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Souhrn
Název:

Vliv hyperkinetické zátěže na vybrané mechanické změny axiálního
systému člověka (AS).

Cíle práce:

Hlavním cílem práce je na základě sofistikovaného využití metody transfer
vibration through spine (TVS) zjistit vliv hyperkinetické zátěže na změnu
vybraných mechanických vlastností axiálního systému moderních
gymnastek.

Metody:

Pro identifikaci změn reologických vlastností AS a vyhodnocení intenzity
zátěže byly použity následující experimentální metody:
1) metoda TVS;
2) software pro vyhodnocování a analýzu vibračních testů heterogenních
systémů;
3) kinematická a dynamická analýza pohybu využitím:

Výsledky:

•

videozáznamu pohybu ve 2D,

•

systému QUALISYS pro analýzu pohybu ve 3D,

•

systému KISTLER, pro analýzu dynamických interakcí.

Pilotními studiemi i hlavní experimentální částí práce bylo prokázáno, že
využitím metody TVS lze identifikovat jak krátkodobé, tak longitudinální
změny mechanických vlastnosti AS.
Vlivem

hyperkinetické

zátěže

dochází

ke

změnám

vybraných

mechanických vlastností AS moderních gymnastek. Pohybový aparát
gymnastek reaguje na tréninkovou zátěž snížením reologických parametrů
zejména koeficientu tlumení b a viskozity µ. Po regeneraci, resp.
odpočinku (druhý den), se uvedené parametry postupně vrací k výchozím
hodnotám.
Impaktní zátěž v celkovém součtu prováděných skoků během celoročního
tréninkového procesu moderních gymnastek představuje dvou- až
pětinásobek zatížení pohybového systému člověka a jeho AS oproti
civilnímu režimu – s expozicí až 19 000 opakování za rok.
Klíčová slova: reologie, metoda TVS, impaktní zátěž, viskozita, útlum, elasticita
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Summary
Title:

Influence of Hyperkinetic Load on Selected Mechanical Changes of
Human Axial System.

Objectives:

The main aim of this thesis is to determine the influence of hyperkinetic
load on the change of selected mechanical properties of the rhythmic
gymnastic axial system based on the sophisticated use of the Transfer
Vibration through Spine (TVS) method.

Methods:

The following experimental methods were used to identify changes in
rheological properties of AS and to assess load intensity:
1) TVS method;
2) software for evaluating and analyzing vibration tests of heterogeneous
systems;
3) kinematic and dynamic motion analysis using:
• 2D motion video recording,
• QUALISYS 3D motion analysis system,
• KISTLER, to analyze dynamic human-surroundings interactions.

Results:

Pilot studies and the main experimental part of the thesis have shown that
the use of the TVS method can identify both short-term and longitudinal
changes of AS mechanical properties. Due to the hyperkinetic load, the
selected mechanical properties of the rhythmic AS are changed. The
gymnastic apparatus reacts to the training load by reducing the rheological
parameters, especially the damping coefficient b and the viscosity µ. After
regeneration, which is on the following day, the parameters return to the
default values.
The impact load in the total sum of performed jumps during the year-long
training process of rhythmic gymnasts represents 2–5 times the load on the
human musculoskeletal system and its AS compared to the civilian regime
– with up to 19,000 repetitions per year.

Key words: rheology, TVS method, impact load, viscosity, damping, elasticity.
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Seznam zkratek a veličin
Zkratky
Veličiny
MG
AS
IVD
TVS
C1–C7

Jednotky

Vysvětlivky
moderní gymnastika
axiální systém
intervertebrální disk (meziobratlová destička)
transfer vibration through spine (přenos vibrací páteří)
krční obratle 1.–7.

Th1–Th12

hrudní obratle 1.–12.

L1–L5

bederní obratle 1.–5.

S1 –S5
AF
NP
EP
MRI
RTG
BMD
m (v)
FFT
E
TV
TH
BMI
SF
LA
ATP-CP
BM
VO2 max
SF max
VE max
VC
RQ max
P(max)
WBV
SW
f
ρ
μ

křížové obratle 1.–5.
anulus fibrosus, fibrózní prstenec meziobratlové destičky
nucleus pulposus, jádro meziobratlové destičky
endplate
magnetická rezonance (zobrazovací technologie)
rentgenový obraz
2
[g/cm ]
bone mineral density, kostní hustota
Poissonova konstanta, poměr relativního
prodloužení tyče k jejímu relativnímu příčnému
zkrácení/zúžení při namáhání tahem
fast Fourier transformation
Youngův modul pružnosti v tahu,
[GPa]
poměr napětí a jím vyvolané deformace
[cm]
tělesná výška
[kg]
tělesná hmotnost
2
[kg/m ]
body mass index
[tepy/min]
srdeční frekvence
[mmol/l]
koncentrace laktátu
anaerobní získávání energie z energeticky bohatých
fosfátů
[kJ/min/kg] bazální metabolismus
[ml/min kg] maximální příjem kyslíku
[tepy/min]
maximálví srdeční frekvence
[l/min]
maximální ventilace
[l]
vitální kapacita plic
poměr respirační výměny
[W], [W/kg] výkon
whole body vibration, celkové vibrace těla
software
[Hz]
frekvence
[kg/m3]
hustota
[Pa·s]
viskozita
10

b
ωr
π
a
l1,2,3

[ms-2]

útlumový koeficient
rezonanční frekvence
konstanta
amplituda zrychlení

[m]

výšky (délky) obratlů

[Hz]

tlumicí činitel, ekvivalent útlumového koeficientu
(logaritmus podílu zrychlení)
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1

ÚVOD

Vertebrogenní poruchy představují častý zdravotní problém, se kterým se v dnešní době
můžeme setkat u populace všech věkových kategorií. Příčin vedoucích k těmto
problémům existuje celá řada. Mohou to být problémy způsobené v důsledku
nedostatečné pohybové aktivity (hypokineze), nebo naopak vliv nadměrného zatěžování
(hyperkinéze) spojeného např. s nezdravým životním stylem, obezitou, nevhodným
výživovým režimem a dalšími faktory negativně působícími na všechny orgánové
systémy zejména na axiální systém (AS).
Hyperkinetické zatěžování pohybového systému člověka představuje v řadě
případů jak pracovní režim, tak i mimopracovní aktivita, včetně sportovního tréninku
i výkonu. Zátěže jsou pak z pohledu termomechaniky různého typu – impaktní,
frekvenční, dlouhodobé, krátkodobé, energetické, tepelné, ale i např. popisující
chemickou kinetiku výživy. Vysoké zatížení pohybového systému člověka může vést až
k vyčerpání funkčních rezerv, ztrátě potřebných reologických vlastností např. měkkých
tkání (vazů, šlach, svalové tkáně, chrupavek či kostí) nebo i k mechanickým a funkčním
poruchám. Na této úrovni se jedná např. o změny termo-visko-elastických vlastností
těchto bio materiálů. Vlivem nadměrné zátěže může dojít i k oslabení regulačních
mechanismů organismu, na úrovni řízení ke vzniku šumových signálů nebo i k poruchám
metabolických režimů.
Velké množství pojivových a dalších typů tkání podléhá v průběhu života změnám
reologických vlastností biologických tkání vlivem procesu stárnutí organismu i jeho
zatěžováním. Pro kvalifikaci a kvantifikaci těchto změn je nutné využití specifických
detekčních a matematických metod, které mohou identifikovat a analyzovat tyto změny,
a dále pak využitím terapeutických postupů, specifických metod popřípadě i léčit
vertebrogenní problémy.
Sportovní trénink patří do značně rizikových hyperkinetických zátěžových režimů.
Aby bylo možné některá rizika těchto zátěží pohybového aparátu člověka detekovat, je
potřeba neustále vyvíjet metody, které je pomohou identifikovat a analyzovat. Jednou
z metod, která umožňuje detekovat změny mechanických vlastností AS je metoda TVS
(transfer vibration through spine). Tato metoda je vyvíjena na našem pracovišti a byla pro
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účely této práce využita. Literární rešerše nastíní problém, ze kterého vyplynou cíle a
úkoly naší práce, tj. aplikaci možností TVS při řešení problémů extrémního zatěžování
pohybového aparátu, zejména AS moderních gymnastek.
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LITERÁRNÍ REŠERŠE

2

K pochopení dané problematiky je potřeba se seznámit zejména se stavbou a funkcí
axiálního systému, změnami jeho komponentů, které probíhají vlivem růstových změn
i vlivem různých zátěžových režimů člověka. Velká část práce se bude týkat
hyperkinetického zatěžování ve sportovním prostředí, konkrétně v moderní gymnastice
(MG). Je nutné popsat charakteristiku sportovního výkonu a další faktory, které souvisejí
s tréninkovým procesem u moderních gymnastek a ovlivňují jej. Dále se literární rešerše
bude zabývat rozborem literatury, která se týká mechanických vibrací, jejích vlivem na
lidský organismus, případně jejich využitím ve sportovním i léčebném prostředí.

Funkční morfologie axiálního systému

2.1

Axiální systém (AS) tvoří osový skelet, tj. páteř, páteřní spojení a svaly, které mají
nosnou, protektivní a hybnou funkci. Součástí systému je atlantookcipitální spojení, kde
na horní kloubní plošky prvního krčního obratle přiléhají kondyly týlní kosti, a dále
spojení pánevní. Pánevní kost (os coxae) se skládá ze tří původně samostatných kostí
(kosti kyčelní, os ilium; sedací, os ischii a stydké, os pubis). Spojením pánevních kostí
a křížové kosti (os sacrum) vzniká pánev. Pánev (pelvis) tvoří pevný kruh, jehož
prostřednictvím se přenáší váha trupu na dolní končetiny. V širším kontextu je součástí
axiálního systému i řídicí složka, tj. příslušná část nervového soustavy zabezpečující
funkce axiálního systému.
Z funkčního hlediska má pohybový segment páteře tři základní komponenty:
•

nosnou a pasivně fixační (obratle a meziobratlové vazy),

•

hydrodynamickou (meziobratlové destičky a cévní systém páteře),

•

kinetickou a aktivně fixační (klouby a svaly páteře) (Dylevský, 2009).

2.1.1

Nosné komponenty

Páteř (columna vertebralis) – základní složka osového systému – je složena z řady
33–34 obratlů (Obr. 2.1), spojených 23 meziobratlovými destičkami (Obr. 2.2)
a z 24 pohybových segmentů. Na páteř, resp. na horní kloubní plošky prvního krčního
obratle, naléhají kondyly týlní kosti, hrudní obratle jsou kloubně spojené s kosterním
základem hrudníku a křížová kost jako nepohyblivá součást páteře je zároveň i součástí
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kostry pánve. Páteř je dvojnásobně esovitě prohnutá, což zajišťuje její pružnost: zakřivení
krční a bederní páteře směrem vpřed – lordóza; zakřivení hrudní páteře a kosti křížové
směrem vzad – kyfóza.
páteř
(boční pohled)

horní kloubní výběžek
bradavičkový hrbolek
příčný výběžek

atlas (C1)
čepovec
(C )
2

C

dolní kloubní
výběžek

krční
lordóza

trnový výběžek
7

Th

1

meziobratlová
ploténka
tělo obratle

vertebrae
hrudní
kyfóza

dolní zářez
horní zářez

meziobratlový
otvor

Th12

bederní obratle
(boční pohled)

L1

bederní
lordóza
L5

kost
křížová
(51–55)
sakrální
kyfóza

kost
kostrční

Obr. 2.1 Laterální pohled na páteř s vyznačením
jednotlivých druhů obratlů a s vyznačením oblasti
lordózy a kyfózy (Podle Netter, 2012)

Obr. 2.2 Spojení mezi bederními obratli
z laterální strany (Podle Netter, 2012)
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Obratel (vertebra) je základním stavebním prvkem páteře. Všechny obratle kromě
prvních dvou mají obdobnou stavbu. Každý se skládá z těla obratle, obratlového oblouku
a kloubních výběžků (Obr. 2.3).

faseta
horního
výběžku

tělo obratle
otvor obratle

horní kloubní
výběžek

pedikl

tělo obratle

horní kloubní
jamka

horní zářez
tvořící
meziobratlový
otvor

lamina
kompaktní
hmoty

dolní
kloubní
výběžek
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Obr. 2.3 Pohled shora a z boku na bederní obratel (Podle Netter, 2012)

Krční obratle (vertebrae cervicales) tvoří 7 obratlů označovaných C1–C7, vyznačují
se nízkým tělem (kromě C1), postranními výběžky s otvory pro cévy, výška těl krčních
obratlů je kolem 14–16 mm, s mírnou tendencí růstu v kraniokaudálním směru, trnové
výběžky (processus spinosi) s výjimkou C1 a C2 mají rozdvojené trny. C7 (vertebra
prominens) je velmi dlouhý, paličkovitý a dobře hmatný výběžek – slouží k orientaci při
pohmatovém vyšetření páteře.
C1 – atlas (nosič) má tvar kostěného prstence, nemá tělo a tvoří jej pouze přední
a zadní kostěný oblouk, trnový výběžek je nahrazen drobným hrbolkem na zadním
oblouku hmatatelným při předklonu hlavy, je to transmisní obratel a je součástí
atlantookcipitálního i atlantoaxiálního spojení.
C2 – axis (čepovec) je masivnější než ostatní krční obratle nesoucí rozhodující část
hmotnosti hlavy, stavebně identický s ostatními krčními obratli, z obratlového těla
vyčnívá zub (čep – dens axis), na který je navlečen prstenec atlasu, specifický trnový
výběžek je na konci rozdvojený – při pohmatovém vyšetření páteře je to první hmatný
kostěný útvar na páteři (Dylevský, 2009).
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Hrudní obratle (vertebrae thoracicae) tvoří 12 obratlů označovaných Th1–Th12,
výška těl obratlů se kraniodaudálně zvětšuje a pohybuje se mezi 20–25 mm, trnové
výběžky jsou dlouhé, skloněné a přes sebe přeložené kostěné útvary.
Bederní obratle (vertebrae lumbales) tvoří 5 obratlů označovaných L1–L5, těla jsou
velmi vysoká asi kolem 30 mm, pátý obratel je vpředu vyšší než vzadu, takže přechod
mezi L5 a S1 tvoří předhůří (promontorium), trnové výběžky se tvarově mění na
čtverhranné a ze stran oploštělé destičky.
Křížové obratle (vertebrae sacrales) tvoří 5 obratlů označované S1–S5, srůstají
v kost křížovou (os sacrum), která má zhruba trojúhelníkovitý tvar s horní širší základnou
tvořenou plochou těla obratle S1, dolní užší konec křížové kosti bývá chrupavkou spojen
s kostrčí.
Kostrční obratle (vertebrae coccygeae) tvoří 3–5 spojených obratlů označovaných
Co1–Co5 (vzácně 6–7 obratlů), srůstají v malou trojúhelníkovitou kost kostrční (os
coccygis) tvořící zakončení páteře (Dylevský, 2009).
2.1.2

Fixační komponenty páteře – meziobratlové vazy

Nosné komponenty pohybových segmentů páteře – obratle, jsou fixovány vazy a svaly.
Vazivové spoje jsou pasivní částí nosné komponenty segmentu. Z anatomického
hlediska rozlišujeme na páteři dlouhé a krátké vazy, přičemž na fixaci segmentů se účastní
oba typy vazů. K dlouhým vazům patří přední a zadní podélný vaz a mezi krátké vazy se
řadí vazy spojující oblouky a výběžky sousedních obratlů.
2.1.2.1 Dlouhé vazy
Přední podélný vaz (lig. longitudinale anterius) je 20–25 mm široký pruh kolagenního
vaziva, který svazuje a zpevňuje celou páteř. Běží po přední ploše obratlových těl – od
předního oblouku atlasu až na přední plochu křížové kosti. Napíná se při retroflexi
(záklonu) a brání ventrálnímu vysunutí meziobratlové destičky.
Zadní podélný vaz (lig. longitudinale posterius) jde po přední stěně páteřního
kanálu, od týlní kosti až do kanálu křížové kosti. Je užší než přední vaz, zpevňuje páteř
a tvoří přední stěnu páteřního kanálu. Napíná se při anteflexi (předklonu) a brání vysunutí
meziobratlové destičky do páteřního kanálu.
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2.1.2.2 Krátké vazy
Žluté vazy (ligg. flava, lig. interarcualia) jsou vazivové snopce spojující oblouky
sousedních obratlů. Uzavírají páteřní kanál a doplňují meziobratlové otvory. Obsahují
poměrně značné množství elastických vláken, kterých v kraniokaudálním směru přibývá.
Žluté vazy stabilizují pohybové segmenty páteře při anteflexi (předklonu), kdy se napínají
a svojí pružností umožňují opětný návrat segmentu do původní polohy.
Ligamenta interspinalia spojují trnové výběžky obratlů. Paralelně s nimi probíhají
i interspinální svaly. krátké silné svazky kolagenních vláken, jejichž tvar se přizpůsobuje
tvaru krčních, hrudních a bederních obratlů.
Ligamenta intertrasversalia jsou vytvořeny především mezi příčnými výběžky
krčních obratlů. Limitují rozsah předklonu (flexe) a úklonů (lateroflexe) páteře na
kontralaterální straně. Významnou funkci mají především v hrudním sektoru páteře.
Meziobratlové vazy tvoří bohatě inervovaný viskoelastický fixační systém, který
je významným zdrojem informací, signalizující změny napětí, resp. změny směru pohybu
určitého úseku páteře (Dylevský, 2009). Významně se rovněž podílí na fixaci
meziobratlových destiček (IVD).
2.1.3

Hydrodynamické komponenty páteře – meziobratlové destičky, cévy

2.1.3.1 Stavba
Meziobratlové destičky (někdy také ploténky), (disci intervertebrales) jsou chrupavčité
elastické tkáně tvořící nárazníkovou zónu mezi dvěma sousedními těly obratlů (Čihák,
2001). Destiček je 23 a tvoří téměř 25 % délky páteře (Dylevský, 2009). Jde o pevné, ale
flexibilní spojení (Rokyta, 2009), poskytující páteři dostatečnou pohyblivost umožňující
její ohýbání a otáčení Hlavní úloha meziobratlových plotének je mechanická. Jde
o neustálé přenášení zatížení, vznikající z tělesné hmotnosti a činnosti svalů (Obr. 2.4).
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Obr. 2.4 Řez meziobratlovou destičkou (Podle A.D.A.M. Student Atlas of Anatomy, 2008)

V bederní oblasti jsou meziobratlové destičky cca 7–10 mm silné a 4 cm široké
(v předozadní rovině) (Roberts, Menage & Urban, 1989; Twomey & Taylor, 1987).
Meziobratlová destička je tvořena dvěma částmi – fibrózním prstencem (anulus fibrosus,
AF) a jádrem (nucleus pulposus, NP), které je uloženo uvnitř destičky, blíže jejímu
dorzálnímu okraji (Čihák, 2001). Shora a zdola je navíc meziobratlová ploténka obložena
chrupavkovitými krycími destičkami (endplate, EP), které se přímo napojují na kostní
podloží těla obratle. Jde o méně než 1–2 mm silnou hyalinní chrupavku, která tvoří
významné rozhraní meziobratlové destičky a těla obratle, ve kterém probíhá celá řada
významných biologických procesů pro správnou funkci a regeneraci meziobratlového
disku, jako je růst a remodelace meziobratlového disku, látková výměna a rovněž
percepce (Obr. 2.5). Krycí destička je anatomicky pokračováním meziobratlové ploténky.
Prostřednictvím krycích destiček dochází k pasivní difúzi živin do primárně avaskulární
ploténky. Kromě této nutriční funkce krycí destičky vytvářejí bariéru, která minimalizuje
ztráty proteoglykanů z ploténky (Urban & Roberts, 2003).
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Obr. 2.5 Schematický pohled na páteřní segment
a meziobratlovou destičku
Obrázek ukazuje organizaci destičky s centrálním
hlenovým jádrem (NP) obklopené lamelami fibrózního
prstence (AF) a oddělené od těl obratlů (VB),
chrupavčitými krycími destičkami (CEP). Obrázek také
ukazuje vztah mezi meziobratlovou destičkou a míchou
(SC), nervovým kořenem (NR), a apofyzárními klouby
(AJ).(Podle Urban & Roberts, 2003)

Toto rozhraní je mimořádně důležitým komunikačním prvkem komplexu
meziobratlového skloubení. Jeho mechanická role, totiž meziobratlový silový přenos
spolehlivým „kotvením“ meziobratlového disku, je rozhodující a souvisí přímo
s pohybovým benefitem, ale i s pohybovými riziky obratlovců, zvláště pak člověka,
zejména vzhledem k jeho vzpřímenému postoji (Maršík, Zeman & Jelen, 2010).
Anulus fibrosus (AF) představuje periferní část ploténky tvořenou cirkulárně
probíhajícími lamelami, které jsou tvořeny kolagenními vlákny (Obr. 2.6). Ta se na
obvodu ploténky ještě šikmo kraniokaudálně překřižují a vytvářejí strukturu zvyšující
pevnost a usměrňující určité pohyby, speciálně rotační. Ve vnitřní zóně jsou anulární
vlákna přímo připojena ke krycím destičkám, ale v periferní zóně jsou zakotvena do
periostu a kosti obratlového těla. Druhou důležitou komponentou pro mechanickou
odolnost ploténky jsou elastinová vlákna koncentrovaná hlavně do svazků mezi
jednotlivými lamelami. Mají významnou úlohu v udržení organizace lamel a jejich
deformačních schopností. AF se svou přední částí spojuje s mohutným předním vazem
ligamentum longitudinale anterius, na zadní straně je spojení podstatně méně pevné
(Čihák, 2001). Spolu s krycí destičkou zajišťuje pozici NP a brání mu toto pozici opustit
(Rokyta, 2009). AF také díky své elasticitě umožňuje jistou pohyblivost mezi obratli
(Čihák, 2001).
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Obr. 2.6 Struktura meziobratlové ploténky s vyznačeným „tekutým“ nucleus pulposus (NP)
a anulus fibrosus (AF) (Podle Krstić, 1991)

