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Poruchy nervosvalovPoruchy nervosvalovéého pho přřenosuenosu
Presynaptické:

Lambert-Eatonův myastenický syndrom

botulismus

kongenitální myastenické syndromy

Postsynaptické:
Myasthenia gravis
kongenitální myastenické syndromy

Synaptické:
kongenitální myastenické syndromy



NervosvalovNervosvalováá plotplotéénkanka
Vesikuly obsahují kvantum acetylcholinu: 5-10 tis molekul Ach

Vesikuly jsou: v bezprostřední (primární) zásobárně, sekundární
(mobilizační) zásobárně, odkud jsou mobilizovány během 1-2 s, a v 
terciární (rezervní) zásobárně



NervosvalovNervosvalováá plotplotéénkanka
Depolarizace presynaptické membrány→aktivace VGCC →influx Ca++ 
do cytosolu → kalciem indukovaná exocytóza kvant acetylcholinu z 
vesikul do štěrbiny →1 AP = cca 60 kvant ACH→Ca++ difundují mimo 
presynaptickou terminálu během 200 ms: při stimulaci < 5 Hz 
nedochází ke kumulaci Ca++



NervosvalovNervosvalováá plotplotéénkanka
ACH→vazba ACh na α podjednotku ACHR →influx natria →EPP 
→MAP

Acetylcholinesteráza (ACHE): rozkládá ACH; inhibitory ACHE zvyšují
koncentraci ACH na receptoru



NervosvalovNervosvalováá plotplotéénkanka
Spontánně uvolňovaná kvanta acetylcholinu 5-10 tis molekul ACh→mEPP (1 
mV); 1 AP → 60 kvant ACH → EPP (60 mV)
Safety factor: EPP > práh pro vznik MAP

dále ovlivňují: denzita ACHR, vodivost ACHR, aktivita ACHE, 

„End-plate spikes“ – SFAP v 
důsledku iritace nervových 
terminál v „end-plate region“

„End-plate noise“ = MEPP



Test Test repetitivnrepetitivníí stimulace stimulace 
motorickmotorickéého nervuho nervu

PPřři i supramaximsupramaximáálnlníí stimulaci motorickstimulaci motorickéého nervu je CMAP sumou ho nervu je CMAP sumou 
akakččnníích potencich potenciáállůů jednotlivých svalových vljednotlivých svalových vlááken pken přřííslusluššnnéého svaluho svalu
HodnotHodnotíí se tzv. se tzv. dekrementdekrement amplitudy (amplitudy (peakpeak--toto--peakpeak) nebo arey CMAP : ) nebo arey CMAP : 
rozdrozdííl mezi 3. nebo 4. odpovl mezi 3. nebo 4. odpověěddíí a 1. odpova 1. odpověěddíí, vyjad, vyjadřřuje se v % uje se v % 
hodnoty 1. odpovhodnoty 1. odpověědidi



NNíízkofrekvenzkofrekvenččnníí stimulacestimulace
NNíízkofrekvenzkofrekvenččnníí stimulace 2stimulace 2--5 Hz:5 Hz:

NedochNedocháázzíí k akumulaci Ca++, ale dochk akumulaci Ca++, ale docháázzíí k k deplecidepleci vesikulvesikul z primz primáárnrníí
zzáásobsobáárny)rny)
Fyziologicky dochFyziologicky docháázzíí sice k poklesu EPP bsice k poklesu EPP běěhem prvnhem prvníích 1ch 1--2 s, pot2 s, potéé
opopěět vzestup dt vzestup dííky pky přřesunu esunu vesikulvesikul ze sekundze sekundáárnrníí zzáásobsobáárny, ale drny, ale dííky ky 
safetysafety factorfactor neklesneklesáá CMAPCMAP



NNíízkofrekvenzkofrekvenččnníí stimulacestimulace
NNíízkofrekvenzkofrekvenččnníí stimulace 2stimulace 2--5 Hz:5 Hz:

