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Abstrakt 

 

 

 

Název práce: Náborová křivka H-reflexu v diagnostice radikulárních syndromů 

Cíle práce: Ověření spolehlivosti vyšetření náborové křivky H-reflexu a M-vlny 

diagnostice kompresivní radikulopatie 

 

Metody práce:  U 24 osob s jednostranným  kořenový syndromem S1 byl vyšetřen H-

reflex m. soleus oboustranně bipolární stimulací n.tibialis v popliteální jamce. 

Elektromyografický signál byl digitalizován a následně byla hodnocena data  pro 

asymptomatickou a symptomatickou končetinu. Hodnoceny byly prahy pro vyvolání H-

reflexu a M-vlny, latence a amplitudy H-reflexu a M-vlny, strmost náborové křivky, její 

maxima Hmax. a Mmax. a poměr Hmax/Max . Tyto hodnoty pro symptomatickou 

stranu a asymptomatickou stranu byly statisticky porovnány.    

 

Výsledky: Výsledky měření potvrdily, ţe vyšetření náborové křivky H-reflexu je 

vhodnou diagnostickou metodou k objektivizaci radikulopatie S1. Na symptomatické 

straně došlo k signifikantnímu poklesu Mmax.,  Hmax, poměru Hmax/Mmax a sklonu 

náborové křivky H-reflexu. 

 

Klíčová slova: radikulopatie, EMG, H-reflex, M-vlna, náborová křivka 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Title: Recruitment curve of H reflex in diagnostics of radiculopathies 

 

Objective: To evaluate the reliability and sensitivity of the H-reflex and M-wave 

examination in diagnostics of radiculopathies 

Methods: Twenty four patients with unilateral S1 root syndrome were examined 

bilaterally by eclicting H-reflex thanks to stimulation of tibial nerve in the popliteal 

fossa. EMG was digitized and evaluated for symptomatic and asymptomatic side. 

Treasholds and amplitudes of H-reflex and M-wave, latency of M-wave, slope of  

recruitment curve, Hmax. and Mmax. and Hmax/Mmax. were evaluated and statistically 

compared.      

Results: Results od this study confirmed, that H-reflex recruitment curve evaluation can 

be an appropriate diagnostic method for objectification of S1 radiculopathy. A 

significant decrease of Mmax., Hmax., Hmax/Mmax. ratio and slope of the H-reflex 

recruitment curve occrured on the symptomatic side.  
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Úvod 

 

     Kompresivní radikulopatie velmi časté onemocnění, jehoţ výskyt v populaci vlivem 

nesprávných pohybových návyků stále narůstá. Kromě mechanické komprese hrají 

důleţitou roli i vaskulárně-ischemické změny a místní zánět s edémem v oblasti 

komprese. Diagnostika je v současné době zaloţena na klinickém neurologickém 

vyšetření monosegmentálních šlachookosticových napínacích reflexů, svalové síly a 

čití. Zobrazovací metody podávají přesnou informaci o anatomických poměrech a 

objasňují příčinu kořenové komprese, ale nejsou v souladu se stupněm klinických 

obtíţí. Změny v klinickém nálezu není moţné objektivně hodnotit. Elektrofyziologické 

vyšetření evokovaných odpovědí (M-vlna, F-vlna a H-reflex) oproti tomu můţe 

objektivně posoudit všechny sloţky míšního reflexního oblouku. Sestavení náborové 

křivky pro H-reflex a M-vlnu by mohlo pomoci detekovat funkční poruchu jiţ v časném 

stádiu a umoţnilo by kvantifikovat funkční změny v míšním reflexu v průběhu zvolené 

léčby. Toto vyšetření se zatím rutinně klinicky nepouţívá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Teoretická východiska 

 

1.Neurofyziologické podklady  

 

1.1. Přenos nervového vzruchu 

1.1.1.  Nervové synapse 

 

     Nervové buňky spolu se svými výběţky tvoří trojrozměrnou prostorovou síť, ve 

které kaţdá nervová buňka zůstává samostatnou jednotkou, ale dostává vzruchy od 

jiných buněk a sama vzruchy přenáší zvláštními kontakty, zvanými synapse (Čihák, 

2002).  Synapse je funkční kontakt mezi membránami dvou buněk, z nichţ alespoň 

jedna je neuronálního původu. Můţe se tedy jednat o spojení dvou neuronů nebo např. 

neuronu a svalového vlákna (nervosvalová ploténka) (Blaţek, 2006; Trojan, 1999).        

     Synaptický přenos je u člověka zprostředkován převáţně chemickou cestou 

prostřednictvím mediátoru (transmiteru). Tyto synapse jsou označovány jako chemické 

(Trojan, 1999). Předávání vzruchů v synapsi je jednosměrné a probíhá vţdy z axonu na 

další, následující neuron. Synapse však slouţí také přenášení trofických signálů, které 

můţe probíhat obousměrně (Čihák, 2002). 

     Synapsi tvoří dva  základní útvary - presynaptický a postsynaptický – vţdy zcela 

oddělené úzkou synaptickou štěrbinou. Presynaptická část je zjednodušeně vakovité 

rozšíření axonu, označované jako terminální buton,  které obsahuje mitochondrie a další 

organely, především však synaptické váčky. Většina synaptických váčků se hromadí  u 

synaptické štěrbiny v oblasti, která je označována jako aktivní zóna. Synaptická štěrbina 

má šířku u většiny synapsí 20-30 nm.  Poté co vzruch dosáhne presynaptického útvaru, 

zvyšuje se permeabilita presynaptické membrány pro kalcium (otevření Ca
2+

 kanálů). 

Kalcium vtéká do buňky a aktivuje přesun synaptických váčků k aktivní zóně. Ty 



splývají s presynaptickou membránou a je z nich uvolňován mediátor (Čihák 2002; 

Trojan, 1999). 

     Mediátor uvolněný ze synaptického váčku putuje synaptickou štěrbinou a váţe se na 

receptor umístěný na membráně postsynaptického útvaru. Vazbou mediátoru na 

receptor je pravděpodobně aktivována adenylátcykláza naléhající na membránu uvnitř 

postsynaptického útvaru. Dále se uvolňuje cAMP a prostřednictvím proteinkinázy 

dochází ke změně prostupnosti jednotlivých iontových kanálů. Změny iontové 

permeability a tím změny polarizace membrány (s částečnou depolarizací z –70 mV na 

cca -50 mV) jsou vyvolány v době kratší neţ  0,001s. To vyvolá tzv. excitační 

postsynaptický potenciál. Pokud je tento potenciál dostatečně velký, vyvolá na 

membráně buňky akční potenciál, který se dále šíří po neuritu aţ dojde k další synapsi. 

Kationtům vápenatým je připisována významná role nejen v presynaptické, ale 

především v postsynaptickém útvaru, kde se mimo jiné podílí na regulaci prostupnosti 

iontových kanálů (Čihák, 2002; Trojan, 1999). 

     Po proběhnutí polarizačních změn na membráně je mediátor inaktivován enzymem a 

celý děj můţe proběhnout znova – aţ 100x/1s.  Doba, která uplyne od doběhnutí 

akčního potenciálu na presynaptickou membránu, se nazývá synaptické zpoţdění (činí 

alespoň 0,5 ms). Na tutéţ buňku mohou působit současně synapse s excitačním 

potenciálem (otevření Na
+ 

kanálů) a synapse s potenciálem inhibičním (otevření Cl
-
 a 

K
+
 kanálů) a pak rozhodne početní převaha, zda bude či nebude vyvolán a dále veden 

akční potenciál (Čihák, 2002; Trojan, 1999). 

 

 

 

 

Obrázek 1: Nervová synapse  

(převzato z http://www.poranenimozku.cz/fakta-o-

mozku/>) 
 

 

 



 

1.1.2. Akční potenciál 

     Kaţdá změna zevního nebo vnitřního prostředí, působící na neuron, je chápána jako 

podnět - stimulus. Působící energie můţe být mechanická, tepelná, chemická, elektrická 

atd. Pokud podnět dosáhne určité intenzity, kterou nazýváme práh, vyvolá vzruch. 

Neuron odpovídá na nadprahový  podnět podle zákona „vše nebo nic“. Odpověď se 

zvyšuje proto, ţe jsou dráţděna další a další nervová vlákna a tedy i další neurony. 

K vyvolání vzruchové aktivity všech vláken nervu je potřeba podnět maximální. Další 

zvyšování intenzity (podněty supramaximální) jiţ nemá na velikost odpovědi vliv. 

     Mezi povrchem a nitrem buňky je potenciálový rozdíl (membránový potenciál) 

přibliţně -50 aţ -90 mV. Zdrojem potenciálu jsou ionty (resp. jimi nesený náboj), tj. 

rozdíly koncentrací iontů vně a uvnitř nervového vlákna a specifická propustnost 

membrány pro jednotlivé druhy iontů. Zejména se uplatňují Na
+
, K

+
 a Cl

-
 (Trojan, 

1999).  

     Ionty draslíku mají tendenci k difuznímu pohybu do extracelulárního prostoru, 

nemohou být však doprovázeny vysokomolekulárními anionty, pro které je membrána 

nepropustná. Ionty chloridu mají tendenci pronikat do nitra buňky, nemohou však být 

provázeny vysokomolekulárním kationtem sodným, pro který je membrána 

nepropustná.  Tím dochází k potenciálnímu rozdílu se záporným nábojem uvnitř buňky 

(Keller, 1999). Sídlem potenciálu je semipermeabilní buněčná membrána. V klidu má 

vnitřní povrch membrány záporný náboj a vnější povrch kladný náboj. Klidový 

membránový potenciál u neuronů má hodnotu kolem –70 mV, prahová hodnota je asi    

-40 mV (Keller, 1999; Rokyta, 2000; Trojan, 1999).  

     V okamţiku průchodu vzruchu se mění klidová rovnováha na membráně nervové 

buňky - její polarizace. Jakmile depolarizace dosáhne spouštěcí úrovně, rychlost změny 

potenciálu se zvyšuje. Depolarizace rychle pokračuje a povrch se stává 

elektronegativním. Vrchol akčního potenciálu se během tohoto děje blíţí 

k rovnováţnému potenciálu pro Na
+ 

, tj. přibliţně +30 aţ +40 mV. Poté se rychle 

navrací  ke 
 
klidové úrovni – nastává repolarizace (Trojan, 1999).  

     Po dosaţení spouštěcí úrovně akčního potenciálu je membrána zcela refrakterní 

k další stimulaci. V důsledku toho ani jakkoliv silná stimulace neuronu nevede ke 

vzniku dalšího akčního potenciálu. Tento stav se nazývá absolutní refrakterní fáze. 



Převáţná část napěťově řízených Na + kanálů je v inaktivovaném stavu a mohou se 

otevřít aţ kdyţ dojde k repolarizaci. Sekvenci změn, tj. depolarizace a repolarizace se 

v EMG zobrazuje jako akční potenciál (AP) (Keller, 1999; Trojan, 1999).   

 

 

 

Obrázek 2: Akční potenciál 

                    (převzato z http://scienceblogs.com/clock/2007/02/physiology_regulation_and_cont.php) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1 Nervosvalová ploténka a mechanismus svalové 

kontrakce 

 

1.1.1 Nervosvalová ploténka a mechanismus elektrického podráţdění 

svalu 

     Vlákna kosterního svalu jsou  přímo řízena nervovým systémem. Axony míšních 

motoneuronů vytvářejí spolu se sarkolemou nervosvalové ploténky. Presynaptické 

elementy mají prakticky stejnou strukturu jako v CNS. Na povrchu svalového vlákna 

jsou uloţeny v mělkých ţlábcích, vytvořených invaginací sarkolemy Invaginace vedou 

k významnému zvětšení recepční plochy synapse. V nervosvalových spojeních se 

uplatňuje jako mediátor acetylcholin. Jakmile dorazí akční potenciál ke konci axonu, 

otevřou se napěťově řízené kalciové kanály a ionty Ca
2+  

putují z extracelulární tekutiny 

do cytosolu neuronu a spustí biochemickou kaskádu, která způsobí to, ţe se vezikuly 

obsahující neurotransmiter  přesunují k membráně motoneuronu a uvolní acetylcholin 

exocytózou do synaptické štěrbiny. Acetylcholin se rozptýlí v synaptické štěrbině a 

naváţe se na nikotinové receptory umístěné na postsynaptické membráně. Po navázání 

acetylcholinu na tyto receptory se otevřou iontové kanály pro prostup Na
+
 dovnitř 

cytozolu a K
+
 ven. Dovnitř se dostává více Na

+
 neţ K

+
 ven, coţ způsobuje místní 

depolarizaci (ploténkový potenciál). Působení acetylcholinu je ukončeno uvolněním 

enzymu acetylcholinesterázy (Trojan, 1999; Pocock 1999). 

 

1.1.2 Mechanismus svalové kontrakce 

     Depolarizace se šíří  po membráně svalového vlákna rychlostí 5 m/s a přechází i na 

membrány transverzálních tubulů, které následkem toho uvolní vápenaté ionty ze 

sarkoplazmatického retikula a mění se také hladina Mg
2+ 

. Kdyţ se zvýší koncentrace 

Ca
2+

 na 10
-5

, dojde k vazbě aktinu a myozinu. Dojde ke konformaci troponinu, která 

vede k zasunutí vláken tropomyozinu hlouběji do štěrbiny ve vláknu aktinu. Jsou tedy 

zpřístupněna vazná místa na aktinu pro hlavy myozinu a vznikne okamţitě spojení. 

Aktinomyozinový komplex má za přítomnosti Mg
2+

 ATPázovu aktivitu a rozloţí ATP 

na ADP a fosfát. Uvolněná energie je přenesena do ohybu krčku a vzájemného posunu 

vláken. Na vazné místo na hlavě myozinu se naváţe další ATP a to vede k rozpojení 



aktinomyozinového komplexu a narovnání hlaviček myozinu a celý cyklus se můţe 

opakovat (Keller, 1999; Trojan, 1999). 

 

 

 

Obrázek 3: Svalová kontrakce 

  

(převzato z http://www.bmb.leeds.ac.uk/illingworth/bioc1020/index.htm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2 Motorika a její řízení 

 

1.2.1 Motoneurony 

 

     Kdyţ má dojít ke svalové kontrakci, ke svalu jsou poslány nezbytné instrukce ve 

formě nervových impulzů (akčních potenciálů) pomocí velkých nervových buněk 

umístěných v šedé hmotě předních rohů míšních (nebo v určitých oblastech mozkového 

kmene). Tyto buňky jsou motoneurony. Motoneuron se skládá z těla s dendrity a axonu. 

