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Obsah sdObsah sděělenleníí
•• TechnickTechnickéé ppřředpoklady a nedpoklady a náástrojestroje
•• Definice MJ a anatomický podklad Definice MJ a anatomický podklad 
hodnocených elektrofyziologických hodnocených elektrofyziologických 
jevjevůů

•• KlidovKlidováá spontspontáánnnníí aktivitaaktivita
•• VolnVolníí aktivitaaktivita
•• PouPoužžíívanvanéé metody k zmetody k zíískskáávváánníí
potencipotenciáállůů MUPMUP
–– Parametry MUPParametry MUP
–– StatistickStatistickéé zpracovzpracováávváánníí
–– NejNejččastastěějjšíší zdroje chybzdroje chyb
–– ZZáákladnkladníí obrazyobrazy



Typy Elektrod

• Koncentrické jehlové elektrody
• Monopolární elektrody

• Speciální elektrody
– Makro EMG
– Single fiber EMG

Vizuální i sluchové hodnocení



Vyšetření v klidovém stavu
• Za fyziologického stavu není v relaxovaném 

svalu žádná elektrická aktivita
• Inzerční aktivita

– Vzniká jako mechanické podráždění svalových 
vláken hrotem jehly

– Stovky ms
– Škrábnutí jehly po gramodesce

• Ploténková aktivita



Ploténková aktivita- Inzerce jehly do ploténkové zóny*

Ploténkové hroty

•Ploténkový šum
•Miniaturní ploténkové potenciály
•Šum lastury přiložené k uchu

•Ploténkové hroty
•Kontrakce jednotlivých 
svalových vláken
•Iritace axonálních terminál 
hrotem jehly
•Nezaměnit s fibrilacemi !!!

•Poslechově stejné
•Chybí iniciální pozitivita

Ploténkový šum

*Většinou provázeno bolestí



Vyšetření v klidovém stavu

• Abnormální aktivita

– Generovaná svalovými vlákny
• Fibrilace, POV, KRV, myotonické výboje

– Generovaná periferním nervem (motoneuron, 
axon)
• Fascikulace, myokymie, krampi, neuromyotonie



Fibrilace a pozitivní ostré vlny

• Denervovaná svalová vlákna
– Výboj jednoho svalového vlákna
– Podle vzdálenosti od místa léze

• Fi pravidelné, 5-15 Hz
– Šustění mačkaného papíru

• POV nepravidelné nebo výboje

• Periferně neurogenní léze s postižením axonů, 
MND, svalové dystrofie, zánětlivé myopatie



Fi + POV



Myotonické výboje
• Výboje jednoho svalového vlákna

– Membránová instabilita
• Kolísání frekvence a amplitudy 20-150 Hz
• Myotonické dystrofie, Na a Cl kanálopatie, 

některé metabolické myopatie (GSDII)



Komplexní repetitivní výboje
• Náhlý začátek a konec, nízká (1-20 Hz) nebo 

vysoká (>50 Hz) frekvence
• Efaptická aktivace přilehlých denervovaných 

svalových vláken
• Hra na varhany
• Axonální neuropatie, MND, svalové dystrofie, 

zánětlivé myopatie



Fascikulace

• Výboje  MUP 0,1- 10 Hz
– Morfologicky normální i patologický MUP

• Můžeme pozorovat i klinicky
• Generovány neuronem, axonem
• I u zdravých osob (po cvičení)
• Při léčbě ICHE
• Tyreotoxikóza
• Metabolické poruchy
• MND, axonopatie



Myokymie

• Výboje 5- 60 Hz, trvání 0,1- 1 s.
• Grupované fascikulace
• Opakování v intervalech 0,1- 10 s. 

(typicky 2 Hz)
• Pochodový rytmus
• Opakované výboje jedné či více MJ
• Nervová vlákna- efaptická tramsmise
• Klinicky patrné jako undulující pohyby 

podél svalu
• Různé periferně neurogenní léze, 

kmenové postižení (Facialis- SM, 
pontinní tumory)



Krampi

• Jako normální volní aktivita
• Firing rate 20- 150 Hz, interferenční

vzorec
• Benigní: po cvičení, noční křeče v 

lýtkách
• Neuropatie
• Hyperexcitabilita

– Endokrinní, metabolické poruchy



Neuromyotonie
• Vysoká frekvence 150- 250  Hz
• Repetitivní výboje jedné MJ
• Pokles amplitudy, snižování frekvence
• Zvonění, cinkání
• Syndrom kontinální aktivity MUP (CMUA)

