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SOUHRN

Název práce: Excitabilita motoneuronu v závislosti na stupni protažení svalu

Cíle práce: Cílem této práce je určit, zda má pasivní změna délky svalu vliv na 

parametry H – reflexu m.soleus.

Metoda: U 6 osob byla prováděna stimulace n.tibialis v popliteální jamce při 

současném pasivní protahování nebo zkracování svalu. Akční potenciály byly snímány 

na m.soleus. Měření probíhalo ve 3 časových periodách o délce 4s, 2s a 1s, přičemž 

měření každé periody bylo provedeno dvakrát. Nejprve v pasivním protažení svalu, poté 

v jeho pasivním zkrácení. Následně byly vyhodnocovány a porovnávány hodnoty Hmax 

a Mmax při pasivním protažení a zkrácení svalu.

Výsledky: Výsledky měření ukázaly, že došlo k signifikantnímu poklesu hodnot Hmax 

při pasivně prováděném protažení m.soleus. Hodnoty Mmax se ukázaly být na protažení 

resp. zkrácení svalu nezávislé.

Klíčová slova: EMG, náborová křivka, H-reflex, M-vlna, m.soleus, excitabilita



ABSTRACT

Title: Motoneuron excitability depending on the level of muscle stretch

Aim: The aim of this thesis is to evaluate if passive muscle lenght change may 

influence parameters of H – reflex of soleus muscle

Method: Tibial nerve stimulation in the fossa poplitea area was performed on 6 persons

while passive stretching or lengthening of the muscle. Action potentials were captured 

on soleus muscle. Stimulation was performed in three different time periods – 4s, 2s, 1s. 

Each period was performed twice. First in passive muscle stretching then the passive 

shortening. The Hmax and Mmax values during passive muscle stretching and 

shortening were evaluated and compared.

Results: The measurment results showed that there was a significant decrease in the 

Hmax values during passive muscle stretching. Mmax values were evaluated as passive 

muscle length change independent.

Keywords: EMG, recruitment curve, H-reflex, M-wave, m.soleus, excitability
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1 ÚVOD

Mezník v podobě vynálezu zařízení pro záznam elektrické aktivity svalu, 

posunul hranice vědění v oblasti neurologie, neurofyziologie, kineziologie a 

spoustě dalších odvětvích vědy. Své oblibě se elektromyografie těší i v dnešní době

a to nejen v oblasti vědy, ale i v klinických oborech. Díky rychlému vývoji 

v oblasti IT je hardwarové i softwarové vybavení den ode dne lepší, důmyslnější a 

jednodušší. Díky možnosti snímání a kvantifikace akčních potenciálů během 

svalové kontrakce ji můžeme hodnotit z mnoha pohledů. Díky tomu, že je svalová 

soustava člověka neoddělitelně spjata se soustavou nervovou, můžeme tímto 

hodnotit nejen aktivitu svalů, ale i stav celé nervové soustavy. Pouhý záznam 

elektrické aktivity svalu nám nezaručuje úspěch při výzkumu nebo vyšetření. Ke 

správné interpretaci naměřených křivek je nezbytná důkladná znalost 

neurofyziologických zákonů. Tyto nezbytné informace uvádím v teoretické části 

své diplomové práce, aby bylo čtenářům umožněno pochopit vznik EMG signálu a 

řízení svalu prostřednictvím nervové soustavy. Jedním z parametrů, evokovaných 

potenciálů, kterému se budu v rámci mé práce zabývat, je H- reflex. H – reflex je 

ekvivalentem myotatického reflexu, a vypovídá do značné míry o integritě 

reflexního oblouku. Tento reflex vzniká selektivním podráždění Ia vláken stimulací 

o nízké intenzitě. Stimul dojde do míchy, kde je přepojen na alfa-motoneurony 

stimulovaného svalu. Pokud je intenzita stimulu dostatečná, dojde ke stahu svalu.

Právě účast alfa-motoneuronů v reflexním oblouku nám dává možnost nepřímo 

hodnotit jejich excitabilitu pomocí H – reflexu. Tento jev je v dnešní době hojně 

využíván jak ve výzkumu, tak v klinické praxi, například při diagnostice 

neurologických onemocnění jako jsou např. radikulopatie, polyneuropatie a další.

V této diplomové práci používáme H – reflex k nepřímému hodnocení excitability 

alfa-motoneuronů m. soleus při jeho pasivním protahování a zkracování. Měření 

budeme provádět při různých rychlostech protahování a zkracování. Hlavním 

sledovaným parametrem bude v tomto případě především amplituda H – reflexu, 

kterou budeme porovnávat s jeho amplitudou při klidové délce svalu.
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA

2.1 Neuroanatomie

Základní funkcí nervové soustavy je zprostředkovávat vztahy mezi vnějším 

prostředím a vlastním organismem a všemi jeho vnitřními částmi. Vnější i vnitřní 

podněty jsou zpracovány jako vstupní informace, kterou organismus zpracuje a 

okamžitě na ní reaguje. 

Nervová soustava se rozděluje na:

1. Pars centralis - centrální nervový systém

 Encephalon (mozek)

 Medulla spinalis (hřbetní mícha)

2. Pars peripherica - periferní nervový systém, jež komunikuje obousměrně 

s CNS

 Mozkomíšní nervy

 Nervi craniales (12 párů)

 Nervi spinales (31 párů)

 Autonomní nervy

 Pars sympathica

 Pars parasympathica (Čihák, 1997)

2.1.1 Nervová buňka – neuron

Je základní morfologickou, funkční i trofickou jednotkou nervové tkáně. 

Nervová buňka má tyto základní vlastnosti:

 Vzrušivost – schopnost přijmout podnět a následně ho přeměnit 

na elektrochemický akční potenciál

 Vodivost – schopnost vést akční potenciál dále skrze nervovou 

soustavu



11

Nervové buňky se liší svým tvarem, velikostí, počtem a úpravou dendritů. Pro 

své funkce jsou nervové buňky natolik specializované, že další funkce, které jsou 

důležité pro správnou funkci a život nervové buňky jako jsou např. výživa buňky, její 

opora, tvorba a reparace nervových obalů, odstraňování metabolitů, zajišťují další 

specializované buňky nervové soustavy – neuroglie (Čihák, 1997).

Obr. 1: Schéma nervové buňky (převzato z: www.mojebiologie.cz)

Nervová buňka obsahuje buněčné jádro – perikaryon. Dále se skládá z výběžků, 

které se liší svými názvy podle směru vedení nervového vzruchu. 
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Dendrity přijímají podněty a vedou vzruchy do těla nervové buňky. (tzv. 

recepční zóna). Buňka má zpravidla několik dendritů, záleží na jejím umístění 

v organismu. Na stříbrem impregnovaných nervových buňkách můžeme nacházet 

kolmé štíhlé výběžky z povrchu dendritů – tzv. trny (spinulae), které významně zvyšují 

recepční plochu dendritů. Povrch trnů často tvoří až 40% recepční zóny nervové buňky. 

Dendritické větvení se liší dle umístění a synaptické aktivity dané buňky. U některých 

neuronů připadá až 90% celkové plochy buňky na dendrity. Dendrity nacházející se 

uvnitř šedé hmoty CNS nemají na rozdíl od axonů myelinovou pochvu. Existují však 

tzv. axonální dendrity v periferních nervech, které se mohou svou stavbou a dalšími 

vlastnostmi podobat axonům a mít i stejné obaly jako axony (Dylevský, 1995; Čihák, 

1997).

Axon (neurit) vede vzruch z buňky k další struktuře, kterou může být buď další 

nervová buňka, nebo cílový orgán jako např. svalové vlákno, žláza apod. (vodivý aparát 

buňky). Axon odstupuje z výstupku perikarya, který se nazývá axonový hrbolek nebo 

také odstupový kužel (konus). Délka axonů je různá. Některé jsou až 1m dlouhé (typ 

Golgi I), jiné končí u neuronů, z nichž vycházejí (typ Golgi II). Průměr axonů kolísá od 

0,05 do 20 mikrometrů. Od určité tloušťky na axonech začíná objevovat produkt 

gliových/Schwannových buněk tzv. myelinová pochva. Tyto pochvy jsou produkty 

gliových buněk – oligodendroglií, jenž provázejí axon. Tenké axony, bez myelinových 

pochev nazýváme nemyelinizovaná nebo šedá vlákna. Uvnitř CNS tvoří myelinovou 

pochvu – oligodendroglie. Na axonech mimo CNS tvoří myelinovou pochvu tzv. 

Schwannovy buňky, které obalují jednotlivé úseky axonů. Axon kdekoli ve svém 

průběhu může vysílat větve tzv. kolaterály. Plasma proudící uvnitř axonu se nazývá 

axoplazma. Pohybu axoplazmy v axonu říkáme axonální transport.Axonální 

transportem rozumíme jev, který udržuje činnost neuronu transportem látek (převážně 

proteinů a lipidů) z perikarya do axonu a axonem až k jeho zakončením (Drake, 2005; 

Čihák, 1997).

Axonální transport rozlišujeme:

 Rychlý axonální transport – 250- 400mm za den (proteiny, 

glykoproteiny)

 Pomalý axonální transport – 0,25 – 4mm za den (stavební látky, 

enzymy)
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2.1.2 Neuronová teorie

Nervové buňky jako základní morfo-funkční jednotky nervové soustavy 

společně vytváří trojrozměrnou síť, ve které však každá buňka zůstává samostatnou 

jednotkou, jež dostává vzruchy od jiných buněk a sama je dále přenáší pomocí kontaktů 

zvaných synapse. Celou síť buněk tvoří větší či menší systémové celky, jejichž buňky 

jsou pro danou oblast a funkci diferencované a zprostředkovávají určitou funkci CNS. 

Např. v kůře mozku je asi 1010 nervových buněk, a každá z nich čítá asi 17 000 

dendritických spojení. (Čihák, 1997)

2.1.3 Synapse

Synapse je místem dotyku membrán dvou buněk, z nichž alespoň jedna je 

neuron. Synapse tedy není pouze interneuronálním spojením, ale také spojením mezi 

neuronem a svalem (motorická ploténka) mezi smyslovou buňkou a neuronem. Synapse 

rozdělujeme podle mechanismu její působení na chemické a elektrické, a dle spojení 

zúčastněných neuronů na synapse interneuronové a synapse mezi neuronem a výkonným 

orgánem (Dylevský, 2009).

Obr. 2 : Synapse (převzato z: http://countyourculture.com)
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Předávání vzruchů v synapsi je vždy jednosměrné, a probíhá vždy z axonu na 

následující neuron, zatímco předávání trofických signálů může být obousměrné.

Synapse se skládá z:

 Terminálního buton – knoflíkovitě rozšířený konec axonu

 Presynaptická membrána – povrchová membrána 

terminálního butonu

 Postsynaptická membrána – povrchová membrána 

perikarya nebo dendritu

 Synaptická štěrbina – prostor mezi oběma předchozími 

membránami (obvykle 20-30 nm široký)

2.1.3.1 Chemické synapse

Mají nesymetrickou stavbu a jsou charakteristické jednosměrným přenosem 

vzruchů. Příchod akčního potenciálu na presynaptickou membránu a její depolarizace 

umožní vstup iontů Ca2+ do cytoplasmy presynaptického konce axonu odkud se 

následně uvolní mediátor do synaptické štěrbiny. Mediátor následně difunduje 

k postsynaptické membráně (tento proces trvá max. 0,001 s) a vyvolá změnu polarizace 

membrány, a následně tzv. excitační postsynaptický potenciál. Pokud je tento potenciál 

dostatečně silný, výsledkem jeho působení je tzv. akční potenciál, který se šíří dále po 

axonu k další synapsi. Takto vzniká aktivace ovlivněné buňky a můžeme tedy 

považovat působení předchozí buňky jako aktivační. Mediátor je v synaptické štěrbině 

následně inaktivován enzymem a celý děj se může opakovat ve frekvenci až 100x za 

sekundu. Doba, která uplyne, od doběhnutí akčního potenciálu na presynaptickou 

membránu do vzniku excitačního postsynaptického potenciálu se nazývá synaptické 

zpoždění. Ne každý excitační postsynaptický potenciál musí vyvolat akční potenciál. 