U U postsynaptickýchpostsynaptických poruch je snporuch je sníížžený SF v dený SF v důůsledku snsledku sníížženeníí popoččtu tu 
ACHR, pACHR, přři poklesu EPP se ni poklesu EPP se něěkterkteréé dostanou pod hodnotu prahu pro dostanou pod hodnotu prahu pro 
vznik MAP a dochvznik MAP a docháázzíí k k dekrementudekrementu CMAPCMAP
U U presynatickýchpresynatických poruch jsou EPP primporuch jsou EPP primáárnrněě nníízkzkéé, proto je CMAP , proto je CMAP 
nníízký jizký jižž po 1. stimulu a po dalpo 1. stimulu a po dalšíších stimulech dochch stimulech docháázzíí k dalk dalšíšímu mu 
dekrementudekrementu



NNíízkofrekvenzkofrekvenččnníí stimulace: MGstimulace: MG
AbnormAbnormáálnlníí je kaje kažždý reprodukovatelný dý reprodukovatelný dekrementdekrement! ! 
PPřři sporni spornéém nm náálezu lezu postkontrakpostkontrakččnníí exhausceexhausce (30(30--60 izometrick60 izometrickáá
kontrakce)kontrakce)
ZahZahřřáát vyt vyššetetřřovanovanéé svalysvaly
Vysadit inhibitory ACHEVysadit inhibitory ACHE
ProximProximáálnlníí svaly svaly >> distdistáálnlníí svalysvaly
OslabenOslabenéé svalysvaly
NejNejččastastěěji:ji:
–– N.N.axillarisaxillaris/m./m.deltoideusdeltoideus
–– N.N.accessoriusaccessorius/m./m.trapeziustrapezius
–– N.N.musculocutaneusmusculocutaneus/m.biceps /m.biceps brachiibrachii
–– N.N.radialisradialis/m./m.anconeusanconeus
–– N.N.facialisfacialis/m.OO, /m.OO, nasalisnasalis



NNíízkofrekvenzkofrekvenččnníí stimulace: ostatnstimulace: ostatníí
poruchyporuchy

LEMS:LEMS:
je nje níízkzkáá amplituda jiamplituda jižž 1. odpov1. odpověědi CMAP!!!!! di CMAP!!!!! 
DekrementDekrement stejný jako u MG, ale ve vstejný jako u MG, ale ve vššech svalech, tedy i ech svalech, tedy i distdistáálnlnííchch!!



RSMN P RSMN D SF EDC

Okulární myastenie 45 % 35 % 80 %

Generalizovaná
myastenie

83 % 66 % 94 %

Senzitivita Senzitivita repetitivnrepetitivníí stimulace u MGstimulace u MG



VysokofrekvenVysokofrekvenččnníí RSRS
PouPoužžíívváá se k diagnostice se k diagnostice presynaptickýchpresynaptických poruchporuch
2020--50 Hz 250 Hz 2--10 s10 s
Ekvivalentem je Ekvivalentem je postaktivapostaktivaččnníí facilitacefacilitace (izometrick(izometrickáá
kontrakce 10kontrakce 10--30 s.)30 s.)



VysokofrekvenVysokofrekvenččnníí RSRS
PPřři vysokofrekveni vysokofrekvenččnníí stimulaci dochstimulaci docháázzíí na jednna jednéé stranstraněě k k deplecidepleci popoččtu tu 
vesikulvesikul v primv primáárnrníí zzáásobsobáárnrněě, ale sou, ale souččasnasněě ke kumulaci Ca++. U ke kumulaci Ca++. U 
zdravzdravéého jedince dochho jedince docháázzíí k mk míírnrnéému mu inkrementuinkrementu do 40 % v ddo 40 % v důůsledku sledku 
zvýzvýššenenéé synchronie MAPS po tetanicksynchronie MAPS po tetanickéé stimulaci (stimulaci (pseudotetanickpseudotetanickáá
facilitacefacilitace))
U U presynaptickýchpresynaptických poruch pporuch přřeveváážžíí akumulace Ca++ a dochakumulace Ca++ a docháázzíí k k 
inkrementuinkrementu: u LEMS : u LEMS >> 200 %, u botulismu 30200 %, u botulismu 30--100%100%
U MG zU MG zůůststáávváá amplituda CMAP beze zmamplituda CMAP beze změěny, u tny, u těžěžkkéé poruchy dochporuchy docháázzíí
dokonce k poklesudokonce k poklesu