– Klinicky se podobá myotonii



MotorickMotorickáá jednotkajednotka
Soubor  svalových vláken, která přísluší jednomu alfa 
motoneuronu.  
Funkční celek sestávající z perikaryonu v předním  rohu 
míšním, jeho axonu (dendritu), terminálního  
intramuskulárního axonálního větvení, nervosvalových 
plotének  a svalových  vláken. 
Svaly obsahují rozličný počet motorických  jednotek a MJ 
se sestávají z různého počtu svalových vláken.

počet vláken/ jednotka 50 - 2000
počet jednotek / sval 100- 3000



Typy svalových vláken

• Typ I („SO“)
• Typ IIa („FOG“), IIb („FG“)
• Rozlišení jednotlivých typů histochemicky 

(ATP, NADH) 
• Ve většině kosterních svalů zastoupeny 

oba typy vláken (ale podíl může kolísat)
– Oba typy vláken mají stejnou velikost a na 

příčném řezu tvoří víceméně pravidelnou 
mozaiku 



MotorickMotorickáá jednotkajednotka
Teritorium MJ ve svalu není ekvivalentem poctu 
vláken- "cross sectional area" (např. 5- 10 mm v 
MTA nebo BB). Vlákna jednotlivých MJ se 
částečně překrývají- proplétají.
Vzdálenost mezi vlákny je různá (těsný kontakt 
až několik set µm)
MJ s nižším prahem mají menší teritorium
Velikost MJ se různí i uvnitř jednotlivých svalů
Malé motorické jednotky mají méně vláken, ale 
jejich vlákna jsou také menší



MotorickMotorickáá jednotkajednotka
MJ má vždy stejný histochemický typ vláken.
Menší MJ (zpravidla typ I) mají nižší práh při  volní
aktivaci, větší MJ (zpravidla typ II) mají vyšší práh při 
volní aktivaci
(při zvyšování svalové síly však dochází k aktivaci většího  
počtu MJ, které potom splývají do interferenčního záznamu)

Ploténková zóna má různý tvar a polohu ve svalu, někdy 
mohou být NS ploténky rozprostřeny ve svalu 
rovnoměrně



MotorickMotorickáá jednotkajednotka
Tento fyziologický „Hennemanův velikostní princip“
neplatí v individuálních inzercích, kde mohou být jako 
první rekrutovány větší MUP před menšími.

Selektivní analýza větších MJ je proto ve zdravém svalu 
bez  speciálního software nemožná. 
Různé typy MJ jsou ve svalu distribuovány asymetricky. 

MUP= Souhrn MUP= Souhrn ččasovasovéé a prostorova prostorovéé sumace aktivit  sumace aktivit  
jednotlivých svalových vljednotlivých svalových vlááken jednken jednéé motorickmotorickéé jednotky v jednotky v 
dosahu  registrujdosahu  registrujííccíí elektrody. elektrody. 



Vyšetření při volní aktivaci

• Nábor MJ

• Interferenční vzorec





Interferenční záznam



Interferenční záznam



•• JeJe--li snli sníímacmacíí elektroda v blelektroda v blíízkosti aktivnzkosti aktivníích vlch vlááken a ken a 
dostatedostateččnněě daleko od daleko od plotplotéénkovnkovéé zzóóny, mny, máá MUP dMUP dvvěě
zzáákladnkladníí ččáásti: sti: 

• Pozvolnou iniciální a terminální část odpovídající počtu 
vláken v motorické jednotce, která jsou v dosahu snímací
elektrody. *

• Hrotovou centrální část odpovídající aktivitě svalových 
vláken v bezprostřední blízkosti elektrody (jedná se o 
méně než 15 vláken)

* přibližováním do ploténkové zóny se iniciální deflexe zkracuje, při 
snímání v ploténkové zóně má MUP iniciální prudkou negativitu.

MUPMUP



PPůůvod jednotlivých  parametrvod jednotlivých  parametrůů MUPMUP
RISE TIME Vzdálenost od nejbližších vláken

PEAK DURATION Synchronicita nejbližších asi 10 vláken= 1 mm

AMPLITUDA Počet a synchronicita nejbližších 2-5 vláken
(0.5 mm)*

AREA Počet nejbližších vláken (1.5 mm)

TRVÁNÍ Počet vláken ve větší oblasti MJ (2-3 mm), vzdálenost jehly od
ploténkové zóny

POČET FÁZÍ / TURNS Synchronie propagace impulzu terminálním axonálním větvením a 
zvýšená variabilita kalibru svalových vláken v teritoriu asi 1 mm