Dráždění však zvýší citlivost ovlivňované buňky, takže současné působení několika 

menších současně probíhajících excitačních postsynaptických potenciálů může vyvolat 

akční potenciál. Tento jev nazýváme facilitace. Dojde-li na synapsi namísto 

depolarizace k hyperpolarizaci, vzniká namísto excitačního potenciálu tzv. inhibiční 

postsynaptický potenciál, který tlumí funkci dané nervové buňky. Pokud na tutéž buňku 

působí současně excitační a inhibiční potenciály, o vyvolání či nevyvolání akčního 

potenciálu rozhodne převaha jednoho z vlivů (Čihák, 1997).
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Mediátory

Jsou látky tvořené neuronem a skladované v jeho presynaptickém konci za 

účelem jeho vyloučení při příchodu akčního potenciálu. Nejčastěji jsou jimi peptidy, 

aminokyseliny, a jejich deriváty. (Acetylcholin, Noradrenalin, Dopamin, Serotonin, L-

glutamát). Syntéza mediátoru v těle nervové buňky a jeho následné vyloučení na 

synapsích je jedním z příkladů neurosekreční funkce neuronů. (Dylevský, 2009).

Mediátory rozlišujeme dle jejich působení na:

 Aktivační – glutamát

 Inhibiční – GABA (kyselina gama-aminomáselná)     

Je nutné podotknout, že jeden mediátor může mít na různých místech 

v organismu různé účinky. Záleží především na receptorech, které ovlivňuje. Převod 

vzruchů na synapsích je tedy látkový. (Dylevský, 1995)

2.1.3.2 Elektrické synapse

Jsou typem synapse, který se u savců vyskytuje velmi ojediněle. Jedná se o 

spojení typu nexus tj. velmi těsné přiblížení presynaptické a postsynaptické membrány 

na vzdálenost kolem 2nm. V tomto případě je umožněn přímý přenos akčního 

potenciálu bez synaptického zpoždění. V elektrické synapsi je na rozdíl od synapse 

chemické možný přenos signálu oběma směry. Existují i smíšené synapse, kde se 

uskutečňuje přenos jak elektrický, tak chemický (Čihák, 1997).

Synapse interneuronové

Jedná se o vzájemné spojení sousedících neuronů mezi jednotlivými částmi jejich těl. 

Existují tři nejčastější typy těchto synapsí:

I. axodendritické synapse – spojení terminálního butonu a 

dendritu dalšího neuronu (na dendrit nebo jeho trn)

II. axosomatické synapse – spojení terminálního butonu a 

perikarya dalšího neuronu



16

III. axoaxonální synapse – spojení dvou axonových butonů 

před axodendritickou synapsí jednoho z nich (toto spojení 

se považuje za mechanismus presynaptické inhibice)

Existují i méně časté formy synaptických spojení:

IV. dendrodendritické synapse – spojení dendritů dvou 

sousedních neuronů

V. somatodendritické synapse – spojení mezi tělem jedné a 

dendrity sousední buňky

VI. somatosomatické synapse – mezi těly dvou sousedních 

buněk (Čihák, 1997).

Synapse mezi neuronem a výkonným orgánem

I. motorická ploténka

II. synapse mezi nervovým vláknem a buňkami hladké 

svaloviny

III. synapse mezi koncem axonu a endokrinní žlázou

IV. synapse mezi axonem a žlázovými buňkami exokrinní žlázy

V. neurosekreční zakončení axonu na kapiláře (Čihák, 1997).

2.1.4 Kosterní sval

Kosterní sval působí v pohybové soustavě jako efektor. Vykonává pohyb, 

pro který dostává příkazy z centrální nervové soustavy. Obecnou vlastností 

svalové hmoty je její stažlivost – kontraktilita. Pro správnou funkci svalu je 

nezbytná jeho intaktní inervace, a také trofický stav. Makrostrukturu kosterního 

svalu tvoří svalová vlákna, z nichž každé je obaleno sarkolemou na jejímž 

povrchu se nachází tenká vrstva polysacharidů obsahujících množství tenkých 

kolagenových vláken. Tato vlákna plynule přecházejí do jemné sítě a vytvářejí 

endomyzium, které od sebe jednotlivá vlákna odděluje a posléze přechází na 

perimyzium a epimyzium, až se na konci svalu zformuje šlachový úpon. Bližší 

pohled na svalové vlákno nám odhalí jeho mikrostrukturu. Uvnitř svalového 

vlákna se nachází sarkoplazma s několika tisíci myofibril, mitochondrie, 
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ribozomy, sarkoplazmatické retikulum a další organely. Právě sarkoplazmatické 

retikulum hraje při svalové kontrakci důležitou roli. V sarkoplazmě můžeme 

také najít kapičky mastných kyselin, glykogen, proteiny, enzymy a myoglobin, 

který svalům propůjčuje jejich červenou barvu. Příčné pruhování svalů zajišťuje 

střídání I - proužků a A - proužků myofibril. I - proužky jsou izotropní 

k polarizovanému světlu, zatímco A – proužkou jsou k polarizovanému světlu 

anizotropní, jak již vypovídají zkratky jejich názvů (Kittnar, 2011; Drake, 2005; 

Dylevský, 2000).

           Obr. 3: Průřez strukturou svalu (převzato z: http://human-anatomy-the

brain.anatomyandphysiologyss.com)

Molekulární podstatu kontraktility svalu objasňuje v současné době 

přijímaná teorie posunu filament a molekulárních generátorů síly. Jedná se 

prakticky o vzájemné posouvání aktinových a myozinových filament, pomocí 

kterého dochází ke zkracování svalu. Myozinová filamenta jsou asi 1,6 
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mikrometru velká. Na jedné protilehlé straně se řetězce vzájemně obtáčejí a 

vytvářejí šroubovici – chvost myozinu, zatímco na druhé straně je každý řetězec 

svinutý do globulárního útvaru, který tvoří hlavu myozinu. Aktinové filamentum 

tvoří tři komponenty – aktin, tropomyozin, a troponin. Páteří aktinového 

filamenta je dvoušroubovice, nazývaná F-aktin, která je v okamžiku svalové

kontrakce spirálovitě obtáčena molekulami myozinu a umožní tak vznik aktino-

myozinového komplexu (Kittnar, 2011).

Obr. 4: Vzájemná interakce aktinu a myozinu

        (převzato z: http://is.muni.cz)

2.1.5 Motorická jednotka

Je periferní částí motorického systému. Skládá se z motoneuronu v předním rohu 

míšním, spojeného neuritem se skupinou kontraktilních vláken ve svalu. V míše je 

spojen motoneuron svými dendrity s míšní neuronální sítí a dostává se tak do styku 

s drahami, kterými přicházejí signály jak z CNS, tak z periferie organismu a ovlivňují 

jeho dráždivost. Motorická jednotka pracuje podle zákona „vše nebo nic“. Při 

překročení prahu dráždivosti motoneuronu vzniká signál, který se dále šíří axonem ke 

skupině svalových vláken, která reagují na signál synchronním záškubem, který se

v krátké době sám uvolní. Pracovní cyklus MJ započíná zkrácení nebo kontrakce MJ. 

Jedná se o katabolickou fázi pracovního cyklu MJ. Během této fáze postupuje vzruchu 

po axonu až k motorickým ploténkám jednotlivých svalových vláken a dále až do jejich 

nitra ke kontraktilním myofibrilám, které se po příchodu vzruchu zkrátí dle známého 

„zašupovacího mechanismu“ mezi molekulami aktinu a myozinu. Vždy dochází 

k synchronnímu záškubu všech vláken motorické jednotky (Véle, 2006; Rokyta, 2000).
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2.1.6 Motoneuron

U člověka rozlišujeme dva typy motoneuronů:

 Alfa motoneurony

 Gama motoneurony

Motoneurony alfa inervují vlákna kosterních svalů. Podle velikosti 

buněčných těl a typu svalových vláken, která inervují, rozlišujeme na velké a 

mále alfa motoneurony. Velké inervují tzv. bílá (fázická) svalová vlákna a vedou 

vzruch rychlostí 60-110 m/s. Malé inervují pomalá (tonická) svalová vlákna 

s rychlostí vedení vzruchu 50 – 80 m/s. Gama motoneurony jsou poměrně malé 

buňky, které vysílají axony k příčně pruhovaným vláknům svalových vřetének. 

Tvoří asi 30% všech motoneuronů předních rohů míšních. Kromě motoneuronů 

alfa a gama můžeme v míše najít i spojovací buňky – interneurony. Ty mají 

inhibiční vliv na aktivitu motoneuronů. Motoneurony jsou prostorově 

uspořádány do dvou vertikálně uspořádaných skupin motoneuronů – tzv. jader. 

Mediální jádra inervují svalstvo šíje a zad, zatímco jádra laterální jsou 

vytvořena pouze v oblasti krční (intumescentia cervicalis) a bederní míchy 

(intumescentia lumbalis) a inervují svalstvo horních resp. dolních končetin. Úsek 

míchy, ze kterého vychází míšní kořen, se nazývá míšní segment. Jednotlivé 

segmenty míchy jsou vzájemně propojeny drahami, které zajišťují buď 

koordinaci mezi sousedními segmenty (krátké dráhy) nebo koordinaci mezi 

horními a dolními končetinami (dlouhé dráhy) (Dylevský, 2009).



20

2.1.6.1 Aktivace motoneuronu

Aktivace motoneuronu vzniká současným podráždění většího počtu 

facilitačních synapsí. K aktivaci nedojde, pokud se podráždí pouze jedna 

facilitační synapse. Dojde ale ke snížení prahu dráždivosti daného motoneuronu, 

který je náchylnější k aktivaci pro další podráždění. Proto i větší počet rychle za 

sebou jdoucích podráždění, které by samy o sobě aktivaci nezpůsobily, ji mohou 

vyvolat. (Véle, 2006).

2.1.6.2 Excitabilita motoneuronu

Excitabilita neboli dráždivost motoneuronu. Odráží jeho schopnost 

k reakci na facilitační nebo inhibiční podněty. Motoneuron je v míše spojen 

svými dendrity s míšní neuronální sítí a dostává se tak do styku s drahami, které 

přicházejí do sítě jak z centrální nervové soustavy, tak i z periferie. Přímou 

proprioceptivní drahou z receptorů svalových vřetének postupují vzruchy 

k motoneuronům alfa v lamina IX a jimi je možno měnit jejich práh dráždivosti, 

popřípadě vyvolat i motorickou reakci. Organismus nastavuje excitabilitu alfa-

motoneuronů také z centrální nervové soustavy a to z RF. Výstupní informace z 

RF inervuje malé motoneurony gama, které způsobí kontrakci intrafuzálních 

vláken a tím podráždění středového receptoru vřeténka, které se přenese pomocí 

reflexního oblouku přímo na alfa-motoneuron, kde nastavuje jeho dráždivost 

nezávisle na délce svalu a tím připravuje podmínky pro budoucí pohyb. 

Dráždivost motoneuroů souvisí také s úrovní bdělosti a emočním stavem mysli, 

která o pohybové reakci rozhoduje (Véle, 2006).
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2.2 Neurofyziologie

2.2.1 Vznik AP

Podnět pro vznik vzruchu může být mechanický, chemický nebo 

elektrický. Vlivem podnětu vzniká fyzikálně – chemická změna, nazývaná jako 

vzruch. (Čihák, 1997) Tento vzruch dále pokračuje po nervových vláknech až na 

synapsi. Mechanismem tohoto děje jsou změny elektrického potenciálu na 

buněčné membráně. Membrána nervové buňky má v klidovém stavu tzv. klidový 

membránový potenciál, který se pohybuje v závislosti na typu nervové buňky 

v rozmezí 60 – 100mV. Základem tohoto klidového stavu je nerovnoměrné 

rozložení iontů (Na+, K+, Cl-) v intracelulární a extracelulární tekutině nervové 

buňky, jejich aktivní transport a následná zpětná difúze. Polarizace membrány je 

stavem, kdy je intracelulárně silnější elektrická negativita a extracelulárně 

silnější elektrická pozitivita. Tento stav nazýváme negativní membránový 

potenciál. Dojde-li k dostatečně silnému podráždění nervové buňky, změní se 

propustnost iontů na buněčné membráně a vzniká akční potenciál. Ten je dále 

veden po axonu až na synapsi, kde je převeden na další neuron nebo přímo na 

výkonný orgán (sval, žláza). Možnosti propojení nervových buněk jsou popsány 

výše. Rychlý přesun iontů způsobí změnu negativního klidového potenciálu 

směrem k nule, tím je překročen tzv. prahový potenciál. Překročení tohoto prahu 

umožní prostup iontů Na+ z extracelulární tekutiny do intracelulární. 

