG
signálu by nám poskytla nové úhly pohledu na chování motorické jednotky a tím
posunula možnosti diagnostiky a následné terapie neuromuskulárního systému do zcela
nových dimenzí.
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PŘÍLOHY
Příloha 1 Souhlasné vyjádření Etické komise FTVS UK

I

Příloha 2 Vzor informovaného souhlas
INFORMOVANÝ SOUHLAS
V souladu se Zákonem o péči o zdraví lidu (§ 23 odst. 2 zákona č.20/1966 Sb.) a
Úmluvou o lidských právech a biomedicíně č. 96/2001 Vás žádáme o souhlas
k povrchovému elektromyografickému vyšetření svalů v oblasti horní končetiny a
následnému zveřejnění výsledků studie v diplomové práci na FTVS UK. Získaná data
nebudou zneužita a osobní data nebudou v této studii nebudou zveřejněna.
Cílem studie a náplní diplomové práce bude srovnání dekompozice EMG signálu
získaného pomocí různých druhů povrchových elektrod.
Budou provedena tři měření pomocí elektromyografu. První bude zaznamenávám signál
pomocí povrchové elektrody a druhé a třetí vyšetření bude provedeno pomocí elektrody s
vysokým prostorovým rozlišením. Všechna vyšetření jsou neinvazivní a nebolestivá. Před
vyšetřením bude probandovi pomocí lihu odmaštěna pokožka, nanesen speciální vodivý
gel a přilepeny elektrody v oblasti měřeného svalu (m.abductor pollicis brevis). Poté bude
proband vyzván k pohybu palce s různou úrovní síly. Výsledky budou poté zpracovány
pomocí speciálního softwaru určenému k dekompozici elektromyografického signálu.
Samotné měření bude probíhat v laboratoři BEZ, Biomedicínská laboratoř extrémní
zátěže na FTVS (Fakultě tělesné výchovy a sportu, Univerzita Karlova v Praze; José
Martího 31 162 52 Praha 6 – Veleslavín).
Dnešního dne jsem byla poučen/a o plánovaném elektromyografickém vyšetření
Prohlašuji a svým dále uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že jsem shora
uvedenému poučení plně porozuměl/a a výslovně souhlasím s provedením vyšetření.
Souhlasím s nahlížením výše uvedených osob do mé zdravotnické dokumentace a
s uveřejněním výsledků studie v diplomové práci na FTVS UK.
Osoba, která provedla poučení: ......................................................................
Podpis osoby, která provedla poučení: ...........................................................
Vlastnoruční podpis probanda/pacienta: ........................................................

II

Příloha 3 Podrobné výsledky dekompozice signálu z jednotlivých typů elektrod
Signál z klasické povrchové elektrody
AUTOMATICKÁ DEKOMPOZICE
motorická jednotka

počet detekovaných
hrotů

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

21
24
8
14
30
19
16
6
21
15
9

MANUÁLNÍ DEKOMPOZICE
počet
motorická jednotka
detkovaných
hrotů
1
26
2
19
3
15
4
6
5
12
6
13
7
41
8
16
9
35
10
41
11
10

Tabulka 2 Přehled počtu automaticky a manuálně detekovaných hrotů (klasická povrchová
elektroda)

Signál z tetrody
AUTOMATICKÁ DEKOMPOZICE

MANUÁLNÍ DEKOMPOZICE

motorická jednotka

počet detekovaných
hrotů

1
2
3
4
5
6
7

14
25
33
22
29
15
0

motorická jednotka

počet detekovaných
hrotů

1
2
3
4
5
6
7

17
15
24
34
38
47
48

Tabulka 3 Přehled automaticky a manuálně detekovaných hrotů (tetroda)

III

Signál z tetrody s upilovanými hroty
AUTOMATICKÁ DEKOMPOZICE

MANUÁLNÍ DEKOMPOZICE

motorická jednotka

počet
detekovaných hrotů

1
2
3
4
5
6
7

10
15
15
10
8
0
0

motorická jednotka
1
2
3
4
5
6
7

počet
detekovaných
hrotů
10
18
41
42
26
86
34

Tabulka 4 Přehled automaticky a manuálně detekovaných hrotů (tetroda s upilovanými hroty)

Signál ze SW balíku EMGlab
AUTOMATICKÁ DEKOMPOZICE
motorická jednotka
1
2
3
4

počet
detekovaných hrotů
34
32
46
37

MANUÁLNÍ DEKOMPOZICE
počet
motorická jednotka
detekovaných
hrotů
1
0
2
2
3
11
4
14

Tabulka 5 Přehled automaticky a manuálně detekovaných hrotů (signál z EMGlabu)

IV