STABILITA (JIGGLE)** Jitter a blokování nejbližších vláken

MUP představuje aktivitu  zpravidla ne více než 5% vláken MJ



MUP



JakJakéé hodnothodnotííme parametryme parametry
Šíře Vliv subjektivního hodnocení, závislost na

vzdálenosti od ploténkové zóny

Amplituda V současnosti považována za nejcennější
parametr

Area

Počet fází Více než 4 abnormální

Počet turns Více než 5 abnormální

Výskyt pozdních komponent

Area/amplituda (thickness) Tato hodnota je méně závislá na poloze jehly,  
citlivý parametr pro diagnostiku myopatií, pro 
reinervační procesy nemá žádný přínos

Stabilita MUP (JIGGLE) odpovídá zvýšenému jitteru a blokování-
zvýšen při nestabilní reinervaci

Frekvence 5-15 Hz při mírné kontrakci- zvýšení svědčí
pro ztrátu MJ, silně závislé na síle kontrakce



Sval % polyf Autor
Vastus lat. a TA < 20% Thage 1974

Deltoides a 
facialis

< 25% Rosenfalck a 
Rosenfalck 1975

Ostatní svaly < 12% Rosenfalck a 
Rosenfalck 1975

Všechny svaly < 10% Brown 1984

Všechny svaly < 15% Kimura 1986

Biceps <20% Stewart a spol. 1987

PolyfaziePolyfazie



AAnalýzou rozumnalýzou rozumííme statistickme statistickéé

hodnocenhodnoceníí parametrparametrůů ururččititéého  ho  
popoččtu potencitu potenciáállůů MJ.MJ.

DefiniceDefinice







Jaké používáme metody ?
•• KoncentrickKoncentrickáá jehlovjehlováá nebo nebo monopolmonopoláárnrníí elektrodaelektroda
•• AktivnAktivníí snsníímacmacíí plocha eliptickplocha eliptickáá na hrotu elektrody:  zpravidla 0.07 na hrotu elektrody:  zpravidla 0.07 

mmmm2 2 (150x 580 (150x 580 uum), plm), plášášťť elektrody referencelektrody referencíí
•• ZpracovZpracováánníí::

–– MMěřěřeneníí zastavených MUPzastavených MUP
–– TrigrovTrigrováánníí
–– ZprZprůůmměěrnrněěnníí ((SpikeSpike triggertrigger averagingaveraging) ) 
–– RozliRozliššovováánníí podle vzorcpodle vzorcůů ((TemplateTemplate matchingmatching))

• získáváme  více MUP z jedné inzerce (2-6)
• můžeme vyšetřit i MJ s vyšším prahem aktivace
• doba vyšetření jednoho svalu se zkracuje na cca méně než 5 min
• metoda je podstatně méně závislá na subjektivním výběru MJ vyšetřujícím

–– DekompoziDekompoziččnníí metodymetody



JakJakéé poupoužžíívvááme metodyme metody ??
• Analýzu MJ koncentrickou jehlovou elektrodou (KJE) 

zavedenou  do svalu provádíme vždy při malé volní
kontrakci, vyšetřujeme  tedy MJ s nízkým prahem aktivace.

• KJE registruje při mírné volní kontrakci aktivitu pouze  
několika MJ, které jsou v blízkosti hrotu elektrody, kde se  
nachází aktivní elektroda.

• Abychom se vyhnuli opakované registraci jedné motorické
jednotky je bezpodmínečně nutné měnit polohu jehly 
alespoň o 10 mm. Nelze spoléhat na změnu tvaru či 
amplitudy  MJ (Abstandskriterium).

• Parametry MUP  se liší podle polohy jehly ve svalu: rozdíly 
jsou malé, nicméně signifikantní (např. v m. biceps 
amplituda a trvání stoupají s hloubkou zanoření jehly).



NejNejččastastěějjšíší chyby pchyby přři vyi vyššetetřřeneníí

•• NedostateNedostateččný poný poččet MUP (pokud et MUP (pokud 
spolspolééhhááme pouze na hodnocenme pouze na hodnoceníí
prprůůmměěrných hodnot).rných hodnot).

•• OpakovanOpakovanéé vyvyššetetřřeneníí stejných MJ:stejných MJ:
–– Pro vyPro vyššetetřřeneníí dostatedostateččnnéého poho poččtu  MJ je ttu  MJ je třřeba i eba i 

nněěkolika vpichkolika vpichůů respektujrespektujííccíích svalovou  ch svalovou  
architekturu.architekturu.