Funkcí dendritů je přijímání informací od jiných neuronů. Hlavní rolí axonu je šíření 

akčního potenciálu ke svalovým vláknům. Axonem také probíhá transport chemických 

látek ke svalovým vláknům (anterográdně) a od svalových vláken k tělu motoneuronu 

(retrográdně).  Délka axonů je značné rozdílná. Např. u 180 cm vysokého člověka, bude 

axon běţící z lumbosakrální oblasti míchy k plantárním svalům dlouhý asi 125 cm. 

Naopak axon hlavového nervu běţícho k zevním okohybným svalům bude mít pouze 

cca 1/10 této délky (MacInosh a kol., 2006). 

 

Rozlišujeme několik typů motoneuronů: 

     Motoneurony alfa jsou velké multipolární buňky o velikosti 60-100 µm. Jejich 

axony jdou cestou předních kořenů míšních do míšních nervů a pokračují jako 

motorická vlákna do příčně pruhovaných kosterních svalů. Zde končí jako 

presynaptické zakončené nervosvalové ploténky. α motoneurony jsou uloţeny výhradně 

v předních sloupcích míšních, kde je jich nejvíce v obou míšních intumescencích 

(inervace končetin). Na příčném řezu míchou vytvářejí v předním rohu 5 jader. 

V kaţdém jádru jsou buňky pro jednotlivé svaly a skupiny svalů. V prostoru tvoří buňky 

projeden sval zpravidla vřetenovitý svislý útvar, zasahující do tolika segmentů, z kolika 

vlákna do svalu přicházejí. Obecně platí, ţe v nejmediálnějších jádrech jsou buňky pro 

svaly trupu, v ostatních pro svaly končetin (Čihák, 2002).   

     Motoneurony gama jsou menší (30-40 µm). Nacházejí se mezi alfa motoneurony a 

rozprostírají se aţ k ventrálnímu okraji předních rohů míšních. Inervují motoricky 



intrafuzální vlákna svalových vřetének a podílejí se tak na  udrţování stavu kontrakce 

svalu (Čihák, 2002). 

Dále hovoříme o rychlých a pomalých míšních motoneuronech.  

     Rychlé motoneurony patří morfologicky k velkým alfa motoneuronům v předních 

rozích míšních. Jejich tlusté, dobře myelinizované axony přivádějí vzruchy převáţně 

k rychlým svalovým vláknům. Velké alfa motoneurony generují krátce trvající salvy 

vzruchů o vysoké frekvenci (aţ 100 impulzů/s), a zabezbečují tak rychlou krátkodobou 

aktivitu příslušné motorické jednotky (Petřek,1995). 

     Pomalé alfa motoneurony jsou specializovány pro zabezpečení pomalých 

déletrvajících motorických reakcí. Jejich výboje jsou asynchronní a mají niţší frekvenci 

(5-20 impulzů/s). Mají niţší práh dráţdivosti a proto jsou snadněji aktivovány jak 

vzruchy přicházejícími po aferentních vláknech z periferie, tak vzruchy ze spinálních a 

supraspinálních struktur (Petřek,1995). 

V kaţdém svalu jsou zastoupeny oba typy motorických jednotek. Jejich vzájemný 

poměr se ale liší. Převaha pomalých jednotek se vyskytuje u svalů udrţujících 

vzpřímenou polohu a  převaha rychlých motorických jednotek u svalů, které jsou 

uzpůsobeny pro rychlou a krátkodobou činnost (Petřek,1995).  

 

 

1.2.2 Motorická jednotka 

 

     Periferní motorický neuron (motoneuron) a soubor jím inervovaných svalových 

vláken tvoří motorickou jednotku. Rozměry motorických jednotek jsou značně závislé 

na druhu svalu – jsou nepřímo úměrné přesnosti pohybů, vykonávaných daným svalem. 

Malé motorické jednotky jsou v okohybných svalech (pouze 8-13 svalových vláken 

v jedné motorické jednotce), velké motorické jednotky jsou ve svalech posturálních (aţ 

750 svalových vláken) (Keller, 1999; Svatoš, 1998).   

     Síla kontrakce svalu je závislá na počtu aktivovaných motorických jednotek a na 

frekvenci jejich aktivity. Frekvence těchto impulzů se můţe zvyšovat a dochází také 



k aktivaci dalších motorických jednotek, takţe při maximální svalové síle jsou 

v činnosti všechna svalová vlákna a jejich kontrakce se opakuje aţ 50x za sekundu. 

Jednotlivé motorické jednotky pracují nezávisle na sobě (asynchronně), takţe výsledný 

efekte je plynulým pohybem. Mluvíme o náboru motorických jednotek. Postupné 

zapojování motorických jednotek při zvyšování svalové síly se nazývá prostorová 

sumace. Vyšší svalové síly lze přechodně dosáhnout i vyšší frekvencí výbojů 

motoneuronů. Tomuto jevu říkáme časová sumace (Keller, 1999). 

     Po přerušení nervu nebo zrušení motoneuronu  dojde k atrofii svalu a zániku 

motorické funkce. Kontraktilní svalová hmota je nahrazena nefunkční tukovou nebo 

vazivovou tkání. Motorická funkce zaniká, přestoţe krevní zásobení svalu je intaktní 

nebo dokonce zvýšené. Tato zkušenost vede k závěru, ţe motoneuron je zdrojem nejen 

řídících vzruchů, ale i látek, které udrţují kontraktilní strukturu svalových vláken. 

Podařilo se demonstrovat nejen proud různých struktur axoplazmou v axonu, ale i 

způsob transportu tohoto proudu směrem do periferie, který je podobný peristaltice 

(Véle, 2006). 

 

 

1.2.3 Motorické spinální dráhy 

 

     Motorické dráhy jsou sestupné jednoneuronové a víceneuronové dráhy, které 

z korové a kmenové úrovně CNS ovládají motoneurony – přímo nebo přes 

interneurony. Řídí a regulují motoriku celého těla. Vlákna drah začínají z buněk 

typického jádra nebo korové oblasti a postupně se vyčerpávají v řadě míšních segmentů 

     V bílé hmotě míšní jsou nervová vlákna, vzájemně propojující jednotlivé míšní 

segmenty – dráhy spinospinální. Dráhy ascendentní vedou dále do vyšších etáţí CNS a 

dráhy descendentní z nadřazených struktur CNS do šedé hmoty míšní (Seidl a 

Obenberger, 2004). 

     Míšní motorické dráhy dělíme na systém ventromediální a dorzolaterální. 

Ventromediální systém, sestupující na ventrálním míšním provazci, má význam pro 

zajištění vzpřímeného drţení trupu a šíje a pro integraci pohybů trupu a končetin. 



Dorzolaterální systém, jehoţ vlákna sestupují na postanním provazci míšním,  

umoţňuje provádění jemných  pohybů akrálních svalů 

    Do ventromediálního systému drah patří tractus reticulospinalis, vestibulospinalis, 

tectospinalis a corticospinalis ventralis. Má základní význam pro zajištění vzpřímeného 

drţení trupu a šíje a pro integraci pohybů trupu a končetin.  

     Do dorzolaterálního systému drah patří tractus rubrospinalis a tractus corticospinalis 

lateralis. Umoţňuje provádění jemných akrálních pohybů (Králíček, 2002). 

 

1.2.4 Ascendentní a descendentní míšní dráhy 

 

1.2.4.1 Ascendentní dráhy 

     Ascendentní dráhy představují nervová vlákna, která vstupují z míšních ganglií  

k jádrům zadních rohů míšních a odtud pak probíhají v provazcích jako vzestupné dráhy 

míšní (Seidl a Obenberger, 2004). 

 Tractus spinothalamicus 

     Vede nervová vlákna pro bolest, pocit tepla a částečně pro taktilní čití. 

Probíhá z jader zadních rohů míšních, kde začíná i tractus spinoreticularis a 

tractus spinotectalis. Kříţí se ve svém mateřském míšním segmentu (Seidl a 

Obenberger, 2004). 

 Tractus spinocerebellaris 

     Z jádra Silling-Clarkeova ze zadního rohu míšního pokračuje tractus 

spinocerebellaris anterior (Gowers) a posterior (Flechsig). Tyto dráhy vedou 

vzruchy z interoreceptorů kloubů, šlach a svalů a také podněty z koţních 

receptorů (Seidl a Obenberger, 2004). 

 Fasciculus gracilis (Golli) a fasciculus cuneatus (Burdachi) 

     Vlákna těchto drah vstupují do zadních provazců přímo a končí aţ v jádrech 

zadních provazců prodlouţené míchy. Mají význam pro taktilní a symbolické 

čití (např. stereognozii). Fasciculus gracilis vede vlákna z lumbální a dolní 



torakální oblasti, fasciculus cuneatus vede vlákna z oblasti horní torakální a 

cervikální (Seidl a Obenberger, 2004).      

 

1.2.4.2 Dráhy descendentní 

 Tractus corticospinalis (pyramidalis) anterior a lateralis 

     Tato dráha spojuje kortikální motorický analyzátor s buňkami předních rohů 

míšních. Na úrovni přechodu prodlouţené a hřební míchy se větší část vláken 

kříţí – decusatio pyramidum. Zkříţená vlákna dále běţí v tractus corticospinalis 

laterali. Nezkříţená vlákna (cca 20%) probíhají v tractus costicospinalis anterior 

a kříţí se aţ v různých etáţích míchy před šedou hmotou míšní – tzv. commisura 

anterior alba (Seidl a Obenberger, 2004).      

 Tractus rubrospinalis, reticulospinalis, vestibulospinalis, tectospinalis  

     Jedná se o extrapyramidové dráhy, probíhající přes vmezeřené interneurony a 

končící u předních rohů míšních. Mimo jiné mají vliv na svalový tonus (Seidl a 

Obenberger, 2004).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3 Reflex 

 

     Neurony míchy se dostaly většinou pod kontrolu vyšších řídících center a mícha se 

tak z hlediska zpracování informací stala spíše přepojovací strukturou. Existují však 

mnohé velmi rychlé vrozené motorické reakce - reflexy, které jsou zabezpečeny na 

úrovni míchy (Blaţek, 2006).       

     Reflex je funkční jednotkou nervového systému, důleţitou v řadě somatických 

funkcí. Je určován reflexním obloukem (Ambler, 2004). 

 

1.3.1 Reflexní oblouk  

 

     Reflexní oblouky jsou monosynaptické a polysynaptické. Polysynaptický reflexní 

oblouk obsahuje vmezeřené interneurony. Monosynaptické míšní reflexy představují 

základní prvek spinální motoriky (Ambler, 2004).   

 

Reflexní oblouk monosynaptického reflexu se skládá z pěti oddílů: 

 receptor – svalové vřeténko 

 aferentní vlákna (senzitivní) 

 centrum - v míše (motorická buňka) 

 eferentní vlákna (motorická) 

 efektor – homonymní sval 

 

     V receptoru působením podnětu vznikne podráţdění. Vzruch se šíří aferentním 

(centripetálním) vláknem do centrálního nervstva (centrum reflexu), kde se 

prostřednictvím synapse převede vzruch na eferentní (centrifugální) vlákno druhého 

neuronu. Odtud se vzruch šíří k efektoru – svalu (Trojan a kol., 1999).  

 



     Axon senzorického neuronu, jehoţ tělo leţí ve spinálním gangliu vytváří několik 

spojů. Prostřednictvím inhibičního motoneuronu se napojuje na  α – motoneurony 

homonymního svalu a jeho synergistů. Prostřednictvím excitačního motoneuronu se 

napojuje na α – motoneurony příslušných antagonistů  - uplatňuje se mechanismus 

reciproční inervace.  

     Aferentní signál je kromě příslušného míšního segmentu vysílán také do vyšších 

etáţí  CNS – prostřednictvím drah zadních míšních provazců a lemniscus medialis do 

somatosenzorické oblasti kortexu a prostřednictvím tractus spinocerebellaris a tractus 

cuneocerebellaris do mozečku. Předpokládá se, ţe signál ze svalových vřetének aktivuje 

prostřednictvím asociačních korových spojů neurony tractus corticospinalis a jeho 

prostřednictvím jsou excitovány α – motoneurony téhoţ svalu, ze kterého vzešel podnět. 

Jde o tzv. transkortikální myotatický reflex (Králíček, 2002).   

 

 

Obrázek 4: Schéma míšního nervu  

(převzato z http://academic.kellogg.edu/herbrandsonc/bio201_mckinley/Nervous%20System.htm>) 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3.2 Myotatický reflex 

 

    Monosynaptické reflexy probíhají typicky jako tzv. myotatický (napínací) reflex. 

Jedná se o nejjednodušší reflexní oblouk lidského těla. Je tvořen pouze dvěma neurony, 

mezi kterými je pouze jedna synapse, proto je označován jako monosynaptický. Začíná 

ve svalovém vřeténku a dostává se zadním míšním kořenem do šedé hmoty 

k synaptickému převodu na α-motoneuron. Axon α-motoneuronu jde předním kořenem 

a periferním nervem do svalu na motorickou ploténku příčně pruhovaného svalového 

vlákna. Jestliţe je tento kosterní sval pasivně protaţen, stáhne se. Tato odpověď je 

označována jako myotatický (šlachookosticový, napínací) reflex (Čihák, 2002; 

Králíček, 2002).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 



1.4 Periferní nervy 

 

     Nervová vlákna vedoucí informace z CNS k jednotlivým orgánům nebo naopak od 

receptorů do CNS se po svém odstupu spojují do provazců vláken – periferních nervů. 

U míchy je utváření těchto nervů pravidelné – hovoříme o míšních nervech. U mozku 

hovoříme o hlavových nervech (Blaţek, 2006). 

 

1.4.1 Míšní nervy  

          Z předních rohů míšních odstupují od neuronů axonová vlákna, která pak 

vystupují z na míše mezi předním a postranním sloupcem. Tato vlákna jsou eferentní a 

vytvářejí tzv. přední kořeny míšních nervů. Svazek těchto kořenů z jednoho míšního 

segmentu se podílí na utváření jednoho míšního nervu. Míšní nerv je spoluvytvářen i 

zadními míšními kořeny, které mají počátek v zadních prohlubních před zadními 

sloupci. Na rozdíl od předních kořenů se na zadních kořenech vyskytuje shluk 

pseudounipolárních buněk, které tvoří nervovou míšní uzlinu – ganglion spinale, ke 

které jde vlákno receptorů v kůţi a proprioreceptorů ze tkání pohybového aparátu. 