Centrální huspeninovité jádro (NP) se vyvíjí z embryonální chordy a tvoří kulovitý
střed ploténky. Skládá se z rosolovitého vaziva s malým počtem vláken a ze zakulacených
buněk (tzv. chordové buňky), které jsou zality v základní hmotě bohaté na hyaluronany.
Ve fibrilární mezibuněčné hmotě převládá kolagen typu II. Nucleus pulposus např.
vyplňuje 30 % – 50 % plochy bederní ploténky na příčném řezu a v dětství je významně
objemnější než v dospělosti, kdy dochází k jeho dezintegraci a nahrazení vazivovou
chrupavkou. Hranice mezi oběma oblastmi AF a NP je velmi zřetelná u mladého jedince
(< 10 let).
Obratle se při vzájemných pohybech kolem jádra naklánějí. Přitom je na jedné
straně jádro a zejména AF stlačováno, na opačné straně namáháno v tahu. NP se při
zatížení vychyluje k méně zatížené části, tedy prakticky při předklonu vzad. Protože je
zde relativně slabší vazivové zpevnění, může při intenzivním zatížení dojít někdy
k protruzi či výhřezu ploténky (Čihák, 2001).
Základními stavebními elementy AF, NP i krycích destiček EP jsou kolagen,
proteoglykany a voda, rozdíl je v jejich procentuálním zastoupení. NP obsahuje více
proteoglykanů a vody než AF a krycí destičky (voda představuje 85–90 % celkové
hmotnosti NP, 70 % z celkové hmotnosti AF, u krycích destiček ještě méně) (Obr. 2.7)
Buněčnou aktivitu ovlivňuje řada faktorů, jako je pH, a zejména stupeň fyzické
aktivity se změnou mechanického zatížení ploténky a míra zásobováni ploténky živinami.
Tyto změny ovlivňují vlastnosti a tím i funkci ploténky – především ztrátu schopnosti
absorbovat kompresivní zátěž a nárazy, což může negativně ovlivnit další oblasti páteře
(Kasík, 2002).
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Meziobratlové destičky jsou uspořádáním své vnitřní struktury odolné především
na vertikálně působící tlak, ale jen velmi málo na smykové zatížení. Torzní rotace snášejí
bez poškození pouze asi do 5 °. Mezi 10–30 ° již dochází k porušení jejich integrity
(Dylevský, 2009).
ŘEZ

AF

AF

NP

sval

kost

hyalinní chrupavka

Obr. 2.7 Reálný řez meziobratlovou ploténkou s vyznačeným „tekutým“ nucleus pulposus
(NP) a anulus fibrosus (AF)
Hyalinní chrupavka odpovídá end-plate (EP). (Podle Wilkins, 2017)

2.1.3.2 Funkce meziobratlových destiček (IVD), cévní systém páteře
Funkcí meziobratlových plotének je zajištění axiální stability páteře. Jejich flexibilita
umožňuje pohyb v pohybových segmentech v rovině sagitální (flexe – extenze), frontální
(lateroflexe) a pohyb rotační oběma směry v rovině horizontální. Meziobratlová ploténka
také působí jako tlumič mechanického namáhání, absorbující statické a dynamické
zatížení páteře Je pod neustálým vlivem zevní zátěže, na které se podílí jak hmotnost těla,
tak svalové a ligamentózní napětí. Disky, těla obratle, okolní vazivo a cévy páteře tvoří
osmotický systém, ve kterém se při zatížení a odlehčení velmi intenzivně vyměňuje voda
a ve vodě rozpustné látky. Uvnitř disku je tlak sice značně proměnlivý (podle zatížení
a polohy těla), ale vždy podstatně vyšší (řádově tisíce N) než v okolí. Za těchto podmínek
je zřejmé, že tekutina disku má i spontánní tendenci odtékat do cévního, především
žilního systému okolních struktur. Vrstvička hyalinní chrupavky na kontaktních plochách
disků se chová jako polopropustná membrána, přes kterou při odlehčení (pod 800 N)
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proudí do vazivových prstenců destiček ve vodě rozpuštěné cukry, ionty a menší
molekuly dalších látek. Proudění je obousměrné a je mj. závislé na tlakových poměrech
v celém systému. Osmotické poměry ve vlastní destičce jsou přitom jiné než poměry
v přiléhající kosti a ve spojovacím vazivu.
Žilní pleteně páteře sahají od báze lebky až ke křížové kosti. Jsou tvořeny žilami
bez chlopní, které rozsáhle anastomozují s žilami hlavy a pánve. V pleteních je tak nízký
tlak krve, že v určité poloze pacienta jsou tyto žíly při operačním otevření páteřního
kanálu prakticky prázdné, kolabované.
Tendence k vytlačování tkáňové tekutiny meziobratlového disku při každém
zatížení pohybového segmentu samozřejmě roste a chrupavka by při tomto typu proudění
vlastně ani nemohla plnit funkce elastického polštáře, protože by docházelo k rychlému
„dosednutí“ obratlových těl a k jejich poškození. Proto je tlakový mechanismus cirkulace
doplněn mechanismem založeným na rozdílech vazebné kapacity pro vodu.
Makromolekuly amorfní hmoty meziobratlové chrupavky (mukopolysacharidy) jsou
silně hydroskopické a poměrně pevně vážou obrovské množství vody. Jejich vazebná
kapacita se dokonce při určitém zatížení destičky zvětšuje. Dynamická rovnováha mezi
vazbou vody a jejím vytlačování do žilních pletení, udržuje celý systém ve stavu pružného
napětí (Dylevský, 2009).
Zatížení ploténky způsobí vypuzení tekutiny (fenomén creepu) až do cévního
systému a jejím důsledkem je snížení IVD. Během odpočinku dojde k absorpci tekutin
do ploténky a k obnovení její výšky. Selhání tohoto cyklu urychluje rozvoj
degenerativních změn. Fenomén creepu je ovlivněn mechanickými a fyzikálními faktory,
věkem, stupněm degenerace, přetížením nebo vibracemi (Kasík, 2002)

2.2

Růstové změny některých komponent axiálního systému

Během růstů dochází k četným změnám celého axiálního systému v důsledku vývojových
a výživových změn i vlivem různého charakteru zatěžování. Jedná se např. o
degenerativní procesy změn měkkých tkání (vazů, svalů, chrupavek, změna výšky
i indexu konkavity IVD apod.). Meziobratlové destičky degenerují mnohem dříve než
ostatní tkáně pohybového aparátu. První jednoznačné známky degenerativních změn
v bederních meziobratlových destičkách jsou vidět ve věkové skupině 11–16 let (Boos et
al., 2002). Asi 20 % lidí ve věku do 19 let má meziobratlové destičky s drobnými
známkami degenerace. Ta prudce roste s věkem, zvláště u mužů, a to tak, že přibližně 10
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% z padesátiletých a 60 % sedmdesátiletých osob má meziobratlové destičky silně
degenerovány (Miller, Schmatz & Schultz, 1988).
V průběhu života nastávají i tvarové a geometrické změny pevných nosných částí
axiálního systému jako např. vznik osteofytů, snižování minerální hustoty kostí (BMD)
apod.
2.2.1

Změny ve složení IVD a kostní a geometrické změny obratle vzhledem
k věku

Při narození a během dětství je hranice mezi nukleus pulposus a annulus fibrosus zřetelná.
S přibývajícím věkem a degenerativními změnami v morfologii se meziobratlové
destičky stávají více a více nestrukturovanými (Obr. 2.8). Prstencové lamely se často
stanou nepravidelnými, rozdělují se a interdigitují. Sítě kolagenu a elastinu se také stanou
méně organizovanými. V meziobratlové ploténce se objevují skupiny prasklin nejčastěji
v obalu AF. Množství nervů a cév se zvyšuje s rostoucí úrovní degenerace (Roberts,
Eisenstein, Menage, Evans & Ashton, 1995). Vyskytuje se zde také buněčná smrt, a to
jak v podobě nekrózy, tak v podobě apoptózy (Gruber & Hanley, 1998). Tyto
mechanismy jsou zřejmě velmi časté. Bylo popsáno, že více než 50 % buněk u dospělých
meziobratlových destiček je odumřelých (Trout, Buckwalter & Moore, 1982).
Morfologické změny související s degenerací meziobratlových destiček byly důkladně
zkoumány. Norbert Boos et al. demonstrovali s věkem související změny (Boos et al.,
2002). Popsali morfologii meziobratlových destiček u dětí ve věku dvou let. Již v tomto
mladém věku mají některé destičky velmi jemné praskliny a změny v jádru související se
vznikem granul. S přibývajícím věkem se zvyšuje výskyt degenerativních změn, včetně
buněčné smrti, buněčné proliferace, degenerace vazké tekutiny, vzniku granulí a růstu
koncentrace trhlin. Je obtížné rozlišit změny, které nastanou pouze v důsledku stárnutí od
těch, které by mohly být považovány za „patologické“.
Stárnutí a degenerace jsou doprovázeny progresivními změnami ve stavbě –
dochází k vzrůstu množství kolagenních vláken v centrální části ploténky a zároveň ztráty
agrekanu a poklesu obsahu vody. Tyto biomechanické změny vedou k další dezorganizaci
vláknitých struktur v AF. Dehydratace a úbytek proteoglykanu z plotének vede k poklesu
výšky, která je pozorována jako úbytek meziobratlového prostoru na snímcích z
magnetické rezonance (MRI) nebo rentgenových snímcích. Flexibilita a elasticita páteře
je neustále v tomto důsledku redukována a nosná schopnost ploténky se tím snižuje.
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Obr. 2.8 Normální a degenerované bederní meziobratlové destičky
Obrázek ukazuje normální meziobratlovou destičku vlevo. Fibrózní prstence obklopující měkčí centrální
hlenové jádro jsou jasně viditelné. Ve velmi degenerované meziobratlové destičce na pravé straně je vidět
změna v uspořádání fibrózního prstence. (Podle Urban & Roberts, 2003)

Neorganizovaná morfologie ploténky vede často k makroskopické mutaci. Dlouhodobá
degenerace je charakteristická invazí nervů a cév do ploténky.
Existuje řada výzkumů (Oda, Tanaka & Tsuzuki, 1988; Shao, Rompe
& Schiltenwolf, 2002; Schmitt et al., 2004; Twomey & Taylor, 1987) a další, které se
zabývají změnou zejména IVD v souvislosti s věkem. S věkem se mění i výška ploténky
ovlivněná však více faktory. Z minulých výzkumů byla tendence klasifikovat tuto
ustálenou biochemickou a histologickou změnu ploténky jako degenerativní, ale záznamy
(Humzah & Soames, 1988) a (Oda et al., 1988) navrhují, že tyto nevratné změny výšky
ploténky jsou spojené s adaptací meziobratlových plotének na změny při převažujících
mechanických (funkčních) podmínkách páteře s věkem. Je obecně známo, že změny
způsobené věkem vedou ke změně výšky ploténky, ale jsou rozdíly v záznamech vlivu
věku na výšku bederních plotének. Ve výzkumech Vernona--Robertse a Prieho (VernonRoberts, 1977) je zdůrazňováno, že zúžení ploténky s věkem je nevyhnutelné, v kontrastu
s výzkumem, který zaznamenal zvýšení výšky ploténky (Amonoo-Kuofi, 1991; Twomey
& Taylor, 1987).

25

2.2.2

Změny materiálových vlastností IVD

U změn týkajících se osového orgánu se jedná např. o degeneraci intervertebrálních disků
(IVD),

u

nichž

je

podstatně

vyšší

prevalence

degenerace

oproti

tkáním

muskuloskeletálním. Ty se projevují snížením gelovitosti nukleus pulposus, změnami
morfologie disku a častými nepravidelnostmi lamel annulus fibrosus a dezorganizacemi
kolagenních a elastinových sítí, vrůstání cév a nervů do fissur anebo výskytem
nekrotických (až 50 % u dospělých) či apoptických buněk, biochemických změn (ztráta
proteoglykanů) apod. (Urban & Roberts, 2003). Ztráta proteoglykanu v degenerované
meziobratlové destičce (Lyons, Eisenstein & Sweet, 1981) má velký vliv na její chování
při zatížení. Se ztrátou proteoglykanu se snižuje osmotický tlak v meziobratlové destičce
(Urban & McMullin, 1988) a ta je méně schopná udržet hydrataci v zátěži. Degenerované
meziobratlové destičky mají nižší obsah vody, než je tomu v destičce zdravé (Lyons et
al., 1981) a při zatížení tak ztrácejí svou výšku (Frobin et al., 2001) a tekutiny rychleji.
Disky pak mají větší tendenci k vyhřeznutí. Ztráta proteoglykanu a rozklad matrixu mají
také další důležité mechanické účinky, protože díky následné ztrátě hydratace se
degenerovaná meziobratlová destička v zatížení již nechová hydrostaticky (Adams,
McNally & Dolan, 1996). Zatěžování může tedy vést k nevhodné kumulaci napětí podél
krycích destiček (endplates) nebo ve fibrózním prstenci. Koncentrace zátěže pozorované
u degenerované meziobratlové destičky byly rovněž spojeny s bolestí vznikající v
meziobratlových destičkách (McNally et al., 1996).
Takové zásadní změny v chování meziobratlové destičky mají silný vliv na ostatní
páteřní struktury a mohou ovlivnit jejich funkci i náchylnost k poškození. Například
v důsledku rychlé ztráty výšky degenerované meziobratlové destičky při zatížení mohou
apofyzární klouby sousedící s těmito disky trpět abnormálním zatížením (Adams et al.,
1990) a nakonec se u nich mohou rozvinout osteoartritické změny. Ztráta výšky
meziobratlové destičky může ovlivnit i další struktury. Tyto změny například snižují sílu
napětí ligamentum flavum, a proto mohou způsobit změnu její struktury a následné
ztenčení. S následnou ztrátou elasticity (Postacchini et al., 1994), bude tento vaz mít
tendenci k vyboulení do páteřního kanálu, což vede k spinální stenóze – problému, který
se stále častěji objevuje nejen u stárnoucí populace.
Použitím moderních zobrazovacích metod (Kuželka et al., 2012), nástrojů
mechaniky kontinua a termodynamiky lze významně přispět k matematické formulaci
materiálových vlastností pojivových tkání (Demirell, 2007; Maršík & Dvořák, 1998).
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Jednotlivé kloubní komponenty, tj. především obratle a IVD, či menisky lze popsat jako
viskoelastoplastické materiály a využitím zákonů mechaniky, konkrétně pak zákonů
o rovnováze sil a momentů sil, vytvořit výpočtové algoritmy k následné numerické
simulaci dynamického chování např. páteře, kolena atd. in vivo.
2.2.3

Příklady výzkumných prací k tématu geometrie obratlových těl a IVD

Zveřejněné metody na měření výšky ploténky, až na pár výjimek, poskytovaly nepřesné
výsledky. Důvodem jsou různé variace expoziční geometrie v klinickém prostředí,
nepřijatelné zjednodušení a domněnky při interpretaci RTG zobrazení a subjektivní
chyby v různých metodách. Výzkum Shaa, Rompeho a Shiltenwolfa (Shao et al., 2002),
založený na sestavení databáze referenčních hodnot výšky ploténky a konkávního indexu,
umožňuje kvantitativní hodnocení změn ploténky. Konkávní index byl definován pro
každé tělo obratle jako podíl centrální výšky obratle A a přední výškou obratle B (Obr.
2.9). Tyto změny odrážejí změny v ploténce indexu konvexity a zdůrazňují důležitost
interakce na rozhraní ploténka – obratle s narůstajícím věkem.

1

2

B

3

A

4

Obr. 2.9 Měření konkávního indexu obratle
Konkávní index (obratle) těla je odvozený ze vztahu B/A.

Shao et al., 2002 podle metodiky (Frobin et. al., 1997; Frobin et al., 2001) v rozsáhlé
studii (1240 RTG snímků mužů a žen ve věku 20–92 let) zjistili, že výška plotének Th12–
L1, L1–L2,L2–L3, L3–L4, L4–L5 a L5–S1 u mužů a u žen ve věku 20–69 let se zvyšuje
lineárně s narůstajícím věkem (korelační koeficient r u mužů: 0,504; 0,554; 0,557; 0,436;
0,488; 0,550, všechno na hladině pravděpodobnosti p < 0,001, a u žen: 0,582; 0,523;
0,492; 0,492; 0,549, všechno na hladině pravděpodobnosti p < 0,001), (Obr. 2.9).
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Dále zjistili, že konkávní index obratlů Th12, L1, L2, L3, L4 a L5 u mužů ve věku
20–87 let a u žen ve věku 20–92 let se snižuje lineárně s narůstajícím věkem (korelační
koeficient r u mužů –0,413; –0,426; –0,392; –0,290; –0,317; –0,380; všechno na hladině
pravděpodobnosti p < 0,001, a u žen –0,602; –0,614; –0,641; –0,652; –0,629; –0,404;

Výška ploténky L4/L5 u mužů

všechno na hladině pravděpodobnosti p < 0,001), viz Graf 2.1, 2.2.

Věk (roky)

Konkávní index L5 u žen

Graf 2.1 Výška plotének u mužů ve věku 20–69 let

Věk (roky)

Graf 2.2 Konkávní úhel u žen 20–92 let
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Výskyt obratlových osteofytů se s věkem zvyšuje (cca od 50 let výskyt roste) a je
u mužů větší než u žen (Tab. 2.1).
Tabulka 2.1 Výskyt obratlových osteofytů podle pohlaví (Podle Shao et al., 2002)

Věková skupina
I (20–29)
II (30–39)
III (40–49)
IV (50–59)
V (60–69)
VI (70–92)

Pohlaví
muži
ženy
muži
ženy
muži
ženy
muži
ženy
muži
ženy
muži
ženy

Poškozený Nepoškozený
0
0
3
3
29
14
51
28
48
32
60
48

87
86
108
106
97
90
56
83
51
63
43
54

Výsledek
87
86
111
109
126
104
107
111
99
95
103
102

%
0,0
0,0
2,7
2,8
23,0
13,5
47,7
25,2
48,5
33,7
58,3
47,1

Morfometrický výzkum publikovaný Preteuxem et al. dokazuje, že se obratle
s věkem mění, co se týká úbytku kostní hmoty a trabekulárních a kortikálních poměrů
(Preteux, Bergot & Lavaljeantet, 1985). Podpůrný kinematický důkaz přinesl výzkum
Portera et al., který dokazuje, že u osob ve věku ≥ 18 let se zvyšující se fyzickou aktivitou
dochází k zesilování bederních obratlů a meziobratlové ploténky (Porter, Adams &
Hutton, 1989; Schmitt et al., 2004). Autoři Amonoo-Kuofi, Twomey a Taylor zjistili, že
v průměru se výška bederní ploténky s věkem zvyšuje a že zkracování páteře má za
následek zmenšování těl obratlů (Amonoo-Kuofi, 1991; Twomey & Taylor, 1987). Další
kvantitativní výzkumy ukazují, že výška ploténky se nemění anebo se ještě relativně
zvětšuje ve starším věku u normální populace (Oda et al., 1988). Amonoo-Kuofi nalezl, že přední a taktéž zadní výška ploténky se stabilně zvětšuje do 50 let života
a potom začne ubývat (Amonoo-Kuofi, 1991). Frobin et al. zjistili, že výška bederních
plotének Th12–L1 až L5–L1 roste lineárně se zvyšujícím se věkem u mužů ve věku 17–57
let (Frobin et al., 1997). Výška ploténky L4 je výrazněji vyšší u starší věkové skupiny
(50–60 let) než u mladších skupin (20–30 let). K poklesu výšky ploténky dochází po 69
letech života, což by potvrzovalo také Vernon-Robertsovu a Pirieho hypotézu, že nižší
postava u starších lidí je spojena se snížením výšky meziobratlové destičky (VernonRoberts, 1977).
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Další práce (van der Houwen et al., 2010) se zabývala geometrií meziobratlových
a krycích destiček (end-plates) v souvislosti s náhradou meziobratlové destičky při
zdravotních potížích. V této studii byly analyzovány záznamy z CT u 77 pacientů,
k detekci meziobratlových destiček a geometrii end-plates bederních obratlů páteře.
K popisu tvaru kaudálních a kraniálních rovin obratlů bylo změřeno 10 přilehlých bodů
na obou stranách obratlů (S1 – superior až Th12 – inferior) a sagitální a transverzální
průměry krycích destiček (Obr. 2.10).