Membránový potenciál se tak posune k nule. Tomuto procesu říkáme 

depolarizace membrány. Vzápětí stoupne propustnost membrány pro ionty K+ 

z intracelulární tekutiny do extracelulární. Toto vede k obnovení 

elektronegativity uvnitř buňky a obnovení klidového potenciálu. Tento děj 

nazýváme repolarizace membrány. V případě, že repolarizace na krátkou dobu 

překročí hodnotu klidového potenciálu v záporném smyslu, tento stav nazýváme 

hyperpolarizací membrány. Výše popsaný děj trvá asi 50ms. Proces depolarizace 

a následné repolarizace proběhne vždy při překročení prahového potenciálu a to 

bez ohledu na velikost vyvolávajícího podnětu (Čihák, 1997; Latash, 1998).
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Refrakterní fáze

Refrakterní fází nazýváme období po dosažení spouštěcí úrovně AP, kdy 

je buňka refrakterní k další stimulaci. V důsledku tohoto nedochází ke vzniku 

dalšího AP. 

Refrakterní fáze rozlišujeme dvojího typu:

a) Absolutní refrakterní fáze

b) Relativní refrakterní fáze

Absolutní refrakterní fáze je stav, kdy ani jakkoli intenzivní stimulace 

nevede ke vzniku dalšího AP. Buňka je v tomto případě refrakterní proto, že 

napěťově řízené kanály pro přenos Na+ iontů jsou v inaktivovaném stavu a tyto 

kanály se nemohou otevřít dříve, než dojde k repolarizaci membrány. Relativní 

refrakterní fáze je stav, kdy je buňka sice schopna reagovat na stimulaci, avšak 

pouze při supranormální intenzitě podnětu. V tomto případě pouze 

supranormální podnět může otevřít dostatečné množství Na+ kanálů potřebných 

pro vybavení dalšího AP (Kittnar, 2011).

2.2.2 Vedení AP

AP se šíří především centrifugálně po axonu, ale rovněž na tělo nervové 

buňky a hlavní kmeny dendritů. V místě vybavení vzruchu se selektivně mění 

propustnost membrány, dochází k přestupu iontů mezi vnitřní a zevním 

prostředím buňky a uzavírá se tím místní elektrický okruh. Místní proud 

podráždí sousední úsek axonu, tím aktivuje napěťově řízené iontové kanály, 

membrána se v tomto úseku depolarizuje a vzruch se začne šířit. Místní 

proudové smyčky se uzavírají oběma směry, tedy i do směru, kudy již vzruch 

prošel. V této oblasti jsou však buňky refrakterní, neboť napěťově řízené Na+ 

kanály jsou v inaktivovaném stavu. Proto se vzruch šíří jednosměrně (Kittnar, 

2011).
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Další důležitým parametrem je rychlost šíření vzruchu. K výše uvedenému 

procesu dochází u nemyelinizovaných nervových vláken. Vzruch se sice šíří bez 

dekrementu, avšak relativně pomalu. Naopak u vláken myelinizovaných, dráždí místní 

proud nervovou membránu v nejbližším Ranvierově zářezu resp. jeho nodiu, kde také 

dochází k depolarizaci. Mluvím o tzv. saltatorním vedení vzruchu. Při tomto typu 

vedení vzruch „přeskakuje“ po nervovém vlákně po úsecích (0,3 – 1,2mm) a tím se jeho 

vedení podstatně urychluje a zefektivňuje. Myelinová pochva zároveň brání možnému 

přeskakování vzruchu z jednoho axonu na jiný. Posledním parametrem, který významně 

ovlivňuje rychlost vedení vzruchu je průměr nervového vlákna. Obecně platí, že čím je 

vlákno silnější, tím je vedení vzruchu rychlejší (Latash, 1998; Čihák, 1997).

Obr. 5.: Saltatorní vedení vzruchu (převzato z: http://www.tokresource.org)

2.2.3 Aktivita svalu

Aktivitu svalu řídí tzv. Adrian-Brockův zákon, který zní: Při činnosti svalu se 

jednotlivé motorické jednotky aktivují asynchronně postupným náborem MJ v lineární 

závislosti na vyvíjeném úsilí. (Véle, 2006) Tento děj si lze jednoduše 

elektromyograficky ověřit jako nábor (rekruitaci) MJ při vzrůstající aktivitě svalu.
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Obr. 6: EMG křivka zobrazující nábor MJ

(převzato z: http://smpp.northwestern.edu)

Jednotlivé MJ mají vlastní rytmus výbojů a proto je jejich činnost asynchronní. 

Asynchronními výboji MJ nedosáhneme maximální síly svalu, jaké bychom mohli 

dosáhnout při synchronním výboji. Asynchronní výboje nám sice nedovolují využít 

maximální silový potenciál svalu, avšak zajišťují plynulý nárůst vyvíjené síly a tímto 

mechanismem i předchází vzniku entezopatií Zvyšování úsilí probíhá dvěma způsoby -

a) Prostorová sumace – tzv. rekruitace - stoupající nábor počtu aktivovaných neuronů b) 

Časová sumace – kdy MJ vybíjejí vyšší frekvencí než obvykle (Véle, 2006).

Prostorová sumace představuje současnou aktivaci většího počtu motorických 

jednotek, tzn. alfamotoneuronů a tomu odpovídajících svalových vláken. Naproti tomu 

Časová sumace spočívá ve zkracování intervalu mezi podrážděním, tedy zvyšováním 

frekvence akčních potenciálů. Jednotlivý izolovaný podnět vede k trhnutí svalového 

vlákna, ale nevede k maximálnímu možnému zkrácení. Pokud v průběhu trhnutí přijde 

podnět další, probíhá druhá aktivace v době, kdy svalové vlákno nestačilo plně 

relaxovat na klidovou délku. Při superpozici nastupuje druhý podnět v průběhu 

ochabování vlákna (na sestupné části křivky), u sumace se objevuje dříve a to v období 

vlastního zkracování (na vzestupné části křivky). Pomocí časové sumace můžeme zvýšit 

svalovou sílu pouze dočasně a to kvůli relativně rychlému nástupu svalové únavy. Proto 

můžeme časovou sumaci využívat pouze přechodně. Pokud potřebujeme ve velmi 

krátké době vyvinout silný silový moment, dochází postupně k synchronizaci výbojů a 

stoupne velikost okamžitého silového momentu. Současně s tímto jevem dojde také ke 

snížení plynulosti kontrakce a tím i zhoršení kvality pohybu (sakadovaný pohyb) a 
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možnosti vzniku mikrotraumat. Za fyziologických okolností se synchronní výboje 

objevují jen po velmi krátkou dobu a to na konci svalové kontrakce s maximálním 

úsilím. Za patologických okolností může k synchronním výbojům docházet i při nižším 

úsilí a to při poruše, kterou Kenny popisuje jako „inkoordinaci uvnitř svalu“.  Lidské 

tělo prakticky nedokáže v normálních situacích zapojit naprosto všechny MJ. Je známo 

pouze velmi málo situací, kdy lidé, často ohroženi na životech nebo při maximálních 

emocích dosahovali jen těžko uvěřitelných výkonů. Tyto případy také potvrzují, že 

nastavení mysli (limbického systému) je rozhodující pro podávaný výkon (převzato z: 

http://www.med.muni.cz/fyziol/myografie.pdf).

2.2.4 Reflex

Reflex je základní funkční jednotkou nervové soustavy. Je to zákonitá odpověď 

organismu na dráždění čidel zprostředkovaná nervstvem (Trojan, a kol., 2001).

2.2.5 Reflexní oblouk

Je systematické uspořádání spojů mezi receptory, centrálním nervstvem a 

efektory. Reflexní oblouk se zpravidla skládá z 5 částí. Těmito částmi jsou: receptor –

aferentní dráha – centrum – eferentní dráha – efektor (Trojan, a kol., 2001; 

Nevšímalová, 2002).

                            Obr. 7: Schématické zobrazení reflexního oblouku 

      Převzato z: (http://ms.gymspgs.cz)
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Reflexní oblouky, které mají mezi aferentním a eferentním neuronem pouze 

jednu synapsi, označujeme za monosynaptické. Reflexní oblouky s jedním nebo více 

vmezeřenými neurony označujeme za polysynaptické. Nejjednodušší reflexní oblouk je 

tvořen dvěma neurony. Tohoto zapojení využívají tzv. monosynaptické reflexy nebo 

spinální myotatické reflexy. V receptoru dojde k podráždění, které vybaví vzruch. Ten 

je veden dostředivým vláknem do centrálního nervstva (centrum reflexu). Zde je vzruch 

přepojen na odstředivé vlákno, které vede k efektoru, kde následně dá signál k vybavení 

reflexní odpovědi - svalový záškub (Trojan, a kol., 2001).

2.2.6 Orgány propriocepce

Svalové vřeténko

Je orgánem propriocepce o velikost několika milimetrů, uložené v oblasti 

myotendinosní junkce. Jemným vazivovým pouzdrem jsou oddělená od okolního vaziva 

svalu. Vřeténko se skládá z 6-8 tenkých intrafuzálních vláken o délce 2-10mm. Vlastní 

vlákna svalu nazýváme vlákny extrafuzálními, přičemž průběh obou druhů vláken je 

paralelní. Na zevním obvodu intrafuzálních vláken jsou motorické ploténky gama 

motoneuronů. Intrafuzální vlákna mají tedy samostatnou motorickou inervaci a ve 

vřeténcích začínají i dva druhy senzitivních vláken, která spirálovitě obtáčejí 

intrafuzální vlákna a vedou jako aferentní vlákna do zadních kořenů míšních. Svalová 

vřeténka jsou drážděna protažením svalu. Tím, že jsou intrafuzální vlákna uložena 

paralelně s ostatními vlákny svalu, jsou natahována současně, a proud vzruchů 

zpětnovazebně dráždí alfa motoneurony vyvolávající svalovou kontrakci. Funkce 

svalového vřeténka je komparativní. Neustále srovnává a vyhodnocuje rozdíl v napětí 

intrafuzálních a extrafuzálních vláken svalu. Celému systému zpětnovazebné inervace 

říkáme gama klička. Jedná se o autoregulační systém, který je přes interneurony řízen 

z vyšších etáží CNS, převážně z retikulární formace (Dylevský, 2009; MacInthosh, 

2006).
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Golgiho šlachové tělísko

Je orgánem podobným svalovému vřeténku. Jeho lokalizace je však odlišná. 

Jeho receptory se nachází v průběhu šlach, vazů a kloubních pouzder. Tělísko je bohatě 

opředeno aferentními nervovými vlákny. Axony těchto buněk jdou do míchy 

k interneuronům, které tlumí aktivitu alfa motoneuronů, inervujících kosterní svaly a 

tím brání jejich „přetažení“. Tělísko je drážděno jak při pasivním protažení svalu, tak 

při aktivní kontrakci, na kterou je ale citlivější než na pasivní protažení šlachy. Souhra 

svalových vřetének a Golgiho šlachových tělísek se významně podílí na tvorbě 

hlubokého čití, které nám za fyziologických podmínek podává informace o poloze 

kloubu, rychlosti její změny, stupni svalového napětí nebo fázi svalové kontrakce. 

Tvorby tohoto vjemu se účastní také zrak, sluch a orgány rovnováhy. Klíčovým 

mechanismem pro tento vjem je zpětnovazebné řízení svalové kontrakce pomocí gama 

kličky (Dylevský, 2009).

2.2.7 Mícha

Mícha je z hlediska řízení pohybu základním řídícím článkem, podřízeným 

vyšším oddílům nervové soustavy a zároveň (Dylevský, 2009), a zároveň je nejnižší 

reflexní centrum pro proprioceptivní a exteroceptivní reflexy a místo průchodu 

nervových drah (Bartůňková, 2006). Strukturu míchy tvoří šedá a bílá hmota míšní. 