Abnormity RS u dalAbnormity RS u dalšíších chorobch chorob

DekrementDekrement nníízkofrekvenzkofrekvenččnníí stimulace u myotonistimulace u myotoniíí (jako u (jako u 
MG)MG)
NNíízkzkáá iniciiniciáálnlníí amplituda CMAP a amplituda CMAP a inkrementinkrement u u 
vysokofrekvenvysokofrekvenččnníí stimulace u periodických paralýz (jako u stimulace u periodických paralýz (jako u 
LEMS)LEMS)
DekrementDekrement u vysokofrekvenu vysokofrekvenččnníí stimulace u nstimulace u něěkterých kterých 
glykogenglykogenóózz ((McArdleMcArdle –– kontraktura)kontraktura)



SF EMG SF EMG -- metodikametodika
•• Elektromyografie jednotlivElektromyografie jednotlivéého vlho vláákna (single fiber kna (single fiber 

EMG) EMG) –– snsníímmáánníí pomocpomocíí specispeciáálnlníí elektrody, kterelektrody, kteráá
snsníímmáá z polokoule o prz polokoule o průůmměěru 300 ru 300 µµmm



SF EMG SF EMG -- metodikametodika
•• Elektromyografie jednotlivElektromyografie jednotlivéého vlho vláákna (single fiber kna (single fiber 

EMG) EMG) –– snsníímmáánníí pomocpomocíí specispeciáálnlníí elektrody, kterelektrody, kteráá
snsníímmáá z polokoule o prz polokoule o průůmměěru 300 ru 300 µµmm



SF EMG SF EMG -- metodikametodika
•• PPřřii volnvolníí kontrakcikontrakci (obdobným zp(obdobným způůsobem a ve sobem a ve 

vvššech svalech jako u konvenech svalech jako u konvenččnníí jehlovjehlovéé EMG)EMG)
•• PomocPomocíí axonaxonáálnlníí mikrostimulacemikrostimulace intramuskulintramuskuláárnrněě
čči i extramuskulextramuskuláárnrněě –– stimulastimulaččnníí SF EMGSF EMG



Metodika: stimulovanMetodika: stimulovanáá SFEMG z m. SFEMG z m. 
extensor extensor digitorumdigitorum communiscommunis



Metodika: stimulovanMetodika: stimulovanáá
SFEMG z m. SFEMG z m. orbicularisorbicularis

oculioculi a m. a m. frontalisfrontalis



SF EMG SF EMG -- metodikametodika
•• ZvýZvýššeneníí neuromuskulneuromuskuláárnrnííhoho jitterujitteru
•• BlokovBlokováánníí

http://www.expertconsultbook.com/expertconsult/p/linkTo?type=figurePage&eid=4-u1.0-B978-0-7506-7525-3..50039-X--f20&sectionEid=4-u1.0-B978-0-7506-7525-3..50039-X--cesec66&isbn=9780750675253&appID=NGE


Trigrující potenciál: 
stimulační artefakt

„Slave“ potenciál

StimulaStimulaččnníí SFEMG SFEMG -- metodikametodika



SSFEMG SSFEMG -- metodikametodika

Normální
nález



SSFEMG SSFEMG -- metodikametodika

Lehká
abnormita: 
abnormální
jitter, bez 
bloků



SSFEMG SSFEMG -- metodikametodika

Hrubá
abnormita: 
abnormální
jitter, četné
bloky



NormativnNormativníí data: volndata: volníí v. stimulav. stimulaččnníí SF EMGSF EMG

Hodnoty Hodnoty jitterujitteru zzíískanskanéého stimulaho stimulaččnníí technikou odrtechnikou odráážžejejíí variabilitu variabilitu 
ppřřenosu jednotlivou NM plotenosu jednotlivou NM plotéénkou a jsou asi o 30 % ninkou a jsou asi o 30 % nižžšíší..

VolnVolníí SF SF 
EMGEMG

StimulaStimulaččnníí
SF EMGSF EMG

PrPrůůmměěrný rný jitterjitter 35 35 μμss 25 25 μμssEDCEDC

IndividuIndividuáálnlníí jitterjitter
((>> 2 z 20)2 z 20)

55 55 μμss 40 40 μμss

PrPrůůmměěrný rný jitterjitter 30 (40?) 30 (40?) μμss 20 20 μμssOrbicularisOrbicularis
oculioculi

IndividuIndividuáálnlníí jitterjitter
((>> 2 z 20)2 z 20)