řezy jednotlivými body
horní krycí destičky
čelní rovina
příčný řez

spodní krycí destičky
úhel
klínu
příčná rovina

předozadní
řez

čelní
rovina

předozadní
průměr

předozadní
rovina

příčný průměr
předozadní rovina

Obr. 2.10 Orientace referenčních rovin a definice sledovaných bodů obratlů
(Podle van der Houwen et al., 2010)

Bylo zjištěno, že největší hloubka krycí destičky je lokalizována ve středních nebo
zadních oblastech obratle a že zde existuje lineární vztah mezi všemi hloubkami dolních
krycích destiček a jejich umístěním (na hladině pravděpodobnosti p <0,001) v páteři.
Hloubka horní krycí destičky se zvyšuje s věkem asi o 0,01 mm ročně
(p <0,02). Klínový úhel se zvyšuje od Th12–L1 do L5–S1. Nebyl zjištěn žádný vztah mezi
hloubkou a pohlavím. Informace o přesném tvaru a geometrii krycí destičky obratlů je
důležitá pro pochopení biomechaniky a morfologie páteře. Výsledky umožňují zlepšení
uložení meziobratlového disku – protézy pro obratle – a optimalizují distribuci tlaků, resp.
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napětí, na jednotlivých segmentech páteře. Graf 2.3 uvádí všechny obratle a jejich
relativní hloubky. Nejmenší hloubka je většinou v přední části, střední a zadní oblast
obecně vykazují hloubky maximální.

Graf 2.3 Geometrie intervertebrálního prostoru (Podle van der Houwen et al., 2010)
Hloubka profilů (pro jasnost je přesná hloubka bodu uvedena na ose x),
průměry krycích destiček v sagitální a frontální rovině (všechny hodnoty v mm).
Směrodatné odchylky jsou vyznačené úsečkami.
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2.2.4

Změny některých komponentů axiálního systému vlivem mechanického
zatížení nebo zranění

Intervertebrální disky jsou hydrodynamické tlumiče absorbující statické a dynamické
zatížení páteře. Z biomechanického hlediska se rozlišuje statické a dynamické zatížení
disku. Např. při statickém i dynamickém osovém zatížení (např. stoj s činkou na ramenou,
vertikální skoky apod.) se disk chová jako destička složená z pružných koncentrických
prstenců, v jejichž středu je prakticky nestlačitelný nucleus pulposus. Při tomto zatížení
se prstence napínají a disk se rovnoměrně oplošťuje. Dále např. při dynamickém
momentovém zatížení (flexe, extenze, lateroflexe) se obratle vždy naklánějí a chrupavka
je zatěžována nerovnoměrně - např. smykem (Dylevský, 2009).
Abnormální mechanické zatížení je také považováno za aspekt, který vede
k degeneraci meziobratlové ploténky. Po mnoho desetiletí bylo předpokládáno, že
hlavními příčinami problémů se zády jsou zranění, často související s prací, která
způsobují strukturální poškození. Předpokládá se, že takové zranění započíná proces,
který vede k degeneraci meziobratlové destičky a nakonec i ke klinickým příznakům
a bolestem zad (Allan & Waddell, 1989). Zvířecí modely podpořily toto zjištění. Ačkoli
se nezdá, že by intenzivní cvičení nepříznivě ovlivňovalo meziobratlové destičky
(Puustjarvi et al., 1994), v takovém případě meziobratlové destičky reagují na
dlouhodobé zatížení zvýšením obsahu proteoglykanů (Iatridis et al., 1999).
Experimentální přetížení (Lotz et al., 1998) nebo poškození disku (Lipson & Muir, 1981)
může vyvolat degenerativní změny. Další důkaz pro význam abnormálních
mechanických sil v degeneraci meziobratlových destiček pochází z poznatku, že části
meziobratlové destičky přiléhající k zatěžovanému segmentu degenerují velmi rychle
(Eck, Humphreys & Hodges, 1999).
Tento model poranění je také podporován mnoha epidemiologickými studiemi,
které nacházejí souvislosti mezi faktory životního prostředí a rozvojem degenerace,
popřípadě vyhřeznutím meziobratlové destičky. Těmito faktory jsou myšleny hlavně:
těžká fyzická práce, řízení automobilu, obezita, kouření. Tyto aspekty se ukázaly jako
hlavní rizikové faktory pro bolest zad a degeneraci (Deyo & Bass, 1989). V důsledku
těchto studií, bylo provedeno mnoho ergonomických zásahů na pracovištích (Pope, Goh
&

Magnusson,

2002).

Nicméně

výskyt

poruch

souvisejících

s

degenerací

meziobratlových destiček nadále roste, a to i přes tyto zásahy. Během posledních deseti
let magnetická rezonance zdokonalila diagnostiku degenerace meziobratlové destičky
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(Boos et al., 2002; Thompson et al., 1990). Díky tomu je zřejmé, že faktory jako
zaměstnání, psychosociálních vlivy a životního prostředí a životní styl mají sice vliv na
snižování bolesti zad (Elfering et al., 2002), ale na rozdíl od předchozích předpokladů se
ukázalo, že tyto faktory mají pouze malý vliv na samotnou degeneraci meziobratlové
destičky (Battie et al., 2002). To ilustruje také pouze malá souvislost mezi degenerací
a klinickými příznaky.
Podle Maršíka a Dvořáka trhliny v annulus fibrosus (AF) a praskliny v endplate
(EP) patří k běžným poruchám IVD (Maršík & Dvořák, 1998). Jsou způsobeny
degenerativními změnami v různém časovém rozmezí. Autoři provedli experimenty
zaměřené na výzkum vlivu různých druhů trhlin či poruch na hodnoty tlaků
v meziobratlovém disku. Byl předpokládán daleko větší vliv poruchy EP na vnitřní tlak
než vliv způsobený trhlinou ve vnějším AF. Tato hypotéza byla potvrzena. Hodnoty
vnitřního tlaku měřeného jehlovým tlakovým snímačem jak v NP, tak v AF jsou
významné; vliv poruchy EP například na zvětšení tlaku v posteriorní části AF vzroste
o 93 %. Autoři se dotýkají zajímavého tématu vlivu trhlin a poruch na IVD a jeho
schopnost plnit biomechanickou funkci v páteři. Prokázali větší vliv na dysfunkci
meziobratlového disku při poruše EP, což potvrzuje jejich hypotézu. Tato hypotéza je
zřejmá, protože hlavní funkce EP spočívá v pokud možno kontinuálním přenesení
zatížení z těla obratle na meziobratlovou ploténku a pak znovu na další tělo obratle.
Významnou roli také hraje jako materiálový mezistupeň mezi tvrdým obratlem
a poddajnou meziobratlovou ploténkou tvořenou vazivovým prstencem AF a gelovým
jádrem NP. Je zřejmé, že porucha takovéhoto mezičlenu působícím proti koncentrátorům
napětí bude mít významný vliv na vnitřní rozložení tlaků. Experimentálně (Maršík, 1999)
bylo rovněž potvrzeno, že „nejslabší“ část meziobratlových komponent je tato růstová
zóna mezi EP a tělem obratle.
Vzhledem k tomu, že páteř je zatěžována v tlaku nebo ohybu (primární zátěžové
režimy páteře), tahová zatížení jsou přenášena do šikmé, lamelární struktury vláken
kolagenu ve fibrózním prstenci. Komprese meziobratlové ploténky má za následek vnější
vyboulení na AF a napětí mezi 3 % a 10 % (Meakin, Redpath & Hukins, 2001). Tyto
hrubé opakované geometrické změny mohou vést k postupnému přeorientování vláken.
Fibrózní prstenec a mechanické vlastnosti meziobratlové ploténky jsou pak dramaticky
pozměněny

změnami

v hodnotách

úhlu

vláken

(Shirazi-Adl,

Shrivastava

& Ahmed, 1984). To naznačuje, že změny v úhlech vláken při zatížení, se mohou podílet
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na mechanické funkci fibrózního disku. Uvedené změny v konstrukci IVD a EP jsou tedy
důsledkem časového namáhání těchto struktur a souvisí tak i s rostoucím věkem.

x3
x1
x2

vnější AF

a
x1
x2

působící zátěž
2φ

b
Obr. 2.11 Schéma působiště a orientace zatížení (Podle Guerin & Elliott, 2006)

Vlivem degenerace disku na změny orientace vláken AF se zabývala studie
Guerina a Elliota (Guerin & Elliott, 2006). Cílem této studie bylo detekovat přesměrování
vláken a mechanických vlastností (modul pružnosti E oblast nelinearity (toe region),
oblast pružná (linear region), transformace napětí, a Poissonovo číslo) zatížení vnější
tkáně fibrózního prstence použitím nové aplikace technik zpracování obrazu FFT (Fast
Fourier Transformation). Tato metoda byla validována pro kvantifikaci přeorientování
vláken AF během zatížení (Obr. 2.11). Autoři zjistili, že vlákna fibrózního prstence se
přeorientovala ve směru zatížení a degenerace významně snížila přeorientování vláken
(parametr orientace vláken mFFT = –1,70 [°/% napětí] pro nedegenerované
a mFFT = –0,95 [°/% napětí] pro degenerované tkáně, viz Tab. 2.2). Záporné hodnoty
ukazují, že přeorientování vláken je ve směru zatížení. Modul pružnosti (toe-region)
významně koreloval s věkem (r = 0,6). Párové t-testy neprokázaly žádný významný rozdíl
v parametru přeorientování vláken vypočteným experimentálně a počítaným použitím
afinní predikce (maffine). Znamená to, že afinní predikce je dobrá aproximace
přeorientování vláken. Výsledky této studie pomáhají k pochopení celkového
mechanického chování disku a degenerace.
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Tabulka 2.2 Mechanické vlastnosti, úhel vlákna a data pro nedegenerované a degenerované skupiny
(průměr, směrodatná odchylka) (podle Guerin & Elliott, 2006)

nedegerované
degenerované
celkem

Etoe

Elin

[MPa]

[MPa]

2,53
(1,47)
5,68
(5,29)
3,88
(3,81)

29,35
(21,09)
29,10
(16,63)
29,24
(19,11)

ε*

ν12

2φ0 [°]

0,06
(0,03)
0,06
(0,03)
0,06
(0,03)

4,64
(4,12)
2,08
(0,88)
3,54
(3,34)

50,87
(8,43)
53,39
(8,87)
51,95
(8,38)

mFFT
[°/%
napětí]
–1,70
(0,73)
–0,95
(0,27)a
N/A

maffine
[°/%
napětí]
–2,40
(1,51)
–1,23
(0,37)
–1,90
(1,28)

𝐑𝟐𝐅𝐅𝐓

𝐑𝟐𝐚𝐟𝐟𝐢𝐧𝐞

0,78
(0,24)
0,83
(0,11)
0,80
(0,19)

0,61
(0,22)
0,75
(0,08)
0,67
(0,19)

a

označení statisticky významného rozdílu od nedegenerované skupiny

Etoe
Elin
ε*
ν12
2φ0
mFFT
maffine

2.2.5

modul pružnosti (toe-region)
modul pružnosti (linear-region)
poměrné prodloužení
Poissonovo číslo
původní úhel vlákna
přeorientování vláken uváděné jako poměr °/% napětí
afinní predikce přeorientování vláken uváděná jako poměr °/% napětí

Vliv zátěže na strukturu, geometrii a reologické vlastnosti kostí

Kromě řady negativních a degenerativních změn na různé komponenty axiálního systému
má mechanické zatěžování i pozitivní vliv zejména na kostní fyziologii. Je mnoho studií,
které se zabývají vlivem zatížení na změny v geometrii i minerální hustotě kostí,
například studie Courtexe, Helgeho a Kanstrupa, Tournise et al. a mnoha dalších
(Courteix et al., 1998; Helge & Kanstrup, 2002; Tournis et al., 2010).
Podle Wolfova transformačního zákona se struktura kostí trvale přizpůsobuje
působícím silám. Kvůli novým nárokům na funkci kosti dojde ke změně vnitřní struktury
kosti a následně i ke změně vnějšího tvaru kosti.
Jako příklad lze uvést studii Prelacka et al., která hodnotila BMD u vrcholových
krasobruslařů (Prelack et al., 2012). Autoři sledovali rozdíly BMD celého těla
i jednotlivých částí (nohy, pánev, páteř) u 36 reprezentačních krasobruslařů zabývajících
se různými disciplínami (bruslení jednotlivců, sportovních párů a tanečních párů). Jak
vyplývá z Grafu 2.4, významné rozdíly se projevily v hodnotách BMD při srovnání
jednotlivci,

páry

versus

tanečníci

na

hladinách

pravděpodobnosti:

*p = 0,003 (BMD pánve); **p < 0,001 jednotlivci versus tanečníci (BMD celého těla);
+p

= 0,001 jednotlivci versus tanečníci (BMD dolních končetin). Menší rozdíly se

projevily u BMD páteře. Z výsledků lze usuzovat, že krasobruslaři jednotlivci a sportovní
dvojice (páry) mají na rozdíl od krasobruslařů tanečníků vyšší opakovanou impaktní
zátěž. Tato zátěž, představující zejména různé druhy skoků (dvojné, trojné a kombinace)
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a u párů ještě přistupující hmotnost partnerky ve zvedaných figurách, může významně
ovlivňovat hodnoty BMD zejména těch části těla, na které bezprostředně působí (dolní
končetiny, pánev).

3,0

BMD celé tělo

2,5

BMD dolní končetiny
BMD pánev

2,0

BMD páteř
1,5
1,0

0,5
0,0
–0,5
jednotlivci

sportovní
dvojice

tanečníci

Graf 2.4 BMD celého těla a vybraných částí u vrcholových krasobruslařů podle typu
krasobruslařských disciplín (Podle Prelack et al., 2012)

V Courtexově studii autoři srovnávali plavkyně, gymnastky a kontrolní skupinu
(Courteix et al., 1998). U prepubertálních gymnastek byla prokázána větší BMD ve
střední i distální části radia, bederní části páteře (LS, L2–L4), krčku stehenní kosti (FN)
a Wardova trojúhelníku než u věkově obdobné kontrolní skupiny. Na rozdíl od plavkyň,
které nevykazovaly významné rozdíly v hodnotách BMD ve srovnání s kontrolní
skupinou. Tyto rozdíly mohou být způsobeny vysokou impaktní zátěží, jakou jsou skoky
a akrobatické prvky zahrnuté do gymnastických cvičení, oproti všeobecnému svalovému
zatížení s nízkou impaktní zátěží, jak je tomu u plavání (Tab. 2.3, Graf 2.5).
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Tabulka 2.3 Kostní minerální hustota (BMD) na různých místech u tří skupin prepubertálních dívek
BMD [g/cm2]
Oblast
měření

Plavkyně
Gymnastky
Kontrolní skupina
(n = 10)
ΔG-S (n = 18)
ΔG-C (n = 13)
ΔS-C
střední hodnota (± SD)
střední hodnota ( ± SD)
střední hodnota (± SD)

celé tělo

0,827 (0,04)

NS

0,405 (0,03)
0,311 (0,03)

střední
radius
distální
rádius
L2–L4
krček
stehenní
kosti

0,698 (0,06)

0,831 (0,05)

NS

*** 0,471 (0,04)

*** 0,408 (0,03)

NS

*** 0,406 (0,05)

*** 0,305 (0,03)

NS

*

0,843 (0,08)

NS

0,761 (0,10)

*

0,685 (0,07)

NS

0,696 (0,08)

*** 0,792 (0,09)

*** 0,687 (0,07)

NS

0,585 (0,08)

NS 0,647 (0,09)

NS 0,583 (0,07)

NS

Wardův
0,627 (0,09)
trojúhelník

** 0,778 (0,12)

**

NS

trochanter

0,677 (0,11)

∆ G-S, rozdíl mezi gymnastkami a plavkyněmi; ∆G-C, rozdíl mezi gymnastkami a kontrolní skupinou; ∆ S-C,
rozdíl mezi plavkyněmi a kontrolní skupinou.
*
p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001; NS – nevýznamné statisticky
40
gymnastky
35

***

plavkyně

30
25
20

***

**

*

10
5
NS

0

NS

NS

NS

NS

NS

NS

kontrolní skupina = 0

***

15

-5
-10

Graf 2.5 Hodnoty BMD pro gymnastky a plavkyně, vyjádřené procentuálně ke kontrolním hodnotám
*
p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001; NS – rozdíl mezi skupinami nebyl statisticky významný
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2.2.6

Shrnutí problematiky vlastností axiálního systému člověka

Větší specifická impaktní zátěž pohybového systému člověka se projevuje zvýšenou
BMD (odpovídá paradigmatu kostní fyziologie) více než změnou geometrie
zatěžovaných kostních elementů (Frost, 2000). Naproti tomu změna geometrie kostěných
elementů – těl obratlů – se projevuje s rostoucím věkem, zmenšením indexu konkavity.
Chrupavčité elementy axiálního systému – IVD s rostoucím věkem rovněž mění
geometrii ve smyslu zvětšení rozměrů v kraniodaudálním směru. Hloubka horní krycí
destičky se zvyšuje s věkem asi o 0,01 mm ročně. Rovněž se s rostoucím věkem mění
geometrie páteře mírným zvětšováním klínového úhlu od Th12–L1 do L5–S1.
Výsledky studií, které se zabývaly změnou výšky IVD nebo změnami
meziobratlových prostor jsou velmi rozporné. Důvodem mohou být nepřesné zobrazovací
techniky (zejména RTG), subjektivní a nepřesná detekce obrazových prvků (kontury,
kontrast apod.) a další okolnosti, které mají na výsledky výzkumu nemalý vliv.
Součástí axiálního systému jsou i kinetické komponenty jako klouby a svaly
zajišťující aktivně fixační funkce páteře. Vzhledem k tomu, že cílem práce je identifikace
viskoelastoplastických vlastností páteře týkajících se IVD, chrupavčitých i kostěných
částí páteře, není zde pojednáváno blíže o svalových a vazivových strukturách axiálního
systému.

2.3

Problematika zatěžování v moderní gymnastice

Moderní gymnastika, jako sportovní odvětví určené výhradně dívkám a ženám,
zdůrazňuje tělesný a duševní rozvoj osobnosti, založený na estetických hodnotách
vycházejících z výrazového projevu, choreograficky a emocionálně spjatého s hudebním
doprovodem.
V současné vrcholové gymnastice je důraz kladen na výkon prováděný vysokou
mírou flexibility všech kloubních spojení dolních končetin a celého axiálního systému ve
smyslu flexe, extenze a lateroflexe. Vysoké je i impaktní zatížení způsobené používáním
velkého množství poskoků a velkých skoků, které mají sice pozitivní vliv na kostní
metabolismus (Helge & Kanstrup, 2002; Tournis et al., 2010), ale zároveň mohou
negativně (velké množství doskoků a dopadů) ovlivňovat tlumící schopnosti axiálního
systému. V mnoha studiích bylo prokázáno, že dospívání a s ním spojené hormonální
změny mají souvislost s nárůstem objemu kostí v průběhu relativně krátkého časového
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úseku (Theintz et al., 1992), (Jackowski et al., 2011 a další). Běžná fyzická aktivita
zvyšuje zisk objemu kostí, což prokazují studie pomocí pozorování (Völgyi et al., 2010)
i intervenčních metod na malých dětech (Hind & Burrows, 2007; MacKelvie, Khan, Petit,
Janssen, & McKay, 2003). Prospěšné efekty cvičení na plošnou hustotu kostí (aBMD),
tvar a sílu kostí byly potvrzeny prostřednictvím studií prováděných na reprezentativních
vzorcích mladých sportovců (Courteix et al., 1998; Maimoun et al., 2011; Tournis et al.,
2010). Nicméně tento příznivý vliv se zdá býti závislým na typu zátěže a jen na té fyzické
aktivitě, která generuje vysokou mechanickou zátěž vyvolávající dodatečný nárůst
objemu kostní hmoty v průběhu růstu. Osteogenní efekt gymnastiky charakterizuje větší
přírůstek kostní hmoty lokalizovaný v mechanicky zatěžované kosti, zejména v období
první menstruace. Navíc přírůstek kostní hmoty probíhá u gymnastek déle (do vyššího
věku), což může být vysvětleno opožděným pohlavním dozráváním. Studie naznačují, že
nadměrné mechanické zatížení jako je právě v moderní gymnastice, by mělo být
podporováno během období růstu tak, aby došlo k optimalizaci vrcholu kostní hmoty a
následně ke snížení rizika fraktur v pozdějším věku, zejména v období menopauzy
(Maimoun et al., 2013).
2.3.1

Charakteristika sportovního výkonu v moderní gymnastice

Sportovní výkon v moderní gymnastice je charakterizován úrovní zvládnutí řady
koordinačně velmi náročných pohybových operací převážně acyklického charakteru,
s přesně definovanými normami techniky cvičení bez náčiní spojenými se specifickou
technikou cvičení s jednotlivým náčiním (švihadlo, obruč, míč, kužele, stuha). Vysoké
nároky na koordinačně obratnostní schopnosti zejména ve vzájemném působení pohybu
těla a náčiní jsou uplatňovány spolu s tvůrčí aktivitou gymnastky ve výrazovém ztvárnění
pohybových sestav, a to jak v soutěžích jednotlivkyň, tak i v soutěži společných skladeb
(Obr. 2.12).
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TECHNICKÉ
• specifické dovednosti
bez náčiní: skoky, obraty,
ohebnosti, rovnováhy
• specifické dovednosti
s náčiním: švihadlo, obruč,
míč, kužele, stuha

