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1 Uvod 
 
Najbolj presenetljiva pridobitev evolucije je gibanje. Že od enoceličnih praživali so se gibalni 
sistemi spreminjali in dopolnjevali. Pri vretenčarjih se je razvil najbolj izpopolnjen gibalni 
sistem. Mišice, ki omogočajo gibanje, so sposobne izjemnih dosežkov. V zraku lahko 
najhitrejši ptič, imenovan hudournik, doseže hitrost 200 km/h. V vodi najhitrejša riba, 
imenovana pahljačasta mečarica, doseže hitrost 110 km/h. Na kopnem je najhitrejši sesalec 
gepard, ki prav tako lahko doseže hitrost 110 km/h. A mišice niso sposobne samo izredno 
hitrih in močnih premikov, temveč se srčna mišica lahko enakomerno krči in sprošča tudi več 
kot 150 let, kot je to, na primer, pri želvah. Gladke mišice, na primer pri školjkah, lahko 
ostanejo pokrčene več kot teden dni. Skeletne mišice pa lahko vzdržujejo pokončno držo vse 
življenje, na primer pri konjih. 
 
Človeka zato že od nekdaj zanima, kako delujejo mišice in iz česa so sestavljene. Že 
italijanski zdravnik in anatom Luigi Galvani se je leta 1780 ukvarjal z raziskovanjem vpliva 
elektrike na krčenje mišic žabjih krakov. Danes se z delovanjem, obliko in funkcijo mišic 
ukvarjajo številni znanstveniki iz najrazličnejših področij. Največ raziskav delovanja mišic 
poteka na preparatih živalskih mišic. Funkcije, bolezni in spremembe mišic zaradi 
spremenjene uporabe pa so seveda zanimive predvsem pri ljudeh [1]. V seminarski nalogi 
bomo razložili, kako poteka električna stimulacija mišic. Električna stimulacija mišic se 
uporablja za povečevanje moči posameznih mišic. Pri oslabelih mišicah z električno 
stimulacijo dosežemo učinkovite in smiselne gibe okončin. Uporablja se še, na primer za 
krepitev in oblikovanje telesa, za ogrevanje mišic, za povečevanje moči mišic (zlasti pri 
športnikih), za masažo in sprostitv [2]. 
 
Da pa bi električno stimulacijo mišic sploh razumeli, sem v seminarju najprej opisala sestavo 
in krčenje skeletnih mišic (poglavje 2). Najprej obravnavamo sestavo skeletnih mišic 
(poglavje 2.1), nato nastanek in širjenja akcijskega potenciala (poglavje 2.2) in krčenje mišic 
(poglavje 2.3). Za tem sledi opis električne stimulacije (poglavje 3) in načini električne 
stimulacije (poglavje 3.1). 

2 Sestava in krčenje skeletnih mišic 

2. 1 Sestava skeletnih mišic  
 
Človeško telo sestavlja več kot 650 skeletnih (progastih) mišic, kar predstavlja približno 40% 
človeškega telesa. Skeletne mišice se na različne načine prepletajo med seboj in so s kitami 
pritrjene na kosti okostja. Mišičevje in okostje sta med seboj tesno povezana telesna sistema 
in delujeta odvisno eden od drugega.  
 
Skeletne mišice so sestavljene iz snopov mišičnih vlaken. Snop je obdan z ovojnicami in 
prepletom krvnih žil (slika 1b), ki dovajajo mišici  kisik, da lahko opravlja mehansko delo [3]. 
Mišično vlakno je sestavljeno iz množice manjših podenot, imenovanih miofibrile (slika 1c). 
V eni miofibrili je v svežnju zbranih več dolgih nitastih molekul - mišičnih filamentov, ki so 
tako razporejeni, da dajejo mišici progast videz. Mišične filamente ločimo na aktinske in 
miozinske, razporejeni so vzdolž miofibril izmenično, en za drugim. Vendar en sveženj 
miofibrile ni strogo ločen od drugega, saj v stičišču silita eden v drugega. Iz miozinskih 
filamentov molijo na obeh koncih, okrog in okrog “zobci”, ki se končujejo z miozinskimi 
glavami (slika 2). Vsak miozinski filament obdaja nekaj aktinskih filamentov, proti katerim 
molijo miozinske glave.  
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Slika 1. Zgradba skeletne mišice. a) Skeletna mišica; b) snop mišičnih vlaken; c) mišično 
vlakno; d) motorična ploščica [3]. 
 