Vegetativní vlákna (aferentní i eferentní) odstupují záhy od míšních nervů (Blaţek, 

2006).  

     Člověk má 31 párů míšních nervů. Po spojení zadních (senzitivních) a předních 

(motorických) kořenů vystupují z páteřního kanálu ve foramina intervertebralia. 

Dostředivá senzitivní vlákna začínají na periferii organismu svými zakončeními – 

extero-, intero- a proprioreceptory. Odstředivá motorická vlákna začínají 

v motoneuronech předních rohů míšních.   

Po výstupu z formane intervertebrale se kaţdý míšní nerv ihned dělí na: 

 r. anterior (ventralis) – nejsilnější větev s motorickými, senzitivními i 

autonomními (symppatickými) vlákny, rr.anteriores jdu jako typické 

periferní nervy pouze z 12 párů hrudních nervů. V krční, bederní, kříţové 

i kostrční oblasti se vzájemně propojují a tvoří pleteně - plexy. 

 r. posterior (dorzalis) -  je slabší, také obsahuje motorická, seznitivní a 



sympatická vlákna. Proráţí na zadní část těla a inervuje hluboké zádové 

svaly a kůţi podél páteře. Netvoří pleteně. 

 r. meningeus – zpětná větev, obsahující senzitivní a sympatická vlákna. 

Senzitivně inervuje tvrdou plenu míšní, periost obratlů, meziobratlové 

ploténky a vazy kolem páteře. Sympaticky inervuje cévy míchy tvrdé 

pleny míšní. 

 r. communicans albus – obsahuje myelinizovaná vlákna visceromotorických 

neuronů z postranních rohů míšních (C8-L3). Vstupují jako pregangliová 

vlákna do truncus sympathicus.  

 r. communicans griseus – vede z ganglia truncus sympathicus nemyelinizovaná 

postgangliová vlákna přepojená z r. commmunicans albus. Tato vlákna 

jsou rozvedena do míšních segmentů C1-S5. Přidávají se k vlastnímu 

perifernímu nervu a inervují potní ţlázy, cévy a hladkou svalovinu v kůţi 

(Čihák, 2002). 

 

1.4.2 Plexus 

      Rami anteriores  míšních nervů krční, bederní a kříţové oblasti se vzájemně 

propojují a tvoří plexus – pleteně. Z pletení teprve vystupují vlastní periferní nervy 

jdoucí do periferie. Rami anteriores  nervů C1-C4 se propojují v plexus cervicalis,        

C4-Th1 v plexus brachialis, Th12-L4 v plexus lumbalis a L4-S5 a Co v plexus sacralis 

(Čihák, 2002). 

      

1.4.2.1 Plexus lumbosacralis 

     Míšní nervy lumbální a sakrální oblasti spolu s vlákny ze segmentu Th12 vytvářejí 

sloţitou pleteň, rozlišitelnou na dvě části - plexus lumbalis a plexus sacralis (Blaţek, 

2006). 

 



    Plexus lumbalis je uloţen v m. psoas major při páteři a vzniká propojením silných 

předních větví spinálních nervů L1–L3, do něhoţ se přidává slabá spojka ze 

segmentu Th12 a silná spojka ze segmentu L4. Z pleteně vystupují rr. musculares, n. 

iliohypogastricus, n. ilioinquinalis, n. genitofemoralis, n. cutaneus femoralis lateralis, n. 

femoralis a n. obturarorius (Čihák, 2002).  

 

     Plexus sacralis je největší nervová pleteň v těle, vytvořená po stranách kosti kříţové. 

Vzniká spojením předních větví sakrálních nervů, které vystupují ve foramina sacralia 

anteriora. K této pleteni se shora připojují i vlákna předních větví lumbálních nervů L4 a  

L5 a spojují se v truncus lumbosacralis. V nervech S2- S4 jsou obsaţena také 

parasympatická vlákna. Z pleteně vystupují n. glutaeus superior, n. glutaeus inferior, n. 

cutaneus femoris posterior a n. ischiadicus. Nervus ischiadicus pokračuje ve svých dvou 

hlavních větvích – n. tibialis a n. peroneus communis (Čihák, 2002). 

 

 

Obrázek 5: Plexus lumbosacralis 

 



1.4.2.2 Nervus tibialis 

 

     Tento nerv pokračuje z n. ischiadicus v ose fossa poplitea v doprovodu vena a arteria 

poplitea (na bérci pak v. a a. tibialis posterior). Ve fossa poplitea je nerv umístěn 

z celého nervově–cévního svazku nejvíce povrchově a laterálně, vena hlouběji a 

mediálněji a arteria nejhlouběji a nejmediálněji.  Dále n. tibialis sestupuje mezi hlavami 

mm. gastrocnemii, podbíhá arcus tendineus musculi solei a spolu s a. et v. tibialis 

posterior jde pod m. triceps surae a sestupuje po povrchu hlubokých svalů zadní strany 

bérceza vnitřní kotník do canallis malleolaris, kde ho kryje retinaculum flexorum a 

vstupuje do planty. V canallis malleolaris (někdy ještě na bérci) se n. tibialis dělí  na 

dvě větve – n. plantaris medialis a n. plantaris lateralis.  

 

Větve n. tibialis jsou: 

 rr. musculares – svalové větve pro m. triceps surae, m. plantaris,                    

m. popliteus, m. flexor digitorum longus, m. tibialis posterior a           

m. flexor hallucis longus 

 n. interosseus cruris – senzitivní  nerv – inervuje membrana interossea cruris, 

periost obou bércových kostí a hlezenní kloub  

 n. cutaneus surae medialis – senzitivní nerv – sestupuje subfasciálně středem 

lýtka (zevně podél v. saphena parva), spojuje se s  r. communicans 

fibularis a vzniká n. suralis 

 n. suralis – senzitivní nerv - inervuje pruh kůţe jdoucí od středu fossa poplitea  

po  lýtku distálně do oblasti zevního kotníku a zevního okraje nohy 

 rr. calcanei mediales – senzitivní větve pro mediální stranu paty 

 

V canalis malleolaris se n. tibialis dělí na: 

 n. plantaris medialis -  silnější z obou koncových větví, vysílá senzitivní větve 

pro inervaci plantární plochy mediálních 3 a půl prstů a svalové 

větve pro m. flexor digitorum brevis, m. abductor hallucis,                               

m. flexor hallucis brevis a mm. lumbricales I. a II. 



 n. plantaris lateralis – vysílá svalové větve pro m. quadratus plantae a pak se 

dělí na r. superficialis a r. profundus. R. superficialis vysílá motorické  

větve pro m. abductor digiti minimi, r. profundus motoricky                                   

inervuje m. flexor digiti minimi brevis a m. opponens digiti                                   

minimi, mm. lumbricales III. a IV., mm. interossei, m. abductor                                   

hallucis a laterální část m. flexor hallucis brevis (Čihák, 2002). 

 

 

Obrázek 6: M. soleus 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 Kineziologické podklady 

 

2.1 Articulatio talocruralis 

      

     Articulatio talocruralis se přímo účastní vyšetření H-reflexu. Elektrickou stimulací   

n. tibialis se aktivují svaly provádějící plantární flexi hlezenního kloubu, která se 

odehrává převáţně v tomto kloubu.  

     Jedná se o sloţený kloub, v němţ se stýkají distální části tibie a fibuly s talem. 

Tvarem jde o kladkový kloub. Hlavici kloubu tvoří trochlea tali s kloubními povrchy na 

proximální ploše i na obou bočních plochách. Jamkou je vidlice vytvořená tibií s 

vnitřním kotníkem a připojeným zevním kotníkem, který zasahuje distálněji (Čihák, 

2001). 

     Kloubní pouzdro se upíná po okrajích kloubních ploch, vnější plochy kotníků jsou 

mimo kloub. Vpředu a vzadu je pouzdro slabé a volné, aby stačilo pohybům v kloubu. 

Ligamenta collateralia (mediale a laterale) pouzdro zesilují a zajišťují správné vedení 

pohybu v kloubu (Čihák, 2001).  

     Pohyby v tomto kloubu se dějí ve smyslu plantární a dorzální flexe  kolem příčné 

kladky. Základní postavení odpovídá postavení kloubu při stoji. Z něho jsou moţné 

pohyby 30-40° do plantární flexe a 20-25° do dorzální flexe. Celkový rozsah pohybu je 

tedy 50-60°.  Při plantární flexi dochází zároveň k inverzi nohy a pohyb končí napětím 

kloubních vazů a opřením talu o tibii. Při dorzální flexi dochází zároveň i k everzi nohy 

a pohybbrzdí a ukončuje vidlice bércových kostí a do ní pevně vklíněná trochlea tali 

(Čihák, 2001; Dylevský a kol., 2001). 

     Plantární flexi v art. talocruralis provádí zejména m. triceps surae. Mezi pomocné 

svaly patří m. tibialis posterior, m. flexor digitorum, m. flexor hallucis longus a m. 

peroneus longus et brevis. Neutralizační svaly tvoří všechny bércové svaly,  které ruší 

supinační a pronační výchylky kloubu (Dylevský, 2001). 



     Dorzální flexi prování m. tibialis anterior. Pomocnými svaly jsou m. tibialis 

posterior, m. flexor hallucis longus, mm. peronei a m. flexor dogitorum longus 

(Dylevský, 2001). 

       

2.2 Musculus triceps surae 

 

     Musculus triceps surae má tři hlavní sloţky – povrchové m. gastrocnemius medialis 

et lateralis a hluboko uloţený m. soleus. Celý sval se upíná Achillovou šlachou na tuber 

calcanei. Mezi šlachou a tuber calcanei je vloţena bursa tendinis calcanei a v podkoţí 

na tuber calcanei je bursa subcutanea calcanea.  

     Sval je inervován z n. tibialis – kořenová inervace L5-S3 (Čihák, 2001).  

     Hlavní funkcí m. triceps surae je odvíjení nohy a propulze síly při chůzi. Mediální 

část m. gastrocnemius provádí plantární flexi se supinací nohy a jeho laterální část 

kromě plantární flexe také pronaci nohy. M. gastrocnemius se účastní také pomocné 

flexe kolenního kloubu. M. triceps surae zdvihá tělo při chůzi, brání přepadnutí těla 

dopředu a udrţuje správnou pozici bérce vůči noze. (Tichý, 2008).  

 

2.2.1 Musculus soleus 

      

     Musculus soleus je široký sval, překrytý m. gastrocnemius. Má dva začátky, které 

jsou vzájemně spojeny šlašitým obloukem – na hlavici fibuly a na linea musculi solei 

tibie. Upíná se Achilovou šlachou na dolní konec zadní části tuber calcanei (Čihák, 

2001).  

     Inervaci m. soleus zajišťuje n. tibialis a cévní zásobení zejména a. poplitea. 

     Jak je uvedeno výše, m soleus spojuje tibii a fibulu s tuber calcanei a provádí 

plantární flexi. Je to jednokloubový sval, který ve stoji kompenzuje v klidu mírný sklon 

tibie a při chůzi je jeho funkcí odvíjet plosku. V sedě má podobnou funkci jako           

m. iliopsoas, protoţe při jeho aktivaci dochází ke zvednutí paty a současně flexi 



kolenního i kyčelního kloubu . V rámci m. triceps surae je spíše statickou sloţkou  

celého svalu (Dylevský, 2002; Véle, 2006).  

     Ve stoji jsou oba mm. gastrocnemii v klidu, ale m. soleus vykazuje stále určitou 

základní posturální aktivitu, takţe je zatěţován i tonicky proti fyzické zátěţi             

mm. gastrocnemii. Sval má značnou tendenci ke zkracování pro jeho stálou posturální 

zátěţ, který musí vyvaţovat sklon tibie (Véle, 2006).  

      

 

 

 

      

 

 

      



3 Radikulopatie 

 

     Mechanický tlak na míšní nervy způsobují příznaky léze míšních kořenů. Příčiny 

mohou být rozmanité, nejčastěji se však jedná o výhřez disku nebo jeho části, stenózu 

páteřního kanálu nebo fasetový syndrom (Seidl a Obenberger, 2004).  

     Postiţení míšních kořenů se odehrává nejčastěji v bederní nebo krční oblasti. V této 

práci se budu zabývat bederní oblastí, zejména segmentem L5-S1, který odpovídá 

vyšetření H-reflexu stimulací n. tibialis na dolní končetině. 

 

3.1 Etiologie  

     Disk je sloţen z rosolového jádra nucleus pulposus, které je lemováno vazivovým 

anulus fibrosus. Aby mohlo dojít k vyhřeznutí disku, musí nejprve dojít k jakémusí 

oslabení jeho struktury. Toto oslabení se vzniká na základě degenerace disku, ke které 

dochází  obvykle vlivem chronického přetěţování. Postupně dochází ke sníţení obsahu 

vody, vazivovým změnám, sníţením výšky a obsahu vzduchu v disku (Seidl a 

Obenberger, 2004; Gillard, 2005).  

     Celkovému zvětšení obvodu disku se říká bulging. Pokud nucleus pulposus vytvoří 

herniaci do anulus fibrosus, ale nepropaguje se mimo disk, hovoříme o protruzi. Pokud 

nucleus pulposus opustí anulus fibrosus, ale kontinuita disku je zachována, jde o 

herniaci. Při oddělení části disku hovoříme o volném sekvestru (Seidl a Obenberger, 

2004). 

     Bulging anulus pulposus je patologický, pokud je následkem degenerativních změn 

disku. Výška disku je sníţena minimálně o třetinu a ve většině případů je narušena 

struktura annulus fibrosus. Můţe se jednat o asymptomatický stav, kdy bulging 

nezasahuje n. sinuvertebralis (viz. obr. č 7 – figure 4) nebo bolestivý stav, kdy je nerv 

zasaţen (viz. obr. č. 7 – figure 2). Můţe být zasaţen i nervový kořen aniţ by se jednalo 

o jeho kompresi (viz. obr. č.7 – figure 6). Jde o tzv. chemickou radikulitidu, kdy se 

předpokládá, ţe nervový kořen poškozují biochemické látky unikající z poškozeného 

anulus pulposus. (Postacchini, 1999; Gillard, 2005). 