PSYCHICKÉ

SOMATICKÉ
•
•
•
•

• schopnost koncentrace
• vůle
• cit pro náčiní

nízké procento tuku
dlouhé dolní končetiny
flexibilita kloubů
somatotyp:
mezomorfní ektomorf

Moderní
gymnastika
TAKTICKÉ

OSTATNÍ

• vhodný výběr předepsaných

• regenerace
• kvalita sportovního náčiní

prvků bez náčiní

• výběr hudebního doprovodu

KONDIČNÍ
• koordinace (orientační,

•
•
•

•

diferenciační, rovnováhová,
rytmická, synaptická,
adaptační)
flexibilita kloubů
síla (explozivní – dolní
končetiny)
vytrvalost (aerobní,
anaerobní)
rychlost akční

Obr. 2.12 Faktory sportovního výkonu

2.3.2

Somatická charakteristika moderní gymnastiky

Sportovní výkon je podporován výhodnými antropologickými dispozicemi a genetickými
předpoklady. Základ somatotypu gymnastky je sice dán geneticky, ale z velké části je
dotvořen pohybovou aktivitou a výživou. Významným biomechanickým faktorem, který
může ovlivnit sportovní výkon, jsou tělesná výška a hmotnost (Kutáč & Vaverka, 2010;
Vaverka & Černošek, 2007).
U tělesné výšky se odhaduje podíl vlivu genetických faktorů přibližně na 80 %
(Malina, Bouchard, & Or, 2004), na vlivy prostředí tak připadá 20 %. Z toho je zřejmé,
že tělesná výška vykazuje velmi vysokou stabilitu vývoje. To umožňuje provádět její
predikci. K tělesné výšce se vztahují hodnoty řady antropometrických rozměrů, což
umožňuje vypočítat hodnoty indexů, pomocí kterých je možné posoudit rozměry
jednotlivých částí těla (Fetter et al., 1967). Tělesná hmotnost je méně stabilní parametr,
i když i ta je do značné míry závislá na tělesné výšce. Používá se řada hmotnostně-
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-výškových indexů, které posuzují právě její přiměřenost k tělesné výšce. Vývoj těchto
indexů je stabilnější (Riegerová, Přidalová, & Ulbrichová, 2006).
Existuje řada metod, jak predikovat finální výšku dítěte, které vycházejí z různých
principů, od rentgenu kostí, především ruky a zubů, přes různé růstové rovnice a grafy až
po výpočty a predikci na základě výšky obou rodičů nebo na základě aktuální výšky
dítěte. Vzhledem k jednoduchosti se při výběru talentovaných gymnastek velice často
využívá právě predikce výšky na základě výškových ukazatelů obou rodičů (zjištění tzv.
midparentální hodnoty). Finální výška dítěte odpovídá střední výšce rodičů s variabilním
rozmezím ± 8,5 cm (Lébl, 1997). Vzorcová podoba výpočtu odhadované výšky u dívek:
[výška matky + (výška otce – 13)] : 2 [cm]

(2.1)

U moderních gymnastek se upřednostňují spíše delší parametry dolních končetin
a celkově nízký podíl tukové složky (Tab. 2.4, Obr. 2.13). Hmotnost

je

ve

všech

gymnastických sportech významným parametrem, který hraje důležitou zejména
estetickou roli. Jak je patrné z Tab. 2.4, poměr výšky a hmotnosti se za posledních
20 let poněkud změnil. Při úsilí dosáhnout optimální hmotnosti se u děvčat v moderní
gymnastice můžeme setkat s poruchami příjmu potravy, které souvisí i s psychickými
problémy vztahujícími se ke sportovnímu výkonu (Klinkowski, Korte, Pfeiffer,
Lehmkuhl, & Salbach-Andrae, 2008).
Tab. 2.4 Somatická charakteristika (upraveno dle Heller
1993*, Ústav sportovní medicíny 2010**)

Somatický parametr

Ženy

tělesná výška

[cm]

hmotnost

[kg]

procento tuku

[%]

somatotyp

164*
167**
50*
48**
8–10*
8,5**
1,8 – 3,3 – 4,5*

41

Obr. 2.13 Somatograf – moderní gymnastika

2.3.3

Funkční charakteristiky moderní gymnastiky

Různorodost gymnastických cvičení klade vysoké nároky na koordinaci nervosvalového
systému jak v prostoru, tak i v čase. Vzhledem k rychlým změnám poloh a pohybů,
rotačním prvkům prováděných kolem různých os otáčení a s využitím různých
manipulačních dovedností s náčiním je velmi důležitá činnost analyzátorů zejména
kinestetického, vestibulárního, ale i zrakového a kožního čití.
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Tab. 2.5 Fyziologické parametry během sportovního výkonu moderních gymnastek
(Upraveno dle Heller, 1993*)

Fyziologický parametr
srdeční frekvence (SF)
koncentrace laktátu po výkonu (La)

2.3.4

Ženy
[% z maxima]
[tepy/min]

160–180*

[mmol/l]

5,6–6,6*

Metabolické charakteristiky moderní gymnastiky

Sportovní výkon v moderní gymnastice trvá 1 minutu 15 sekund až 1 minutu 30 sekund
při cvičení jednotlivkyň a 2 minuty 15 sekund až 2 minuty 30 sekund při cvičení
společných skladeb, což odpovídá kontinuálnímu typu zatížení střední až submaximální
intenzity. Metabolické krytí je zajištěno systémem ATP-CP, anaerobní glykolýzou
a oxidativní fosforylací, popřípadě čerpáním glykogenu. Jiný je podíl aerobního
a anaerobního krytí u cvičení jednotlivkyň a společných skladeb (viz Graf 2.6, 2.7), což
je dáno délkou trvání výkonu i rozdílným charakterem zatížení. Podle Seliger et al. se
udával energetický výdej při moderní gymnastice 1630–1650 % náležitého BM, což
odpovídá 62–66kJ/min (14,8–15,8 kcal/min), (Seliger et al., 1970). Současní autoři
uvádějí podstatně vyšší energetický výdaj, a to 2400 % náležitého BM, což odpovídá 1,7
kJ/min./kg, tj. při hmotnosti gymnastky cca 48 kg 81,6 kJ/min (Novotný, 2010).
Energetická náročnost podle uvedených metodik vzrostla o více než 20 %. Další
fyziologické parametry získané laboratorními vyšetřeními jsou uvedeny v Tab. 2.5, 2.6.
ANAEROBNÍ
AEROBNÍ

Graf 2.6 Podíl aerobního a anaerobního krytí během výkonu jednotlivkyň
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ANAEROBNÍ
AEROBNÍ

Graf 2.7 Podíl aerobního a anaerobního krytí během výkonu ve společných skladbách

Tab. 2.6 Fyziologické parametry při testu do maxima
(Podle Heller, 1993* a Ústav sportovní medicíny 2010**)

Fyziologický parametr

Ženy

maximální příjem kyslíku (VO2 max)

[ml/min kg]

maximální srdeční frekvence (SF max)

[tepy/min]

44–50*
46,1**
182**

maximální ventilace (VE max)

[l/min]

177**

vitální kapacita plic (VC)

[l]

3,5**

poměr respirační výměny (RQ max)
max. výkon na bicyklovém ergometru (P max)

2.3.5

1,17**
[W]

184**

[W/kg]

3,8**

Specifické adaptace organismu na zátěž v moderní gymnastice

Dlouhodobou specifickou zátěží (po několikaletém tréninkovém působení) dochází i ke
specifické adaptaci organismu na zátěž. Jedná se zejména o adaptaci energetických zásob
rostoucí hladinou glykogenu a zvyšuje se anaerobní a aerobní kapacita.
Zpřesňuje a zkvalitňuje se činnost smyslových analyzátorů. Konkrétně dochází ke
zlepšení periferního vidění, prostorové orientace a využíváním rovnovážných tvarů
a rotačních pohybů (obratů, přemetů aj.) je pozitivně ovlivňována a rozvíjena i činnost
vestibulárního systému.
Specifickou tréninkovou činností dochází i ke změnám morfologickým. Projevují
se zvýšenou vaskularizací svalového aparátu, celkovým individuálně optimálním
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držením těla i charakteristickým způsobem chůze, který optimalizuje zatížení páteře
z pohledu biomechaniky – vzhledem ke kinematice a zejména dynamice axiálního
systému jako celku.
Co se týká rozvoje pohybových schopností, jsou nejvíce podporovány a rozvíjeny
schopnosti koordinační, a to orientační (orientace v prostoru a čase), smysl pro rovnováhu
a rytmické cítění, extrémní flexibilita kloubních struktur dolních končetin, ale zejména
páteřního spojení. U silových schopností se nejvíce uplatňuje explozivní síla dolních
končetin používáním velkého množství skoků a poskoků, kde se zároveň využívá i
zvýšené úrovně reakčních schopností.
2.3.6

Shrnutí problematiky tréninkového zatěžování v moderní gymnastice

Výkonnostní, a zejména vrcholové, úrovně sportovního výkonu je, nejen v moderní
gymnastice, velmi často dosahováno specifickou jednostrannou zátěží, spolu s faktory
tréninkových jednotek – jako doba trvání, intenzita a frekvence zátěže – působící na
lidský organismus stále častěji již v raném dětském věku a s často nedostatečně vhodně
kompenzovaným regeneračním režimem. Akutní makrotraumata, overuse injuries, na
podkladě opakovaných mikrotraumat nejsou sporadickým jevem, ale spíše naopak
(Kerssemakers et al. 2009; Dwek, Cardoso, and Chung 2009). V důsledku toho se
můžeme setkávat s předčasným opotřebením a degenerací (wear and tear) tkání a struktur
osového orgánu, jako jsou například degenerace, herniace a redukce výšky disků,
poškození

apofýz,

spondylolýzy,

spondylolistézy atd.

(Adad

Baranto

2009;

Kerssemakers et al. 2009). U vrcholových sportovců tedy v kombinaci biologických,
biochemických a mechanických faktorů spolu s předchozími úrazy dochází k akceleraci
nitrokloubních patologických procesů, kdy prevalence osteoartrózy na periferních
kloubech či páteři je signifikantně vyšší oproti normální populaci (Gouttebarge et al.
2014).
Vzhledem k nadměrné míře používání pohybových tvarů náročných na kloubní
flexibilitu je axiální systém, konkrétně meziobratlové destičky (IVD) zejména v oblasti
bederní páteře, nejvíce namáhanou částí těla gymnastky. I přesto, že moderní gymnastika
patří mezi sporty s nízkou úrazovostí (Cupisti, 2007), je velmi problematické časté
jednostranné zatížení, které může vést ke svalovým dysbalancím, ale i nevratným
morfologickým změnám (Hutchinson, 1999), způsobujících i chronická poškození.
(Tanchev et al. 2000; Gouttebarge et al. 2014).
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U výkonnostních sportovců se setkáváme spíše s chronickými problémy s páteří,
které jsou typické pro sporty, jako je právě gymnastika, na podkladě nadměrného
přetížení (overuse) (de Jonge and Kramer 2014). Nicméně se lze rovněž setkat
i s asymptomatickými morfologickými odchylkami, například v oblasti pánve a kyčelních
kloubů, u skupiny gymnastek po ukončení kostního růstu jako s adaptační reakcí na
specifický výkon, kde ale nejsou s odstupem času vyloučeny následné potíže a projevy
uvedených strukturálních změn (Papavasiliou et al. 2014).
Z výše uvedených faktů logicky vyplývá další potřeba rozpracování a optimalizace
preventivních, tréninkových, kompenzačních a regeneračních přístupů nejenom
v moderní gymnastice, ale i v jiných sportovních nebo pracovních režimech.

2.4

Vliv mechanických vibrací na lidský organismus

Celosvětově se detekcí přenosu mechanické energie na těle člověka zabývá značné
množství autorů. Prisby et al. zjistili, že vliv vibrací (WBV, Whole Body Vibration) na
kostní tkáň je závislý na věku a hormonálním stavu jedince (Prisby et al., 2008).
Upozorňují, že pro vyvolání pozitivní reakce v léčbě konkrétního onemocnění není
známa nejvhodnější frekvence, amplituda ani délka trvání procedury. Desmoulin et al. se
zabývali léčbou chronických onemocnění krční páteře pomocí vysokofrekvenčního
oscilátoru KKT (Khan Kinetic Treatment) (Desmoulin et al., 2007). Výsledky studie
prokázaly, že vibrace s malou amplitudou snižují bolesti krční páteře v klidu, avšak
bolestivé pocity vyvolané pohybem zůstaly beze změny.
Závěry studie (Rubin et al., 2003) uvádějí, že slabé nízkofrekvenční vibrace mají
anabolický účinek na kostní tkáň, a proto by mohly být použity jako potenciální
nefarmakologická intervence k léčbě osteoporózy. Přenosem vertikálních vibrací
v lidském těle jakožto možným způsobem posilování kostní tkáně se zabývá i studie
Kiiskiho et. al. (Kiiski, Heinonen, Jarvinen, Kannus, & Sievanen, 2008). Na rozdíl od
jiných studií zabývajících se podobnou problematikou, autoři pracují s vibracemi
o širokém spektru frekvencí (10–90 Hz), amplitud (0,05–3,00 mm) a zrychlení
(0,04–19,00 G). Další studie (Yates & McGill, 2011) řeší vliv vibrací na vyhřeznutí IVD.
Výzkum se prováděl na prasečích páteřích. Bylo použito 64 pohyblivých úseků páteře,
které byly vystaveny různým typům zatížení (vibrace, rázové zatížení, statické zatížení
a vibrace s rázy) v neutrální poloze a v ohybu. Výsledky ukázaly, že vibrace a rázové
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zatížení mají vliv na zhoršení již existujícího vyhřeznutí ploténky, stejně tak i na ohyb.
Kombinace vibrací a rázů nejvíce zhoršovala stav vyhřezlé ploténky.
Uváděné studie a řada dalších se nejčastěji zabývá vlivem vibrací (ať pozitivními
či negativními) na lidský organismus. Závěry se však různí v tom, zda mají vibrace
pozitivní nebo negativní dopad na lidskou tkáň, zda závisí na jejich frekvenci, amplitudě
a síle (zrychlení), popřípadě jde-li o celotělové vibrace (WBV), či pouze o rozkmitání jen
části těla. Již méně je studií zabývajících se přenosem vibrací v lidském těle. Studie, která
by používala vibrace jako diagnostickou metodu, v cizojazyčné literatuře nalezena
nebyla.
Změny materiálových vlastností IVD, resp. celého komplexu axiálního systému,
lze s určitou přesností indikovat pomocí analýzy přenosu mechanického vlnění páteří,
tzv. Transfer vibration through spine – TVS. Prostřednictvím vytvoření fyzikálního
modelu kraniospinálního komplexu, byla ověřena diagnostická metoda (TVS) umožňující
detekovat patologické deformace či regenerace příslušného páteřního segmentu
(F. Maršík et al., 2010).
Existuje několik studií, ve kterých byla detekce přenosu vibračního buzení osovým
systémem provedena metodou TVS u řidičů před jízdou automobilem a po jízdě. Stejná
metodika pro detekci změn přenosu mechanického vlnění axiálním systémem byla
provedena i s těhotnou řidičkou v různém stádiu těhotenství (Jelen et al., 2012). Další
studie vznikly jako dílčí úkoly této práce a sledovaly změny reologických vlastností
axiálního systému (AS) vlivem hyperkinetického zatěžování organismu, které může
představovat tréninkové zatížení, stárnutí apod. (Panská, Píglová, Zeman et.al. 2016,
Panská, Bittner, Jelen et.al. 2016) a budou uvedeny v kap. 4.
Cílem prováděných studií je ukázat možnosti metody TVS pro identifikaci
a klasifikaci okamžitých změn AS projevujících se po mechanickém zatížení. Autorům
studií jde o zjištění, zda jsou změny vlastností pojivových tkání axiálního systému
identifikovatelné a zda je možná i jejich kvantifikace, a to bez ohledu na věkové hranice
a charakter aplikovaného zatížení.
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3

CÍL PRÁCE

Hlavním cílem práce je na základě sofistikovaného využití metody transfer vibration
through spine (TVS) zjistit vliv hyperkinetické zátěže na změnu vybraných
mechanických vlastností axiálního systému moderních gymnastek.
V souvislosti s hlavním cílem byly stanoveny následující dílčí úkoly, výzkumné otázky
a hypotézy práce:

3.1
1)

Dílčí úkoly
Na základě vlastního pilotního šetření nalézt vhodný metodický postup pro využití
metody TVS ke kvantitativnímu zhodnocení mechanických vlastností axiálního
systému člověka. Taktéž vytvořit vhodný SW nástroj pro semiautomatické
statistické zpracování strukturovaných vícerozměrných datových souborů.

2)

Na základě vhodně provedených vlastních pilotních šetření ověřit schopnost
metody TVS identifikovat změny axiálního systému člověka v čase (např. před
sportovním tréninkem a po něm, nebo při fyzioterapeutickém výkonu, případně
v závislosti na věku).

3)

Definovat popisné a pohybové charakteristiky impaktní zátěže (odrazů a doskoků)
v moderní gymnastice.

4)

S využitím

kinematické

a

dynamometrické

analýzy

(KISTLER)

nalézt

kvalifikovaný odhad intenzity impaktní zátěže axiálního systému během tréninkové
jednotky v moderní gymnastice.
5)

Na základě vlastního experimentální šetření zjistit vliv krátkodobé intenzivní
pohybové zátěže na změnu vybraných mechanických vlastností axiálního systému
moderních gymnastek v juniorském věku (13–15 let).

6)

Stanovit vhodná doporučení pro praxi (eliminaci či omezení impaktní zátěže,
případně stanovení délky regenerace apod.).
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3.2

Výzkumné otázky

V1: Lze využít metodu TVS k identifikaci mechanických vlastností axiálního systému?
V2: Je metoda TVS schopna identifikovat jak krátkodobé tak longitudinální změny
axiálního systému člověka?
V3: Jaká je intenzita impaktní zátěže axiálního systému během tréninkové jednotky
v moderní gymnastice u elitních (vrcholových) závodnic MG v juniorském věku?
V4: Jaký vliv má hyperkinetická zátěž na změnu vybraných mechanických vlastností
axiálního systému moderních gymnastek juniorského věku (13–15 let).

3.3

Hypotézy

V rámci V4 byly na základě výsledků pilotních experimentálních šetření stanoveny
následující hypotézy:
H1: Během hyperkinetické zátěže dojde ke statisticky signifikantnímu snížení
koeficientu útlumu axiálního systému moderních gymnastek.
H2: Během hyperkinetické zátěže dojde ke statisticky signifikantnímu snížení viskozity
axiálního systému moderních gymnastek.
H3: V průběhu regeneračního procesu dochází k návratu identifikátorů mechanických
vlastností axiálního systému moderních gymnastek směrem k původním hodnotám.

Poznámka:
Vzhledem ke struktuře dílčích úkolů (pilotní metodická šetření, hlavní
experimentální šetření) byla výzkumná část práce kvůli přehlednosti nestandardně
rozdělena do dvou samostatných statí. Ty odpovídají dvěma následujícím kapitolám
(4 a 5), z nichž každá obsahuje vlastní úvodní část, dále část metodickou, výsledkovou
a shrnutí. Diskuse je pak zařazena souhrnně jako samostatná kapitola 6.
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4

IDENTIFIKACE MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ
AXIÁLNÍHO SYSTÉMU

Vybrané mechanické vlastnosti AS člověka jsme identifikovali metodou TVS – transfer

vibration through spine. Metoda TVS je metodou vývojovou, a proto pomocí ní
v následujících kapitolách ukazujeme jak její samotný vývoj, tak i vývoj možností její
aplikace při řešení dílčích kroků (problémů) v různých aplikačních oblastech. Níže
uvedené pilotní studie dokumentují identifikaci změn reologických vlastností AS při
extrémním tréninkovém zatížení (Studie I), ověřují použití metody při zjišťování
závislosti změn reologických vlastností na věku (Studie II) a podporují využití metody
i v oblasti fyzioterapie (Studie III).
4.1

Studie I – Metoda TVS a optimalizace postupu zpracování
vstupních dat

Relativně nově rozpracovaná metoda TVS – transfer vibration through spine (Jelen et al.,
2010; Machač, 2011; Maršík, Zeman, & Jelen, 2010) – vychází z vlastnosti látek přenášet
pulzace, které vždy nesou nějakou formu energie. Většinou jde o energii mechanickou.
Protože se mechanická energie vlny superponuje s mechanickou energii obsaženou
v jednotce objemu látky, je rychlost přenosu vlny, popř. i její útlum, spojen s těmi
parametry látky, které hustotu mechanické energie charakterizují, tj. elastické moduly,
viskozita, popř. i plasticita.
Při vibračním a dynamickém měření je budicím zařízením generováno určité
spektrum vibrací – např. na obratli C7. Takto vybuzené kmity se šíří podél axiálního
systému, kde je snímáno zrychlení trnových výběžků případně dalších určených bodů
akcelerometrickými snímači (Obr. 4.1). Vzhledem k tomu, že je páteř uložena ve
svalovém obalu, je její pohyb jako celku silně tlumen právě okolní vazivovou tkání.
V tomto přiblížení je páteř jako celek považována za buzený a tlumený harmonický
oscilátor. Harmonické buzení vnějším generátorem vyvolává odezvu, která silně závisí
na elasticitě meziobratlových plotének a okolních vazivových tkáních a na schopnosti
meziobratlových plotének (disků) a okolních vazů a svalů tyto vibrace tlumit.
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Obr. 4.1 Přenos kmitů axiálním systémem, detekovaných metodou TVS (Archiv autora).