 
Slika 2. Zgradba mišičnega vlakenca - miofibrile [3]. 
 
Da se mišica skrči, jo je treba vzburiti. Vzburi se prek živčnih vlaken, ki oživčujejo mišico. 
Živčno vlakno se v mišici razveja in tvori z različnimi mišičnimi vlakni motorično ploščico 
(slika 1d). Po enem gibalnem živčnem vlaknu se zato preko številnih motoričnih ploščic 
vzburijo različna mišična vlakna. Skupino mišičnih vlaken, ki jih hkrati vzburi eno živčno 
vlakno, skupaj z živčnim vlaknom imenujemo motorična enota. Razmerje med številom 
živčnih vlaken in številom mišičnih vlaken je lahko 1: 1900. Večje kot je to razmerje, 
natančnejše gibe lahko opravlja skeletna mišica [3]. 
 
V motorični ploščici, kot imenujemo stik med živčnim končičem živčnega vlakna in mišično 
celico, je med živčno in mišično membrano sinaptična reža. Ko pridejo ukazi za krčenje v 
obliki živčnih impulzov po živčnem vlaknu do mišične celice, se iz živčnih končičev v 
področju motorične ploščice sprosti iz sinaptičnih veziklov živčni prenašalec - acetilholin 
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(slika 3). Ukaz za krčenje se razširi vzdolž aksona živčne celice v obliki akcijskega 
potenciala. 

 
Slika 3. Eksocitoza. Sproščanja živčnega prenašalca - acetilholina iz sinaptičnih veziklov v 
sinaptično režo [4].  
 
Molekule živčnega prenašalca pripotujejo preko sinaptične reže in se vežejo na posebne 
sprejemne molekule - receptorje, vgrajene v mišično membrano ob motorični ploščici. 
Molekule prenašalca so za mišično celico dražljaj, zato povzročijo v njej vzburjenje. Le-to se 
razširi po celotni membrani mišičnega vlakna in po posebnih cevasto ugreznjenih delih 
membrane pripotujejo v notranjost mišičnega vlakna. Vzburjenje poteka v obliki spremembe 
električne napetosti preko membrane, kar imenujemo akcijski potencial, ki potuje kot val po 
celotni membrani [3]. 
 

2. 2 Nastanek in širjenje akcijskega potenciala 
 
Mišice našega telesa se odzivajo izredno hitro. Po stimulaciji je odzivni čas mišice dolg le 
nekaj milisekund. Akcijski potencial, ki ga povzroči zunanji električni dražljaj, potuje po 
živčnem vlaknu do membrane mišičnih vlaken. Koncentracija natrijevih ionov je znotraj 
mišične celice desetkrat večja kot zunaj mišične celice. Koncentracija kalijevih ionov je zunaj 
mišične celice trideset krat večja od koncentracije kalijevih ionov znotraj mišične celice. Ko 
je celična membrana stimulirana, tako da se potencial na membrani poveča za 20 mV iz 
mirovnega akcijskega potenciala (iz približno -70 mV na -50 mV) in doseže prag stimulacije, 
se za natrijeve in kalijeve ione poveča prepustnost membrane. To povzroči tok obeh vrst 
ionov preko celične membrane v smeri z višje koncentracije proti nižji koncentraciji ionov. 
Natrijevi ioni prehajajo iz notranjosti v zunanjost celice, kalijevi ioni pa v obratni smeri (slika 
4). Prerazporeditev ionov preko celične membrane spremeni prekomembranski potencial. 
Membrana se depolarizira. Ta lokalna sprememba potenciala poveča prepustnost kanalov za 
prehajanje natrija in kalija na naslednjem prehodnem področju membrane, kjer se celotni 
postopek prehajanja ionov spet ponovi. Opazimo, da se depolarizacija širi kot val po celici, 
kar imenujemo širjenje akcijskega potenciala. 
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Slika 4. a) Prehajanje natrijevih ionov v zunanjost mišične celice; b) Prehajanje kalijevih 
ionov v notranjost mišične celice [4]. 
 