Šedá hmota je funkčně strukturována do několika oblastí – Rexedových zón s odlišnou 

funkcí. V zadních rozích se nacházejí Rexedovy zóny I-VI, které zajišťují senzorické 

funkce. V postranních rozích je Rexedova zóna VII k zajišťující autonomní funkce. 

V předních míšních rozích jsou Rexedovy zóny VIII-IX pro motorické funkce a v okolí 

centrálního kanálu je všeintegrující Rexedova zóna X. Bílá hmota představuje 

vzestupné, sestupné dráhy, spoje různých míšních úrovní a asi 90% všech interneuronů.

(Bartůňková, 2006)
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Děje na úrovni míšního segmentu

Pasivním protažením svalu dochází k protahování intrafuzálních vláken 

svalových vřetének a tím k jejich podráždění. Signál se odtud šíří aferentně do míchy, 

kde je přepojen přímo na excitační synapsi alfa motoneuronu v předním rohu míšním, a 

eferentní část tohoto končí na motorické ploténce extrafuzálního vlákna téhož svalu

(Kittnar, 2011). Prorioceptivní systém organismu pracuje jako servomechanismus. Při 

protažení svalu se dráždí svalová vřeténka, tím stoupá dráždivost motoneuronů a jejich 

pohotovost k aktivitě. Překročí-li rychlost protahování jistou mez, vznikne automaticky 

svalová aktivita, namířená proti protahování. Účelem této reakce je zabránit 

eventuálnímu poškození svalu. Podráždění šlachy svalu vyvolá synchronní výboj 

skupiny motoneuronů, jehož intenzita závisí na rychlosti protažení šlachy. Tato reakce 

nevypovídá pouze o integritě reflexního oblouku daného míšního segmentu, ale i o 

celkovém nastavení excitability nervového systému z vyšších struktur CNS. Reflex 

může vymizet, být snížen, nebo zvýšen, aniž by byla porušena integrita reflexního 

oblouku. Vliv na úroveň jeho reaktibility mají vyšší centra CNS, jako retikulární 

formace nebo limbický systém. Excitabilita vyšších úrovní CNS závisí hlavně na 

celkové úrovni dráždivosti, aferenci z periferie, z vnitřního prostředí, fázi dechu a také 

na emočním a racionálním stavu (Véle, 2006).

Míšní úroveň řízení pohybu

Řízení pohybu na míšní úrovni lze shrnout do čtyř bodů:

 Aktivací agonistů jsou tlumeni antagonisté - reciproční inervace

 Aktivace alfa motoneuronů je omezována pomocí zapojení 

svalových vřetének a šlachových tělísek - princip záporné zpětné 

vazby

 Vyšší, lépe vybavená centra nervového systému mohou zasahovat 

do řídících mechanismů míchy - princip hierarchie řízení

 Všechno, co vyvolává svalovou kontrakci, se uplatňuje 

prostřednictvím alfa motoneuronů - princip společné periferní 

dráhy (Dylevský, 2009).
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Míšní reflexy 

Rozdělení míšních reflexů je dvojí. Můžeme je dělit podle receptoru, na kterém 

je vybaven na reflexy proprioceptivní a reflexy exteroceptivní. Dále je možné míšní 

reflexy rozdělit podle počtu synapsí v jejich reflexním oblouku na reflexy 

monosynaptické a polysynaptické (Kittnar, 2011). Monosynaptický reflex je jednoduchý 

obraz reflexního oblouku skládající se ze dvou neuronů spojených jednou synapsí. 

Odehrávají se na úrovni jednoho míšního segmentu. Z periferie přicházejí dostředivé 

informace zadním kořenem do míchy, přepojí se synapticky na dendrit velké motorické 

buňky vlastního svalu v předním rohu míšním a uskuteční se eferentní část reflexního 

oblouku, na kterém pak může proběhnout vlastní reakce – reflex (Pfeiffer, 2007). Velmi 

jednoduše můžeme tento reflex popsat slovy: „Je-li sval pasivně protažen, stáhne se.“ 

Mezi polysynaptické reflexy řadíme reflex extenzorový a flexorový. Extenzorový reflex

tvoří základ statických postojových reakcí. Typickým případem je např. kontrakce 

extenzorů při dráždění mechanoreceptorů plosky nohy. Aferentní dráha kožních 

receptorů v míše diverguje a po přepojení přes několik interneuronů (polysynaptické 

reflexy) se vzruch šíří na inhibiční motoneuron tlumící aktivitu alfamotoneuronů 

flexorů, zatímco jiný excitační alfamotoneuron aktivuje alfamotoneurony extenzorů.

Flexorový reflex reaguje na nociceptivní podněty. Aferentní vlákna z nociceptorů 

v míše výrazně divergují a prostřednictvím excitačního motoneuronu jsou aktivovány 

alfa motoneurony flexorů, zatímco inhibiční motoneuron tlumí aktivitu flexorů (Kittnar, 

2011).

Reciproční inervace

K realizaci pohybu je třeba dokonalé synergie agonistů a antagonistů. To 

znamená, že v případě, že se agonista kontrahuje, musí se antagonista relaxovat. 

Podstatou reciproční inervace je divergence aferentní dráhy a ze svalových vřetének. 

Část větví ze reflexního oblouku vytváří synapse s inhibičními Ia interneurony, které 

jsou napojeny na alfa motoneurony antagonistů a tlumí jejich aktivitu Reciproční 

inervace prakticky zajišťuje koordinovaný pohyb, souhru flexorů a extenzorů. Excitační 

neurony stimulují kontrakci synergistů, a inhibiční neurony tlumí motoneurony 

antagonistů. Podstatou je presynaptická inhibice, kterou zajišťují Renshawovy buňky 

(Bartůňková, 2006; Kittnar, 2011).
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Renshawovy interneurony

Renshawovy interneurony vytvářejí inhibiční synapse na presynaptickém 

motoneuronu vytváří negativní zpětnou vazbu. Pokud se aktivita motoneuronu zvýší, 

zvýší se současně i aktivita rekurentní inhibice RI, což aktivitu motoneuronu opět 

omezí. Pokud aktivita alfa motoneuronu poklesne, poklesne, sníží se i vliv RI a 

excitabilita alfa motoneuronu opět vzroste. Rekurentní inhibice RI tedy aktivitu 

motoneuronu stabilizuje. RI rovněž inhibují motoneurony agonistů a vytvářejí spoje s Ia 

inhibičními interneurony, které jsou zakončeny na motoneuronech antagonistů. Tím lze 

říci, že tento systém nejen inhibuje presynaptické motoneurony, ale také dezinhibuje 

motoneurony antagonistů. RI také přijímají aktivační i inhibiční synaptické vstupy ze 

sestupných drah míchy, což umožňuje regulaci alfa motoneuronů z vyšších center CNS 

(Kittnar, 2011).

2.2.8 Vliv vyšší struktur CNS na řízení motoriky

Ascendentní dráhy

Jsou senzitivní dráhy vedoucí vzruchy z míchy do CNS. Anatomicky do této 

skupiny spadají dráhy zadních provazců, tractus spino-thalamicus, tractus spino-

reticularis a tractus spino-tectalis. Z funkčního hlediska dělíme dráhy na dráhy zadních 

provazců a ALS (Čihák, 1997).

Dráha zadních provazců

Tato dráha je drahou hluboké citlivosti. Zajišťuje čití hmatu, vibrací, 

diskriminace, a propriocepci (zejména její statickou část). Dráha je 3 neuronová. 1. 

neuronem je pseudouniopolární neuron spinálního ganglia, 2. neuronem jsou bb. 

v ncl.gracilis et cuneatus. Z těchto dvou jader vystupují vlákna, která se kříží 

v decusatio lemniscorum prodloužené míchy, pontem stoupají do ncl. ventralis 

posterolateralis thalami, jež je 3. neuronem této dráhy, která končí v korové oblasti S I -

area 3,2,1 (Dylevský, 2000).
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Anterolaterální systém

Má svůj název podle polohy drah v předních a postranních provazcích míchy.

Od lemniskového systému se liší tím, že jeho 1. neuron končí již v zadním rohu míšní, 

kde začíná 2. neuron, který kříží střední čáru a pokračuje dále do thalamu, odkud je 

signál přes 3. neuron přepojen dále do mozkové kůry nebo šedých hmot mozkového 

kmene (Čihák, 1997).

ALS zahrnuje následující dráhy:

 Tractus spinothalamicus

 Tractus spinoreticularis

 Tractus spinotectalis

Tractus spinothalamicus je 3 neuronová dráha, vedoucí signály bolesti, tepla a 

chladu, a taktilního čití. Bolest vedená touto drahou je ostrá, řezavá. Bolestivé vjemy se 

šíří do thalamu, kde vzniká bolestivý vjem (Dylevský, 2000) Dráha je uspořádána 

somatotypicky v celém jejím průběhu. 1. neuron této dráhy jsou pseudounipolární bb. 

spinálních ganglií. 2. neuron začíná v Rexedově zóně IV. a V, kde se kříží (primární 

vlákna této dráhy se kříží v segmentu svého vzniku, vlákna sekundární se kříží v oblasti 

C1 – C2 horní krční míchy) a vzestupnými drahami vede do thalamu, odkud vychází 3. 

neuron této dráhy, která končí v primárních a sekundárních oblastech senzitivního 

kortexu. Tractus spinothalamicus ve svém průběhu vydává četné kolaterály do jader RF 

a tekta (Čihák, 1997).

Tractus spinoreticularis je 2 neuronovou drahou, začínající na 

pseudounipolárních buňkách spinálních ganglií (Rexedovy zóny IV a V), pokračující 

zkříženě (v commisura anterior alba) a nezkříženě do postranního provazce míšního, 

v němž pokračuje do mozkového kmene, kde topograficky končí (končí v jádrech 

mediálního systému RF). Nezkříženou složkou této dráhy jsou přiváděny signály, které 

jsou dále přepojovány do aktivačního systému RF. Vede pomalou difúzní bolest (Čihák, 

1997). Na spinoretikulární dráhu navazují další spoje, které vystupují z retikulární 

formace a končí v thalamu a v hypothalamu (Dylevský 2000).
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Tractus spinotectalis je 2 neuronovou drahou, zajišťující koordinaci pohybu očí 

a hlavy a těla vůči viděnému, zejména pohybujícímu se objektu (Čihák, 1997). Vede 

také taktilní a nocicepční podněty. Vlákna vystupují z lamina IV aV. V míše se kříží, 

přidávají se ke spinothalamické dráze a končí v colliculi superiores tecta (Dylevský, 

2009).

Retikulární formace

Je vývojově velmi starý a funkčně významný soubor neuronů, který úpravou 

svých spojů zajišťuje množství funkcí. Především se jedná o funkce aktivační a 

inhibiční ve vztahu k ostatním strukturám CNS. Pro své četné oboustranné spoje 

s vyššími i nižšími strukturami CNS plní také funkci koordinační. Je centrem životně 

důležitých reflexů, podílí se na regulaci tělesné teploty, srdeční akce a svůj podíl má i 

na vedení bolesti. Aktivační funkce RF je jednou z nejvýznamnějších funkcí této 

struktury. Podněty přicházející z periferie jsou v RF rozvedením na velké množství 

neuronů zesíleny a poté předávány mozkové kůře, kterou udržuje RF ve stavu bdění. 

Stejný aktivační vliv má RF i na alfamotoneurony předních rohů míšních, proto má RF 

také vliv na ovlivnění a kontrolu motorické aktivity. Analogicky funguje i systém 

inhibiční (Čihák, 1997).