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 7: Bulging (převzato z www.chirogeek.com) 

 

 

     Herniace  disku je klasifikována do tří typů, dle stavu lig. longitudinale posterius, 

které kryje zadní část disku. Většinou jde o posteriorní nebo laterální herniace disku. 

Rozlišujeme protruze disku (subligamentové herniace), extruze disku (transligamentové 

gerniace) a sekvestrové herniace (volný fragment) (Postacchini, 1999; Gillard, 2005 ).   

 Protruze disku je nejtypičtější forma herniace disku. Ligamentum 

longitudinale posterius je stále intaktní. Nucleus pulposus prokazuje různě 

těţká poškození. Patogenetické mechanismy souvisí s přítomností prasklin 

v annulus fibrosus, které se rozšiřují na okrajové lamely nebo s radiálními 

prasklinami v blízkosti povrchu disku. Pacient můţe pociťovat bolesti 

v oblasti páteře a radikulární příznaky, pramenící z iritace n. sinuvertebralis 

(Postacchini, 1999; Gillard, 2005 ).   

 



 

 

 

 

 

 

  

Obrázek 8: Protruze disku (převzato z www.chirogeek.com) 

 

 Extruze disku je stav, kdy vyhřezlá tkáň částečně nebo celkově proniká 

okrajovými lamelami disku a narušuje lig. longitudinale posterius. Narušení 

ligamenta  umoţňuje vycestování anulus fibrosus do ventrálního epidurálního 

prostoru. Je postiţen nervový kořen, dochází k místnímu zánětu a 

zablokování venózní cirkulace. Zajímavý je fakt, ţe velká část těchto extruzí 

můţe být tělem reabsorbována, coţ se však nemusí nutně kladně projevit v 

symtomatologii  (Postacchini, 1999; Gillard, 2005 ).   

 

 

 

 

 

 

Obrázek 9: Protruze disku (převzato z www.chirogeek.com) 

 

 

 Sekvestrová herniace disku je stav, kdy se oddělí fragment od hlavní části 

vyhřezlého disku. Můţe být velice bolestivá a centrálně lokalizovaný 



sekvestr můţe způsobit syndrom cauda equina (Postacchini, 1999; Gillard, 

2005 ).   

 

 

 

 

 

 

 

               Obrázek 10: Sekvestrová herniace (převzato z chirogeek.com) 

 

 

     Nejčastěji dochází k výhřezu disku v segmentu L4-L5 a L5-S1 a přibliţně v 80-90%.   

     Z hlediska topiky lze rozdělit výhřez na mediální, paramediální, laterální, 

foraminální a extraforaminální (Seidl a Obenberger, 2004).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2 Klinická symptomatologie 

     Často po provokujícím mechanismu (nadměrná zátěţ, zvednutí břemene) se objeví 

bolest v oblasti páteře – nejčastěji bederní, která se šíří v příslušném dermatomu, 

odpovídajícímu inervaci určitého míšního kořene. Příznaky lze rozdělit na iritační 

(parestezie v daném dermatomu) a zánikové (hypestezie v daném dermatomu, sníţení 

reflexů, paréza odpovídajících svalů) (Seidl a Obenberger, 2004). 

     Změny citlivosti odpovídají ve většině případů dermatomu, zásobovanému daným 

nervovým kořenem.  V některých případech se mohou vyskytnout anomálie v podobě 

spoluzásobení sousedním nervovým kořenem (Postacchini, 1999). 

     Bolest dolní části zad můţe vystřelovat na jednu nebo méně častěji na obě strany  

v průběhu celého dermatomu nebo můţe být pociťována pouze v určité oblasti. Např. 

bolest v lýtku při kompresi kořenu S1. Můţe se objevit i bolest částečně zasahující více 

dermatomů. Důvodem bývají anomálie v anatomickém uspořádání nervových struktur. 

Akutní silná bolest můţe být doprovázena posturální skoliózou a je závislá na změně 

polohy nebo tlaku v dutině břišní (např. zakašlání, kýchnutí). Chronická bolest je střední 

intenzity a kontinuálního charakteru. Bolest můţe být popisována také jako pálení nebo 

křeč (Postacchini, 1999).    

     Motorický deficit: Oslabení svalů se většinou odehrává na dolní končetině. Většina 

svalů je zásobena dvěma nebo více nervovými kořeny. Pro kaţdý sval ale existuje jeden 

funkčně dominantnější nervový kořen. Stupeň převahy jednoho nervového kořene nad 

druhým v inervaci konkrétního svalu je vysoce individuální. Od toho se odvíjí také 

stupeň postiţení svalu při kořenové kompresi (Postacchini, 1999).  

     Šlachookosticové reflexy jsou monosynaptické reflexy.  Na vzniku reflexu se můţe 

podílet více nervových kořenů, stejně jako je to u zásobení odpovídajícího svalu.  

 

3.2.1 Kořenové syndromy L5 a S1      

     Ačkoliv se v bederní oblasti nachází velké mnoţství nervových kořenů, které by 

potenciálně mohly být uskřinuty, přibliţně 76,1% ze všech lumbálních radikulopatií se 

týká nervových kořenů L5 a S1 (Lee-Robinson a kol., 2010).   

Kořenový syndrom L5 



    Při herniaci disku L4-L5  obvykle postiţen kořen L5, při herniaci disku L5-S1 bývá 

postiţen kořen S1 (Seidl a Obenberger, 2004). Bolest se šíří po zevní straně stehna a 

bérce aţ na dorzum nohy a palce. Ve stejné lokalizaci bývá porucha čití. Hlavním 

projevem poruchy motorické inervace (m. extenzor hallucis longus) je oslabení  extenze 

palce nohy. To se projeví při chůzi zakopáváním (Hrabálek, 2010). 

Kořenový syndrom S1 

     Bolest vystřeluje po zadní straně hýţdě, stehna a lýtka aţ k fibulárnímu okraji planty 

a malíku. Senzitivní porucha bývá ve stejné lokalizaci. Častá je porucha reflexu 

Achillovy šlachy. Porucha motorické inervace (m. triceps surae a mm. pernei) se 

projevuje oslabením plantární flexe hlezenního kloubu a omezením pronace nohy 

(Hrabálek, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3 Moţnosti diagnostiky  

 

     Diagnostika radikulopatií začíná vţdy odběrem anamnézy. Opírá se o charakter 

subjektivních obtíţí a charakter objektivního nálezu fyzikálního vyšetření. 

Neuromuskulární vyšetření zahrnující mimo jiné vyšetření svalové síly, reflexů a čití 

symptomatické i asymptomatické končetiny, je základem pro další vyšetření. 

Následnými vyšetřeními mohou být vyšetření pomocí zobrazovacích metod a 

elektrodiagnostická vyšetření (Dillingham, 2002). 

 

3.3.1 Zobrazovací metody 

     Mezi zobrazovací metody patří rentgenové vyšetření (RTG), počítačová tomografie 

(CT) a magnetická rezonance (MRI). V současné době se v diagnostice radikulopatií 

pouţívá nejvíce magnetická rezonance, která z velké části zastoupila CT (Nardin a kol., 

1999). 

 

3.3.1.1 Magnetická rezonance 

     Vyšetření magnetickou rezonancí poskytuje přesné informace o anatomických a 

strukturálních detailech nervových kořenů a okolních tkání. Výhodou tohoto vyšetření 

je vysoká senzitivita a přesná lokalizace výhřezu disku. Velkým limitem je však  nízká 

specificita (pravděpodobně přibliţně 50%) a poměrně vysoké procento falešně 

pozitivních výsledků (Robinson, 1999; Nardin a kol., 1999). Jensen a kolegové (1994) 

ve své studii uvádějí, ţe z 98 asymptomatických pacientů  byl diagnostikován pomocí 

MRI u  52% bulging, u 27% protruze a u 1% extruze disku.      

 

3.3.2 Elektrodiagnostická vyšetření 

     Synchronní záškub motorických jednotek ve svalu lze snímat koţní nebo jehlovou 

elektrodou. Tento elektrický signál se nazývá evokovaný akční potenciál. Koţní 

snímání integruje větší mnoţství příspěvků z jednotlivých kontrahujících se 

motorických jednotek a pouţívá se pro kondukční studie vedení motorickým a 



senzorickým nervem. Jehlová elektroda snímá elektrickou aktivitu velmi malého počtu 

svalových vláken (Svatoš, 1998). 

     Americká asociace elektrodiagnostické medicíny (The American Association of 

Electrodiagnostic Medicine) doporučuje pro optimální vyšetření pacienta 

s předpokládaným výhřezem disku vyšetření dostatečného mnoţství svalů pomocí 

jehlové elektromyografie a minimálně jednu kondukční studii pro vedení motorickým i 

senzorickým  nervem (Dillingham, 2002). 

 

3.3.2.1 Jehlová elektromyografie (elektromyogram) 

     Předpokladem kontrakční schopnosti svalu je vznik a šíření depolarizace po 

membráně svalových vláken. Tuto elektrickou změnu můţeme registrovat elektrodou 

zavedenou přímo do svalu. K tomu pouţíváme koncentrické jehlové elektrody, jejichţ 

vnitřkem prochází vodič, který je izolovaný od vnějšího pláště elektrody. Na hrotu 

elektrody tento vodič představuje aktivní elektrodu a plášť jehly představuje referenční 

elektrodu (Keller, 1999).  

      Jehlová elektromyografie snímá elektrickou aktivitu malého počtu svalových vláken 

v přibliţné sférické vzdálenosti 0,5 mm v okolí hrotu jehly. Měří charakteristiky 

akčních potenciálů souboru svalových vláken zásobených jedním nervovým vláknem - 

tedy motorických jednotek (Hoch, 2010; Keller, 1999; Svatoš, 1998).    

      Je prováděna zanořením tenké sterilní jehly přímo do svalu. Změnou polohy jehly 

ve svalu  (z jednoho nebo více vpichů) je vyhledána optimální pozice pro vyšetření 

akčních potenciálů motorických jednotek. Kaţdé svalové vlákno, které se kontrahuje, 

produkuje akční potenciál. Hodnotíme spontánní elektrickou aktivitu svalových vláken 

při relaxaci svalu (fyziologicky není registrovatelná, s výjimkou ploténkové zóny) i 

nábor motorických jednotek při volní kontrakci svalu (Kadaňka a kol., 1994; Hoch, 

2010). V klidu hodnotíme inzerční aktivitu (reakce na mechanické podráţdění 

svalových vláken jehlou) a spontánní aktivitu. Při volní kontrakci hodnotíme amplitudu 

odpovědi, počet fází, trvání, stabilitu akčních potenciálů motorické jednotky, jejich 

počet, nábor (Mičánková Adamová, 2007). Poraněním motorických axonů a 

poškozením normálních vztahů mezi nervem a svalem, můţe vzniknout abnormální 

spontánní aktivita, díky výsledné nestabilitě ve svalových vláknech. Nejčastější z těchto 

změn je vznik fibrilací a pozitivních ostrých vln (Fisher, 2002). Při vyšetření volní 



kontrakce u  radikulopatií nacházíme vyšší amplitudy, polyfázii a nestabilitu (u 

chronické radikulopatie naopak stabilitu) (Mičánková Adamová, 2007).   

      Jehlová EMG je povaţována za nejuţitečnější metodu prokazování přítomnosti 

radikulopatie. Její velkou výhodou je včasný záchyt radikulopatie jiţ jeden týden po 

jejím vzniku (Mičánková Adamová, 2007). Radikulopatie je povaţována za 

prokázanou, pokud EMG hodnoty pro svaly inervované z okolních nervových kořenů 

jsou vyhodnoceny jako fyziologické, ale jsou přítomny EMG abnormality ve dvou nebo 

více svalech inervovaných z různých periferních nervů téhoţ nervového kořene 

(Dillingham, 2002). Vyšetření lze provádět ve svalech paravertebrálních, ve svalech 

proximálních i distálních (Mičánková Adamová, 2007).   

     Vyšetření jehlovou EMG odhalí přítomnost patologie v úrovni nervového kořene, ale 

narozdíl od MRI neposkytuje informace o přesné anatomické podobě patologie 

v míšním kanálu (Robinson, 2010). Limitací jehlové EMG je fakt, ţe se vyšetření týká 

pouze motorických vláken (Fisher, 2002). Přítomnost abnormální spontánní aktivity je 

časově omezena – u lumbosakrálních radikulopatií mizí po 12-18 měsících od vzniku 

patologie. Nález spontánní aktivity u radikulopatie navíc můţe být diskrétní (inervace 

svalu z více nervových kořenů) a můţe se vyskytovat pouze v určitých okrscích svalu. 

Nevýhodou vyšetření je také jeho bolestivost a často chybějící relaxace svalu během 

vyšetření (Mičánková Adamová, 2007).   

 

3.3.2.2 Kondukční studie 

     Kondukční studie, neboli studie nervového vedení, jsou povaţovány za základní 

součást kaţdého EMG vyšetření. Provádí se pouţitím povrchových elektrod – 

stimulační a snímací. Hodnotí rychlost vedení akčního potenciálu ve stimulovaném 

nervu a velikost elektrické odpovědi na tuto stimulaci v příslušném svalu nebo na jiném 

místě téhoţ nervu (Svatoš, 1998; Hoch, 2010).  

     Můţeme měřit rychlost vedení jak motorickým, tak senzitivním nervem. Motorické 

kondukční studie v případě léze předního motorického kořene odhalují sníţené 

amplitudy sumačního akčního svalového potenciálu (CMAP). U radikulopatie L5-S1  se 

jedná o sníţení amplitudy CMAP n. peroneus a n. tibialis. Pokud je postiţen pouze 

jeden nervový kořen, pak je sníţení amplitudy CMAP málo zřetelné. Výrazný pokles 



nacházíme aţ při postiţení většího počtu kořenů. Parametry odráţející rychlost vedení 

motorickými vláky jsou obvykle v mezích normy (Mičánková Adamová, 2007).   

     Senzitivní kondukční studie jsou u radikulopatií většinou v normě, jelikoţ postiţení 

kořene je většinou lokalizováno před (proximálně) senzitivním gangliem. Abnormální 

senzitivní neurogram nacházíme u laterálních kořenových lézí – např. foraminální 

hernie (Mičánková Adamová, 2007).   

     Standardní kondukční studie vedení motorickým a senzitivním nervem přímo 

neidentifikují radikulopatii, ale jsou důleţité pro diferenciální diagnostiku jiných 

onemocnění - např. mononeuropatie, polyneuropatie, a plexopatie (Dillingham, 2002).  