Ob depolarizaciji celične membrane se predznak potenciala na membrani obrne, kar vidimo 
na sliki 5. Ta sprememba električnega potenciala povzroči, da se napetostno krmiljeni 
kalcijevi kanali v celični membrani odprejo in v celico vdre kalcij. Koncentracija kalcija zunaj 
celice je namreč tisoč krat večja kot v notranjosti. Ob povečani koncentraciji kalcija v 
citoplazmi se še dodatno odprejo rianodinski kanali v membrani sarkoplazmatskega 
retikuluma, ki so občutljivi na povečano koncentracijo kalcija v citoplazmi. Tako se 
koncentracija kalcija v citoplazmi še dodatno hitro poveča. 
 
Po vdoru kalijevih ionov v celico se v celični membrani aktivirajo črpalke (t.i. Na-K črpalke), 
ki prečrpavajo kalij iz celice, natrij pa v celico. Črpalka deluje tako, da prečrpa tri kalijeve 
ione ven, sočasno pa en natrijev ion v celico. Tako Na-K črpalka povrne koncentracijo 
natrijevih in kalijevih ionov v notranjosti in zunanjosti celice v začetno stanje. Rečemo, da se 
membrana repolarizira [4].  
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Slika 5. a) Membrana mišične celice v ravnovesnem stanju; b) širjenje akcijskega potenciala 
po membrani celice [4]. 

2. 3 Krčenje mišice 
 
Velikost sile krčenja mišičnih vlaken je odvisna od koncentracije kalcijevih ionov (Ca2+) v 
mišični celici. Mišična vlakna ločimo na hitra in počasna. Hitra mišična vlakna vsebujejo 
večji delež sarkoplazmatskega retikuluma, zato je prenos kalcijevih ionov v hitrem mišičnem 
vlaknu hitrejši v primerjavi s počasnimi. Hitra vlakna se skrčijo hitro, a se ponavadi tudi hitro 
utrudijo. Počasna vlakna se počasi krčijo in se po daljšem času utrudijo. Wetzel in Gros 
(1998) sta na prepariranih mišicah podgane pokazala, da je povezava med mišično silo in 
znotrajcelično koncentracijo kalcija med mišicami z različnimi tipi prevladujočih vlaken 
različna, kar je prikazano na sliki 6. Največjo silo dosežeta hitra in počasna mišica podgane 
pri približno enaki koncentraciji kalcija. Ampak hitra mišica doseže največjo silo v času reda 
10 ms po stimulaciji, medtem, ko počasna mišica doseže največjo silo v času reda sto ms po 
stimulaciji. Pri sproščenem mišičnem vlaknu je koncentracija prostega kalcija zelo nizka. 
Aktinsko vlakno obdaja protein tropomiozin, ki je pripet na aktinska vlakna preko molekul 
troponina. Pri nizki koncentraciji kalcija je zasedenih zelo malo mest na troponinu, kamor se 
lahko veže kalcij, zato tropomiozin preprečuje stik miozinskih prečnih mostičkov na aktin. Ob 
depolarizaciji celične membrane se koncentracija kalcija v citoplazmi med mišičnimi 
filamenti (aktinom in miozinom) poveča do 100-krat. To povzroči, da se miozinske glave 
približajo aktinskim filamentom ter se nanje vežejo. Pri tem se ATP (adenozin tri fosfat), ki je 
vezan na miozinske glave razcepi v ADP (adenozin di fosfat) in fosfat (P). Pri tem se sprostijo 
še miozinske glave iz zaporednega položaja. Glave zato sunejo naprej in potegnejo k sebi 
aktin. Nato se ATP in fosfat sprostita z miozinskih glav, zato se miozinske glave odpnejo od 
aktinskega filamenta. Če je kalcij še vedno prisoten, se celoten postopek vezave miozina na 
aktin ponovi na naslednje vezavnem mestu. Tako miozinske glave v bistvu pednjajo po 
aktinskih filamentih in jih vlečejo k sebi z obeh koncev. Na ta način se aktinski filamenti 
pomikajo drug proti drugemu in mišica se začne krajšati in s tem krčiti (glej tudi [6]). 
 