Bazální ganglia

Z anatomického hlediska tuto strukturu tvoří tři útvary:

 Nucleus caudatus 

 Nucleus lentiformis 

 Nucleus amygdalae

Bazální ganglia jsou strukturou koordinující neúmyslnou (reflexní) pohybovou 

aktivitu s úmyslnými pohyby (Dylevský, 2009). Dle Véleho (2006) tato podkorová 

jádra jsou schopna vytvářet již jednoduché programy, nastavují svalový tonus, ovlivňují 

posturální funkci, vybírají potřebné pohybové vzory uložené v mozkové kůře, které se 

po jejich výběru odesílají do motorický areí v mozkové kůře, odkud descendentními 

drahami aktivují příslušné svaly. Poruchu těchto struktur reprezentují dva nejčastější 

syndromy. Syndrom hypotonicko-hyperkinetický (atetóza, chorea) a syndrom 
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hypertonicko-hypokinetický (Parkinsonský syndrom). Obecným projevem BG je jejich 

tlumivý vliv na korové i podkorové motorické funkce. Neurony BG modulují signály 

vycházející z mozku dříve, než dojdou k alfamotoneuronům. Svůj modulační vliv na 

motoriku uplatňují pomocí řady mediátorů. (dopamin, serotonin, noradrenalin, 

acetylcholin a další). Zjednodušeně lze říci, že BG zabezpečují převod plánu pohybu do 

programu pohybu (Dylevský, 2009).

Mozeček

Mozeček se nachází v zadní lebeční jámě a anatomicky ho tvoří dvě hemisféry, 

spojené červem (vermis crebelli). Klíčovými elementy pro funkci mozečku jsou jeho 

Purkyňovy buňky, které mají výlučně inhibiční vliv. Jejich axony jsou jediným 

výstupem mozečku a převádí výslednou informaci k neuronům mozečkových jader 

nebo přímo k vestibulárním jádrům (Dylevský, 2009).

Mozeček se funkčně účastní všech třech základních složek motoriky:

 Řízení svalového napětí (spinální mozeček)

 Udržování vzpřímené polohy těla (vestibulární mozeček)

 Koordinace úmyslných pohybů (cerebrální mozeček)

Zjednodušeně bychom mohli funkci mozečku tak, že neustále porovnává a 

upravuje odchylky mezi „ideálním motorickým vzorem“ pro daný pohybový úkon a 

aferentními informacemi z receptorů.

Descendentní dráhy

Hlavní descendentní drahou je Tractus corticospinalis pyramidalis, což je hlavní 

dráha volní motoriky. Přerušení pyramidové dráhy má za následek kontralaterální obrnu 

končetin. Dráha vychází z areí precentrálního (area 4 a 6) a postcentrálního (area 5 a 7)

gyru, vede přes capsula interna, decusatio pyramidum (zde se 80% vláken kříží). 

Většina vláken končí v segmentech míšních intumescencí. Mediátorem 

kortikospinálního spojení je glutamát, který má excitační vliv na míšní motoneurony

(Dylevský, 2000; Čihák, 1997).
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Kmenové motorické dráhy

Jsou víceneuronové spoje které zajišťují řízení míšních alfa motoneuronů, gama 

motoneuronu a interneuronů. Vycházejí z nukleus ruber, vestibulárních jader, RF, 

horních hrbolků čtverhrbolí a končí na alfa motoneuronech předních rohů míšních nebo 

interneuronech míšních segmentů (Dylevský, 1995).

 Tractus rubrospinalis

 Tractus reticulospinalis

 Tractus tectospinalis

 Tractus vestibulospinalis

Tractus rubrospinalis je drahou přivádějící impulzy, které zvyšují napětí 

končetinových flexorů. Naopak dráhy vestibulospinální a retikulospinální zvyšují napětí 

extenzorových svalových skupin (antigravitační svaly). Tektospinální dráha 

zabezpečuje stejné funkce jako výše uvedené dráhy, její neurony však končí již v krční 

míše, protože dráha řídí pohyb hlavy a krku v koordinaci se zrakovými podněty, 

přicházejícími do dolních hrbolků čtverhrbolí středního mozku (Dylevský, 1995).

Svalový tonus 

Dle Koláře (2009) je svalový tonus podmínkou veškeré motoriky, z klinického 

pohledu nejčastěji hodnocen jako stupeň odporu a rozsahu při pasivním pohybu 

v kloubu za předpokladu, že vyšetřovaný segment je relaxovaný a kloub není poškozen. 

Zpravidla rozlišujeme tonus reflexní a tonus, který má podklad v elastických 

strukturách svalu. Tonus elastických struktur existuje dlouhodobě a nemá žádné 

energetické nároky, neprojevuje se únavou a jeho činnost nelze nijak zaznamenat. 

Zatímco reflexní tonus má charakter slabé izometrické kontrakce. Je nastavován gama 

systémem. Úroveň tonu významně ovlivňují struktury jako BG nebo limbický systém

(Kittnar, 2011).
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3 ELEKTROMYOGRAFIE

Elektromyografie je experimentální diagnostická metoda, která na základě 

snímání bioelektrických signálů podává obraz o svalové aktivitě a nabízí tak možnost 

objektivnějšího hodnocení neuromuskulární činnosti. Velmi jednoduše bychom 

elektromyografii mohli rozdělit na invazivní a neinvazivní variantu. Za invazivní 

variantu považujeme tzv. jehlovou elektromyografii, kde dochází ke snímání 

bioelektrických potenciálů pomocí jehly zavedené přímo do svalového bříška „in vivo“. 

Neinvazivní variantou je povrchovou elektromyografii, také známá pod akronymem 

SEMG (Krobot,  2011; Keller, 1999).

3.1 Jehlová elektromyografie

Pomocí jehlové elektromyografie jsou snímány jednotlivé akční potenciály 

motorických jednotek prostřednictvím elektrody přímo v testovaném svalu. Tato 

varianta elektromyografie plní svou nezastupitelnou roli plní hlavně při diagnostice 

nervosvalových onemocnění. Mezi hodnocené parametry patří charakter inzerční 

aktivity během vpichování elektrody, spontánní aktivita svalu v klidu a aktivita svalu 

během kontrakce. Tato varianta představuje invazivní techniku, která má své klady, ale i 

zápory. Mezi nesporné klady patří možnost naprosto konkrétního hodnocení aktivity 

jednotlivých svalů a motorických jednotek díky jehle, zavedené přímo ve svalovém 

bříšku. Bohužel, při vpichování jehly do svalového bříška dochází k poškození tkáně, 

které může působit bolest, která následně ovlivní i charakter zkoumaného pohybu. Proto 

se pro při posuzování komplexnějších pohybů využívá povrchové elektromyografie

(Krobot, 2011).
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3.2 Povrchová elektromyografie

Zatímco jehlová elektromyografie poskytuje informace o konkrétních 

motorických jednotkách, SEMG je technika vhodná spíše k podání obrazu o neurálních 

mechanismech pohybové kontroly. Poskytuje informace z většího množství svalové 

tkáně a tím umožňuje měřit více svalů současně během komplikovanějších pohybů. 

V případě SEMG dochází stejně jako u jehlové EMG ke snímání AP, ale v tomto 

případě z většího počtu motorických jednotek. SEMG bývá nejčastěji snímána 

bipolárně, pomocí dvou senzorů umístěných na kůži paralelně s průběhem svalových 

vláken (Krobot, 2011).

3.3 Princip snímání AP

Změny elektrického napětí, odehrávající se v průběhu svalové kontrakce se 

projikují do oblasti kůže nad daným svalovým bříškem. Zde jsou snímány dvěma 

elektrodami (bipolární snímání). Snímané signály jsou porovnávány vzhledem 

k referenční elektrodě, která je umístěna v elektricky co nejméně aktivní oblasti. 

Výsledkem je bipolární signál, který je následně zesílen v diferenciálním zesilovači a 

představuje potenciálový rozdíl mezi oběma elektrodami v daném okamžiku. Výhodou 

bipolárního snímání je, že jakýkoli zvuk nebo šum, který nemá původ ve svalové 

kontrakci (je dále od snímané oblasti), dorazí k oběma elektrodám se stejnou fází, tudíž 

výsledný potenciálový rozdíl obou elektrod můžeme pokládat za vlastní svalovou 

aktivitu (Krobot, 2011).

Přenos signálu

Surový elektromyografický záznam je ve formě analogového signálu, který je 

následně přeměněn na signál digitální. Signál je veden pomocí kabelů nebo 

telemetricky. V současné době se stále více používá telemetrický přenos. Pohyb pacient 

při telemetrickém přenosu není limitován délkou nebo přítomností kabelů, a tím je i 

jeho pohybový projev přirozenější (Krobot, 2011).
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3.4 Faktory ovlivňující kvalitu signálu (Krobot, 2011)

Konečný výsledek elektromyografického měření je ovlivněn celou řadou 

vnitřních a vnějších faktorů, které mohou významně ovlivnit naměřené hodnoty, tím i 

výsledky měření a následně chybnou interpretaci výsledků celého výzkumu. Proto je 

třeba těmto faktorům porozumět a maximalizovat kvalitu výsledného signálu a 

výpovědní hodnotu celého výzkumu.

3.4.1 Faktory vnitřní

Představují faktory, které jsou dané anatomickými, fyziologickými a 

biomechanickými vlastnostmi měřeného svalu, během kontrakce. Převážnou většinu 

těchto faktorů nemůžeme ovlivnit.

Svalová aktivita sledovaného svalu

Snímané AP jsou předmětem měření SEMG. Proto je pro porozumění podstatě 

elektromyografie nezbytná znalost neurofyziologických mechanismů řízení pohybu a 

fyziologického průběhu svalové kontrakce. Bezprostřední vliv na velikost SEMG potom 

mají vlastnosti svalových vláken, jako např. jejich poloměr, který determinuje 

amplitudu EMG signálu.

Aktivita okolních svalů (tzv. cross talk)

S přihlédnutím k faktu, že žádný lidský pohyb není nikdy vykonáván pouze a 

jedině jedním svalem nebo svalovou skupinou, může být snímaný EMG signál ovlivněn 

i elektrickou aktivitou okolních svalů, jako jsou např. dýchací svaly, které pracují 

nepřetržitě, nebo srdeční svalovina, která také vysílá elektrické signály. Není výjimkou, 

že při snímání EMG svalů trupu a pletence ramenního můžeme zachytit EKG 

potenciály. Cross - talk může být chybně interpretován jako aktivita snímaného svalu. 

Této chybě můžeme předejít vhodným umístění snímacích elektrod.
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Vlastnosti tkání mezi elektrodami a povrchem svalu

Při snímání SEMG je nezbytné dále zohlednit faktory, které stojí v cestě 

elektrickému signálu mezi svalem a snímací elektrodou. Těmito faktory jsou pojivové 

tkáně, podkožní tuková vrstva a další. Mají v tomto případě funkci filtru. Čím je 

například podkožní tuková vrstva silnější, tím je amplituda EMG signálu nižší. Kvalita 

celého měření je silně závislá na charakteru kontaktu snímací elektrody s kůží.  Kožní 

odpor může zvyšovat nejen výška kožních vrstev, ale například i pocení.  Kontakt 

elektrody s kůží by měl být vždy co nejstabilnější a kůže očistěná. Další faktory, které 

ovlivňují kvalitu SEMG záznamu jako např. pH krve, a intersticiálních tekutin, rychlost 

odvádění metabolitů při svalové kontrakci je nutné také brát v úvahu, nicméně ovlivnit 

je můžeme jen velmi málo.

3.4.2 Faktory vnější

Vnější faktorů je třeba při přípravě měření a následně i při vlastním měření 

věnovat zvýšenou pozornost, protože to jsou faktory, které můžeme na rozdíl od faktorů 

vnitřních při měření ovlivnit.

Umístění elektrod

Poloha elektrod na svalu je při SEMG klíčovým faktorem úspěšného měření. 

Nevhodné umístění elektrod může značně snížit výpovědní hodnotu celého měření. Při 

bipolárním snímání musí být elektrody umístěny paralelně s průběhem svalových 

vláken, na povrchu středu svalového bříška. Právě v této oblasti, mají svalová vlákna 

největší poloměr a signál největší amplitudu, protože amplituda signálu roste 

s poloměrem svalového vlákna. Snímací elektrody nesmí být umístěny v blízkosti 

úponu šlachy (elektricky neaktivní zóna), motorického bodu svalu nebo na jeho okraji. 