3.3.2.3 F vlna 

     Při stimulaci periferního nervu dochází kromě šíření vzruchu odstředivě, i k šíření 

vzruchu dostředivě směrem k motoneuronu. V axonu se šíří vzruch podle pravidla „vše 

nebo nic“ a kdyţ dorazí na membránu těla motoneuronu, tak se po ní šíří pomaleji a 

s dekrementem. Někdy se tato vlna depolarizace dostane zpět do oblasti iniciálního 

segmentu jiţ po proběhlé refrakterní fázi. Dojde ke vzniku nového akčního potenciálu, 

který se opět šíří periferním směrem do svalu a aktivuje příslušnou motorickou 

jednotku. Zaznamenáváme variabilní odpověď s proměnlivou latencí – F vlnu (Keller, 

1999). 

     F vlna je pozdní odpověď, kterou je moţno vyvolat fyziologicky supramaximálními 

stimuly kdekoliv v průběhu nervového kmene ve většině nervů, které obsahují 

motorická vlákna. Hodnotí se latence F vlny, která následuje přímou motorickou 

odpověď a pohybuje na dolních končetinách mezi 45-60 ms. Tvar a amplituda  

jednotlivých F vln je variabilní a její hodnota nepřesahuje 5% maximální amplitudy   

M-vlny (Kadaňka a kol., 1994). Na dolní končetině lze vyšetřit F vlna na n. tibialis a    

n. peroneus (Keller, 1999).  

     Nejcitlivějším veličinou u všech neuropatií je minimální latence F vlny, tedy 

nejkratší naměřená latence F vlny. Rozdíl mezi minimální a maximální latencí se 

nazývá chronodisperze latence F vlny. Odráţí rozsah rychlostí vedení v motorickém 

axonu v sérii F vln  (Fisher, 2002; Keller, 1999). 

     F vlny jsou proměnlivé a nemusí se nutně objevit po kaţdém stimulu. Z toho důvodu 

je potřeba zaznamenat celou sérii odpovědí. Latence F vlny klesá s přibývajícím věkem 



pacienta a čím blíţe míše je místo snímání. U radikulopatií je vyšší senzitivita 

chronodisperzie neţ minimální latence F vlny (Kadaňka, 2009; Fisher, 2002).  

     Z důvodu inervace svalu větším mnoţstvím nervových kořenů můţe být latence F 

vlny u pacienta s radikulopatií v normě. F vlny jsou častěji abnormální u pacientů 

s polyneuropatií neţ u pacientů s radikulopatií nebo fokální mononeuropatií. Abnormita 

F vlny jako taková nemá u radikulopatie specifický význam. Jakékoliv jiné poranění 

proximálního nervu můţe F vlnu ovlivňovat (Kadaňka, 2009; Fisher, 2002).  

3.3.2.4 H-reflex 

      H-reflex u radikulopatií je předmětem této práce, je mu proto věnována celá 

samostatná kapitola.  

     Při vyšetření H-reflexu se testuje motorické i senzitivní vedení. Spolehlivě se 

vyšetřuje především z m. soleus. Abnormita H-reflexu  je přítomna od počátku 

radikulopatie. Můţe být senzitivnější neţ jehlová EMG. Je velmi citlivým parametrem 

k diagnostice polyneuropatií a radikulopatie S1. H-reflex m. soleus je proto velmi 

přínosný v diagnostice radikulopatie S1.  (Kadaňka, 2009; Mičánková Adamová, 2007).  

     Ohledně H-reflexu u radikulopatií je doporučovaným kriteriem hodnocení jeho 

latence (stranové rozdíly, prodlouţení latence), absence H-reflexu na postiţené straně a 

změny amplitudy H-reflexu na postiţené straně. Další kriteria (hodnota prahu vyvolání 

evokovaného potenciálu, změny tvaru a počtu fázi akčního potenciálu H-reflexu) 

mohou být klamná (Alrowayeh, 2011). 

    Prodlouţení latence H-reflexu a mezistranové rozdíly u pacientů s radikulopatií 

zřejmě odráţí demyelinizaci s výrazným poškozením u axonů s velkým průměrem. 

Naproti tomu sníţení amplitudy H-reflexu u postiţené strany pravděpodobně odráţí 

kondukční blok bez nutnosti přítomnosti rozsáhlé demyelinizace. Kondukční blok 

sniţuje nábor spinálních motoneuronů, zejména těchto neuronů s rychlým vedením. 

Demyelinizace a kondukční blok mohou vzniknout současně a u různých stupňů 

radikulopatie. V akutní fázi radikulopatie bývají změny latence příliš malé na to, aby 

byly detekovány. Zejména pokud zatím nedošlo k dostatečnému stupni demyelinizace. 

Oproti tomu změny amplitudy H-reflexu mohou reflektovat i minimální strukturální a 

funkční změny související s rozvojem útlaku nervového kořene. Proto můţe hodnocení 

změny amplitudy H-reflexu  oproti hodnocení změny latence H-reflexu u radikulopatií  

mít větší vypovídající hodnotu u pacientů v časné fázi radikulopatie. Změny 



latence    H-reflexu jsou spojeny spíše s chronickou nebo závaţnější formou 

radikulopatie (Alrowayeh, 2011).        

 

3.3.2.5 Evokované potenciály 

     Evokované potenciály (EP) jsou odpověď nervové soustavy na určitou stimulaci. 

Mohou být vyvolány podněty zrakovými (VEP), sluchovými (BAEP), motorickými 

(MEP) a senzitivními (SEP). Mohou slouţit k objektivizaci klinického nálezu, detekci 

subklinického postiţení a monitoraci funkčního stavu v časovém odstupu.  

Zaznamenávají se latence a amplitudy evokovaných odpovědí. U hodnocení MEP DKK 

probíhá stimulace magnetickou kličkou transkutánně v oblasti nervových kořenů 

bederní páteře a mozkové kůry a odpověď je snímána ze svalu.U hodnocení SEP DKK 

stimulujeme periferní nervy a odpovědi snímáme na páteři a na skalpu – 

somatosenzitivní nervy vedou dostředivě. U hodnocení SEP n.tibialis u radikulopatií je 

velkým limitem skutečnost, ţe n. tibialis posterior obsahuje vlákna z více kořenových 

etáţí (L4-S2), takţe i při úplném přerušení jednoho nervového kořene a zachování 

ostatních, získáme odpověď neodlišitelnou od normálního stavu (Rýznarová, 2005).     

     Pouţití těchto metod pro diagnostiku radikulopatie zkoumali Aminoff a kolegové 

(1985) a následně Dumitru a kolegové (1996). Obě studie ukázaly, ţe dermatomální 

somatosenzorické evokované potenciály (DSEPs) a segmentální SEPs jsou 

v diagnostice unilaterální nebo unilevelové radikulopatie neprůkazné.   

     Tabaraud a kolegové (1989) ve své studii prokázali signifikantní prodlouţení METs 

u pacientů s radikulopatií L5 a S1  a označili tuto metodu za pouţitelnou jako vhodné 

doplňkové vyšetření u radikulopatií. 

      

 

 

 

 

 



3.4 Terapie  

3.4.1 Konzervativní terapie 

      Pokud nedochází k váţnějším neurologickým příznakům, konzervativní terapie je 

metodou první volby. Některé výhřezy se mohou během několika měsíců spontánně 

upravit díky reabsorpci. Ke konzervativnímu způsobu léčby patří klid na lůţku, 

medikamentózní léčba, injekční terapie, některé druhy fyzikální terapie, manuální 

terapie (především trakce), akupunktura, cvičení (McKenzie metoda, Mézière metoda), 

Školy zad, ortézy apod. (Postacchini, 1999).  

3.4.2 Chirurgická terapie 

     K chirurgické léčbě je pacient indikován okamţitě, pokud se objeví akutní 

komplikace, např. syndrom Cauda equina, těţký motorický a senzorický deficit a 

zhoršování neurologických příznaků. V dalších případech většinou chirurgické léčbě 

předchází dlouhodobě neúspěšná konzervativní terapie. Z hlediska dlouhodobého efektu 

má chirurgická léčba srovnatelné výsledky jako léčba konzervativní  (Postacchini, 1999; 

Gillard, 2005). K operační terapii se dostává dle různých statistik 12-18 % pacientů 

s výhřezem ploténky. Přesto se kaţdoročně v České republice provede asi 4000 

operačních výkonů pro výhřez ploténky a ve světě jde o statisíce výkonů ročně. 

Chirurgická léčba spočívá v odstranění výhřezu ploténky a uvolnění kořenů od 

komprese (Náhlovský, 2006).  

     Operační výkony lze rozdělit dle invazivity. Nejméně invazivní jsou prosté 

diskektomie, kdy je výhřez odstraněn malým operačním přístupem. Více invazivním 

výkonem je dekomprese, většinou v kombinaci se stabilizací páteře, popř. výměnou 

meziobratolové ploténky za fúzní implantát. Při těţkém vícesegmentovém postiţení 

páteře můţe být vybočení páteře řešeno standardní zadní stabilizací (Šrámek, 2011).  

     Pro naši studii byli vybráni pacienti, u nichţ byl výhřez disku řešen diskektomií. 

3.4.3 Otevřená diskektomie a mikrodiskektomie 

     Konvenční metodou indikovanou pro pacienty s výhřezem meziobratlové ploténky je 

otevřená přímá diskektomie – zadní dekopresivní chirurgický výkon s otevřením 

páteřního kanálu a odstraněním výhřezu. Je moţné jej provést klasicky makroskopicky 

z částečné hemilaminektomie, nebo mikrochirurgicky s pouţitím mikroskopu a 

miniinvazivního přístupu. Řez je veden  ve střední linii a pro základní  otevřenou 



diskektomii je 6-8 cm dlouhý. Disk se odstraňuje méně často kompletně, častěji pak 

částečně (Postacchini, 1999; Náhlovský, 2006).     

 

3.4.3.1 Komplikace chirurgické léčby 

     Mezi komplikace chirurgické léčby výhřezu meziobratlové ploténky patří pooperační 

infekce, peroperační poškození nervových struktur, výraznější peroperační krvácení, 

vznik discitidy aţ spondylodiscitidy a výjimečně aţ raritně perforace velkých cév nebo 

střeva. Přetrvávající obtíţe po operaci výhřezu meziobratlové ploténky jsou označovány 

jako „failed back surgery syndrome“ (Náhlovský, 2006). 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 H-reflex  

 

     H-reflex poprvé popsal v roce 1918 jeden z průkopníků elektromyografie, Paul 

Hoffmann, v lýtkovém svalu člověka stimulací n.tibialis v popliteální jamce. V roce 

1973 popsal M. Hugon standardizovanou techniku vyšetření H-reflexu pro m. soleus.  

Jedná se o reflexní odpověď zprostředkovanou monosynaptickým obloukem, který je 

tvořen aferentními silně myelinizovanými senzitivními vlákny typu Ia a míšními α-

motoneurony. Axony senzitivních nervů vedoucí informaci ze svalových vřetének tvoří 

přímou synapsi s motorickými neurony, tedy bez připojení na interneuronech. H-reflex 

ze stimulace n. tibialis v podkolenní jamce je ve světě běţně pouţíván v kombinaci 

s EMG v diagnostice radikulopatie S1  (Jin a kol., 2010; Kaufmann a kol., 2001). 

 

     H-reflex je vybavitelný selektivní stimulací Ia vláken především n. tibialis nebo                

n. medianus - převáţně v oblasti m. soleus a m. flexor carpi radialis. Při mírné aktivaci 

cílového svalu izometrickou kontrakcí je moţné vybavit H-reflex i z dalších svalů. Bylo 

popsáno vyšetření H-reflexu ve více neţ 20 různých svalech na těle, ovšem 

nejspolehlivější je vyšetření právě m. soleus (n. tibialis) a m. flexor carpi radialis        

(n. medianus). Tato stimulace můţe být provedena pomocí pomalých (méně neţ 1 

impuls za sekundu), dlouhotrvajících (0,5-1ms) impulzů s postupně se zvyšující silou 

impulzu. Informace cestuje Ia vlákny, skrze ganglion zadního  kořenu míšního a je 

přenášena přes centrální synapsi do předního rohu míšního, který vyšle stimulus dolů 

podél axonu  α-motoneuronu ke svalu. Výsledkem je motorická odpověď, obvykle o 

amplitudě 0,5 -5 mV, která se objeví při nízké intenzitě stimulu. Vlna H-reflexu se 

objeví před přímou motorickou odpovědí (M-vlna) nebo malá M-vlna H-reflexu 

předchází.  Je-li stimulační elektroda dobře umístěna, pak je reflexní odpověď závislá 

především na stupni podráţdění, tj. délce a intenzitě impulzu (Trojan a kol, 2005; 

(Kadaňka a kol., 1994; http://www.teleemg.com; Jin, 2010). 

 

     Při zvyšování intenzity stimulace se H-vlna stále zvyšuje a postupně se začne 

objevovat také M-vlna (motorická odpověď), která má niţší latenci. Motorická vlákna 

jsou tenčí neţ senzorická vlákna jdoucí do svalového vřeténka. Tenká vlákna mají vyšší 

práh dráţdivosti, proto nedochází k jejich podráţdění při nízké intenzitě stimulu. Při 



dalším zvyšováním intenzity je M-vlna postupně vyšší neţ H-vlna a ta se začne 

postupně sniţovat. Nakonec dosáhne M-vlna svého maxima a H-vlna zcela zmizí. Tento 

jev je způsoben tím, ţe podráţdění motorických nervových vláken způsobí vedení 

vzruchu nejen ke svalu, ale také antidromně k motoneuronům. Tím jsou zablokovány 

vzruchy přicházející ke svalovým vláknům po reflexním oblouku (Trojan a kol., 2005).    

 

    

   Obrázek 11: Vymizení H-vlny 

 

 

     Při vyšetření H-reflexu hodnotíme tyto parametry: jeho přítomnost, zpoţdění 

(latenci), amplitudu, jeho maximální dosaţenou hodnotu (H-max.), mezistranové 

rozdíly, strmost náborové křivky a srovnání s tabulkovými normami (Rektor a kol., 

2003). 

     H-reflex bez záznamu motorické odpovědi můţe být získán perkutánní elektrickou 

stimulací nervu, která překračuje práh pro aktivaci skupiny  Ia aferentních vláken, jenţ 

jsou díky svému většímu průměru rekrutována dříve neţ motorické axony. Postupným 

zvyšováním intenzity stimulace od úrovně postačující k vyvolání malého H-refexu aţ 

k vyvolání H-max. a poté M-max. můţe být získána náborová křivka. Důleţité hodnoty 

náborové křivky jsou: práh H-reflexu, práh pro  M-vlnu, strmost křivky, H-max. a M-

max.  (Ginanneschi a kol., 2006).         