4.1.1

Záznam a analýza dat

Data jsou zpracována 16bitovým převodníkem při rychlosti vzorkování 1024 vzorků za
sekundu. Detekovány jsou amplitudy zrychlení jako odezva na mechanické vlnění
vibrátoru na buzeném obratli C7, a dále pak jednosložkově zrychlení dorzoventrálně na
obratlích Th1–Th12, L1–L5, (L6), S1. (Obratel L6 pochopitelně, pokud u zkoumané osoby
existuje, tj. asi ve 4 % populace.)
Protože se zabýváme pouze přenosem buzené frekvence, je z dat FFT analýzou (fast
Fourier transformation) vždy vybrána pouze složka frekvenčně odpovídající právě
buzené frekvenci. Vzhledem k tuhosti páteře je však nutné brát v úvahu zpoždění signálu
mezi místem buzení a analyzovaným obratlem, neboť pro rychlost šíření kmitů páteří
například 750 m/s při délce páteře 75 cm při frekvenci 100 Hz došlo vlivem konečné
grupové rychlosti vlny ke zpoždění celé periody, tj. na 100 ms, kdy je však vlivem
rozmítání buzené frekvence ω tato již 101 Hz. Jak již bylo řečeno, je ze signálu brána jen
právě buzená frekvence daného místa. Signál Y(t) je tedy jako vždy přenásoben funkcí
sin(ωt) a cos(ωt), a dále je integrován přes celou periodu, viz rovnice (4.1).
𝑇

𝑆𝑖 (𝑡) = ∫𝜏=0 𝑌𝑖 (𝑡 + 𝜏) 𝑠𝑖𝑛(𝜔(𝑡)𝑡 + 𝜏) 𝑑𝜏
(4.1)
𝑇

𝐶𝑖 (𝑡) = ∫ 𝑌𝑖 (𝑡 + 𝜏) 𝑐𝑜𝑠(𝜔(𝑡)𝑡 + 𝜏) 𝑑𝜏
𝜏=0
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kde i je pořadí měřeného obratle, T je perioda právě v i-tém obratli buzeného signálu, ω(t)
je právě buzená úhlová frekvence. Z řešení těchto rovnic vyplývají hodnoty Ai(t) a fáze
buzeného signálu φi(t), který se přenesl na daný právě počítaný obratel, viz rovnice (4.2).
𝐴𝑖 (𝑡) =

1
√𝑆 2 (𝑡) + 𝐶𝑖2 (𝑡)
2𝜋 𝑖
(4.2)

𝜑𝑖 (𝑡) = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 (

𝑆𝑖 (𝑡)
)
𝐶𝑖 (𝑡)

Výsledně dostáváme tabulku s konkrétní amplitudou a fázi daného obratle při buzení
příslušnou frekvencí. Vzhledem k buzení na C7 a L5 a třem opakováním cyklu rostoucí
a klesající frekvence na každém z nich je po skončení měření naměřena odezva páteře na
každé z budících frekvencí dvanáctkrát.

x
Th5

a

Th10

první harmonická

u "x ( y , t )
y osa páteře

b
L

druhá harmonická

Obr. 4.3 Interpretace modelu přenosu příčných kmitů páteře
(Podle Panská et al., 2012)
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křížové obratle

křížováí kyf óza

bederní lordóza

krční lordóza

hrudní kyf óza

7

b

S

5

C

bederní obratle
8

9
10
11
12
L1
2
3
4

5
6
7

3
4

7
Th1 hrudní obratle
2

krční obratle
C1
2
3
4
5
6

kostrční obratle

MĚŘENÁ AMPLITUDA a FREKVENCE
|B|sin(Ωt + ψ)

BUDICÍ SÍLA
AsinΩt

ΔL
L
Obr. 4.2 Schematické znázornění měření odezvy axiálního systému na vnější vibrace;
použití metody TVS
(Podle Maršík,2010)
b [m] – charakteristický rozměr tloušťky páteřního korzetu (páteř včetně svalového
a vazivového korzetu)
L [m] – uvažovaná délka axiálního systému

Předpokládejme příčné kmity páteře (viz Obr. 4.3) a že oba konce tyče, která představuje
model páteře (y = 0, y = L) jsou pevné, tzn., že vlnová délka základního modu (první
harmonická, first mode) je l y = 2 L a vlnová délka druhého modu (druhé harmonické,
second mode) je l y = L . Odpovídající vlnový vektor je k y = 2 , popř. 2 .
2L
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L

Základní frekvence ω je rovna:
𝑛𝜋 2

𝐸𝑏 2

𝜔 = 2𝜋𝑓 = ( 𝐿 ) √12𝜌 –

𝜇2
4𝜌2

(4.3)

𝑝𝑟𝑜 𝑛 = 1, 2, 3 … , 𝑓 [𝐻𝑧]

kde b [m] je charakteristický rozměr tloušťky páteřního korzetu (páteř včetně svalového
a vazového krunýře), viz Obr. 4.2. Hustota ρ a viskozita μ měřeného segmentu se
pohybují v rozmezích ρ ∈ (1000,1500) [kg/m3] a μ ∈ (70,150) [Pa·s]. Z tohoto vztahu
nalezneme veličinu charakterizující elastické vlastnosti páteřního korzetu.

𝐸𝑏 2

√12𝜌 –

3𝜇 2
4𝜌2

𝐿 2

= 2,2𝑓 (𝑛) [

m2
s

(4.4)

]

Tuto veličinu můžeme přímo stanovit pomocí vibrační analýzy, viz Graf 4.1. Fyzikální
rozměr této veličiny je kinematická viskozita, tj.,

𝜇
𝜌

[𝑚2 𝑠 −1 ] . Je-li viskozita páteře tak
𝐸

veliká, že zcela potlačí šíření poruch (rychlost šíření poruch je úměrné √𝜌), pak je pravá
strana rovnice (4.4) také velmi malá.
Analogicky ze vztahu
𝑒𝑥𝑝 (

𝜔𝑖𝑚 𝑘𝑦 Δ𝐿
𝜔

𝜋 2 𝜇 Δ𝐿

) = exp [− ( 4 )

𝜌𝑓 𝐿3

(4.5)

]

stanovíme útlum poruch ve vzdálenosti L , tj. ve vzdálenosti snímače od budicího
prvku (viz Obr. 4.2). Tato veličina popisuje útlum budicích poruch a charakterizuje
viskózní vlastnosti páteřního korzetu. Výše

uvedená

analýza

dat

vychází

z publikovaných výsledků (Jelen et al., 2012; Maršík et al., 2010; Panská et. al., 2012,
Panská et al., 2016).
4.1.2 Metodický postup zjišťování identifikace změn AS
Zjišťování možností identifikace změn AS vlivem mechanického zatěžování jsme
prováděli v pilotní studii na jedné probandce. Postupovali jsme nejprve analytickým
způsobem ve spolupráci s Ústavem termomechaniky AV ČR (prof. Ing. Františkem
Maršíkem, DrSc.) a sledovali jsme změny reologických vlastností biologických
komponent AS jako důsledek různých zátěžových režimů.
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V pilotní studii jsme chtěli představit rozpracovanou metodu TVS na analýze jedné
vrcholové třináctileté gymnastky. Její zátěžový režim představuje standardně 18–20
hodin tréninku týdně. Pro představení principu a funkčnosti metody TVS jsme zvolili
24hodinový denní režim gymnastky. Detekce dat probíhala ve třech fázích. Před
tréninkovou zátěží, bezprostředně po 2,5hodinovém tréninku a následující den před další
tréninkovou zátěží. Při analýze dat jsme vycházeli z detekce odezvy AS na budicí signál.
Na dorzoventrántrální straně obratlů (trnových výběžcích Th1–Th4.) byla jednosložkově
detekována velikost zrychlení jako odpověď na budicí signál na obratli C7 (viz Obr. 4.1,
strana 51).
Výsledkem pak byly průběhy detekovaných amplitud sledovaných obratlů na
příslušných

frekvencích.

Z důvodů

zamezení

adaptačních

změn

v důsledku

neuromotorických reakcí organizmu na mechanické poměry páteře (van Dieen et al.,
2003), bylo aplikováno buzení periodicky rostoucích a klesajících frekvencí od 5 do
180 Hz a naopak. Celý záznamový cyklus trval 3 x 3 minuty, tzn., že byly zaznamenány
3 dvojice rostoucích a klesajících budicích frekvencí.
Na AS lze nahlížet jako na soustavu tuhých segmentů, reprezentujících těla obratlů,
viskoelastickými segmenty IVD a svalově vazivového aparátu obepínajícího vlastní
kosterní systém. Z tohoto pohledu vychází i návrh metod pro hodnocení odezvy AS na
zvolený budicí signál.
A.

První metoda poskytuje smluvní hodnoty útlumu budícího signálu podle vztahu:
𝑦 = 𝑎𝑒 −𝑏𝑥

(4.6)

kde: a – amplituda, b – koeficient útlumu, x – souřadnice obratle
Uvedený vztah popisuje očekávaný průběh poklesu amplitudy vlny, která se AS šíří
od místa buzení. Pro stanovení odezvy AS na zvolený budicí signál je vyhodnocována
velikost veličiny b – koeficientu útlumu. Jako smluvní je označena z důvodu
nerespektování reálných rozměrů měřené páteře, kdy data z jednotlivých obratlů jsou do
grafů, ze kterých je uvedená veličina odečítána, uspořádána podle jejich pořadí od 1 např.
do 18. Tento více heuristický přístup ukazuje na viskoelastické vlastnosti AS ale
parametry a, b nemají vhodnou interpretaci materiálových parametrů vyšetřované tkáně.
B.

Druhá metoda vychází z rozboru kmitání sousedních obratlů, kdy dochází

v oblasti rezonance AS ke stojatému vlnění. Cílem je stanovení viskoelastických
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vlastností prostředí, které je za charakter kmitání odpovědné, tedy IVD. Tato metoda
nabízí pro hodnocení odezvy AS na zvolený budicí signál dynamickou viskozitu, tedy
veličinu s jasnou fyzikální interpretací. I v tomto případě se jedná o smluvní parametr,
kde pro jednoduchost výpočtu uvažujeme stejnou výšku obratlů, tedy l1 = l2 = l3 = l4 .
Uvedený parametr µ, který má fyzikální rozměr viskozity Nsm–2, tj. Pas, je definován
vztahem:
𝜇2 =

2𝜌𝜔𝑟 (𝑙3 + 𝑙4 )3
𝑎2
𝑙𝑛
3
(2𝜋) 𝑙2
𝑎1
(4.7)

2𝜌𝜔𝑟 (𝑙3 + 𝑙4 )3
𝑎3
𝜇3 =
𝑙𝑛
3
(2𝜋) 𝑙2
𝑎1
kde:
µ2 –

viskozita tkáně mezi úsekem C7 a Th2 – lze předpokládat, že vyjadřuje viskózní vlastnosti IVD mezi
obratli Th1, Th2 [Pa.s];

µ3 –

viskozita tkáně mezi úsekem C7–Th3, vyjadřuje viskozitu IVD mezi obratli Th1, Th2, a Th2, Th3
[Pa.s] atd;

π

–

konstanta,

ρ

–

hustota 1000 [kg.m–3],

ωr –

rezonanční frekvence [s–1];

ai

–

zrychlení [ms-2],

i

= 1, 2, 3 …;

l1,2,3 –

výšky obratlů [m]
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Představu o zvoleném výše popsaném modelu AS přináší Obr. 4.4.
Indukované oscilace
chrupavka
obratel

ux = ux1

ux2

ux4

ux3

ux5

y3

y2

y1

y4

Th4

Th3
l1

l2

Th1

C7

l3

Th2

l4

l5

Měřená zrychlení

l1

ux
y
l1,2,3
C7, Th

l2

l3 l4

– výchylka oscilujícího pohybového segmentu [m]
– souřadnice příslušného obratle [m]
– výška (délka) obratlů [m]
– jednotlivé obratle

Obr. 4.4 Geometrické schéma oscilujících komponent AS a jejich parametrizace.

4.1.3

Vyhodnocení studie

A.

Zjišťování útlumových charakteristik

1.

Vzhledem ke vztahu (4.6) předpokládáme, že se AS chová jako prostředí, které
tlumí procházející vlnění. Pokles amplitud s rostoucí vzdáleností od místa buzení
má exponenciální charakter. Tvar exponenciály – tedy odezva AS – silně závisí na
viskoelasticitě IVD, okolních vazivových a svalových tkání a na jejich schopnosti
tyto vibrace tlumit.

2.

Byla zaznamenána frekvenční odezva jednotlivých sledovaných obratlů gymnastky
extrémně zatěžované vrcholovým gymnastickým tréninkem ve třech výše
uvedených fázích zátěžového režimu. Na Grafu 4.1 jsou odezvy vybraných obratlů
v horní polovině hrudní páteře (Th1–Th4) buzené od C7. Sledování vlastností
konkrétního úseku AS je možné na kterýchkoli vybraných frekvencích. V našem
případě byla zvolena frekvence s největší odezvou na C7, tj. cca 140 Hz.
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Graf 4.1 Frekvenční odezva AS sledovaného úseku C7 –Th4 před zátěží

3.

Stanovili jsme smluvní koeficient útlumu b pomocí závislosti velikosti amplitud
jednotlivých sledovaných obratlů na rezonanční frekvenci 140 Hz (viz Graf 4.2)
daný vztahem (4.6).
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Graf 4.2 Závislost velikosti detekovaných zrychlení na jednotlivých obratlích
úseku páteře C7–Th4 před zátěží
koeficient b = 0,772, viz 2. řádek tab. 4.2

B.

Zjišťování viskozity vybraných obratlů

1.

Hodnotili jsme jen buzené obratle, tj. v našem případě C7 a čtyři obratle sousední,
tj. Th1–Th4.

2.

Vytipovali jsme frekvenci, které odpovídá nejsilnější odezva (resonance) na C7
v měření

vzestupném

(up)

a

v měření

sestupném

(down),

např.

Ω = ωr1 = ω = 140 Hz pro C7.
3.

Odečetli jsme velikosti odezvy pro C7, tj.

a1 , kterou jsme považovali za hodnotu

referenční, a pro okolní obratle Th1, Th2, Th3, Th4 zjistili hodnoty a2, a3. a4, a5.
4.

Ze všech naměřených hodnot jsme vypočetli střední hodnotu

ai =
5.

1 6
 aj
6 j =1

Podle vztahu (4.7) jsme vypočetli odpovídající hodnoty viskozit μ2, μ3, μ4, μ5.
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(4.8)

V Tab. 4.1 jsou zaznamenány odezvy příslušných obratlů ve vzestupném i
sestupném režimu měření a dle výše uvedené metodiky stanoveny hodnoty viskozity mezi
jednotlivými úseky AS, včetně průměrné viskozity sledovaného úseku hrudní páteře C7–
Th4. Výpočet viskozit byl proveden podle vztahu (4.7) pro hustotu tkáně ρ = 1000 kg/m3
a ω1 = 140. Pro jednoduchost výpočtu jsme v tomto případě metodologické studie
předpokládali, že jsou všechny obratle stejně dlouhé, tedy l1 = l2 = l3 = l4, a že hustota
tkáně je rovna hustotě vody. Výsledky konkrétních parametrů viskozity, resp. jejich trend,
nebude významně tímto zjednodušením ovlivněn.
Za předpokladu stejných materiálových vlastností IVD podél AS (předpoklad
linearity) by útlum odpovídal vztahu (4.6), útlum vlny v homogenní (dostatečně dlouhé)
„tyči“ je exponenciální. Za změnu naměřených hodnot viskozity může vedle různé výšky
obratlů a různých vlastnosti IVD i nehomogenita vazivového krunýře apod. podél AS.
Tab. 4.1 Hrudní páteř ω1 = 140 Hz – odezva před zátěží
Obratel

Číslo

Měření

C7

1

a1

Th1

2

a2

Th2

3

a3

Th3

4

a4

Th4

5

a5

Odezva

ai

[ms–2]

up

0,28

0,30

0,20

down
up
down
up
down
up
down
up
down

0,17
0,10
0,06
0,05
0,05
0,04
0,02
0,03
0,02

0,22
0,06
0,08
0,03
0,07
0,00
0,03
0,02
0,03

0,12
0,03
0,06
0,03
0,04
0,02
0,03
0,01
0,01

Průměrná hodnota viskozity úseku Th1–Th4

ai

Výška
li [cm]

ln

ai
a1

μi [Pas]

0,215

3,5

0,00

—

0,050

3,5

–1,46

16,2

0,045

3,5

–1,60

8,9

0,030

3,5

–2,04

7,5

0,020

3,5

2,41

6,8
9,9

ω1
up
down
ai

frekvence [Hz]
zrychlení při rostoucí budicí frekvenci
zrychlení při klesající budicí frekvenci
amplituda zrychlení na jednotlivých obratlích [m–2]

ai

průměrná amplituda zrychlení na jednotlivých obratlích při detekci na rostoucích a klesajících

li
μi

frekvencích [ms–2]
výška obratle[cm]
viskozita[Pas]

𝑙𝑛

𝑎𝑖
𝑎1

ekvivalent útlumového koeficientu b

Detekované hodnoty na Th1 je třeba uvažovat opatrně, protože mohou být ovlivněny
blízkostí buzení na C7.
Stejným způsobem byla vyhodnocena data z ostatních režimů, tzn. ihned po zátěži
a druhý den po nočním odpočinku, těsně před dalším tréninkem. Dynamika změn
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hledaných ukazatelů, koeficientů útlumu b a viskozity μ v daných režimech je uvedena
v souhrnné tabulce 4.2.
Tabulka 4.2 Dynamika změn koeficientů útlumu b a viskozity μ vybraného úseku AS v období
vrcholového tréninku moderní gymnastky během 24 hodin
před zátěží

̅
𝒃

up

down

1.

0,667

0,604

2.

0,722

0,474

3.

0,757

0,531

𝒙

0,715

0,536

0,626

up

down

̅
𝒃

1.

0,484

0,309

2.

0,310

0,213

3.

0,26

0,330

𝒙

0,363

0,284

0,324

up

down

̅
𝒃

1.

0,488

0,455

2.

0,321

0,382

3.

0,378

0,338

𝒙

0,396

0,392

po zátěži

den po zátěži

0,394

𝝁
̅

9,85
𝝁
̅

2,15
𝝁
̅

3,8

Detekce odezvy páteře v režimech před zátěží, po zátěži a den po zátěži ve třech cyklech
se vzrůstající frekvencí (up) a ve třech cyklech s klesající frekvencí (down)
𝑥
průměrná hodnota amplitudy zrychlení
𝑏
průměrná hodnota útlumového koeficientu
𝜇
průměrná hodnota viskozity

4.1.4

Závěry

Z výsledků detekce a matematického vyhodnocení experimentu je patrné, že vlivem
extrémní zátěže (2,5hodinový trénink MG) dochází ke změnám vybraných parametrů
mechanických vlastností AS (zde koeficientu útlumu a viskozity). Snížení hodnoty
koeficientu útlumu a viskozity je dosaženo poklesem detekovaných amplitud
v nastaveném režimu, a to znamená pokles tlumicích schopností AS jako celku. Obě
definované veličiny b, μ mají podobný trend, kdy obě po zátěži zaznamenají markantní
pokles a po odpočinku vzestup.

61

A.

V případě b na 52 % a v případě μ na 22 % výchozí hodnoty, následované mírným
nárůstem po cca 18–24 hodinách odpočinku, v případě b na 62 % a v případě μ na
38 % výchozí hodnoty.

B.

Nárůst hodnot po odpočinku 18–24 hod. je možné posoudit také vzhledem
k hodnotě po zátěži. Toto srovnání ukazuje, že po odpočinku narůstá b o 22 % a μ
o 78 % hodnoty po zátěži.
Z uvedeného je zřejmé, že definované parametry vykazují různou citlivost na

zkoumané projevy a bude je možné výhodně využít např. při lokalizaci patologií v AS
nebo stanovení míry únavy, resp. odpočinku po např. sportovním výkonu,
fyzioterapeutické intervenci apod. (Tento metodický postup byl publikován, viz Panská
et. al., 2016.)

4.2

Studie II – Aplikace metody TVS při zjišťování změn
reologických charakteristik AS v závislosti na věku

4.2.1

Úvod do problematiky

V další pilotní studii (Panská et. al. 2016,2017) jsme s využitím metody TVS sledovali
vliv stárnutí na mechanickou odezvu axiálního systému (AS) člověka.