Ko pa živčni impulzi prenehajo dražiti mišico, aktivni transport kalcijeve ione prečrpa nazaj v 
endoplazmatski retikulum (depolarizacija). Aktinski in miozinski filamenti se v celoti 
sprostijo v prvotno lego, kar pomeni, da se mišica relaksira [3]. 
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Slika 6. Časovni potek koncentracije kalcija v mišični celici in potek mišične sile pri a) hitri, 
b) počasni mišici podgane [1]. 

3 Električna stimulacija mišic 
 
Mišično vlakno lahko direktno stimuliramo na več načinov. Na primer s svetlobo, toploto, 
kemično, s tlakom, magnetnim ali električnim poljem. Nas bo zanimala električna stimulacija. 
Električna stimulacija poteka tako, da na površino kože pritrdimo dve elektrodi. Napetost na 
elektrodah se spreminja. Ker je mišično tkivo prevodno, steče med elektrodama električni tok. 
Na sliki 7 je prikazano, kako se membranski potencial spreminja v odvisnosti od električnega 
toka, ki teče med elektrodama. Odziv membranskega potenciala je odvisen od tega, kolikšen 
je električni tok in kako dolgo teče.  
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Slika 7. a) Odziv membrane na električni dražljaj; b) Prikaz krivulje jakosti električnega toka, 
ki steče med elektrodama. Vijolična krivulja: reobaza; modra krivulja: 2x reobaza [4]. 
 
Če je tok majhen (vijolična krivulja na sliki 7), je potreben daljši čas, da membranski 
potencial doseže prag stimulacije. Večji kot je električni tok, krajši čas je potreben, da 
membranski potencial doseže prag stimulacije. To lahko vidimo iz grafa, če pogledamo 
modro, zeleno in rdečo krivuljo.  
 
Kadar mišično vlakno stimuliramo električno s tokom nižjim od praga stimulacije, se okrog 
katode pojavi lokalno področje draženja. Vzdraženje poteka ob motorični ploščici, kjer se 
inducira lokalni potencial preko membrane celice. Če je sprememba potenciala dovolj velika, 
(iz približno -70 mV na -50 mV) se akcijski potencial prenese vzdolž vlakna. Lokalno 
področje draženja raste s podaljševanjem draženja. A prenos dražljaja bo potekal samo takrat, 
ko bo tok dovolj velik, da bo membranski potencial presegel prag stimulacije in bo čas 
stimulacije dovolj dolg. Prenos dražljaja v obliki akcijskega potenciala povzroči krčenje 
mišičnega vlakna.  
 
Najnižji tok, ki povzroči krčenje mišice pri poljubno dolgem električnem stimulu, se imenuje 
reobaza (glej sliko 7). Najkrajši čas stimulacije, ki je potreben za krčenje mišice s tokom 
dvakrat večjim od reobaze, se imenuje kronaksija. 
 
Kadar mišično vlakno stimuliramo s tokom višjim od reobaze, vendar je stimulacijski impulz 
prekratek, se mišično vlakno ne bo skrčilo. V primeru, ko se taki stimulacijski impulzi 
pogosto ponavljajo, se lahko seštevajo. Vsak dražljaj poveča lokalni potencial, ki se lahko 
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prišteje ostalim. Lokalni potencial se skladišči, dokler ni dovolj velik, da sproži akcijski 
potencial. Akcijski potencial se prenese po mišičnem vlaknu in povzroči krčenje. Torej 
mišična vlakna delujejo po principu vse ali nič. 
 
Posamični električni impulz povzroči pokrčenje mišičnega vlakna. Doba nezmožnosti 
ponovnega skrčenja po stimulacijskem impulzu traja nekaj milisekund. V tem času prepotuje 
akcijski potencial celotno membrano mišičnega vlakna. Krčenje traja približno 40 ms, 
sproščanje pa približno 50 ms. Čas krčenja in sproščanja je odvisen od tipa vlakna in od 
temperature vlakna ter njegove neposredne okolice. Mišično vlako je ponovno mogoče 
vzburiti še preden se spet sprosti. Vzdržano krčenje te vrste imenujemo tetanus (tetanična 
kontrakcija). Kadar je čas med posameznimi impulzi tako dolg, da doseže mišico naslednji 
dražljaj, ko se je ta že pričela sproščati, se krčenje imenuje nepopolni tetanus [1].  
 