–– NekvalitnNekvalitníí separace jednotlivých MJseparace jednotlivých MJ



NejNejččastastěějjšíší chyby pchyby přři vyi vyššetetřřeneníí

•• SelektivnSelektivníí výbvýběěr motorických r motorických 
jednotek vyjednotek vyššetetřřujujííccíím:m:
–– PodvPodvěědomdomáá snaha o potvrzensnaha o potvrzeníí

diagndiagnóózyzy
–– SelektivnSelektivníí trigrovtrigrováánníí vvěěttšíších MUPch MUP
–– ŠŠpatnpatnéé zachycenzachyceníí nestabilnnestabilníích MUPch MUP



Chronický denervačně- reinervační
proces (chronická axonopatie)
•• ParciParciáálnlníí denervacedenervace je kompenzovje kompenzováána kolaterna kolateráálnlníím m 

pupuččeneníím.m.
•• KolaterKolateráálnlníí vvěěttéévky vychvky vycháázejzejíí z z distdistáálnlnííchch axonaxonáálnlnííchch

vvěětvtvíí k denervovaným svalovým vlk denervovaným svalovým vlááknknůům.m.
•• KolaterKolateráálnlníí reinervace vytvreinervace vytváářříí histologický obraz histologický obraz 

grupovgrupováánníí svalových vlsvalových vlááken.ken.
•• MJ mMJ můžůže e reinervovatreinervovat pouze svalovpouze svalováá vlvláákna, kterkna, kteráá leležžíí

uvnituvnitřř jejjejíího teritoriaho teritoria-- teritorium  MJ se nezvteritorium  MJ se nezvěěttššuje.uje.
•• Tyto Tyto denzndenzníí MJ generujMJ generujíí MUP vysokMUP vysokéé amplitudy a amplitudy a 

prodlouprodloužženenéé šíšířře. e. 
•• PolyfaziePolyfazie a a jigglejiggle-- desynchronizace a nestabilita desynchronizace a nestabilita 

nezralých  nervových zakonnezralých  nervových zakonččeneníí v procesu reinervace.v procesu reinervace.





Chronický denervačně- reinervační
proces (chronická axonopatie)





Myopatie
•• SvalovSvalováá vlvláákna jsou atrofickkna jsou atrofickáá, n, něěkterkteráá

mohou být hypertrofickmohou být hypertrofickáá..
•• KorelKoreláátem malých MUP je ztrtem malých MUP je ztrááta vlta vlááken a ken a 

atrofie vlatrofie vláákenken..
•• OjedinOjediněělléé velkvelkéé MUP odpovMUP odpovíídajdajíí

hypertrofickým regenerovaným vlhypertrofickým regenerovaným vlááknknůům.m.
•• MJ nezmenMJ nezmenššuje svoje teritorium. uje svoje teritorium. 
•• Abnormality mohou být asymetrickAbnormality mohou být asymetrickéé, pokud , pokud 

je postije postižžen selektivnen selektivněě jen jeden typ vljen jeden typ vláákenken..
•• PolyfPolyfááziezie jsou vjsou věěttššinou  zpinou  způůsobeny kolsobeny kolííssáánníím m 

kalibru svalových vlkalibru svalových vláákenken..



MyopatieMyopatie





Taktika vyšetření
• Výběr svalů

– DD mononeuropatie- radikulopatie
– DD polyradikulární léze, polyneuropatie
– Selektivní postižení svalů u řady svalových dystrofií

• Načasování vyšetření
– Radikulopatie, traumatické léze

• Výběr metod

• Relevantní otázka 
– „Na špatnou otázku nelze dát správnou odpověď“



PramenyPrameny
1. Stewart, C. et all.: Evaluation of an automatic method of measuring features of

motor unit action potentials. Muscle  Nerve 1989. 
2. Engstrom, J.W., Olney, R.K.: Quantitative motor unit analysis: The effect of

sample size. Muscle Nerve 1992
3. Stalberg, E., Bischoff, Ch., Falck, B.: Outliers, a way to detect abnormality in 

quantitative EMG. Muscle Nerve 1994
4. Stalberg, E., Sonoo, M.: Assesment of variability in the shape of the MUP, the

„jiggle“, at consecutive discharges. Muscle Nerve 1994
5. Bischoff, C., Stalberg, E., Falck, B., Edebol EEG-Olofson, K.: Reference values of

motor unit action potentials obtainer with multi-MUAP analysis. Muscle Nerve 
1994

6. Falck, B., Stalberg, E., Bischoff, Ch.: Influence of recording site within the muscle
on motor unit potentials. Muscle  Nerve 1995

7. Ertas, M., Stalberg, E., Falck, B.: Can the size principle be detected in 
conventional EMG recordings. Muscle Nerve 1995



DDěěkuji za pozornostkuji za pozornost
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