Proces stárnutí

je nutné vnímat v kontextu zátěžové historie organismu. Tedy s ohledem na intenzitu
pracovní, sportovní, případně zdravotní zátěže. Životní styl se tak odráží na stavu
organismu, orgánů i tkání samotných.
V případě axiálního systému člověka se jedná o posouzení jeho základních
reologických parametrů (Youngův modul pružnosti E a viskozita ). Otázkou je, zda lze
i přes blíže nespecifikovanou zátěžovou historii vysledovat v lidské populaci trend, podle
kterého se vybrané mechanické deskriptory v závislosti na věku mění.
Výzkumný soubor tvořili ženy (Nž = 8) a muži (Nm = 7) ve věku 21–71 let
(viz Tab. 4.3).
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Tabulka 4.3 Charakteristika souborů a identifikátory reologických vlastností axiálního systém.
Muži/ženy

N

Věk
[roky]

TH
[kg]

TV
[cm]

Th1–Th10
[m]

RF
[Hz]

ΔRF
[Hz]

Útlum b

μ
[Pas]

E
[GPa]

M
M
M
M
M
M
M
průměr
SD

1
2
3
4
5
6
7

24
32
36
53
59
64
71

93
110
80,1
81,9
74,4
90,0
86,0
88,0
10,7

177
178
180
178
174
166
172
175
4,4

0,036
0,036
0,036
0,036
0,035
0,033
0,035

43,84
42,71
44,83
54,95
56,98
44,76
46,90

0,50
0,97
0,33
0,88
0,51
0,65
0,48

0,21
0,44
0,22
0,08
0,16
0,24
0,17

0,77
1,54
0,84
0,35
0,72
0,77
0,63
0,80
0,34

27,411
26,602
30,658
44,050
43,249
22,108
27,975
31,722
7,904

Ž
Ž
Ž
Ž
Ž
Ž
Ž
Ž

1
2
3
4
5
6
7
8

21
32
36
42
59
63
71
69

63
72,5
57,4
61,0
67,5
66,3
68,0
66,5

160
173
174
170
171
168
171
168

0,032
0,035
0,035
0,034
0,034
0,034
0,034
0,034

73,38
77,67
60,58
46,40
59,95
45,03
34,60
53,50

1,00
1,14
1,23
0,33
1,36
1,44
0,57
0,88

0,236
0,216
0,293
0,414
0,203
0,213
0,206
0,094

1,16
1,31
1,40
1,45
0,93
0,71
0,53
0,37

51,274
78,524
48,879
26,131
44,659
23,474
14,046
33,581

průměr

65

SD

4,6

169

0,98

40,071

4,1

0,39

19,01

M
Ž
TH
TV
Th1–Th10
RF
ΔRF
b
μ

muži
ženy,
tělesná hmotnost [kg]
tělesná výška [cm]
průměrná výška obratle v úseku Th1–Th10
rezonanční frekvence [Hz],
rozdíl RF[Hz],
útlumový koeficient, analytické stanovení parametrů je dáno vztahem 4.6
viskozita [Pas], analytické stanovení parametrů je dáno vztahem 4.7

E

elasticita [GPa], 𝐸 =

SD

směrodatná odchylka

4.2.2

4𝜌
𝑅2

∙(

𝜔𝑟2
2𝜋

∙ 𝜆4 +

𝜇2
4𝜌2

) , viz Příloha č. 7

Metody statistického zpracování dat

Vzhledem k malému výběrovému souboru (Nž = 8) a muži (Nm = 7) a nejasným průběhům
predikovaných závislostí byl z hlediska statistického zpracování zvolen neparametrický
přístup založený na pořadových statistikách. Konkrétně k vyhodnocení trendu závislosti
reologických parametrů na věku byl použit Spearmanův koeficient pořadové korelace
()  který je z definice:
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𝜌 =1−

6 ∑𝑖(𝑝𝑖 −𝑞𝑖 )2

a nabývá hodnot v intervalu ⟨−1; 1⟩

𝑛(𝑛2 −1)

(4.9)

n – počet hodnot, probandů …..
pi – pořadí hodnot jedné proměnné
qi – pořadí hodnot druhé proměnné

Kritické hodnoty pro stanovení statisticky významných korelací byly napočteny pro
hladiny statistické významnosti  =  a  =  Výpočty byly provedeny v programu
Statistica.
4.2.3

Vyhodnocení studie

V pilotní studii byla posuzována závislost reologických parametrů u věkově rozdílných
probandů. Vzhledem k malému souboru byl k vyhodnocení použit Spearmanův
koeficient pořadové korelace (viz kap. 4.2.2).
Jako statisticky významný lze v závislosti na věku označit trend poklesu viskozity
axiálního systému u žen ( = – 0,76) a u smíšeného souboru mužů a žen ( = – 0,67), a to
na hladině statistické významnosti  =  (Tab. 4.5 a 4.6). Z hlediska závislosti
Youngova modulu pružnosti axiálního systému na věku žádný statisticky průkazný trend
pozorován nebyl (Tab. 4.4).
Tab 4.4 Výpočet Spearmanova koeficientu pořadové korelace u mužů
(N(m) = 7)

Korelace (N(m) = 7)
Pořadí
věk

Pořadí
μ

Rozdíl
μ

Pořadí
E

Rozdíl
E

1

4

–3

3

–2

2

7

–5

2

0

3

6

–3

5

–2

4

1

3

7

–3

5

3

2

6

–1

6

5

1

1

5

7

2

5

4

3

ρ(μ)

–0,46

ρ(krit) 0,05

0,79

ρ(E)

0,07

ρ(krit) 0,1

0,71
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Tab 4.5 Výpočet Spearmanova koeficientu pořadové korelace u žen
(N(ž) = 8)

Korelace (N(ž) = 8)

ρ(μ)
ρ(E)
ρ (krit) 0,05
ρ (krit) 0,1

Pořadí
věk

Pořadí
μ

Rozdíl
μ

Pořadí
E

Rozdíl
E

1

5

–4

7

–6

2

6

–4

8

–6

3

7

–4

6

–3

4

8

–4

3

1

5

4

1

5

0

6

3

3

2

4

7

2

5

1

6

8

1

7

4

4

ρ(μ)

–0,76

ρ(krit) 0,05

0,74

ρ(E)

–0,79

ρ(krit) 0,1

0,64

Spearmanův koeficient pořadové korelace u viskozity
Spearmanův koeficient pořadové korelace u Youngova modulu pružnosti
Spearmanův koeficient pořadové korelace na hladině statistické významnosti  = 
Spearmanův koeficient pořadové korelace na hladině statistické významnosti  = 
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Tab. 4.6 Výpočet Spearmanova koeficientu pořadové korelace
pořadové korelace u smíšeného souboru mužů a žen

Korelace (N(m+ž) = 15)
Pořadí
věk

Pořadí
μ

Rozdíl
μ

Pořadí
E

Rozdíl
E

1

7

–5

6

–4

2

15

–12

5

–2

3

9

–3

8

–2

4

1

7

11

–3

5

6

3

10

–1

6

8

4

2

10

7

4

10

7

7

8

11

–10

14

–13

9

12

–8

15

–11

10

13

–8

13

–8

11

14

–7

4

3

12

10

0

12

–2

13

5

6

3

8

14

3

10

1

12

15

2

13

9

6

ρ(μ)

–0,67

ρ(krit) 0,05

0,52

ρ(E)

–0,42

ρ(krit) 0,1

0,45
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Graf 4.3 Závislost viskozity na věku u smíšeného souboru mužů a žen
Červená šipka naznačuje trend závislosti, který je statisticky významný ( = 0,05).

Statisticky významný trend závislosti viskozity na věku byl prokázán u smíšeného
souboru mužů a žen ( = 0,05) viz Graf 4.3. Z hlediska závislosti Youngova modulu
pružnosti axiálního systému na věku žádný průkazný trend pozorován nebyl. V Grafu 4.4
červená čára naznačuje efekt trendu, který je pro tento malý soubor statisticky
nevýznamný.
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Graf 4.4 Závislost elasticity na věku u smíšeného souboru mužů a žen
Červená šipka naznačuje trend závislosti, který není statistický významný.

4.2.4

Závěry

Na základě získaných výsledků lze vyslovit následující závěry. Viskozita axiálního
systému člověka koreluje s jeho biologickým věkem, a to nepřímo úměrně. Youngův
modul pružnosti je u konkrétní osoby ovlivněn pravděpodobně historií zatěžování
a genetickými faktory spíše než přímo věkem.
Případová studie podporuje myšlenku, že změny biomechanických vlastností
pohybového aparátu se významněji projevují ve viskózní než elastické komponentě.
Výsledky naznačují, že s rostoucím věkem se hodnota viskózní komponenty axiálního
systému snižuje. To podporuje myšlenku, že axiální systém s přibývajícím věkem ztrácí
schopnost tlumení vibrací. Přesto posuzování změn stavu axiálního systému musí být
v této chvíli poznání přísně intraindividuální (Panská et al., 2016 viz Příloha č. 7).
Seznam publikací autorky týkající se TVS uvádíme v kapitole 9.
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4.3

Studie III

– Možnosti objektivní identifikace meniskoidů

u funkčních kloubních blokád axiálního systému metodami MRI
a TVS
4.3.1

Úvod do problematiky

V této kapitole uvádíme další příklad využití metody TVS ke zjištění, že kloubní blokády
krční páteře mohou ovlivňovat reologické vlastnosti páteře – konkrétně snižovat tlumicí
schopnosti příslušného segmentu páteře (Píglová, Panská, Bittner; 2017).
Cílem představené pilotní studie bylo identifikovat meniskoidy krční páteře pomocí
obrazové dokumentace MRI in vivo a zjistit jejich potencionální roli na vzniku funkčních
kloubních blokád axiálního systému (AS) a dále ukázat, jak kloubní blokády ovlivňují
reologické vlastnosti páteře metodou transfer vibration through spine (TVS). Bylo
prokázáno, že metoda MRI za vhodných okolností umožňuje in vivo detekovat změny ve
velikosti a tvaru meniskoidů. S využitím metody TVS bylo zjištěno, že funkční kloubní
blokády ovlivňují reologické vlastnosti axiálního systému, konkrétně snižují tlumící
schopnosti příslušného segmentu páteře.
Funkční kloubní blokáda je běžný klinický termín označující dysfunkci kloubu,
která není doprovázená jeho strukturálním narušením. Z dostupných studií je známo, že
meniskoidy jsou výběžky kloubního pouzdra a synoviální membrány. Zakládají se již
v časné době fetální a nacházejí se ve všech meziobratlových kloubech páteře (Schmincke
a Santo, 1932; Kos a Wolf, 1975). Napomáhají stabilitě kloubu a distribuci tlaků
působících v kloubu vyrovnáváním inkongruence kloubních plošek.
4.3.2

Metodika

Ve studii byla experimentálně použita metoda MRI pro detekci meniskoidů v krční páteři
u skupiny probandů (Nm = 3, Nc = 7), na kterých se provádělo metodické šetření Nm a
komparativní šetření Nc. Tato metodika není dále detailněji popisována, protože není
metodou našeho výzkumu, ale vyhodnocení této pilotní studie pomocí MRI dává
představu o poloze, velikosti a změnách meniskoidů před a po manipulační léčbě.
Metodou TVS byli detekováni stejně, jak je popsáno v kap. 4.1, dva probandi před
fyzioterapeutickou manipulací a po této manipulaci směřující k odstranění blokády krční
páteře. Detekce dat probíhala mezi C7 – occipitus s buzením signálu na C7.
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4.3.3

Vyhodnocení studie

4.3.3.1 Metoda MRI
U všech vyšetřovaných osob (Nm = 3, Nc = 7) byl v segmentu C1–C2 detekován metodou
MRI výskyt velkých meniskoidů klínovitého tvaru, a to jak z dorsální, tak
i z ventrální části kloubu. Vyrovnávají zde konvexně tvarované artikulující plošky atlasu
s axis. Pro tento segment je také typická tlustší vrstva chrupavky pokrývající artikulující
plochy kloubů a hyperintenzní signál pravděpodobně ukazující na přítomnost většího
množství synoviální tekutiny v dutině kloubu. V dalších segmentech byly nalezeny
meniskoidy menší, nepravidelně zasahující jen z dorsální či ventrální strany, nebo
oboustranně. Směrem k nižším segmentům signál slábl a ubýval díky malým rozměrům
meniskoidů a pohybovým artefaktům vyšetřovaných osob na ostrosti v obraze. Žádné
další zákonitosti v umístění a tvaru meniskoidů v nižších segmentech nalezeny nebyly.
V rámci metodických vyšetření (Nm = 3) byl v jednom případě zachycen dlouhý
tenký meniskoid jazýčkovitého tvaru s bazí na dorzální straně kloubu, který zasahoval
hluboko do kloubní dutiny (Obr. 4.5). Podobný nález zveřejnil ve svém článku Friedrich
(2008) a dal je do souvislosti s funkční kloubní blokádu. Vzhledem k faktu, že u
vyšetřovaných osob byly diagnostikovány blokády bez odpovídajícího posunu
meniskoidu, lze předpokládat, že na jejich vzniku se podílí více mechanismů než pouze
uskřinutí meniskoidální tkáně.

Obr. 4.5 Sagitální řez MRI v segmentech C0/1 a C1/2
Meniskoidy zobrazeny červenými šipkami z ventrální (V) a dorzální (D) strany
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V rámci komparativních vyšetření (Nc = 7) před a po manipulativní léčbě byly
hledány případné rozdíly v uložení, změně tvaru či velikosti meniskoidální tkáně. Jak
bylo uvedeno výše, všech sedm osob bylo pozitivně hodnoceno na přítomnost blokád
v oblasti krční páteře. Manipulační léčbu pak objektivně provázel zvukový fenomén
„lupnutí“ s následným uvolněním tonu v oblasti měkkých tkání a zvětšením rozsahu
pohybu v krční páteři. Pacienti subjektivně pociťovali úlevu, snížení svalového napětí
a také zvýšení rozsahu pohybu v krční páteři.
U jednoho pacienta se MRI scanováním podařilo detekovat posun meniskoidu
v segmentu C6/7 levého intervertebrálního kloubu z ventrální strany. To odpovídá teorii o
vzniku blokády uskřinutím meniskoidu mezi kloubní plošky (Obr. 4.6). Při barevném
zvýraznění meniskoidu lze porovnat jeho velikost a umístění v kloubní dutině před a po
aplikaci manipulační léčby. Je patrné, že v případě před terapií je meniskoid objemný
a zasahuje hluboko do kloubní dutiny. Část kloubní štěrbiny bez meniskoidu je
ohraničena červenými čarami. Při manipulaci dochází k napnutí kloubního pouzdra
a vyklouznutí meniskoidu z kloubní dutiny a tím jeho relativnímu zkrácení. Objem
kloubní štěrbiny bez meniskoidální tkáně se po manipulaci výrazně zvětšuje. Na obr. 4.6
je vidět, že zobrazená délka meniskoidu se po manipulaci zkrátila na přibližně 60 % své
původní délky před manipulací.
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Obr. 4.6 Výsledný posun meniskoidu ventrálně uloženého v segmentu C6/7
Vlevo před aplikací a vpravo po aplikaci manipulační léčby. Meniskoidální tkáň vybarvena modrou
barvou. V prostoru mezi červenými čarami je vyznačen zbylý objem (resp. jeho průmět) kloubní dutiny
vzniklý vyklouznutím meniskoidu. V dolních obrázcích je vyznačeno měřítko.
(Podle Píglová, Panská, Bittner, 2017).

4.3.3.2 Metoda TVS
Souhrnné výsledky z experimentálního šetření (NTVS = 2) metodou TVS jsou znázorněny
v Grafech 4.5, A, B, C, D. Z nich vyplývají následující zjištění: U obou vyšetřovaných je
před manipulační léčbou (grafy A, C) patrná nejsilnější odezva obratlů na vibrační
zatížení v určitém vymezeném rozmezí budicích frekvencí f (viz Tab. 4.6, str. 66).
Konkrétně u probanda č. 1 je to pásmo 110–150 Hz, u probanda č. 2 pak pásmo
60–90 Hz a 130–170 Hz. V nich se také nacházejí veškeré rezonanční frekvence
𝜔𝑟𝑖 zkoumaného systému. Jejich hodnoty jsou shodné s příslušnými budicími
frekvencemi 𝑓 𝑖 a pozičně odpovídají lokálním extrémům jednotlivých křivek. Díky 3D
grafice je dobře patrné, že tyto lokální extrémy tvoří v případech před manipulační léčbou
(A, C) jeden, případně dva souvislé valy. Naopak v případech po manipulační léčbě
(grafy B, D) je patrná silná disperze těchto lokálních extrémů potažmo rezonančních
frekvencí. V závislosti na jednotlivých obratlích zahrnují tři čtvrtiny využívaného
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frekvenčního pásma (viz Tab. 4.6, str. 66). Z toho vyplývá, že po manipulační léčbě došlo
k uvolnění jednotlivých segmentů AS
a v důsledku této skutečnosti začalo kmitat větší množství sledovaných obratlů na vlastní
rezonanční frekvenci.

a [mm/s2]

B

a [mm/s2]

A

f [Hz]

n []

f [Hz]

n []

D

a [mm/s2]

a [mm/s2]

C

n []

f [Hz]

n []

f [Hz]

Graf 4.5 A, B, C, D Porovnání výsledků měření metodou TVS na krčním úseku páteře
3D grafy zobrazují odezvy (zrychlení a) jednotlivých obratlů v závislosti na budicí frekvenci f.
Vlevo před manipulací, vpravo po manipulaci, nahoře proband č. 1, dole proband č. 2.
Proměnná n má následující význam:
1 až 6 – měření na C6, 7 až 12 –měření na C5, 13 až 18 – měření na C4, 19 až 24 –měření na C3,
25 až 30 – měření na C2, 30 až 36 –měření na (Okcip).
Rezonanční frekvence 𝜔𝑟𝑖 se u jednotlivých obratlů zobrazují jako lokální extrémy příslušné křivky.
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Ze zjištěných závislostí (Graf 4.5 A, B, C, D) je možné stanovit koeficient útlumu
b celého krčního segmentu páteře. Výsledky jsou uvedeny v Tab. 4.7. Z ní je patrné, že u
obou probandů po aplikaci manipulační léčby došlo ke zvýšení tohoto parametru. Tento
výsledek naznačuje nárůst tlumicích schopností axiálního systému vlivem manipulační
léčby.
Tab. 4.7 Změny sledovaných reologických parametrů před manipulační léčbou a po ní

Proband

4.3.4

Před léčbou

Po léčbě

pásmo 𝜔𝑟𝑖 [Hz]

b

pásmo 𝜔𝑟𝑖 [Hz]

b

č. 1

110–150

0,28

40–160

0,39

č. 2

60–90, 130–170

0,20

50–175

0,47

pásmo 𝜔𝑟𝑖

rozsah frekvenčního pásma, kde se rezonanční frekvence 𝜔𝑟𝑖 vyskytují

b

útlumový koeficient

Závěry

Bylo prokázáno, že metoda MRI, za vhodných okolností, umožňuje in vivo detekovat
změny ve velikosti a tvaru meniskoidů. S využitím metody TVS bylo zjištěno, že funkční
kloubní blokády ovlivňují reologické vlastnosti axiálního systému, konkrétně snižují
tlumící schopnosti příslušného segmentu páteře.
V principu lze ze získaných dat odhadnout i viskozitu  sledovaného úseku krční
páteře případně její změnu. Zde je však nutné podotknout, že tento parametr je kromě
jiného závislý na rezonanční frekvenci celého segmentu. Vzhledem k heterogenitě
axiálního systému jako celku však nelze jednoznačně vybrat takovou rezonanční
frekvenci, která celý systém vhodně charakterizuje. Zvláště patrné to je v případech po
manipulační léčbě (Grafy 4.5 B, D). Na uvedených grafech je patrný jednoznačný větší
počet vlastních rezonančních frekvencí sledovaného úseku než před manipulací. Zvýšení
počtu vlastních rezonančních frekvencí jednotlivých obratlů lze vysvětlit uvolněním
příslušných blokád aplikovanou manipulační terapií. Proto tento výpočet
jednoznačného určení viskozity v tomto úseku nebylo možné provést.
Využitím metody TVS bylo zjištěno, že manuální terapie funkční kloubní blokády
má vliv na změnu mechanických vlastnosti AS zejména koeficientů útlumu, které
dosahovaly po manipulační terapii v případě 1. probanda nárůst o 39 % a v případě
2. probanda dokonce o 135 % oproti výchozím hodnotám. Viskozitu, jako další
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reologický parametr AS, nebylo možné jednoznačně určit. Bude třeba se dále zabývat
metodikou, jak z detekovaných hodnot odezvy AS na mechanické buzení, viskozitu
vypočítat.