Čím více k okraji svalu je snímací elektroda posunuta, tím větší je pravděpodobnost 

snímání svalové aktivity sousedních svalů. Snímací elektrody by neměly být umístěny 

přes inervační zónu.
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Vzdálenost a vlastnosti elektrod

Při bipolárním snímání hraje vzdálenost elektrod klíčovou roli. Vzdálenost 

elektrod by měla být co nejmenší, abychom minimalizovali riziko cross - talk. Pro účely 

opakovaných měření by měla zůstat vzdálenost snímacích elektrod stále stejná a pokud 

možno, měnit by se neměl ani kontakt elektrody na povrchu kůže. Jako preferenční 

vzdálenost se uvádí 200mm, avšak nikdy by vzdálenost elektrod neměla přesáhnout ¼ 

délky svalu. Toto se týká zvláště menších svalů. Obecně se preferuje vzdálenost 1cm. 

Z hlediska materiálového složení se doporučují Ag/AgCl gelové kulaté elektrody 

s poloměrem 10mm. Referenční elektrodu je vhodné umístit do míst s minimální 

elektrickou aktivitou na těle (processus spinosus C7 nebo kotník.

Kontakt mezi elektrodami a kůží

Před vlastním měřením, je třeba kůži řádně očistit, z důvodu snížení impedance. 

K očištění kůže používáme alkohol, lihobenzín, nebo abrazivní pastu.

Externí šumy

Externí šumy mohou být způsobeny například komunikačními systémy nebo 

pohybem kabelů při snímání. Tyto problémy se daří eliminovat pomocí tzv. 

diferenciálních předzesilovačů zabudovaných v blízkosti elektrod, které zesilují pouze 

potenciálový rozdíl mezi oběma elektrodami a tím potlačují zobrazení jejich signálu 

v záznamu. Artefakty vzniklé pohybem kabelů při snímání můžeme dnes již vyřadit, 

díky bezdrátovému snímání. K odstranění případných pohybových artefaktů potom 

užíváme tzv. frekvenční filtraci, kde si lze snadno nastavit frekvenci horní a dolní 

propustnosti.
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3.5 Hodnocení EMG signálu (Krobot, 2011)

Analýza a zpracování signálu

Surový záznam SEMG je nezpracovaný elektromyografický signál, který by měl 

být prostý pohybových artefaktů a externích šumů. Frekvence a velikost signálu závisí 

na množství snímaných MUAP. Amplitudy jsou nerovnoměrně uspořádané. Objevit se 

mohou i náhodně vysoká maxima amplitud, která představují synchronní výboje více 

motorických jednotek. Ovšem i náhled na surový SEMG záznam obsahuje cenné 

informace o míře svalové aktivity. Pokud s tímto záznamem chceme dále pracovat, je 

nutné, aby prošel dalšími úpravami.

Základní linie

Je míra svalové aktivity v klidu. Mohou být přítomny artefakty, způsobené 

kvalitou zesilovače, okolními šumy nebo klidovými asynchronními výboji MJ. Velikost 

elektrické aktivity základní linie by neměla přesáhnout 10 – 15 μV. Charakter této linie 

by měl mít počátek na nule a měl by být ověřen před započetím každého měření.

Frekvenční analýza a analýza amplitudy

Analýzou frekvence a amplitudy SEMG signálu, můžeme určit míru svalové 

aktivity. Aspekty frekvenčního spektra jsou nejčastěji hodnoceny Fourierovou 

transformací. Pro účely hodnocení frekvenčního spektra se nejčastěji využívá průměrné 

frekvence, střední hodnoty frekvence a vlnového rozsahu spektra. Fourierova 

transformace se vypočítává ze surového SEMG signálu. Časový interval analýzy je 

0,25-1 sekundy. Abychom mohli kvantitativně hodnotit i amplitudu SEMG signálu, je 

nutné, aby nejdříve došlo k úpravě surového signálu.
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Zpracování surového signálu

Při zpracování surového EMG signálu se využívá tzv. rektifikace a následně 

vyhlazení. Rektifikace může probíhat dvojím způsobem. Half-wave rectification – kdy 

dojde k úplné eliminaci záporných hodnot amplitudy nebo full-wave rectification, kdy 

se záporné hodnoty amplitudy převrátí do kladného spektra. Jelikož i rektifikovaný 

signál se skládá z náhodně uspořádaných amplitud, vyhlazením dojde k eliminaci 

vysokofrekvenčních fluktuací signálu, vzniklých superpozicí AP. Výsledný signál 

můžeme označit jako lineární obálku. Nejvyužívanější při vyhlazování signálu jsou dva 

algoritmy (AVR a RMS). RMS se uvažuje jako výhodnější, protože lépe reflektuje 

fyziologický vztah mezi chováním motorických jednotek a svalovou kontrakcí.

Normalizace signálu

Po zpracování surového signálu, je nezbytná jeho normalizace. Normalizace 

slouží pro účely porovnávání naměřených hodnot mezi různými svaly stejného jedince 

nebo stejnými svaly různých jedinců. Normalizací máme na mysli vztažení naměřených 

hodnot k určité referenční hodnotě. Tu si musíme stanovit ještě před započetím 

vlastního měření. Může jí být např. maximální volní kontrakce (považuje se za méně 

vhodnou), aktivační hodnota (tu si stanovíme jako průměrnou hodnotu klidové svalové 

aktivity + dvě její směrodatné odchylky), a další. Pro každý výzkum jsou určeny 

standardní hodnocené parametry, které poté v rámci výzkumného souboru 

porovnáváme. Jsou to konečné hodnoty, se kterými pracujeme při posuzování efektivity 

terapeutických postupů nebo porovnávání svalové aktivity mezi různými jedinci. 

Těmito parametry jsou maximum amplitudy signálu, průměrné hodnoty amplitudy ve 

vybraném intervalu (považován za nejdůležitější výpočet), plocha (area) a další.



42

3.6 Funkční hodnocení svalové aktivity pomocí SEMG

Časová souslednost náborů svalů (timing)

SEMG nám dává možnost velmi přesně určit počátek a konec svalové aktivity. 

To je velmi užitečné při posuzování složitějších pohybů, při kterých potřebujeme zjistit, 

které svaly se na konkrétním pohybu podílí. Je ovšem na nás, abychom určili, kdy bude 

sval považován za aktivní a kdy za inaktivní.  Pro tyto účely stanovujeme tzv. aktivační 

hodnotu. Hodnota signálu musí překročit průměrnou amplitudu signálu v klidové poloze 

po dobu minimálně 20ms. Hodnocení časové souslednosti náboru svalů probíhá 

z vyhlazeného a rektifikovaného signálu. Je nezbytné eliminovat cross - talk a ostatní 

rušivé artefakty (Krobot, 2011).

Svalová únava

Klinicky klasifikujeme únavu jako pocit slabosti, bolesti svalů a pokles 

výkonnosti. SEMG nám umožňuje hodnotit svalovou únavu ještě dříve, než dojde 

k poklesu výkonnosti nebo ke snížené produkci mechanické síly. Na SEMG signálu se 

únava projeví jako zvýšená a amplituda a posun frekvenčního spektra k nižším 

frekvencím. Nárůst amplitudy je pravděpodobně kompenzačním mechanismem a je 

způsoben synchronizací výbojů MJ a zvýšenou časovou a prostorovou sumací AP. 

K poklesu produkce vlastní mechanické síly dochází v okamžiku vyčerpání 

substitučních mechanismů. K určování svalové únavy se doporučuje hodnotit střední 

hodnotu frekvence (Krobot, 2011; Williams, 2009).

Svalová síla vs. svalová aktivita

Pochopení vztahu mezi elektromyografickým záznamem a svalovou silou je 

podstatné pro správnou interpretaci naměřených dat. Obecně můžeme tvrdit, že vyšší 

EMG aktivita znamená vyšší svalovou sílu nebo rychlost svalové kontrakce. Je ovšem 

nutno zdůraznit, že tento vztah není lineární. Pouze na základě velikosti signálu, 

nemůžeme porovnávat svalovou sílu různých svalů nebo jedinců. Neplatí tedy 

dogmaticky, že čím větší je EMG aktivita, tím větší je síla. Kvantitativní popsání vztahu 
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EMG a svalové síly není možné, protože konečná síla produkovaná svalem, je 

ovlivněna celou řadou dalších faktorů, jako jsou typ svalové kontrakce, její rychlost, 

poloha segmentu, aktuální úroveň nervosvalové dráždivosti, svalová únava a 

v neposlední řadě také trénovanost. Trénovaný sval dokáže vyvinout větší mechanickou 

sílu než sval oslabený, a to při stejné EMG aktivitě. Velmi často bývá nižší EMG 

aktivitě (uvažujeme fyziologické podmínky) přisuzována „slabost“ a vyšší EMG 

aktivitě „síla“. V klinice je tomu spíše opačně. Budeme-li uvažovat dva subjekty, které 

produkují stejnou mechanickou sílu, v tomto případě vyšší aktivita znamená slabost, 

protože k vyvinutí stejné mechanické síly je potřeba většího náboru MJ. Velmi také 

záleží, jakým typem svalové kontrakce je mechanická síla produkována. Asi nejlepším 

typem kontrakce, pro kvantitativní specifikaci vztahu svalové síly a EMG aktivity je 

izometrická kontrakce. Nemění se délka svalových vláken ani poloha elektrod a 

produkovaná svalová síla zůstává stejná. V průběhu kontrakce se se zvyšující se silou 

zvyšuje i EMG aktivita. Při dosažení maximální kontrakce se EMG signál zvyšuje, ale 

produkovaná mechanická síla zůstává téměř konstantní (Krobot, 2011).

Duchateau a Enoka (2008) srovnávali amplitudu při koncentrické a excentrické 

kontrakci. Závěrem bylo, že větší amplituda EMG signálu byla zaznamenána při 

koncentrické kontrakci. Při kontrakci excentrické není pravděpodobně zapotřebí aktivity 

takového počtu MJ. Velikost svalové aktivity je závislá také na rychlosti svalové 

kontrakce. S rostoucí rychlostí svalové kontrakce roste i časová sumace MJ.
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3.7 Evokované potenciály

3.7.1 H-reflex

Nebo také Hoffmanův reflex (popsán Paulem Hoffmanem roku 1910) je 

ekvivalentem myotatického napínacího reflexu. Je to svalová odpověď vyvolaná 

elektrickou stimulací Ia aferentních vláken periferního nervu. Aferentní vzruch aktivuje 

motoneuron a vyvolá EMG i svalovou odpověď. U zdravého člověka v klidu je H –

reflex nejčastěji evokován drážděním n.tibialis ve fossa poplitea a reflexní odpověď je 

snímána na m.soleus. Tento artefakt byl původně užíván ke stanovení excitability 

motoneuron (Enoka, 2008; Trojan, a kol., 2001).

Obr 8.: Schéma vzniku M – vlny a H – reflexu (Enoka, 2008)
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3.7.2 M-vlna  

Vzniká jako přímá odpověď svalu na podráždění motorických nervových vláken 

(Trojan, a kol., 2001). M-vlna, vzniká přímým dráždění motorického nervu v jeho 

proximální části nebo jí lze vyvolat pravoúhlým elektrickým stimulem aplikovaným 

přímo na sval. Tento stimul přímo aktivuje motoneurony. Nejčastěji sledovanými 

parametry M-vlny je její maximální velikost Mmax, tedy maximální elektrickou energii, 

jakou může sval vyprodukovat. To částečně souvisí s velikostí svalu. M-vlna bývá 

typicky evokována přímým dráždění nervu, zásobujícího konkrétní sval, ze kterého je 

následně snímána. Příkladem může být například dráždění n. tibialis ve fossa poplitea a 

následné snímání M-vlny pomocí povrchových snímacích elektrod na m. soleus nebo 

aplikace stimulu přímo na motorický bod m. soleus (Enoka, 2008).

3.7.3 Vztah H-reflexu a M-vlny

Tyto dva evokované potenciály na sebe mohou vzájemně působit. Když je akční 

potenciál generován v eferentním axonu, akční potenciál se šíří jak 

k neuromuskulárnímu spojení, tak k tělu motoneuronu. AP šířící se směrem 

k neuromuskulárnímu spojení (ortodromním směrem) bude produkovat M-vlnu, 

zatímco AP šířící se k motoneuronu (antidromním směrem) zablokuje vzruchy, které 

zprostředkují reflexní odpověď. Tato interakce je charakterizována náborovou křivkou 

H-reflexu a M-vlny. Níže uvedený obrázek poukazuje na skutečnost, že v situaci, kdy je 

H-reflex maximální, je M-vlna malá a také že její velikost narůstá spolu s intenzitou 

stimulu.