     Práh pro vyvolání H-reflexu odráţí aktivitu v nejvíce vzrušivých Ia aferentních 

vláknech, které ovlivní nábor α-motoneuronů a způsobí u některých motoneuronů jejich 

výboj, u jiných spuštění excitačních post-synaptických potenciálů (EPSPs). Strmost 

křivky H-reflexu odpovídá náboru α-motoneuronů díky Ia aferentním vstupům, které 

probíhají uspořádaně od nejmenších (nejvíce excitabilní, větší Ia EPSP) k největším 

(nejméně excitabilní, menší  Ia EPSP). Maximální amplituda H-reflexu odráţí počet 

excitovaných motorických jednotek a obvykle přesahuje 50 % maximální amplitudy  

M-vlny. Poměr amplitud Hmax/Mmax se povaţuje za vhodný index pro ilustraci úrovně 

reflexní excitability motorického poolu, která je závislá na moţnosti přenosu mezi        

Ia vlákny a alfamotoneuronem. (Ginanneschi a kol., 2006; Svatoš, 1998; Kadaňka a 

kol., 1994; Maffiuletii, 2000) .         

     Latence odráţí nástup excitace (Ginanneschi a kol., 2006).  Zpoţdění H-vlny trvá 

obvykle 30-35 ms. Tento časový interval odpovídá šíření vzruchu aferentním nervem do 

míchy a dále z míchy eferentní drahou do svalu. Latence H-reflexu se při zvyšování 

intenzity nemění (Svatoš, 1998; Kadaňka a kol., 1994).      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.1 H-reflex m. soleus 
 

     Reflexní dráhu H-reflexu z m. soleus tvoří převáţně míšní kořeny S1, je tedy 

elektrickým analogem reflexu Achillovy šlachy. (Kadaňka a kol., 1994).   

     Můţeme předpokládat, ţe reflexní oblouk H-reflexu probíhá po stejných synapsích 

jako myotatický reflex. Ten lze totiţ taktéţ velmi dobře vybavit v m. triceps surae. Při 

dráţdění nervového kmene vyvoláme podráţdění především vláken Ia a tato vlákna 

vycházejí z primárních zakončení svalových vřetének (Capaday, Stein, 1986).  Napínací 

reflex je oproti H-reflexu více závislý na periferních efektech γ-systému na napětí uvnitř 

svalová vřeténka. Proto H-reflex poskytuje lepší měření synaptické výkonnosti mezi 

výkonnými svaly a α-motoneurony a díky tomu ho můţeme vyuţít pro hodnocení změn 

dráţdivosti motoneuronu, které odpovídají působení různých vlivů uvnitř CNS (Trojan 

a kol., 2005). H-reflex nebývá vybavitelný ve všech svalech, u kterých vybavíme 

napínací reflex. Ani v m. tricpes surae není moţno vybavit stejnou odpověď v různých 

částech svalu. Nejspolehlivěji ji vybavíme v hluboce uloţeném jednokloubovém m. 

soleus, který je ze všech svalů na lidském těle nejvíce posturální  (Svatoš, 1998).      

     H-reflex z m. soleus se obvykle vyvolává elektrickou stimulací n. tibialis nízké 

intenzity  v popliteální jamce. Mohou být zaznamenávány jak přímá motorická odpověď          

(M-vlna), tak i nepřímá reflexní odpověď (H-reflex) z m. soleus pomocí povrchových 

nebo jehlových elektrod (Goodgold and Ebstein, 1972 z Al-jawayed a kol., 1999; 

Kadaňka a kol., 1994). 

     H-reflex m.soleus je extrémně citlivý na kompresi a ischemii n. isciadicus (Zhu a 

kol., 1998 z Ginanneschi a kol., 2006). Obecně je systém monosynaptického reflexu 

velmi citlivý i na malé vstupy (Proske a kol., 2000 z Ginanneschi a kol., 2006).        

 

 

 

 

 

 



4.2 Modulace H-reflexu 

4.2.1 Vliv léků na H-reflex 

     H-reflex, jako jednoduše přístupná metoda měření motoneuronové excitability, byl 

mnohokrát pouţit pro zkoumání spinálního vlivu léků u člověka.       

     Jedná se např. o myorelaxancia. U léze horního motoneuronu nacházíme vyšší 

amplitudu H-reflexu a vyšší poměr amplitud H/M. Podávání Baclofenu tyto hodnoty 

sniţuje (pokles aţ o 28%) (Štětkářová, 2006).  

     H-reflex ovlivňují anestetika, např. propofol – sníţení amplitudy H-reflexu a poměru 

amplitud H/M (Kerz, 2001),  sevofluran sníţil u 13 probandů amplitudu  H-reflexu ještě  

výrazněji  (66 + / - 17% ) (Baars, 2009), isofluran a oxid dusný (von Dincklage, 2006).  

     Prokázán byl i vliv morfinu, fentanylu, ethanolu, clonidinu, kofeinu, aspirinu a 

diazepamu (von Dincklage, 2006). 

 

4.3 H-reflex a radikulopatie 

     U předpokládané radikulopatie S1 lze diagnózu výhřezu potvrdit pomocí H-reflexu 

z m. soleus. H-reflex se mění oproti fyziologickým hodnotám při počínající kompresi 

nervového kořene. Navíc hodnotí funkci senzorických vláken kořenu, včetně segmentu 

proximálně od dorzálního míšního ganglia. Ačkoliv léze kořenu S1 můţe mít vliv na 

senzorická i motorická vlákna, senzorická vlákna jsou více citlivá na tlak neţ motorická 

(Jin a kol, 2010). 

 

4.3.1 Vybavení H-reflexu pomocí stimulace kořenu S1: 

      Jin a kolegové (2010) zkoumali rozdíl diagnostiky S1 radikulopatie pomocí 

stimulace n.tibialis v popliteální jamce a stimulace kořenu S1 ve foramen S1. 

Randomizovaná párová studie byla pouţita k hodnocení vyvolání H-reflexu pomocí 

dvou metod: 1.) stimulací n.tibialis v popliteální jamce a 2.) stimulací kořenu S1.  Pro 

studii bylo pouţito 55 pacientů s potvrzenou jednostrannou S1 radikulopatií. Všichni 

podstoupili měření H-reflexu pomocí stimulace n.tibialis a kořenu S1 v oblasti foramen 

S1. U 46 pacientů byl také H-reflex vyvolán na úrovni L4/L5 mezi trnovými vůběţky. 



       Měření probíhalo v poloze vleţe na břiše tak, aby se pacient cítil pohodlně a plně 

relaxoval. Malý polštář podkládal kotník tak, aby úhel flexe v kolenním kloubu byl cca 

120° a flexe hlezenního kloubu cca 110°. Studie byly provedeny oboustranně a 

obsahovaly vyvolání H-reflexu m. soleus z perkutánní elektrické stimulace 1.) v oblasti 

mezi trnovými výběţky L4/L5 a 2.) n. tibialis v popliteální jamce.  

     Elektrická stimulace n. tibialis byla provedena 1ms pulzy pomocí elektrod o průměru 

0,3 cm. Elektrická stimulace kořenu S1 byla provedena vysokovoltáţním elektrickým 

stimulátorem, který produkoval krátké výboje  200-600 V s konstantním zpoţděním 0,1 

ms, aplikované elektrodami s průměrem 1cm. Katoda byla umístěna na kůţi v oblasti 

foramen S1 a anoda na břicho ve stejné úrovni.  Stimulace probíhala kaţdých 5-10 s. 

Intenzita stimulu byla zvyšována tak, aby vyvolala maximální amplitudu H-reflexu u 

daného jedince.  

     Hodnocení H-reflexu pomocí stimulace kořenu S1 prokázala větší citlivost 

v diagnostice kompresivní radikulopatie S1 neţ  stimulace n. tibialis. H-reflex vyvolaný 

stimulací kořenu S1 byl abnormální na symptomatické straně (z hlediska přítomnosti,  

latence a H-M intervalu) u 54 z 55 pacientů s radikulopatií S1. H-reflex vyvolaný 

stimulací n. tibialis byl abnormální u 39 z 55 pacientů. Na asymptomatické straně byl u 

všech 55 pacientů vyhodnocen normální tibiální H-reflex. U stimulace kořenu S1 byl   

H-reflex vyhodnocen jako normální u 52 pacientů (u třech pacientů byl zjištěn 

abnormální H-M interval). U 7 ze 46 pacientů testovaných pomocí stimulace v úrovni 

L5/S1 H-reflex zcela chyběl.   

 

4.3.2 H-reflex a chronická bolest dolní části zad: 

     Ginanneschi a kolegové (2007) zkoumali, zda se chronická bolest dolní části zad 

(CLBP – Chronic Low Back Pain) projevuje v excitabilitě H-reflexu m. soleus. 

     Studie se účastnilo 14 pacientů s diagnózou CLPB, trvající déle neţ 6 měsíců a 

s vystřelující bolestí ne dále neţ do hýţdí. Kontrolní skupinu tvořilo 14 věkově 

odpovídajících zdravých jedinců. Délka stimulu byla 1 ms a interval mezi stimuly trval 

10s. Intenzita stimulu byla postupně zvyšována se stepem 0,2-05 mA, dokud nebylo 

dosaţeno maximálního H-reflexu a dále po 2-5 mA, dokud nebylo dosaţeno maximální 

M.-vlny. Byl hodnocen práh pro H-reflex, H-max., strmost náborové křivky a H-latence 

na obou dolních končetinách. 



     Práh H-reflexu u pacientů s CLPB byl výrazně zvýšen, náborová křivka byla výrazně 

tvarově odlišná a její strmost podstatně niţší v porovnání s kontrolní skupinou. Bolest 

v oblasti beder můţe mít vliv na zásobení m. soleus buď modulací centrálních 

mechanismů nebo změnami v pohybových vzorech trupového svalstva. Změny 

náborové křivky H-reflexu mohou odráţet změny pre- a/nebo post- synaptické části. 

Ačkoliv nemohou být vyloučeny změny excitability α-motoneuronů jako následek  

senzoricko-motorické interakce následující chronickou bolest zad, zhoršení periferní 

zpětné vazby  můţe vysvětlovat nejen zvýšení prahu pro vyvolání H-reflexu, ale také 

sníţení strmosti náborové křivky. 

 

4.3.3 Náborová křivka H-reflexu m. soleus u chronické bolesti zad a 

lumbosakrální radikulopatie 

     U pacientů s chronickou bolestí dolní části zad (CLBP) je důleţité určit, zda se jedná 

či ne o radikulopatii. U vysokého procenta pacientů je CLBP klinicky prezentováno 

pouze jako bolest dolní končetiny. Neurologická vyšetření mohou být v normě. 

Zobrazovací studie postrádají specificitu. Jehlová EMG testuje funkci pouze předního 

kořene můţe být v normě chybějícími motorickými symptomy. Latence H-reflexu 

m.soleus můţe odhalit abnormality, ale její limitací je, ţe není dost citlivá na to, aby 

odhalila subklinickou dysfunkci nervového kořene. Prodlouţená latence byla 

zaznamenána, aţ kdyţ byly příznaky poškození nervového kořenu manifestovány 

(Mazzocchio a kol, 2001). 

   Mazzocchio a kolegové (2001) se proto rozhodli vyzkoumat, zda můţe být náborová 

křivka H-reflexu m. soleus další diagnostické kritérium pro hodnocení funkce kořenu 

S1.  

     Pro studii bylo vybráno 26 pacientů s anamnézou chronické bolesti zad trvající déle 

neţ 6 měsíců a nestřílející dále neţ do hýţdí a s lumbosakrální radikulopatití vystřelující 

do dolní končetiny. Tyto skupiny byly porovnávány s kontrolní skupinou 40 zdravých 

osob. H-reflex byl vyvoláván perkutánní bipolární stimulací n. tibialis v popliteální 

jamce. Délka stimulu byla 1ms, frekvence 0,2-0,1 Hz. Intenzita stimulu byla postupně 

zvyšována se stepem 0,2-0,5 mA, dokud nebyla dosaţena maximální hodnota               

H-reflexu a dále se stepem 2-5 mA do dosaţení maximální hodnoty M-vlny.  



     U pacientů s radikulárními příznaky  bylo zjištěno  zvýšení prahu pro vyvolání        

H-reflexu, sníţení amplitudy H-reflexu a u některých pacientů prodlouţení latence      

H-reflexu. U pacientů bez klinických příznaků léze nervového kořene bylo 

vyhodnoceno pouze zvýšení prahu pro vyvolání H-reflexu. Ostatní hodnoty byly 

srovnatelné s kontrolní skupinou.  

     Zvýšení prahu H-reflexu odpovídá sníţené excitabilitě tlustých senzorických vláken, 

pravděpodobně kvůli částečnému bloku vedení v úrovni nervového kořene. Pokud jsou 

přítomny změny čití a šlachookosticových reflexů (reflex Achillovy šlachy), mohou být 

zaznamenány další změny, jakými jsou sníţení např. amplitudy H-reflexu m. soleus, coţ 

se stalo v této studii. Důvodem můţe být ztráta axonů, blok nebo disperze aferentního 

vedení. Změny prahu H-reflexu a jeho amplituda mohou předcházet zjevnému 

zpomalení vedení. U 85% pacientů této studie nebyla zpoţděná latence. Zároveň nebyly 

pozorovány změny prahu nebo amplitudy M-vlny ani zánikové fáze H-reflexu (ta 

odpovídá zvýšení počtu antidromně aktivovaných motorických vláken). Senzorická a 

motorická vlákna jsou různě citlivá a to se odráţí i na jejich citlivosti ke kořenové lézi. 

Tlustá senzitivní vlákna, která prezentují H-reflex, jsou extrémně citlivá na manţetovou 

kompresi n. ischiadicus. Změny H-reflexu tedy mohou signalizovat mechanicko-

ischemické změny na úrovni kořenu S1.  

     Tato studie potvrzuje, ţe hodnocení náborové křivky H-reflexu m. soleus je vhodné 

pro detekci subklinické léze nervového kořenu S1. 

 

4.3.4 H-reflex a ischemie 

     Zakutansky a kolegové (2005) zkoumali efekt akutní ischemie na funkci periferního 

nervu. Hypotéza byla, ţe akutní ischemie zasahuje schopnost senzitivních a 

motorických nervů propagovat impulz.  