Shrnutí

4.4

Pilotní studie naznačují, že změny reologických vlastností je možné metodou TVS
identifikovat a případně i kvantifikovat. Vlivem fyzické, resp. sportovní, zátěže klesají
hodnoty reologických parametrů (útlumového koeficientu b a viskozity µ), po odpočinku,
resp. relaxaci, se vrací zpět k původním hodnotám.
Co se týká závislosti změn reologických vlastností na věku, můžeme konstatovat,
že z hlediska tuhosti jsou výsledky pilotáže (ve studii II) neprůkazné, nepodařilo se najít
statisticky významné závislosti. Závěry dílčí studie pouze naznačují trendy změn
reologických charakteristik AS zjištěných v závislosti na věku, nikoliv jejich obecnou
platnost.
Podle výsledků studie III lze předpokládat, že funkční blokády krční páteře mají
negativní vliv i na mechanické vlastnosti axiálního systému zejména na tlumicí
schopnosti páteře. V rámci navazujících studií však bude nutné ověřit naznačené
teoretické interpretace na větším statistickém souboru.
Pilotní studie dále naznačily, že ruční zpracovávání dat je velmi problematické,
zdlouhavé a zatížené velkými statistickými chybami. Došli jsme k závěru, že zejména při
detekci a zpracování dat většího počtu probandů, je nutné vyvinout semiautomatický
program, který by tuto problematiku vyřešil. Tvorba softwaru byla i dílčím metodickým
výsledkem naší práce uvedeným v kap. 5.2.1.1.
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INTENZITA

5

TRÉNINKOVÉ

KRÁTKODOBÝ

VLIV

ZÁTĚŽE

NA AXIÁLNÍ

A

JEJÍ

SYSTÉM

U MODERNÍCH GYMNASTEK
5.1

Úvod do problematiky

Intenzita tréninkové zátěže v moderní gymnastice se různí v závislosti na věku, na
výkonnostní úrovni gymnastek, na tréninkovém období (přípravné, závodní, přechodné),
kterým gymnastky prochází a dále na jejich individuálních možnostech a schopnostech.
Trénink vrcholových gymnastek s délkou trvání cca 150–300 minut/den v našem případě
představoval hyperkinetickou zátěž, která se pravidelně opakovala 4–6x týdně během
celého ročního tréninkového cyklu.
Nejvíce zatěžovanou částí pohybového aparátu vrcholových gymnastek je AS se
všemi jeho komponenty (svaly, vazy, IVD aj). Jak již bylo uvedeno, ve sportovním
výkonu moderních gymnastek jsou extrémně vysoké nároky kladeny na flexibilitu všech
kloubních spojení zejména páteřních segmentů. Vysokou míru zatížení představuje také
impaktní zátěž jako je velké množství poskoků a skoků promítající se nejen do zatížení
dolních končetin, ale i celého AS. Kromě pozitivního dopadu uvedené zátěže, zejména na
kostní metabolismus, viz kap. 2.2.5 je známa i celá řada negativních reakcí organismu na
tuto extrémní zátěž (viz kap. 2.3.6). Do současné doby jsme nenašli v literatuře podobné
studie, které by se zabývaly identifikací změn mechanických vlastností AS vlivem
nadměrného zatížení.
Tato kapitola je hlavní výzkumnou částí práce s cílem najít odpovědi na vědecké
otázky V3 a V4 a ověřit hypotézy H1–H3. Pilotní studie dokazují, že metodou TVS lze
změny mechanických vlastností AS identifikovat. Našim hlavním cílem je zjistit, jaký
vliv na změny vybraných mechanických vlastností má extrémní zatížení gymnastickým
tréninkem a zda lze tyto změny kvantifikovat a vyhodnotit tak, aby bylo možné vyvodit
závěry pro tréninkovou praxi s eventuálním doporučením vhodné regenerace a relaxace.
Cílem trenérů by měl být takový tréninkový proces, který by gymnastky zdravotně
nepoškozoval a vedl jak k dlouhodobé optimalizaci tréninkové zátěže, tak snaze
prodlužovat aktivní závodní kariéru gymnastek bez zdravotních obtíží v jejich dalším
životě.
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Z tréninku vrcholových moderních gymnastek TJ JM Chodov byl pro potřeby
výzkumu pořízen videozáznam, ze kterého byly vyhodnoceny přibližné počty poskoků
a skoků, představující impaktní zátěž. Dále byl proveden expertní odhad zátěže AS
gymnastek při vrcholovém tréninku pomocí standardizovaných metod kinematické
a dynamické analýzy pohybu (viz dále kap. 5.3.1).

5.2

Metodika

Pro identifikaci změn reologických vlastností AS a vyhodnocení intenzity zátěže byly
použity následující experimentální metody:
1)

metoda TVS (viz kap. 4.1.1);

2)

software pro vyhodnocování a analýzu vibračních testů heterogenních systémů;

3)

kinematická a dynamická analýza pohybu využitím:

5.2.1

•

videozáznamu pohybu ve 2D,

•

systému QUALISYS pro analýzu pohybu ve 3D,

•

systému KISTLER, pro analýzu dynamických interakcí člověk – okolí.

Experimentální metody

5.2.1.1 TVS – Tvorba softwaru pro zpracování dat
Jak bylo uvedeno v kap. 4.4 bylo nezbytné, pro následné zpracování a analýzu
vícerozměrných datových polí, vytvořit software, který takto robustní datová pole umožní
zpracovat. Komplexní řešení SW bylo realizováno ve spolupráci s Mgr. Václavem
Bittnerem. Jedná se o vyhodnocování vibrační analýzy heterogenních systémů jako např.
odezvy AS člověka v průběhu pohybu. Software je vytvořen na dvou platformách, jednak
v prostředí Matlab, jednak v prostředí Visual Basic pro MS Excel.
Software umožňuje v prvním kroku načíst vstupní data, provést rychlou
Fourierovou transformací (FFT) rozklad analyzovaného signálu a jeho zpětnou
rekonstrukci.
V dalším kroku je na základě volby provedena filtrace dat omezující např. výběr
obratlů, výběr rezonančního pásma apod. V posledním kroku je provedeno statistické
zpracování dat a určení rezonanční frekvence a koeficientu útlumu sledovaného úseku
AS.
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Tento software je publikován jako open access na webových stránkách Katedry
anatomie a biomechaniky FTVS UK (FTVS UK. Software pro vyhodnocování a analýzu
vibračních testů heterogenních systémů. Původci: Bittner, V., Panská, Š., Zeman, J.,
Jelen, K. Software KAB/2016/SW5. 2016.)
a je jako uznatelný výsledek hodnocení publikační činnosti podle metodiky 2017 zařazen
v Evidenci tvůrčí činnosti na Univerzitě Karlově, modul OBD, a v Registru informací o
výsledcích (RIV) informačního systému výzkumu, experimentální vývoje a inovací
(IS VaV).
Program pracuje s jediným vstupním souborem, který je ve formátu csv. Jmenuje
se data.csv a je uložen v kořenovém adresáři spolu s dalšími částmi softwaru. Má
následující strukturu, kterou je pro bezchybný chod celého výpočtu nutno zachovat:
V prvním sloupci se nachází vektor vibračních frekvencí [Hz], v dalších sloupcích
jsou pak postupně uloženy vektory zrychlení a [ms–2] z jednotlivých čidel, umístěných
na trnových výběžcích příslušných obratlů viz Obr. 4.1. Předpokládá se, že první čidlo je
umístěno na zdroji buzení vibrací a pro další výpočty se nepoužívá. Dále se předpokládá,
že čidla jsou rozmístěna lineárně v ekvidistantních vzdálenostech od místa buzení vibrací.
Veškeré ukázky v tomto textu jsou pro soubor údajů z dvaceti čidel detekujících odpověď
na trnových výběžcích jednotlivých obratlů. Do souboru data.csv je možné podle výše
uvedených instrukcí nakopírovat vlastní naměřená data (viz Obr. 5.1).
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Obr. 5.1 Ukázka struktury vstupního souboru ve formátu csv a formátu vstupních dat
První řádek – detekovaná zrychlení na 1.–20. obratli (a1 –a20)
První sloupe – periodicky vzrůstající frekvence buzení (5–180 Hz)
Další sloupce – zrychlení na jednotlivých obratlích odpovídající rostoucí budicí frekvenci

Jak již bylo zmíněno v úvodu, výchozí uživatelskou platformou je prostředí Matlab.
V něm je nutné postupně otevřít a spustit (ikona Run) tři samostatné soubory:
Data_vstup.m, Filtrace.m a Statistica.m.
Všechny tři soubory mají stejnou strukturu. V první části s názvem Vstupní
koeficienty je možné volit vstupní parametry příslušného souboru. Ve střední části je
zapsaný samotný kód softwaru. Poslední část je věnována grafickým a textovým
výstupům. V následujícím textu je popsáno, co jednotlivé části softwaru dělají:
a)

Data_vstup.m

Tato část programu se věnuje načtení vstupních dat ze souboru data.csv, rozložení
jednotlivých sloupcových vektorů do spektra FFT, jejich zpětnou rekonstrukci
a vizualizaci. Ve dvou grafických výstupech je pak možné celý proces kontrolovat, viz
Obr. 5.2 a 5.3. Vstupní koeficienty jsou proměnné: n – počet čidel, ze kterých bude
vytvořen první grafický výstup (Obr. 5.2); K – počet FFT koeficientů použitých pro
zpětnou rekonstrukci signálu. První grafický výstup (Obr. 5.2) představuje v prvním
řádku vykreslení naměřených závislostí z čidel 1 až n (modře) a jejich příslušné
rekonstrukce pomocí FFT spektra (červeně). V druhém řádku je pak znázorněno příslušné
FFT spektrum.

a [mm/s2]

Vstupní data a rekonstrukce

a [mm/s2]

Vstupní data a rekonstrukce

f [Hz]

f [Hz]

Koeficienty FFT

Amplituda]

Amplituda]

Koeficienty FFT

K – index koeficientu

K – index koeficientu

Obr. 5.2 Vykreslení záznamů z prvních n čidel, spektrum FFT a zpětná rekonstrukce
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Druhý grafický výstup (Obr. 5.3) je pak 3D alternativou výstupu prvního. V něm
jsou najednou znázorněny všechny závislosti uložené ve vstupním souboru data.csv
a jejich spektrum FFT.
Koeficienty FFT – total

Amplituda

a [mm/s2]

Vstupní data – total

f [Hz]

Index koeficientu

Obr. 5.3 Vykreslení záznamů ze všech čidel a jejich spektrum FFT
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Obr. 5.4 Zpětná rekonstrukce analyzovaných signálů
Černou barvou je vyznačená křivka rekonstruovaného signálu

Dále zde uvádíme ukázku záznamu v prostředí MS Excel (Obr. 5.4 a 5.5).
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Tato část programu nemá žádný textový výstup. Slouží pouze jako vizualizace

naměřených a zatím nijak neupravených dat.
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Frekvence
10,276896
10,297318
10,317778
10,338277
10,358814
10,379389
10,400002
10,420654
10,441343
10,462071
10,482836
10,50364
10,524482
10,545363
10,566281
10,587237
10,608231
10,629264
10,650334
10,671443
10,692589
10,713774
10,734997
10,756257
10,777556
10,798892
10,820267
10,84168
10,86313
10,884619
10,906145
10,927709
10,949311
10,970952
10,99263
11,014345
11,036099
11,057891
11,07972
11,101588
11,123493

N
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Obratle 1 - 6

Obratel 1
1_vzestupně
1_sestupně
2_vzestupně
2_sestupně
Rekonstrukce
Filtr
Rekonstrukce
Filtr
Rekonstrukce
Filtr
Rekonstrukce
Filtr
0,004679574
-0,002151997
0,008425465
0,011709633
0,015052431
0,018129789
0,006094415
0,008046605
Obratel0,018283325
1 - 1_sestupně 0,006137908
Obratel 1 - 1_vzestupně
0,004700456
-0,001946662
0,008438949
0,011732732 0,6 0,015102222
0,008127616
0,6
0,00474471
-0,001729257
0,008473078
0,011762747
0,015178807
0,018447623
0,006202138
0,008215238
0,5
0,004800977
-0,001510898
0,008516945
0,011789243 0,5 0,015267992
0,01860868
0,006276339
0,008298968
0,00485154
-0,001302821
0,008553998
0,011801873 0,4 0,015347575
0,01875228
0,006343826
0,008368228
0,4
0,004882274
-0,001112308
0,008571316
0,011794133
0,015399801
0,018869108
0,006391329
0,008416185
0,004890544
-0,000940076
0,008566825
0,011765692 0,3 0,015421271
0,018958057
0,00641637
0,008442197
0,3
0,004886622
-0,000780063
0,008550397
0,011722477
0,015424771
0,019026529
0,006428574
0,008451997
0,2
0,2
0,004887877
-0,000621693
0,008538267
0,011674478
0,01543203
0,019087641
0,006444196
0,00845556
0,004909011
-0,000453767
0,008543922
0,011632084 0,1 0,015461509
0,019155369
0,006476967
0,008463452
0,1
0,004953836
-0,000268567
0,008570571
0,011602305
0,015518078
0,019239406
0,006530395
0,008482975
0,005013186
-6,46559E-05
0,008609403
0,011586249 0
0,01559035
0,019341624
0,006595824
0,008515545
0
0
50
100
150
0
50
100
150
f
(Hz)
f (Hz)
0,005070103
0,00015262
0,008644582
0,011578772
0,015657127
0,019455406
0,006657309
0,008556233
0,005109361
0,000373118
0,00866215
0,011570417
0,015699317
0,019568092
0,006700546
0,008595628
Obratel
1 - 2_vzestupně
0,005125987
0,00058563
0,008657829
0,01155092 0,4
0,01571062
0,008623344
Obratel0,019665632
1 - 2_sestupně 0,006720847
0,45
0,005127994
0,000781986
0,00863937
0,011513011
0,015700998
0,019737726
0,006725685
0,008631866
0,35
0,4
0,005131841
0,000960038
0,008622154
0,011455092
0,01569104
0,019781591
0,006730437
0,008619348
0,35
0,3
0,005153183
0,001124432
0,008620547
0,011381858
0,015700398
0,019802965
0,006749706
0,008590327
0,3
0,005198104
0,001284905
0,008639855
0,0113026040,25 0,015736796
0,01981402
0,006789132
0,008554117
0,25
0,005259759
0,001452728
0,008673402
0,011227884 0,2 0,015791776
0,019828937
0,006842251
0,00852148
0,2
0,005322251
0,001636613
0,008706314
0,0111657120,15 0,015845513
0,019858777
0,006894144
0,008500775
0,15
0,005369564
0,001839572
0,008723882
0,011118726 0,1 0,015877974
0,019907523
0,006929807
0,008495025
0,1
0,00539452
0,002057866
0,008719795
0,0110833210,05 0,015880153
0,019970729
0,006942524
0,008500929
0,05
0,005402746
0,00228243
0,008699627
0,011051069
0,015859074
0,020037256
0,00693757
0,008510211
0
0
0,005409458
0,002502235
0,008677663
0,011011898
0,020093444
0,006929181
0,008512762
0 0,015833809 50
100
150
f (Hz)
0
50
100
150
f (Hz)
0,005430896
0,002708348
0,008668856
0,010957854
0,015824765
0,020128195
0,006932523
0,008500451
0,005475218
0,002897217
0,008680456
0,010886078
0,015842267
0,020137098
0,006955185
0,008470194
1 - 3_sestupně 0,006992944
Obratel
1 - 3_vzestupně
0,005537971
0,003071973
0,008707987
0,010799909 0,4 0,015880841Obratel0,020124102
0,008425175
0,45
0,005604632
0,00324129
0,008737806
0,0107077240,35 0,015922354
0,020100132
0,007032173
0,008373761
0,4
0,005658782
0,003416229
0,008754783
0,010619934
0,015946237
0,020079171
0,007057497
0,008326548
0,35
0,3
0,005691296
0,00360622
0,008750781
0,010545263
0,015941017
0,020073248
0,007060399
0,008292593
0,3
0,25
0,005705419
0,003815657
0,008729174
0,010487648
0,015910721
0,020088158
0,007043949
0,008276225
0,25
0,2
0,005714882
0,004042345
0,008702906
0,010444897
0,015872572
0,020121485
0,007021023
0,008275594
0,2
0,005736159
0,004278352
0,008687193
0,010409590,15 0,015847321
0,020163623
0,007007046
0,008283475
0,15
0,005779227
0,004512949
0,008690993
0,01037188 0,1 0,015847645
0,020201422
0,007011341
0,008290027
0,1
0,005841994
0,004736557
0,008712013
0,010323161
0,015871116
0,020223102
0,007031925
0,008286485
0,05
0,05
0,005911511
0,004944249
0,008738041
0,010259268
0,015901658
0,020222647
0,007056671
0,00826844
0
0
0,005971264
0,005137544
0,00875383
0,010182033
0,015918627
0,020202075
0,007070133
0,008237507
0
50
100
150
0
50
100
150
f (Hz)
f (Hz)
0,006010418
0,00532383
0,008749651
0,010098645
0,015908409
0,020170748
0,007062212
0,008200784
0,006029856
0,005513651
0,008726721
0,010019053
0,015872025
0,02014202
0,00703378
0,008168297
0,006041624
0,005716849
0,008696479
0,009952365
0,015824507
0,020128416
0,00699615
0,008149387

V.
Výpočet globálních maxim

a (ms -2 )

a (ms -2 )

a (ms -2 )

a (ms -2 )

a (ms -2 )

Obr. 5.5 Výpočet globálních maxim v MS Excel

a (ms -2 )

3_vzestupně
Rekonstrukce
Filtr
0,007142643
0,012774461
0,007142905
0,012809798
0,007196446
0,012867058
0,007276646
0,012920357
0,00734229
0,012943628
0,007360685
0,012920069
0,0073259
0,01284817
0,007261934
0,012742149
0,007209124
0,012626653
0,007201462
0,012527697
0,00724757
0,012463156
0,007325964
0,012436282
0,007397193
0,0124346
0,007425977
0,012434559
0,007400913
0,01241021
0,007340723
0,01234273
0,007283614
0,012227319
0,00726577
0,012074946
0,007301083
0,011908355
0,007373437
0,011753791
0,007445831
0,011631506
0,007481151
0,011548489
0,007462906
0,01149609
0,007404334
0,011453352
0,007340835
0,011394837
0,007310022
0,011300048
0,007330639
0,011161014
0,007392124
0,010985269
0,007460628
0,010793169
0,007498039
0,010610539
0,007483306
0,010459353
0,00742412
0,01034987
0,007352457
0,010277064
0,007306543
0,010222655
0,007309412
0,010161956
0,007356061
0,010073023
0,007416355
0,009944764
0,007451995
0,009781041
0,007437981
0,009599295
0,007376534
0,009424216
0,00729573
0,009278785

3_sestupně
Rekonstrukce
Filtr
0,007352402
0,012959802
0,007381169
0,013003033
0,007468899
0,013068457
0,007585171
0,013126725
0,007683179
0,013148468
0,00772599
0,013114956
0,007707145
0,013024843
0,007654113
0,012894556
0,007612732
0,012752209
0,007621443
0,012627307
0,007689787
0,01254
0,007793181
0,012493821
0,007886814
0,012474542
0,00793081
0,01245552
0,007912506
0,012407581
0,007853395
0,012309777
0,00779692
0,012157122
0,007784036
0,011962473
0,007830271
0,011751905
0,007917128
0,011555297
0,008002566
0,011395583
0,008044616
0,011280592
0,008024849
0,011200447
0,007958556
0,01113144
0,007886017
0,011044941
0,007849811
0,010918069
0,00787095
0,010742213
0,007937181
0,010526313
0,008009968
0,010293719
0,008046152
0,010073806
0,008022096
0,009891418
0,007946807
0,009758016
0,007856716
0,009667738
0,007795138
0,009599788
0,007787974
0,009526263
0,007829266
0,009422525
0,007884659
0,009276323
0,007910739
0,009092349
0,007879367
0,008890575
0,007793351
0,008699006
0,007684725
0,008543522

b)

Filtrace.m

Následující část programu se věnuje filtraci původních dat. Ta je založena na rekonstrukci
signálu z FFT spektra redukovaného o předem zvolený počet koeficientů. Vstupními
koeficienty jsou:
K

celkovému počet FFT koeficientů použitých pro zpětnou rekonstrukci signálu,

L, M

interval (L;M) vymezuje koeficienty, které při redukované rekonstrukci nebudou
použity.

K porovnání filtrovaných a původních závislostí slouží grafický výstup, viz Obr. 5.6.

Rekonstrukce signálu s filtrací

a [mm/s2]

a [mm/s2]

Rekonstrukce signálu bez filtrace

f [Hz]

f [Hz]

Obr. 5.6 Vykreslení záznamů ze všech čidel bez filtrace dat a s filtrací dat

Textovým výstupem z této části programu je soubor filter.txt, ve kterém jsou
uloženy zrekonstruované závislosti s daným rozsahem filtrace. V prvním sloupci se
nachází vektor vibračních frekvencí [Hz], v dalších sloupcích jsou pak postupně uloženy
vektory zrychlení [ms–2] z jednotlivých čidel.
Interpretaci na platformě MS Exel, ukazuje Obr. 5.7. Na základě volby, kterou lze
omezit například přesný výběr obratlů nebo lze vybrat určené frekvenční pásmo (graf ve
spodní části obrázku), je provedena filtrace dat a z uvedených parametrů určen útlumový
koeficient jako jeden z ukazatelů reologických změn AS (graf v horní části obrázku).
V posledním sloupci Filtrace zrychlení, číslo 0 znamená, že dané výsledky měření
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nesplňují danou oblast zájmu, tj. ani hladinu významnosti ani interval horní a dolní meze,
ze které bude stanovena rezonanční frekvence a útlumový koeficient.