Obr. 9: Náborová křivka H- reflexu a M- vlny

(převzato z: http://www.medscape.com)
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Zajímavý jev můžeme pozorovat na elektromyogramu, pokud budeme vyvolávat 

H-reflex v m.soleus s postupně zvyšující se intenzitou stimulu. Nejprve dojde 

k vybavení nízké reflexní odpovědi v podobě H-reflexu. S postupným navyšováním 

intenzity dochází ke zvyšování H-reflexu a začíná se objevovat odpověď o nižší latenci 

(M-vlna). Motorická vlákna jsou tenčí, než vlákna senzorická. Tenčí vlákna mají vyšší 

práh dráždivosti, a proto k jejich podráždění při nízké intenzitě elektrického proudu 

nedojde. Dalším navyšováním intenzity se M-vlna zvyšuje, zatímco H-reflex se snižuje, 

až postupně zcela vymizí (Trojan, a kol., 2001).

Obr. 10: Vznik H-reflexu a M-vlny v závislosti na velikosti stimulu (Enoka, 2008)

3.7.4 Srovnání myotatického reflexu a H- reflexu

V lýtkovém svalu lze velmi dobře vybavit myotatický  reflex a je nopochybné, 

že při podráždění nervového kmene vyvoláme podráždění především nervových vláken 

Ia, jenž vycházejí z primárních zakončení svalových vřetének. Proto můžeme 

předpokládat, že reflexní oblouk H-reflexu probíhá po stejných synapsích jako reflex 

myotatický. Pokud je elektroda dobře připevněna, stává se z H-reflexu velmi užitečný 

nástroj k neurofyziologickému výzkumu, jelikož reflexní odpověď v tomto případě 

závisí z velké části pouze na délce a intenzitě impulzu. Naproti tomu při mechanickém 

vybavování myotatického reflexu jen velmi těžko zajistíme stejnou sílu poklepu. Je 

třeba zdůraznit, že amplituda H-reflexu může být ovlivněna dalšími faktory, jako jsou 

např. fáze dechu, postavení v kloubu, atd. (Trojan, a kol., 2001).
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4 CÍLE PRÁCE A HYPOTÉZY

Cílem této práce je ozřejmit, jaký vliv má míra protažení nebo zkrácení svalových 

vláken na míru excitability motoneuronů. Pravdivost tohoto jevu budeme zkoumat při 

pasivním protahování a zkracování m. soleus pomocí předkopávače v laboratoři BEZ 

FTVS UK. Stimulací n.tibialis v podkolenní jamce vyvoláme reflexní odpověď svalu, 

kterou následně zaznamenáme a vyhodnotíme. Sledovanými artefakty budou H – reflex 

a M – vlna. Vyhodnocovanými parametry budou zejména amplituda a latence.

4.1 Cíle práce

 Zjistit, jaký vliv má pasivní protažení nebo zkrácení svalu na amplitudu H –

reflexu

 Zjistit, jaký vliv má pasivní protažení nebo zkrácení svalu na amplitudu M -

vlny

4.2 Úkoly práce

 Porovnat amplitudu H – reflexu m.soleus v jeho pasivním protažení oproti 

amplitudě při klidové délce svalu

 Porovnat amplitudu H – reflexu m.soleus v jeho pasivním zkrácení oproti 

amplitudě při klidové délce svalu

 Porovnat amplitudu M – vlny m. soleus v jeho pasivním protažení oproti 

amplitudě při klidové délce svalu

 Porovnat amplitudu M – vlny m. soleus v jeho pasivním zkrácení oproti 

amplitudě při klidové délce svalu
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4.3 Hypotézy

 Předpokládám, že se amplituda H – reflexu při pasivním protažení svalu 

bude snižovat oproti jeho klidové hodnotě

 Předpokládám, že se amplituda H – reflexu při pasivním zkracování 

svalu bude snižovat oproti jeho klidové hodnotě

 Předpokládám, že se amplituda M – vlny při pasivním protažení svalu 

nezmění oproti klidové hodnotě

 Předpokládám, že se amplituda M – vlny při pasivním zkracování svalu 

nezmění oproti klidové hodnotě
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5 METODIKA

5.1 Typ použitého metodologického výzkumu

Tento výzkum je z metodologického hlediska řazen k primárním klinickým 

studiím. Má charakter průzkumu, kdy dochází ke sledování skupiny několika osob, u 

kterých srovnáváme vliv míry protažení svalu na míru excitability motoneuronu.

5.2 Charakteristika souboru

Sledovaný soubor zahrnoval celkem 6 probandů. Všichni probandi byli muži od 

20 do 30 let. Odebráním anamnestických údajů jsme vyloučili případné akutní

horečnaté stavy, cévní, nervová nebo srdeční onemocnění. Žádný z probandů neuvedl v 

anamnéze vážnější poranění sledované dolní končetiny ani operace, které by mohly 

významně ovlivnit průběh experimentu. BMI všech probandů se výrazně nelišil od 

fyziologické normy. Všichni probandi byli seznámeni s průběhem výzkumu a podepsali 

dobrovolně informovaný souhlas. Průzkum byl schválen etickou komisí FTVS UK pod 

jednacím číslem 088/2012 dne 18. 3. 2012.

5.3 Sběr dat

Výchozí poloha

Poloha probanda pro měření byla vleže na levém boku s pravou dolní končetinou

ve flexi v kyčelní, kolenním i hlezenním kloubu. Všichni probandi měli vyplněný 

prostor mezi stehny pomocí molitanové podložky. Noha byla upevněna do speciálního 

fixátoru, který byl zhotoven pro účely tohoto průzkumu a byl upevněn na 

„předkopávači“ v laboratoři BEZ UK FTVS. Přístroj svým ramenem pasivně prováděl 

pohyby v hlezenním kloubu probanda v různých rychlostech. Měření probíhalo ve dvou 

fázích pasivního pohybu v hlezenním kloubu. Nejprve v protažení m.soleus a poté při 

jeho pasivním zkracování. Během měření jsme na probandech nevyžadovali volní 

svalovou aktivitu.
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          Obr. 11: Výchozí poloha probanda při měření

               Obr. 12: Prostor pro uchycení nohy
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Očištění

Všichni probandi byli zbaveni ochlupení v místě kontaktu elektrody s kůží. 

Taktéž jsme očistili kontaktní místa roztokem lihobenzínu, a tím je zbavili mastnoty, 

abychom co nejvíce snížili kožní odpor a tím maximálně zvýšili kvalitu signálu.

Lokalizace elektrod

          Stimulaci jsme prováděli pomocí povrchové elektrody, jejíž anoda byla umístěna 

nad patellou a katoda v podkolenní jamce, kde je n. tibialis přístupný dráždění. Pro 

dráždění jsme vyhledali nejvhodnější místo – tzn. místo s nejzřetelnější svalovou 

odpovědí, která nás informovala o správnosti jejího umístění. Pro zlepšení kvality 

přenosu signálu a snížení kožního odporu, aplikujeme na stimulační elektrodu kontaktní 

gel. Elektrodu zafixujeme pásem ze suchého zipu, abychom předešli jejímu posunu.   

Ke snímání elektrických potenciálů ze svalu jsme použili samolepící povrchové 

Ag/AgCl elektrody. Aktivní registrační elektroda byla umístěna na svalovém bříšku 

m.triceps surae a referenční elektroda nad zevním kotníkem. Rozdíl potenciálů těchto 

elektrod následně tvoří elektromyogram. Zemnící elektroda byla umístěna ve 

vzdálenosti asi 5-10 cm od registrační elektrody na bříšku m.triceps surae.

Přístrojové vybavení

Ke stimulaci bylo využito EMG stimulátoru s konstantním napěťovým vstupem. 

EMG záznam byl pořízen pomocí 4 kanálového přístroje Grass Telefactor splňujícím 

normy EU a digitalizován v programu Spike2. Zesílení bylo 1000x. Dolní filtr byl 

nastaven na 15 Hz a horní na 350 Hz. Data byla digitalizována pomocí 16ti bitového 

převodníkového systému Power 1405 CED s vzorkovací frekvenci 5000 Hz.
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Vlastní stimulace

Před vlastní stimulací jsme si stanovali náborovou křivku H – reflexu a M – vlny 

u daného probanda a stanovili si výchozí hodnotu pro stimulaci, která byla individuální 

pro každého jedince. Pasivní pohyb v hlezenním kloub probíhal ve 3 různých periodách

– 4s, 2s a 1s. Stimulaci jsme prováděli v každé periodě nejprve v protažení svalu, poté 

v jeho pasivním zkracování. Mezi jednotlivými periodami vždy následovala pauza. 

Hodnota proudu užitého ke stimulaci byla konstantní pro všechny periody daného 

jedince. 

5.4 Analýza dat

Ke sběru i analýze dat jsme použili počítačového programu Spike2. K podrobnější 

analýze a zobrazení pohybu jsme použili systém kamer pro určený k analýze pohybu -

Qualysis. Získaná data byla převedena do aplikace Microsoft Excel, kde byla následně 

zpracována.
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6 VÝSLEDKY

6.1 Hmax při pasivním protažení

Graf č. 1 zobrazuje hodnoty Hmax v klidové délce svalu a poté v jeho pasivním 

protahování v periodách od délce 1s, 2s a 4s. Hodnota maximální amplitudy H – reflexu 

odráží množství aktivovaných motorických jednotek. Z grafu vyplývá, že hodnoty 

Hmax při pasivním protažení svalu ve všech časových periodách (P=1 – 4,243 ± 1,136, 

P=2 – 5,152 ± 0,995, P=4 – 4,773 ± 1,257) jsou signifikantně nižší než v jeho klidové 

délce.

          Graf 1: Hmax při pasivním protahování svalu

Graf 2: Hmax při pasivní protahování svalu (% vyjádření)
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6.2 H – reflex při pasivním zkrácení

Graf č. 2 zobrazuje hodnoty Hmax svalu v jeho klidové délce a poté při jeho 

pasivním zkracování v periodách 1s, 2s, a 4s. Z grafu vyplývá, že hodnoty Hmax při 

pasivním zkracování (P=1 – 4,502 ± 1,777, P=2 – 5,443 ± 1,642, P=4 – 6,295 ± 1,676) 

nebyly signifikantně odlišné od hodnot Hmax při klidové délce svalu (6,842 ± 1,180).

Graf 3: Hmax při pasivním zkracování svalu

Graf 4: Hmax při pasivním zkracování svalu (% vyjádření)

H reflex during passive shortening

Speed [cycles/s]

rest 1 2 4

H
re

f 
[m

V
]

0

2

4

6

8

10

H reflex during passive shortening

Speed [cycles/s]

rest 1 2 4

H
re

f 
[%

 o
f 

in
it
ia

l 
a
m

p
lit

u
d
e
]

0

20

40

60

80

100

120

*

*



55

6.3 M – vlna při pasivním protažení

Hodnoceným parametrem je maximální amplituda M – vlny tj. Mmax. Graf č. 3 

porovnává Mmax při pasivním protahování svalu v periodách 1s ,2s, a 4s s Mmax při 

klidové délce svalu. Z grafu vyplývá, že hodnoty Mmax ve výše uvedených periodách 

(P=1 – 7,401 ± 1,604, P=2 – 7,384 ± 1,654, P=4 – 6,484 ± 1,898) se signifikantně neliší 

od hodnoty Mmax v klidu (8,005 ± 1,655).

Graf 5: Mmax při pasivním protahování svalu

Graf 6: Mmax při pasivním protahování svalu (% vyjádření)
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6.4 M – vlna při pasivním zkrácení

Graf č. 4 znázorňuje hodnoty Mmax při pasivním zkracování svalu a porovnává je 

s hodnotou Mmax při klidové délce svalu. Z grafu vyplývá, že se hodnoty Mmax při 

pasivním zkracování svalu (P = 1 – 6,684 ± 1,905, P = 2 – 7,860 ± 1,974, P = 4 – 7,603 

± 1,725) signifikantně neliší od hodnoty Mmax v klidu (8,005 ± 1,655).