3.1 Načini električne stimulacije 
 
Poznamo dve vrsti zunanje električne stimulacije. Prva je tetanična stimulacija (slika 8a). To 
je stimulacija z vrsto zaporednih stimulacijskih impulzov, katerim je potrebno nastaviti 
naslednje parametre: dolžino trajanja posameznega impulza (t1) in delež trajanja enega 
impulza proti času med dvema zaporednima impulzoma (t2). Tetanična stimulacija nam 
omogoči, da določimo, koliko časa bo impulz trajal in kako dolg je premor med dvema 
zaporednima impulzoma. Če je čas med dvema zaporednima impulzoma prekratek, se mišica 
ne bo sprostila. Tetanična stimualcija povzroči maksimalen možen razvoj sile in sicer tako, da 
se z zaporedjem pulzov pokrčijo vsa vlakna v smislu zvezne in gladke kontrakcije, saj je 
zaporedje pulzov dovolj hitro, da posamezna vlakna ne relaksirajo.Tetanično stimulacijo zato 
uporabljajo predvsem športniki za treninge. Uporablja se tudi za masažo in oblikovanje telesa. 
Drugi stimulaciji pa pravimo „draženje” s posamičnim impulzom (slika 8b). Le-ta ima pred 
začetkom stimulacije amplitudo 0, ob začetku stimulacije pa zavzame poljubno konstantno 
amplitudo (I), kateri lahko spreminjamo dolžino trajanja. Pri draženju s posamičnim 
impulzom ne pride do gladke zvezne kontrakcije, ker se mišica med enim in drugim 
impulzom že sprosti. Zato dobimo oscilirajočo kontrakcijo. Uporablja se predvsem za 
določanje biomehanskih lastnosti skeletnih mišic (npr. odziv trebuha skeletne mišice). 
 

 
 Slika 8. a) Tetanična stimulacija mišice; b) posamični impulz [1]. 
 
Izbrano zunanjo električno stimulacijo povežemo preko različnih elektrod, zunanjih ali 
podkožnih. Površinska električna stimulacija je lahko bipolarna, kar pomeni, da ima elektroda 
dva različna pola. Lahko uporabimo tudi monopolarno (en pol) stimulacijo, čeprav se v 
glavnem uporablja bipolarna stimulacija. Elektrode se običajno pritrdijo na kožo nad 
stimulirano mišico. Za pravilno in prijetno delovanje je zelo pomembna ustrezna velikost 
elektrod in pravilna namestitev elektrod na mišico [1]. 
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4 Zaključek 
 
V seminarju sem predstavila električno stimulacijo mišic z zunanjo električno stimulacijo. 
Poznamo dve vrsti: tetanično stimulacijo in  draženje s posamičnim pulzom. Elektrostimulator 
preko elektrod povežemo direktno na kožo nad mišico, katero želimo stimulirati. Pri tem je 
zelo pomembno, da je amplituda stimulacije primerna. Prevelika amplituda povzroči bolečino, 
v skrajnih primerih pa celo opeklino, kateri pa se pri oživljanju z elektrošokom ne moremo 
izogniti. Pomemben je tudi čas trajanja električne stimulacije. Prav tako je pomembna tudi 
frekvenca električne stimulacije. S pravilno frekvenco zmanjšamo ali preprečimo bolečino, 
tako, da je proces prijetnejši. Ko so vsi ti trije parametri nastavljeni, poženemo akcijski 
potencial po živčnem nevronu do mišice in začne se proces krčenja. 
 

 
 
Slika 9. Prikaz ektrostimulacije trebušnih mišic [5].  
 
Ob branju različnih virov sem spoznala, da je električna stimulacija mišic lahko zelo uporabna 
za rehabilitacijo mišičnih poškodb, za športne treninge, masažo itd. Z elektrostimulacijo si 
lahko oblikujemo tudi naše telo, predvsem trebušne mišice. Vendar so elektrostimulatorji, ki 
zares učinkujejo, zelo dragi. Elektrostimulatorji, ki se prodajajo preko TV trgovin so 
večinoma povsem neuporabni. Profesionalni elektrostimulatorji tvorijo natančne oblike 
signalov in ustvarjajo zelo visoke frekvence, tudi do 2500 Hz. Kar pa ni tako enostavno 
doseči. Tega komercialni elektrostimulatorji zagotovo ne dosegajo.  
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