45 (55?) 45 (55?) μμss 30 30 μμss



Video Video -- stimulacestimulace



Video: registrace Video: registrace -- normanorma



Video: registrace Video: registrace -- MGMG



Výhody stimulaVýhody stimulaččnníí technikytechniky

NespolupracujNespolupracujííccíí subjektysubjekty (d(děěti, v bezvti, v bezvěědomdomíí, , 
psychickpsychickáá alterace, talterace, těžěžkkáá parparééza, mimovolnza, mimovolníí pohyby)pohyby)
VýzkumVýzkum (m(měřěřeneníí za standardnza standardníích podmch podmíínek,  bnek,  běěhem hem 
deldelšíšího ho ččasovasovéého intervalu, zvho intervalu, zvíířřececíí modely, selektivnmodely, selektivníí
vyvyššetetřřeneníí jednotlivjednotlivéé nervosvalovnervosvalovéé plotplotéénky nky –– ne pne pááru, ru, 
vyvyššetetřřeneníí šširiršíší populace motorických jednotek o populace motorických jednotek o 
rrůůznznéém prahu, mm prahu, měřěřeneníí tzv. tzv. velocityvelocity recoveryrecovery function a function a 
amplitudeamplitude recoveryrecovery function, cofunction, cožž jsou membrjsou membráánovnovéé
parametry svalovparametry svalovéého vlho vláákna), reflexnkna), reflexníí studiestudie



Nevýhody stimulaNevýhody stimulaččnníí technikytechniky

Nutnost stimulaceNutnost stimulace

MoMožžnost falenost faleššnněě pozitivnpozitivníích i negativnch i negativníích nch náálezlezůů

OmezenOmezenéé spektrum svalspektrum svalůů



Myastenie Myastenie gravisgravis

Jde o Jde o paraklinickýparaklinický test stest s nejvynejvyššíšší senzitivitousenzitivitou

AChRabAChRab RNSprRNSpr RNSdiRNSdi SFEMG SFEMG 
(EDC)(EDC)

OkulOkuláárnrníí MGMG 70%70% 45%45% 35%35% 80%80%
GenerGener. MG. MG 74%74% 83%83% 66%66% 94%94%

OhOh a spol. M a spol. M & N & N 9292



JitterJitter -- paraklinickýparaklinický test stest s nejvynejvyššíšší
senzitivitou u MGsenzitivitou u MG

EDC EDC 85% (0MG 80%) 85% (0MG 80%) 
EDC + EDC + FrontalisFrontalis 95 % 95 % 
EDC + EDC + FrontalisFrontalis + + OrbicOrbic..oculioculi 99 %99 %
EDC + EDC + FrontalisFrontalis+ paretický sval+ paretický sval 99 %99 %

((SandersSanders a a HowardHoward MM&&N 1986)N 1986)

TTéémměřěř 100% senzitivita  p100% senzitivita  přři kombinaci vyi kombinaci vyššetetřřeneníí
mimických, okohybných a paretických svalmimických, okohybných a paretických svalůů



JitterJitter -- paraklinickýparaklinický test stest s nejvynejvyššíšší
senzitivitou u MGsenzitivitou u MG

OrbicOrbic. . oculioculi (OMG, SSFEMG)   94% (OMG, SSFEMG)   94% ((OeyOey))
FrontalisFrontalis (OMG, SSFEMG)       100% (OMG, SSFEMG)       100% ((VallsValls--CanalsCanals))

((OeyOey PL a spol. MPL a spol. M&&N 1993, N 1993, VallsValls--CanalsCanals a spol., Ma spol., M&N &N 2000)2000)



KlinickKlinickéé poupoužžititíí jitterujitteru

AbnormAbnormáálnlníí vv ppřříípadpaděě poruchy poruchy 
nervosvalovnervosvalovéého pho přřenosu (MG, LEMS, enosu (MG, LEMS, 
botulismus, kongenitbotulismus, kongenitáálnlníí myastenickmyastenickéé
syndromy aj.)syndromy aj.)
Abnormity se nachAbnormity se nacháázejzejíí i u dali u dalšíších ch 
onemocnonemocněěnníí: : 
–– DenervaceDenervace//reinervacereinervace: ALS, : ALS, mononeuropatiemononeuropatie
–– MyopatieMyopatie (svalov(svalovéé dystrofie, dystrofie, myozitidymyozitidy))
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