     Studie se účastnilo 20 mladých zdravých osob. Byl hodnocen H-reflex a motorická 

náborová křivka během a po 5-minutové kontrolované ischemii uzávěrem a. femoralis a 

po 5-minutovém zotavení.  

     Během ischemie byly prahy pro vyvolání H-reflexu a M-vlny sníţeny. Excitabilita 

pro motorickou odpověď i pro H-reflex byla zvýšena. Poměry H-max./M-max. byl 

značně sníţen, respektive sníţila se hodnota H-max., hodnota M-max se nezměnila. Po 



ukončení řízené ischemie se navrátila hodnota H-max./M-max. a práh M-vlny na 

původní hodnoty. Hodnota prahu H-reflexu se k původním hodnotám nenavrátila ani po 

5 minutách zotavení. Akutní ischemie tedy sniţuje práh pro H-reflex  i motorickou 

odpověď s tím, ţe tento efekt přetrvává déle pro H-reflex. Můţeme říci, ţe akutní 

ischemie má vliv na vedení senzitivními nervy a jejich synaptický přenos.  

       

           

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Praktická východiska 

 

5 Výzkumné metody a postup řešení 

 

5.1 Klinická studie  

5.1.1 Charakteristika výběrového souboru 

 

     Studie se zúčastnilo 24 osob – 9 ţen a 15 muţů ve věku 22 - 60 let. Všichni 

podepsali informovaný souhlas, ve kterém byli seznámeni s průběhem a účelem studie. 

Studie byla schválena Etickou komisí UK FTVS v lednu 2011 (viz. přílohy).    

5.1.1.1 Vstupní kriteria 

     Jednalo se o prospektivní konsekutivní vyhledávání pacientů s jednostranným  

kořenový syndromem S1. Do studie byli zařazeni pacienti s dobou trvání obtíţí kratší 

neţ 6 měsíců, se svalovou  silou ve svalech inervovaných ze segmentu S1 rovnou nebo 

větší neţ  st. 4 dle Svalového testu, bez výrazné patologie čití, bez sfinkterových obtíţí. 

Kaţdý pacient absolvovat fyziatrickou léčbu. Mohl absolvovat i infuzní terapii, ale ta 

musela být ukončena minimálně týden před měřením. Z MRI vyšetření  LS páteře byla 

patrna komprese nervového kořene v segmentu L5/S1 (výhřez ploténky, laterální 

stenóza kanálu) nebo isthmická spondylolistéza L5/S1. 

5.1.1.2 Vylučující kriteria  

     Vylučujícími kritérii byla metabolická onemocnění (diabetes mellitus, renální, 

jaterní, atd.), onemocnění motoneuronu nebo jiné nervosvalové onemocnění, 

polyneuropatie, jiné onemocnění CNS, trauma, cervikální spondylogenní myelopatie. 

Vylučující dále byla cévní onemocnění dolních končetin, srdeční selhání, edém dolních 

končetin, chronické uţívání myorelaxancií, trvání vertebrogenních obtíţí déle neţ 6 

měsíců, opakované ataky radikulárních příznaků, předchozí operace páteře, mozku nebo 

míchy, radikulární navigovaný obstřik, věk nad 60 let a odmítnutí ze strany pacienta. 

 



5.1.2 Vlastní vyšetření H-reflexu 

 

Vlastní měření probíhalo na oddělení Neurochirurgie ÚVN Střešovice v Praze pod 

odborným dohledem MUDr. Svatopluka Ostrého, PhD. 

      Pro snímání evokovaných elektrických potenciálů jsme pouţili EMG, konkrétně 4-

kanálový přístroj Nihon Kohden, Neuropack 8 MEB-4200K, s konstantním napěťovým 

výstupem, který generoval monofázické pravoúhlé pulzy o délce trvání 0,5 ms.   

 

5.1.2.1 Vyšetření před samotným měřením 

      U kaţdého probanda bylo provedeno klinické neurologické vyšetření. K ověření 

stavu periferie a segmentů L5 a S1 bylo u symptomatických pacientů provedeno i 

vyšetření elektrofyziologické: motorické vedení n. peroneus a n.tibialis, senzitivní 

vedení    n. suralis, F-vlna pro m.extenzor digitorum brevis a abductor hallucis 

oboustranně a jehlová EMG na symptomatické straně v segmentech L5 a S1 s hledáním 

denervačních fenoménů a analýzou motorických jednotek.  

 

5.1.2.2 Příprava probandů na měření   

     Měření probíhalo v poloze vleţe na břiše s podloţením v oblasti hlezenních kloubů 

pro zkvalitnění relaxace svalstva DKK. Vyšetřovaná osoba byla poţádána o úplnou 

relaxaci. Místa na DKK pro umístění elektrod byla dokonale odmaštěna lihobenzínem. 

Místa všech elektrod byla označena nesmývatelným fixem a byla pořízena 

fotodokumentace pro identické umístění elektrod při opakovaném vyšetření po operaci. 



 

Obrázek 12: Příprava na měření 

 

 

5.1.2.3 Uzemnění a stimulace  

     Zemnící elektroda s páskem ze suchého zipu (Walter Graphtek) byla zvlhčena a 

umístěna pod kolenní kloub přes hlavičku fibuly. 

    H-reflex m.soleus byl vyšetřen oboustranně bipolární stimulací n.tibialis v popliteální 

jamce.  

    Navlhčená bipolární plstěná stimulační elektroda (Alien technik) byla umístěna 

longitudinálně přibliţně ve střední linii fossa poplitea - katoda  proximálně. Stimulací 

nízkým podnětem 2-7 mA bylo vyhledáno její nejvhodnější umístění. Pomocí pásků 

suchého zipu byla pevně fixována na místě.  

     Stimulační elektroda vyvinula jednotlivé pulzy o šíři 500 us. Frekvence stimulace 

byla 0,1 Hz. Po nalezení prahu pro H odpověď bylo pokračováno ve stimulaci 

krokováním 0,4mA aţ do dosaţení  H max. a dále krokováním 0,8 mA aţ do dosaţení  

M max. 

 

 

 



5.1.2.4 Registrace 

     Pro zaznamenání H-reflexu a M-vlny byly umístěny na m. soleus dvě samolepící 

povrchové elektrody Ag/AgCl (Medtronic). Pro zvýšení kontaktní plochy byl pod 

kaţdou elektrodu pouţit tuhý vodivý gel (Ten20). Aktivní registrtační elektroda byla 

umístěna 2 cm distálně k bifurkaci m. gastrocnemius ve střední linii a v ose 

s Achillovou šlachou. Referenční elektroda byla umístěna na Achillově šlaše. Elektrody 

byly umístěny tak, ţe aktivní elektroda (katoda) byla proximálně k referenční elektrodě 

k vyloučení anodálního bloku (Alrowayeh a kol, 2005). Parametry registrace: časová 

základna 10 ms/dílek, citlivost záznamu  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 Výsledky 
 

6.1 Mmax 
 

     Hodnota maximální motorické odráţí synchronní aktivaci všech svalových vláken 

inervovaných stimulovaným nervem, která jsou v oblasti záznamu elektrod (Lee, 2005).  

Graf č. 1 ukazuje, ţe tato hodnota se signifikantně (P < 0,05) liší u symptomatické 

(17,081 ± 1,492)  (mean ± SEM)  a asymptomatické (22,802 ± 1,893) končetiny. 
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                              Graf  1: Mmax. symptomatické a asymptomatické končetiny.   

 

 

 

 

 

 

 



6.2 Hmax 

     Hodnota maximální amplitudy H-reflexu odráţí počet excitovaných motorických 

jednotek. Graf č. 2 ukazuje, ţe hodnota Hmax symptomatické končetiny (4,193 ± 0,965) 

byla výrazně sníţena oproti asymptomatické straně (9,365 ± 1,350) při statistické 

významnosti P < 0,001.    
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                                         Graf  2: Hmax. symptomatické a asymtomatické končetiny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.3 Práh pro vybavení M-vlny 
 

     Hodnota prahu [mA] pro vybavení M-vlny odpovídá minimálnímu podráţdění, které 

je potřeba k vyvolání registrovatelné odpovědi (M-vlny). Hodnotili jsme jak reálně 

naměřené hodnoty stimulace [mA], tak i normalizované hodnoty vzhledem k hodnotě 

stimulace potřebné k vyvolání Mmax. dané končetiny.  

     Graf č. 3 ukazuje při porovnání reálně naměřených hodnot [mA] statisticky 

nesignifikantní (P = 0,242) nárůst intenzity stimulu potřebného k vybavení M-vlny u 

symptomatické končetiny (11,531 ± 1,294) oproti končetině asymptomatické (9,922 ± 

0,883).  

 

  

Threshold of M-wave - measured values
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                                        Graf  3: Prahy M-vlny u asymptomatické a symptomatické končetiny  - 

 reálně naměřené hodnoty [mA]. 

 

 

 

 

 



 

 

         Graf č. 4. ukazuje při porovnání normalizovaných hodnot statisticky 

nesignifikantní    (P = 0,503) nárůst intenzity stimulu potřebného k vybavení M-vlny u 

symptomatické končetiny (0,286 ± 0,0225) oproti končetině asymptomatické (0,267 ± 

0,883). 

   

Threshold of M-wave - normalized values
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                                        Graf  4: Prah M-vlny u asymptomatické a symptomatické končetiny  - 

normalizované hodnoty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.4 Práh pro vybavení H-reflexu 
 

     Hodnota prahu [mA] pro vybavení H-reflexu odpovídá minimálnímu podráţdění, 

které je potřeba k vyvolání registrovatelné odpovědi. Hodnotili jsme jak reálně 

naměřené hodnoty stimulace [mA], tak i normalizované hodnoty vzhledem k hodnotě 

stimulace potřebné k vyvolání Mmax. dané končetiny. 

     Graf č. 5 ukazuje při porovnání reálně naměřených hodnot [mA] statisticky 

nesignifikantní     (P=0,085) nárůst intenzity stimulu potřebného k vybavení H-vlny u 

symptomatické končetiny (12,727 ± 1,986) oproti končetině asymptomatické (8,845 ±  

1,129).  
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Graf  5: Prahy H-reflexu u asymptomatické a symptomatické končetiny  - reálně  

naměřené hodnoty [mA]. 

 

 

 

 

 

 



     Graf č. 6. ukazuje při porovnání normalizovaných hodnot statisticky nesignifikantní 

(P=0,074) nárůst intenzity stimulu potřebného k vybavení H-vlny u symptomatické 

končetiny (0,310 ± 0,0423) oproti končetině asymptomatické (0,236 ± 0,0271).  

 

Threashold of H-reflex - normalized values
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Graf  6: : Prahy H-reflexu u asymptomatické a symptomatické končetiny   

- normalizované hodnoty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Threshold of H-reflex – normalized values 



 

 

 

6.5 Sklon náborové křivky M-vlny 

     Sklon náborové křivky M-vlny odráţí excitabilitu motorických vláken. 

Graf č. 7 nesignifikantní (P = 0,080) nárůst celkové směrnice M-vlny na symptomatické 

straně (87,205 ± 0,504) oproti straně asymptomatické (87,127 ± 0,894). 
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Graf  7: Sklon celkové náborové křivky M-vlny u asymptomatické 

a symptomatické končetiny  

 

 

 

 

 

 

 



 

     Graf č. 8. ukazuje nesignifikantní (P = 0,256) nárůst lineární části směrnice M-vlny 

na symptomatické straně (88,902 ± 0,0838) oproti asymptomatické (88,483 ± 0,701).  
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Graf  8: Sklon lineární části náborové křivky M-vlny u   

 asymptomatické a symptomatické končetiny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.6 Sklon náborové křivky H- vlny 

     Sklon náborové křivky H- vlny odráţí excitabilitu motoneuronového poolu. 

Graf č. 9 ukazuje, ţe hodnota Slope H-vlny je signifikantně (P < 0,01) niţší na 

symptomatické straně (42,914  ± 6,252) oproti asymptomatické straně (60,228 ± 5,329). 

 

 

Graf  9: Sklon náborové křivnky H-reflexu na symptomatické a asymptomatické 

končetině 

 

 
 

 

 

 

 

 



6.7 HMax/Mmax 
 

     Poměr maximálních amplitud H-reflexu a M-vlny poukazuje na efektivitu přenosu 

mezi senzitivními Ia-vlákny a motoneuronem. Graf č.1 ukazuje, ţe u symptomatické 

strany byl naměřený poměr Hmax/Mmax  signifikantně niţší (P < 0,05) - 

asymptomatická končetina  0,401 (± 0,493), symptomatická končetina 0,235 (± 0,486).    
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Graf  10: Porovnání poměru Hmax/Mmax na asymptomatické a symptomatické 

končetině.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.8 Latence H-vlny 
 

     Graf č. 11 ukazuje, ţe latence H-reflexu nebyla signifikantně odlišná (P= 0,1089) 

u pacientů s radikulopatií na symptomatické straně (32.06 ± 0,552) oproti 

asymptomatické (30,87 ±  0,469). 

 

 

 

Graf  11: Latence H-reflexu 

 

 

 

 

 



6.9      Průměrné náborové křivky 

      
     Graf č. 12 znázorňuje porovnání průměrné náborové křivky H-reflexu na 

asymptomatické a symptomatické straně. 
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Graf  12: Náborová křivka H-reflexu na symptomatické a asymptomatické straně 

 

     Graf č. 13 znázorňuje porovnání průměrné náborové křivky M-vlny na 

asymptomatické a symptomatické straně. 
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Graf  13: Náborová křivka M-vlny na symptomatické a asymptomatické straně 

 

 

     Graf č. 14  znázorňuje všechny průměrné náborové křivky – H-reflex a M-vlna na 

symptomatické i asymptomatické straně. 
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Graf  14: Průměrné křivky H-reflexu a M-vlny na obou končetinách 

 



6.10 Shrnutí 
 

     Tabulka č. 1 shrnuje signifikanci jednotlivých statistických výsledků porovnání symptomatické a 

asymptomatické strany. 