Graf 7: Mmax při pasivním zkracování svalu

Graf 8: Mmax při pasivním zkracování svalu (% vyjádření)
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6.5 Shrnutí

Amplituda H – reflexu při pasivním protahování Signifikantní *

Amplituda H – reflexu při pasivním zkracování Nesignifikantní

Amplituda M – vlny při pasivním protahování Nesignifikantní

Amplituda M – vlny při pasivním zkracování Nesignifikantní

Tabulka 1: Porovnání signifikance výsledků
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7 DISKUSE

V hypotézách této práce jsem předpokládal, že se amplituda H – reflexu sníží při 

pasivním protažení i zkrácení m. soleus oproti hodnotám při jeho klidové délce. Dále 

jsem předpokládal, že se amplituda M – vlny nezmění jak při pasivním protažení tak při 

zkrácení oproti hodnotám při jejich klidové délce.

7.1 Hodnota Hmax 

Hodnota Hmax odpovídá maximální amplitudě H – reflexu a odráží maximální 

míru reflexní aktivace nebo zjednodušeně řečeno – je to odhad počtu motoneuronů, 

které jsou za dané situace schopny aktivace (Palmieri, 2004).

7.2 Hodnota Mmax

Hodnota Mmax odpovídá maximální amplitudě M – vlny, představuje aktivaci 

celého MN poolu, a prakticky ukazuje počet aktivovaných MN jako při maximální 

svalové kontrakci. Jakmile je Mmax dosaženo, všechny motoneurony, zásobující 

sledovaný sval se považují za aktivované, tudíž by hodnota Mmax měla dále zůstat 

stabilní (Palmieri, 2004).

7.3 Evaluace hypotéz

Mou první hypotézou byl předpoklad, že se hodnota Hmax sníží při pasivním 

protahování svalu. Naměřená data byla vyhodnocena pro tuto hypotézu jako 

statisticky signifikantní a tuto hypotézu potvrdila. Tuto hypotézu potvrzuje i 

výzkum, který provedl Pinniger (2001), ve kterém se zabýval právě změnami 

v amplitudě H – reflexu a M – vlny při pasivně prováděných změnách v délce 

svalu. Tento výzkum byl prováděn na m.soleus a m. gastrocnemius medialis a při 

úhlových rychlostech 0, 2, 5 a 15 rad.s-1. Z jejich výzkumu vyplývá, že maximální 

amplituda H – reflexu se signifikantně snížila během pasivního protahování svalu.
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Ve druhé hypotéze jsem předpokládal, že se hodnota Hmax při pasivním 

zkracování svalu bude snižovat proti klidové délce. Z výsledkových grafů je patrné, 

že při pasivním zkracování došlo ke snížení hodnot Hmax. Tyto hodnoty však 

nebyly vyhodnoceny jako statisticky signifikantní. Výsledky našeho měření se 

v tomto případě liší od výše uvedeného výzkumu, který provedl Pinniger (2001), ve 

kterém uvádí, že při pasivně prováděném zkracování svalu došlo k facilitaci H –

reflexu oproti hodnotám při jeho klidové délce.

Ve třetí hypotéze jsem vyjádřil předpoklad, že se hodnota Mmax, jež představuje 

maximální hodnotu amplitudy M – vlny, při pasivním protahování svalu nezmění 

oproti jeho klidové délce. Z výsledku je patrné, že došlo k mírnému snížení hodnot 

Mmax, nebyla však vyhodnocena jako statisticky signifikantní. Výsledek potvrzují 

i výzkumy, které provedli Pinniger (2001), Romano (1987), ve který porovnávali 

hodnoty Mmax při pasivním protahování m.soleus. Jelikož je M – vlna 

ekvivalentem vlastní svalové kontrakce sledovaného svalu, neměla by se hodnota 

Mmax v průběhu měření měnit, pokud zůstane konstantní velikost stimulačního 

impulzu. Hodnota Mmax vyjadřuje přímou aktivaci motoneuronů pro danou 

intenzitu stimulace.

Čtvrtá hypotéza předpokládá, že se hodnota Mmax při pasivním zkracování 

m.soleus nezmění. Z výsledkového grafu je čitelné, že při periodách 1s a 4s došlo 

k mírnému zvýšení a při periodě 2s došlo k mírnému snížení hodnot Mmax. Tyto 

hodnoty však nejsou statisticky signifikantní. Stejně jako pro předchozí hypotézu 

platí, že hodnota Mmax odráží přímou aktivaci motoneuronů pro danou intenzitu 

stimulace, proto by se její hodnota neměla v průběhu pasivního zkracování výrazně 

měnit.

7.4 Možné inhibiční mechanismy H – reflexu

Amplitudu H – reflexu může ovlivňovat celá řada faktorů. Některé z nich 

ovlivňují amplitudu H – reflexu ve smyslu facilitace, jiné mají spíše inhibiční 

vliv. Výzkumy celé řady odborníků dokládají širokou škálu faktorů, které hodnotu 

Hmax ovlivňují. Většina z nich je připisována spinálním mechanismům. Jsou zde 

ale i další vlivy, jako například účast vyšších center CNS, které nastavují 

dráždivost organismu jako celku – např. retikulární formace (Capaday, 1986).
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Nastavení polohy kloubu a její vliv na hodnotu Hmax zkoumala ve svém 

experimentu Stiborová (2010). Přestože někteří autoři uvádějí, že aference 

z kloubních a kožních receptorů může mít na amplitudu H – reflexu vliv, výzkum, 

který provedl Hultborn (1996) toto tvrzení vyvrací. Hodnotu Hmax mohou 

ovlivňovat i některá farmaka, jak to dokládá ve svém výzkumu i Komárková 

(2010), kdy testuje vliv anestetik na vyvolání H – reflexu u laboratorních potkanů.

7.4.1 Presynaptická inhibice

Protože všechny plantární flexory, byly protahovány současně, 

mechanismus presynaptické inhibice nelze v tomto případě ignorovat. Jak uvádí 

ve svém výzkumu Barnes (1970). Mechanismus presynaptické inhibice může 

být v tomto případě jedním z důvodů snížení hodnoty Hmax při pasivním 

protahování svalu. Díky axo-axonálním spojkám na aferentních vláknech 

excitačních synapsí dojde díky předčasné depolarizaci ke snížení odpovědi pro 

následující příchozí signál. Ten je proto značně utlumen nebo úplně eliminován

(Kittnar, 2011). Jako jeden z neurálních mechanismů snížené amplitudy H –

reflexu uvádí presynaptickou inhibici i Pinniger (2001) ve svém výzkumu. Ve 

studii, kterou provedl Capaday (1987) uvádí presynaptickou inhibici jako jednu 

z možných příčin snížení amplitudy H – reflexu. V tomto výzkumu porovnával 

H – reflex při chůzi a běhu. Výsledky výzkumu ukázaly, že amplituda H –

reflexu byla při běhu nižší, než při chůzi.

7.4.2 Reciproční inhibice

Schneider (2010) ve své studii uvádí, že inhibice H – reflexu, by mohla úzce 

souviset s aktivací antagonistických svalů. Autoři výzkumu nepovažují ve svém 

experimentu reciproční inhibici za přesvědčivý faktor pro snížení amplitudy H –

reflexu, přestože m. tibialis anterior může při své aktivaci mít silný inhibiční vliv 

na amplitudu H – reflexu, protože v průběhu měření nevyžadovali volní aktivitu 

tohoto svalu. Je ale možné, že došlo k aktivaci Ia aferentních vláken během 

pasivního provádění plantární flexe, které mohlo podráždit svalová vřeténka m. TA, 
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a tím, třebaže nedošlo k vyvolání stretch - reflexu, mohla mít tato situace inhibiční 

vliv na motoneurony plantárních flexorů přes Ia inhibiční interneurony. Tento jev 

by se mohl objevovat zvláště při vyšších rychlostech provádění pasivních pohybů

(Pinniger, 2001).
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8 ZÁVĚR

Cílem této práce bylo zjistit, zda má pasivní změna délky svalu vliv na 

excitabilitu motoneuronu. Z výsledků je patrné, že dochází ke snižování hodnoty Hmax 

při pasivním protahování svalu. Jelikož H – reflex odráží možnou reflexní aktivaci 

motoneuronů v daném okamžiku, můžeme říci, že pasivním protahováním m. soleus se 

sníží excitabilita motoneuronů, které ho zásobují. Tím se potvrzuje i námi stanovená 

hypotéza, že při pasivním protahování svalu dochází ke snižování hodnot Hmax. Změna 

hodnot Mmax byla vyhodnocena jako statisticky nesignifikantní, proto je považujeme 

za nezměněné. Pro získání statisticky hodnotnějších dat byl počet probandů ve 

výzkumném souboru příliš nízký (6 probandů) z důvodu časové náročnosti výzkumu. 

Dalšími možnostmi, kterými bychom mohli zvýšit výpovědní hodnotu výzkumu by 

zajisté bylo zvýšení počtu probandů, provedení měření na obou dolních končetinách

nebo vyšší specifita při výběru probandů do výzkumného souboru. I přesto si však 

myslím, že za neurofyziologické zákony platí za fyziologických podmínek obecně 

stejně, přesto, že se mohou u jednotlivých jedinců kvantitativně odlišovat.
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

AP – akční potenciál ncl. – nukleus

ALS – Anterolaterální systém RF – Retikulární formace

AVR – Average rectified value RI – Renshawovy interneurony

bb. – buňky RMS – root mean square

BEZ – biomechanika extrémní zátěže SEMG – surface electromyography

BG – bazální ganglia TA – tibialis anterior

BMI – body mass index

CNS – centrální nervový systém

č. – číslo 

EKG - Elektrokardiografie

EMG - Elektromyografie

EU – Evropská Unie

Hmax – maximální hodnota amplitudy H - reflexu

IT – informační technologie

m. – musculus

MJ – motorická jednotka

Mmax – maximální hodnota amplitudy M - vlny

MN – motoneuron 

MUAP – motor unit action potential
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Příloha č. 2 – Informovaný souhlas pacienta

INFORMACE A INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA S VYŠETŘENÍM 
V RÁMCI DIPLOMOVÉ PRÁCE: EXCITABILITA MOTONEURONU 

V ZÁVISLOSTI NA STUPNI PROTAŽENÍ SVALU

Úvod: Tážeme se Vás, zda souhlasíte se zařazením do této studie zkoumající 

charakteristiky EMG biosignálu a motorické odezvy na přímé podráždění nervu 

elektrickými stimuly.

Účel studie: Účelem této studie je zkoumání charakteristik excitability motoneuronů a 

jejich změny v závislosti na stupni protažení svalu. Analýza excitability motoneuronu 

v závislosti na stupni protažení svalu při nebolestivé elektrické stimulaci n. tibialis 

v oblasti podkolenní jamky může přinést nové informace, které by mohly přispět 

k hlubšímu poznání biomechanické a neurofyziologické podstaty u poruch vedení nervu 

či poruch integrity reflexního oblouku.

Průběh studie: Povrchovými elektrodami nalepenými na kůži nad svalem bude 

snímána elektrická aktivita svalů během nebolestivé elektrické stimulaci n. tibialis 

v oblasti podkolenní jamky. Měření proběhne ve dvou fázích a to v klidu v nulovém 

postavení kloubu s klidovou aktivitou svalu, a poté v pasivním protažení svalu. Tato 

data budou dále počítačově zpracována a analyzována.

Rizika: Ze zařazení do studie pro Vás nevyplývají žádná rizika.

Dobrovolná účast: Vaše účast v této studii je zcela dobrovolná.

Důvěrnost informací: Zpracování dat proběhne v souladu s platnými předpisy o 

využití informací týkajících se zdravotního stavu pacientů v lékařském výzkumu, včetně 

anonymní prezentace výsledků vyšetření na lékařských kongresech a v odborném tisku.

Informovaný souhlas: Měl jsem dostatek času na rozhodnutí a příležitost informovat se 

na podrobnosti studie. Všechny moje otázky týkající se studie byly odpovězeny k mé 

spokojenosti. Rozumím, že moje účast v této studii je dobrovolná a že mohu účast 

odmítnout. Jsem informován/a, že se všemi údaji, které by mohly odhalit moji 

totožnost, se bude zacházet důvěrně. Obdržím kopii mnou podepsaného, datem 

opatřeného písemného informovaného souhlasu. Souhlasím s účastí v této studii.

Jméno pacienta Datum narození Datum Podpis
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