 

      

 
Tabulka 1: Shrnutí signifikance jednotlivých výsledků porovnání symptomatické a asymptomatické  

                   strany    

 

 

 

 

 

 

Mmax. symptomatické a asymptomatické končetiny signifikantní * 

Hmax. symptomatické a asymptomatické končetiny signifikantní *** 

Prahy M-vlny u asymptomatické a symptomatické končetiny  - reál. hodnoty nesignifikantní 

Prahy M-vlny u asymptomatické a symptomatické končetiny  - norm. hodnoty nesignifikantní 

Prahy H-reflexu u asymptomatické a symptomatické končetiny  - reál. hodnoty nesignifikantní 

Prahy H-reflexu u asymptomatické a symptomatické končetiny  - norm. hodnoty nesignifikantní 

Slope celkové M-vlny u asymptomatické a symptomatické končetiny nesignifikantní 

Slope lineární části M-vlny u asymptomatické a symptomatické končetiny nesignifikantní 

Slope celkové H-vlny u asymptomatické a symptomatické končetiny signifikantní** 

Hmax./Mmax.  signifikantní* 



7 Diskuze 

 

7.1 Maximální amplituda M-vlny  
 

     Hodnota maximální motorické odpovědi odráţí aktivaci celého motoneuronového 

poolu a tím maximální aktivaci svalu. Kdyţ dojde k dosaţení Mmax, kaţdý 

motoneuron, který zásobí testovaný sval, je povaţován za aktivovaný a tato hodnota by 

proto měla být stabilní (Palmieri, 2004).      

     Z našich výsledků vyplynulo, ţe tato hodnota je signifikantně sníţena u pacientů 

s radikulopatií na symptomatické straně. To znamená, ţe u pacientů s radikulopatií je na 

symptomatické straně schopno odpovědět na stimulaci menší mnoţství svalových 

vláken.  

     Příčinou mohou být axonové ztráty u pacientů s radikulopatií. Ačkoliv se jednalo o 

pacienty s jednoúrovňovým postiţením jednoho nervového kořene, hodnoty maximální 

amplitudy přímé motorické odpovědi se signifikantně lišily u symptomatické a 

asymtomatické končetiny. Tyto výsledky se liší od výsledků dosavadních studií 

chronické bolesti zad. Ghucare a kol. (2010) ve své studii 50 pacientů s chronickou 

bolestí dolní části zad označili hodnoty amplitudy motorické odpovědi z hlediska 

porovnání stran  (stejně jako u porovnání s 50 kontrolními subjekty) jako 

nesignifikantní. V naší studii pacientů s radikulopatií naproti tomu byly rozdíly 

maximálních amplitud motorických odpovědí symptomatické a asymptomatické strany 

vyhodnoceny jako statisticky významné.  

     Jin a kol. (2010) ve své studii prokázali při hodnocení latence motorické odpovědi u 

S1 radikulopatií, ţe senzorické axony jsou zranitelnější v porovnání s motorickými 

axony. Tomu odpovídají i výsledky naší studie. Sníţení maximální amplitudy H-vlny na 

symptomatické straně bylo v porovnání se sníţením maximální amplitudy M-vlny 

statisticky významnější. Pokles H-reflexu a zároveň relativní zachování M-vlny  je 

přičítáno desynchronizaci aferentního vstupu kořenem (Lin a kol, 2002)  

 

 



7.2 Maximální amplituda H-vlny  
 

      Hodnoty pro H-reflex jsme normalizovali mezistranově u  kaţdého pacienta 

procentuálně k hodnotám Mmax, abychom mohli jednotlivé subjekty mezi sebou 

porovnávat. 

      Maximální hodnota H-vlny udává přeneseně maximální reflexní aktivaci, nebo jinak 

řečeno počet motoneuronů, které lze reflexně aktivovat (Palmieri, 2004). Tato hodnota 

vyšla s vysokou statistickou významností sníţena na symptomatické straně u pacientů 

s radikulopatií. To poukazuje na fakt,  ţe na symptomatické straně díky změnám 

souvisejícím s útlakem nervového kořene, je výrazně sníţený počet motoneuronů, u 

kterých jsme schopni vyvolat reflexní aktivaci. Porovnáním výsledků s výsledky pro 

přímou motorickou odpověď se potvrzuje, ţe senzorické axony jsou citlivější na změny 

probíhající v oblasti utlačeného nervového kořene (místní zánět, útlak cirkulace apod.).  

     Tyto výsledky také potvrzují hypotézu, ţe hodnocení amplitudy H-reflexu u 

radikulopatie je statisticky významná diagnostická metoda.    

 

7.3 Hmax/Mmax 
 

    Abychom mohli interperzonálně porovnávat naměřené hodnoty, je potřeba zohlednit 

interpersonální rozdíly a rozdíly v lokalizaci elektrod. Proto jsme naměřené hodnoty 

normalizovali pomocí poměru Hmax/Mmax.  

        Jelikoţ Hmax. reprezentuje nepřímo počet motoneuronů schopných reflexní  

aktivace a Mmax. reprezentuje celý motoneuronový pool, můţe být poměr Hmax/Mmax 

interpretován jako část celého motoneuronového poolu, která je schopna býti 

rekrutována. Tato normalizace se pouţívá zejména z toho důvodu, ţe amplituda M-vlny 

bývá stabilní a hodnota Mmax je pak stabilní hodnotou (Palnieri, 2004).  

      V naší studii se hodnota Mmax. na symptomatické straně sníţila. Přesto je vhodné 

tuto metodu normalizace pouţít. Poměr Hmax./Mmax. je v našem případě odrazem 

toho, ţe se na symptomatické straně sníţila hodnota Hmax. více neţ hodnota Mmax.   



     Z výsledků je patrné, ţe tento poměr se na postiţené straně signifikantně sniţuje. To 

opět potvrzuje fakt, ţe na symptomatické straně došlo u statisticky významné části 

pacientů ke změnám v úrovni míchy, které způsobují váznutí přepojování informací 

ze senzorické inervace na motoneuron.          

 

7.4 Prahy pro vyvolání H-reflexu a M-vlny 

     Prahy pro H a M jsou minimální hodnoty  intenzity stimulace, které jsou potřeba 

pouţít k vyvolání odpovědi. To znamená minimální podráţdění, které je potřeba 

k depolarizaci membrány, vzniku a šíření akčního potenciálu. 

     Opět jsme normalizovali hodnoty stimulace procentuálně k Mmax., abychom mohli 

výsledky interperzonálně porovnávat.  Z výsledků naší studie vyplývá, ţe tyto hodnoty 

pro  M-vlnu se signifikantně nemění. Nárůst intenzity stimulace potřebné k vyvolání 

odpovědi se zvýšil pro M-vlnu na symptomatické straně s nízkou úrovní statistické 

významnosti. To znamená, ţe radikulopatie neovlivňuje významně prahy intenzity 

stimulace potřebné pro vyvolání přímé motorické odpovědi. Akční potenciál, který 

vznikne po stimulaci (potřebnou intenzitou stimulu) v tenkých axonech motoneuronu  a 

je zaznamenán jako M-vlna, je veden přímo ke svalu bez přepojení na úrovni míchy 

(Palmieri, 2004). To vysvětluje fakt, proč poškození na úrovni nervového kořene 

významně neovlivňuje vznik tohoto jevu na periferii. Tyto výsledky se shodují se studií 

Mazzocchio a kol. (2001), kdy se prahy pro vyvolání        M-vlny u pacientů 

s chronickou bolestí dolní části zad a lumbosakrální radikulopatií mezistranově 

signifikantně nelišily.  

  

     Hodnoty prahu pro vyvolání H-reflexu odpovídají minimální intenzitě stimulu, která 

je potřeba k podráţdění senzitivních vláken a vyvolání odpovědi ve formě H-reflexu. 

Jeho zvýšení by mohlo odráţet částečný kondukční blok nebo jiné ovlivnění vedení. 

Z výsledků naší studie je patrné, ţe hodnoty prahu pro vyvolání H-reflexu na 

symptomatické straně jsou zvýšené, ovšem jiţ pod hranicí statistické významnosti. 

Oproti tomu Mazzocchio a kolegové ve své studii (2001) prezentovali signifikantní 

sníţení prahu pro vyvolání H-reflexu na symptomatické straně u pacientů s chronickou 

bolestí dolní části zad a lumbosakrální radikulopatií.  



7.5 Sklon náborové křivky  

   Náborová křivka představuje amplitudu odpovědi v závislosti na nárůstu intenzity 

podnětu.   

     Sklon náborové křivky M-vlny odráţí excitabilitu motorických vláken. Z výsledků 

naší studie je patrné, ţe sklon náborové křivky pro motorickou odpověď se na 

symptomatické a asymptomatické straně výrazně neliší.     

      Naproti tomu sklon náborové křivky H-reflexu se signifikantně sníţil na 

symptomatické straně. Sklon náborové křivky H-reflexu odráţí excitabilitu 

motoneuronového poolu. 

 

7.6 Shrnutí    
     Výsledky potvrzují, ţe změny v místě komprese nervového kořene ovlivňují 

negativně excitabilitu motoneuronového poolu. To se shoduje s výsledky studie 

Mazzocchio a kol. (2001), ve které došlo u pacientů s chronickou bolestí dolní částí zad 

a lumbosakrální radikulopatií  také k výraznému útlumu amplitudy H-reflexu m.soleus. 

Důvodem mohou být ztráty axonů, kondukční blok nebo disperze aferentních salev 

(Mazzocchio a kol., 2001). 

 

     Výsledky naší studie potvrdily, ţe kořenová komprese, která je doprovázena 

ischemickými změnami a místní zánětlivou reakcí, ovlivňují dráţdivost aferentních I-a 

vláken. 

     Charalampidis a kol. (2009) ve své studii zabývající se experimentální akutní 

ischemií prokazují, ţe excitabilita periferních nervů a svalových vláken je vysoce citlivá 

na metabolické intracelullární procesy (pH). Experimentální akutní ischemie dolní 

končetiny zvyšuje excitabilitu myelinizovaných I-a aferentů i eferentů alfamotoneuronů. 

Mění se průběh náborové křivky H-reflexu. Po reperfuzi je rychlost návratu k původním 

hodnotám u I-a aferentů niţší neţ u eferentů alfamotoneuronů. Ischemií je postiţen i 

neuromechanický coupling. Deset minut trvající experimentální ischemie dolní 

končetiny signifikantně zkracovala latenci k vrcholu motorické odpovědi a signifikantně 

zvyšovala motorickou odpověď. Během reperfuze pak docházelo k signifikantnímu 



poklesu svalové síly oproti klidovým hodnotám, která trvala déle neţ 20 minut, ačkoliv 

Mmax. zůstávalo po celou dobu experimentu nezměněno.  

 

     Ze všech 24 pacientů s radikulopatií S1 byl zcela nevýbavný H-reflex na 

symptomatické straně pouze u 1 pacienta.  Oproti tomu změny amplitudy H-reflexu na 

symptomatické straně z hlediska tvaru a sklonu náborové křivky a jejích maximálních 

hodnot se signifikantně prokázaly. Náborová křivka amplitudy H-reflexu na 

symptomatické straně u pacientů s radikulopatií S1 je oproti asymptomatické straně 

oploštělá, je sníţený poměr Hmax./Mmax. To poukazuje na fakt, ţe při hodnocení H-

reflexu je potřeba se zaměřit na jeho kvalitu, nikoliv pouze na jeho výbavnost. 

Hodnocení latence H-reflexu u H-reflexu se ukázalo jako nesignifikantní.   

     Latence H-reflexu je oproti jeho amplitudě poměrně stálou veličinou. Aby došlo 

k jejímu prodlouţenní,  vyţaduje závaţnější poškození v oblasti nervového kořene 

v porovnání s amplitudou. I další studie ukazují její mezistranové porovnávání jako 

statisticky nesignifikantní (Ali a kol., 2000;  Alrowayeh, 2011)  

 

      Výsledky naší studie podporují původní hypotézu, ţe vyšetření H-reflexu je 

vhodnou metodou k objektivizaci radikulopatie S1. Doplňuje klinické vyšetření, které 

není moţno objektivně vyhodnotit a vyšetření MRI, které sice objasňuje příčinu 

kořenové komprese, ale  není často v souladu se stupněm klinických  obtíţí. Limitem 

tohoto vyšetření, které se doposud klinicky rutinně nepouţívá  zejména pro jeho 

časovou náročnost, je ovlivnitelnost amplitudy H-reflexu aktuální medikací pacienta, 

lokalizací a přítlakem elektrod v průběhu vyšetření (Capady. 1997). Tyto skutečnosti 

musejí být během vyšetřování zohledněny úpravou metodiky a vytvořením modelových 

podmínek.  

 

      Stranové hodnocení amplitudy H-reflexu můţe v praxi pomáhat k vyloučení  

pseudoradikulárních bolestí. To je důleţité zejména z toho důvodu, ţe pozitivní 

výsledek vyšetření MRI nutně neprokazuje, ţe výhřez disku je pravou příčinou 

pacientových obtíţí. Pouţívání tohoto vyšetření, by mohlo vést ke sníţení počtu 

pacientů, kteří trpí pouze s pseudoradikulárními obtíţemi a jsou zbytečně léčeni 



chirurgickou cestou pro kořenovou kompresi. Mimo to by toto vyšetření napomáhalo 

sledovat efekt léčby u pacientů s radikulopatií. Sledováním v období předoperační a 

pooperační péče by bylo spolehlivěji hodnotitelné vzhledem k udávaným obtíţím, neţ 

vyšetření MRI. Nízkou specificitu MRI potvrzují zahraniční studie (Robinson, 1999; 

Nardin a kol., 1999; Jensen a kol.,1994 ).        

      

           

 

       

      

      

      

 

       

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 



8 Závěr 

 

     Cílem této práce bylo  ověření spolehlivosti vyšetření náborové křivky H-reflexu a 

M-vlny v diagnostice kompresivní radikulopatie. Výsledky měření signifikantně 

potvrdily, ţe můţeme mezistranovým porovnáním náborové křivky H-reflexu m.soleus 

a její kvality hodnotit symptomatickou a asymptomatickou končetinu u radikulopatií S1. 

Senzitivní vlákna jsou velmi náchylná na poškození a patologie v oblasti nervového 

kořene způsobí sníţení excitability motoneuronového poolu a kvality přenosu informace 

mezi senzitivními Ia vlákny a motoneuronem. 

     Původní hypotézy, ţe vyšetření náborové křivky H-reflexu je vhodnou diagnostickou 

metodou k objektivizaci radikulopatie S1, se potvdily. Na symptomatické straně došlo k 

signifikantnímu poklesu Mmax.,  Hmax, poměru Hmax/Mmax a sklonu náborové 

křivky H-reflexu.  
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