Obr. 5.7 Ukázka filtrace dat v MS Excel
Spodní graf ukazuje možnosti výběru detekovaných rezonančních frekvencí jednotlivých obratlů.
Nástrojem A) „filtrace dat podle frekvencí“.
Nástrojem B) „filtrace dat podle zrychlení“ lze vybrat konkrétní obratle, které jsou předmětem našeho
zájmu.
Horní graf, po použití nástroje B, je výsledkem vibrační analýzy za výše uvedených podmínek a ukazuje
průběh tlumení ve vybraném úseku AS a výslednou hodnotu koeficientu útlum b.
Nástroj C) statisticky zpracovává výsledky vibrační analýzy za výše stanovených podmínek viz Obr. 5.8.
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c)

Statistica.m

Poslední část tohoto softwarového nástroje se věnuje statistickému zpracování dat.
V rámci vstupních koeficientů je nutné rozhodnout o hladině statistické významnosti, na
které budou veškeré výsledky zpracovány. Vzhledem k existenci možných lokálních
maxim jednotlivých závislostí je taktéž nutné vymezit oblast zájmu, ze které budou
rezonanční frekvence a útlumový koeficient stanoveny.
alfa

hladina statistické významnosti,

dolnimez, hornimez

interval (dolnimez;hornimez) vymezuje oblast, ze které bude
stanovena rezonanční frekvence a útlumový koeficient.

a [mm/s2]

a [mm/s2]

K vizuální kontrole slouží grafický výstup, viz Graf. 5.1.

Graf 5.1 Rezonanční frekvence z jednotlivých čidel – vlevo,
pokles amplitud zrychlení na jednotlivých čidlech – vpravo

Červená čára u grafu vpravo znázorňuje aproximaci dané závislosti ve tvaru
𝑦 = 𝐴𝑒 𝑏𝑥 , kde b je hledaný útlumový koeficient.
Textový výstup je připraven v několika formátech. V souboru vystup.txt je uložena
matice rezonančních frekvencí a příslušných zrychlení z jednotlivých čidel. Odhadnutá
rezonanční frekvence systému je uložena v souboru rezonancni_frekvence.txt. V jednom
řádku je postupně vedena její průměrná hodnota, směrodatná odchylka, dolní a horní mez
intervalu spolehlivosti na příslušné hladině statistické významnosti. Koeficienty
exponenciální regrese (A, b) jsou v tomto pořadí uloženy v souboru utlum.txt. Souhrnný
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výsledek zahrnující údaje o rezonanční frekvenci a exponenciální regresi je uložen
v dvouřádkovém souboru report.txt.

Obr. 5.8 Ukázka filtrace dat a výpočet útlumu v MS Excel

Zobrazení v MS Exel ukazuje Obr. 5.8.
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Závěr
Výše popsaný software umožňuje na základě semiautomatického zpracování odhadnout
rezonanční frekvenci a útlumový koeficient sledovaného heterogenního systému.
V kombinaci se známou geometrií rozmístění jednotlivých čidel a vhodným reologickým
modelem je možné z těchto údajů stanovit hledané materiálové charakteristiky (elasticita,
viskozita) studovaného systému. Použití programu Matlab je pro velké množství
zpracovávaných dat mnohem rychlejší a umožňuje znázornění grafů v zobrazení 3D, což
je pro lepší pochopení a názornější vizualizaci nespornou výhodou.
5.2.1.2 Kinematická a dynamická analýza pohybu
Pro stanovení odhadu intenzity zatížení byly dále použity standardizované metody pro
kinematickou a dynamickou analýzu pohybu člověka. Jedná se o využití systémů
videozáznamu pohybu ve 2D, dále systému QUALISYS pro kinematiku ve 3D a systému
KISTLER, pro analýzu dynamických interakcí člověk – okolí.
Ke konkrétnímu numerickému vyjádření impaktní zátěže jsme využili výsledků
diplomové práce studentky Holasové (2013), která detekovala zatížení kolenního kloubu
u moderních gymnastek, které se účastnily i našeho experimentu detekce odezvy AS na
mechanickou zátěž pomocí metody TVS (viz Charakteristika souboru kapitola 5.2.2).
Podkladem pro využitou diplomovou práci byla experimentálně naměřená data
systémem KISTLER, pomocí kterého byla měřena dynamická složka skoku – odrazu
i doskoku. Dynamická analýza systémem KISTLER detekuje data s přesností < 0,1 N.
Tenzometrická deska (KISTLER) umožňuje snímat kontaktní síly frekvencí např. 400 Hz
ve třech komponentách (vertikální, předozadní, pravolevou). Pro měření byly použity dvě
synchronizované tenzometrické desky. Skok byl proveden odrazem z jedné desky a
doskokem na desku druhou. Data byla zpracována v softwaru BioWare.
Pro kinematickou analýzu skoku byl využit moderní optoelektrický systém
QUALISYS Motion Capture Systems, který byl nastaven na vzorkovací frekvenci 200
Hz. Tento systém je založený na snímání reflexních markerů pomocí infračerveného
spektra. Trajektorie jednotlivých markerů byly vyhodnoceny pomocí softwaru
QUALISYS Track Manager. Na těle gymnastek bylo připevněno 16 markerů. Umístění
těchto značek bylo shodné na pravé i levé polovině těla (viz kapitola 5.3.1, Obr. 5.15).
Vyhodnocená data z obou měřicích systémů byla převedena do programu Microsoft
Excel, kde se synchronizovala data ze systému KISTLER s daty systému QUALISYS na
frekvenci 200 Hz. Poté byly dopočítány další parametry pro podrobnou analýzu skoku.
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Na počátku měření být definován souřadný systém viz Obr. 5.9. Detekované
parametry a jejich vyhodnocení je uvedeno ve výsledkové kapitole 5.3.1.

Obr. 5.9 Souřadný systém aplikován na tenzometrické desky KISTLER
Fx – mediolaterální síla Fy – předozadní síla Fz – vertikální síla

5.2.2

Charakteristika souboru

Výzkumný soubor tvořilo 8 vrcholových gymnastek ve věku 13–15 let, které měly
přibližně stejnou tréninkovou historii (věnují se gymnastice cca od 5 let) a stejnou
tréninkovou zátěž 18–24 hodin/týdně. Všechna děvčata prošla vstupní anamnézou,
základním měřením výšky a hmotnosti (viz Tab. 5.1) a byla podrobně seznámena
s projektem výzkumu. Stejně tak byli informováni i zákonní zástupci probandů a potvrdili
účast svých dětí v projektu informovaným souhlasem (viz Příloha č. 2). Celý projekt
disertační práce byl řádně schválen Etickou komisí UK FTVS (viz Příloha č. 1). Přesto,
že se může zdát výzkumný soubor málo početný, bylo v době průběhu projektu na území
celé ČR cca 30 závodnic dané vrcholové úrovně, takže náš výzkumný soubor
představoval téměř třetinu všech gymnastek této výkonnosti v celé České republice. Větší
počet vrcholových gymnastek nebylo možné z organizačních důvodů začlenit do našeho
výzkumného projektu.
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Tabulka 5.1 Základní informace o výzkumném souboru
Celková
Výška
Výška
Výška
výška
segmentu segmentu segmentu páteřního
Th1–Th12 Th1–Th10
L1–L5
segmentu
[cm]
[cm]
[cm]
Th1 –L5
[cm]

Proband

Věk
[roky]

Hmotnost
[kg]

Výška
[cm]

AT

13

40

162

25,7

21,4

14,3

40,1

15,24

BK

13

38

154

24,5

20,4

13,6

38,1

16,02

JV

13

30

143

22,7

18,9

12,6

35,3

14,67

MK

13

44

160

25,4

21,2

14,1

39,5

17,19

JM

14

40

155

24,6

20,5

13,7

38,3

16,65

BH

15

50

162

25,7

21,4

14,3

40,1

19,05

JH

15

54

165

26,2

21,8

14,5

40,7

19,83

NK

15

43

154

24,5

20,4

13,6

38,1

18,13

5.2.3

BMI
[kg/m2]

Charakteristika intervenčního činitele

Pohybový režim v moderní gymnastice je závislý na stupni výkonnostní úrovně
gymnastek a má velmi různorodý charakter. Zahrnuje stěžejní pohybové tvary, jako jsou
skoky, rotační prvky (obraty) a rovnovážné prvky. Elitní (vrcholové) gymnastky většinu
jmenovaných tvarů provádějí s důrazem na vysokou úroveň flexibility zejména AS, ale
i kloubní flexibilitu dolních končetin. AS je zatěžován ve všech směrech, jak ve smyslu
flexe a extenze, tak i ve smyslu lateroflexe, ale i kombinovaným způsobem, což výrazně
zvyšuje nároky na pohyblivost AS. Vysokou impaktní zátěž představuje zejména celá
řada různých druhů doskoků po předchozích poskocích a skocích prováděných různými
způsoby odrazů. Při těchto typech impaktní zátěže dochází rovněž k výraznému
zatěžování AS kompresí. To vede v důsledku např. k dehydrataci IVD a ke změnám
reologických vlastností AS např. viskozity, útlumového koeficientu a dalších. Během
tréninkové jednotky (2–4 hodiny) jsou stěžejní prvky součástí všech částí tréninkové
zátěže, rozcvičení, průpravné i hlavní části a mnohdy i závěrečné části, kdy jsou tyto
prvky součástí protahovacích a posilovacích cvičení.
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Popis stěžejních pohybových tvarů s aspektem impaktní zátěže
Skoky a poskoky jsou švihové pohyby celého těla (jednotlivých segmentů kinematického
řetězce) a v moderní gymnastice jsou prvky charakterizované rozvojem dynamiky
pohybu. Zahrnují všechny pohybové akce zaměřující se na optimální práci dolních
končetin i ostatních částí těla během základních fází pohybu, kterými jsou:
a) odraz, b) letová fáze a c) doskok.
ad a):
Odrazem je možné chápat nejen pouhé odpoutání těla od podložky, ale také celý sled
pohybových operací určujících zejména výšku, délku, přesně definovaný tvar skoku
případně rotaci v průběhu skoku. Termín odraz zahrnuje koordinačně složitý proces, který
je výsledkem extenze v kyčelních, kolenních a hlezenních kloubech, jehož účinnost se
zvětšuje koordinovaným doprovodným pohybem paží. Veškerá svalová činnost se
v okamžiku odrazu u gymnastických skoků odehrává v rozmezí 40–100 ms. (Cicchella,
2009), což klade vysoké nároky na svalovou připravenost, svalovou koordinaci, rychlost
reakce, řídící činnost a orientaci v prostoru a čase.
Z biomechanického pohledu je každý odraz složen ze tří fází:
1.

amortizační – snižování těžiště těla při flexi v kolenních, kyčelních a hlezenních
kloubech;

2.

přechodové – upravuje se postavení segmentů těla vzhledem ke struktuře skoku;

3.

akční – charakteristická extenzí v kolenních, kyčelních i hlezenních kloubech
a případně definovaným pohybem paží do žádané polohy tak, aby bylo dosaženo
letové fáze s využitím hybnosti horních končetin (Buben, 2008; Holasová, 2013).

Výsledek odrazu je dán úrovní kondiční způsobilosti dolních a horních končetin
a kvalitou techniky gymnastického pohybu ve smyslu koordinace činností jednotlivých
segmentů těla a svalových skupin.
ad b):
Letovou fází se rozumí časový úsek, kdy je cvičenka bez kontaktu s podložkou a zaujímá
přesně definovaný tvar skoku z hlediska optimálního technického a estetického způsobu
pohybového projevu.
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ad c):
Doskokem se rozumí změna směru a rychlosti pohybující se cvičenky ve smyslu
zmenšení kinetické energie až k nulové hodnotě při interakci s podložkou. Jedná se tedy
o dovednost utlumit kinetickou energii letícího těla, umožňující zvládnutí přesných
doskoků různého typu. Hlavními předpoklady pro úspěšné zvládnutí doskoku jsou síla
dolních končetin (tzn. síla a pružnost v oblasti kloubu hlezenního, kolenního a kyčelního
v součinnosti se svaly zádovými a břišními), orientace v prostoru a rovnovážné
schopnosti (zisk stability přiblížením těžiště těla – snížením – k místu plochy opory –
doskoku) (Buben, 2008).
V moderní gymnastice se využívá různých typů skoků od jednodušších tzv. přípravných
skoků odrazem obounož i jednonož (např. předskok, cvalový skok aj.) až po složitější
skoky s různou obtížností spojenou s vysokou úrovní flexibility kyčelních kloubů
i axiálního systému a případně s různou rotací trupu nebo celého těla. Podle způsobu
odrazu a doskoku se skoky dělí do několika skupin:
1.

Odraz jednonož a doskok jednonož (na odrazovou nohu), např. vertikální skok

se skrčením přednožmo, únožmo (a) nebo přednožením (b), zanožením (c), unožením (d)
druhé nohy bez rotace i s rotací o 180° i více aj.

(a)(a)

(b)

(c)

(d)

Dále např. kozácký skok – odraz jednonož s přednožením neodrazové a skrčením
přednožmo odrazové nohy bez rotace (a) nebo s rotací (b) o180 °a více);

(b)

(a)
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vertikální skok s přednožením neodrazové a skrčením zánožmo odrazové nohy,
popřípadě s extenzí trupu;

dálkový skok se švihovým pohybem (vpřed a vzad) neodrazové nohy během letové fáze;

či horainový skok – vertikální skok s přednožením neodrazové nohy a s celým obratem
(180 °) (a) a další varianty se skrčením zánožmo neodrazové nohy (b), se zanožením
a skrčením přednožmo odrazové a skrčením zánožmo neodrazové nohy (c), se skrčením
zánožmo (d).

(b)

(a)
2.

(c)

(d)

Odraz jednonož a doskok obounož, např. skok odrazem jednonož

s přednožením dolů druhé nohy a doskokem obounož, tzv. „předskok“, tj. přípravný skok,
po kterém obvykle následuje skok s vertikálním stoupáním těžiště vyšší obtížnosti
odrazem obounož.
3.

Odraz obounož a doskok obounož, např. vertikální skok přímý (a) nebo se

skrčením přednožmo (b), zánožmo (c), s prohnutím (d), s roznožením v čelné nebo bočné
rovině (e, f) bez rotace nebo s rotací o 180 ° a více aj.

(a)

(b)

(d)

(c)
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(e)

(f)

4.

Odraz obounož a doskok jednonož je skupina skoků a poskoků v MG málo

využívána. Jsou to např. vertikální skoky bez rotace nebo s rotací o 180 ° a více s různou
polohou volné nohy při doskoku.
5.

Odraz z jedné nohy a doskok na druhou nohu je skupina skoků a poskoků,

která obsahuje nejvíce variant jednodušších i různě obtížných skoků. V MG je tato
skupina nejvíce využívána, ať se jedná o skoky přípravné (např. cvalové skoky, které
předcházejí tzv. velkým skokům) anebo skoky prováděné s maximálním úsilím
zaměřeným zejména na výšku a přesně definovaný tvar skoku během letové fáze. Např.
dálkový skok (a) i s pohybem trupu ve smyslu extenze (b), s rotací trupu o 180 ° (c), po
oblouku tzv. „ronda“ (d), aj.

(a)

(b)

(c)

(d)

Patří sem kadetový skok – vertikální skok s přednožením jedné celým obratem (180 °)
a výměnou nohou během letové fáze, varianty s napnutými (a) i pokrčenými
končetinami a pohybem trupu (b, c).

(a)

(b)

(c)

Většina skoků a poskoků je v praktickém řešení pohybových úkolů gymnastky
prováděna dynamickým způsobem tzn. v průběhu různých pohybových operací bez
výrazného zastavení pohybu.
Popis stěžejních pohybových tvarů s důrazem na flexibilitu AS
Jak již bylo výše uvedeno, zatížení AS v tréninku MG se týká většiny stěžejních prvků,
tzn. skoků, rovnovážných tvarů i rotačních prvků (obratů). U skoků se jedná zejména
o skoky ve velkém pohybovém rozsahu s maximální extenzí trupu (viz Obr. 5.10).
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Obr. 5.10
(Barnys’s Photoshop, 2017)

Dále obraty prováděné jednonož se skrčením zánožmo volné končetiny s podporou nebo
bez podpory paže (viz Obr. 5.11a, 5.11b) a rovnovážné a další tvary ve vysokých
i nízkých polohách (viz Obr. 5.12a, 5.12b) s maximálně možnou extenzí trupu.

Obr. 5.11a
Obr. 5.11b
(https://cz.sputniknews.com/foto/201809158075278-rytmicka-gymnastika-telo-divky
https://www.wikidata.org/wiki/Q19775888)
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Obr. 5.12a

Obr. 5.12b
(Barnys’s Photoshop, 2017)

Kromě flexe, extenze a lateroflexe dochází velmi často ke kombinovaným pohybům,
které

způsobují

kompresi,

tahové

nebo

smykové

zatížení

zejména

IVD

(viz Obr. 5.13) a všech biologických komponent v nejbližším okolí (vazy, šlachy, svaly
aj.). Tato extrémní zátěž, bez příslušné kompenzace, může mít nevratné deformační
následky např. IVD, které způsobují nemalé zdravotní problémy, předčasné ukončení
sportovní kariéry nebo dokonce invalidní následky.
Hodnoty fyzikálních

veličin,

které charakterizují

mechanické vlastnosti

meziobratlové ploténky, nejsou zatím dobře známy pro režim. Obecně jsou silně závislé
na mnoha faktorech. Jejich hodnoty se značně liší v závislosti na vlhkosti a na stáří
a pohybují se ve velkém rozsahu, jak ukazuje následující výčet (Maršík, 2010;
Benyovzský, 2015).
Modul stlačitelnosti

10–1500 [kPa]

Modul pružnosti ve smyku

5–600 [kPa]

Koeficient smykové viskozity

100–1500 [Pas]
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Tenze

Komprese

v

Pohled shora

Pohled z boku

Obr. 5.13 Zatížení IVD kompresí, tahem a smykem (Horák, 2009)

Představená jak impaktní zátěž, tak zátěž s velkými nároky na flexibilitu se odráží
v zatížení celého pohybového aparátu gymnastky, zejména ale všech komponent AS
gymnastek.
5.2.4

Organizace sběru dat

Přenosová funkce (metodou TVS získané odpovědi, na budicí signál z C7, jednotlivých
trnových výběžků obratlů AS – viz Obr. 4. 1 a Graf 4.1 na str. 51 a 58) všech gymnastek
byla detekována celkem dvakrát ve třech režimech, během čtrnáctidenního časovém
úseku. Před tréninkovou zátěží, bezprostředně po zátěži a druhý den po odpočinku, těsně
před další tréninkovou zátěží. Celkem byla zpracována data ze 48 měření. Na FTVS UK
byly vytvořeny tréninkové podmínky (ve sportovní hale, kam byly dovezeny gymnastické
koberce) odpovídající standardním podmínkám, ve kterých jsou gymnastky zvyklé běžně
trénovat tak, abychom vyhověli požadavku záznamu dat bezprostředně po tréninkové
zátěži.
Délka odpočinku mezi dvěma tréninky byla u všech sledovaných osob stejná.
Charakter odpočinku byl převážně pasivní, večerní hodiny po tréninku byly vyplněny
přípravou do školy, sledováním televize nebo četbou. Druhý den dopoledne absolvovaly
dívky školní docházku, a tedy klidový sedavý režim. Poté se přemístily na další poslední
měření. Stravovací a pitný režim měly gymnastky také velmi podobný. Večer lehká
večeře, ráno běžná snídaně (pečivo, jogurt, čaj nebo mléko), ovocná svačina a oběd ze
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školní jídelny. Dostatečný pitný režim (cca 2 litry/denně) byl zajišťován převážně
neochucenou vodou nebo minerálkou.
Odpočinek i stravovací a pitný režim odpovídal běžnému civilnímu režimu,
nevyskytly se žádné nestandardní situace, které by významně ovlivnily náš výzkumný
postup. Podrobnější popis odpočinkového a stravovacího režimu nebyl monitorován ani
vyhodnocován, neboť nebyl předmětem našeho výzkumu.
5.2.5 Metody statistického zpracování dat
V rámci popisné statistiky byly pro dané výběrové soubory dat napočítány ukazatele
polohy a rozptylu. Těmi jsou z hlediska parametrického přístupu aritmetický průměr
a směrodatná odchylka. Vzhledem k malým rozsahům výběrových souborů dochází
k četným narušením normality dat (viz dále). Proto jsou napočítány i neparametrické
alternativy. Z hlediska ukazatelů polohy to jsou medián a modus. Z hlediska rozptylu dat
se pak jedná o interkvartilové rozpětí (Q75–Q25), maximu a minimum. V tomto smyslu
jsou konstruovány i přehledové krabicový grafy. Normalita dat je testována SharpiroWilkovým testem.
V rámci statistického testování hypotéz porovnáváme vzájemně tři skupiny dat.
Z designu studie vyplývá, že pro příslušnou mechanickou veličinu máme od každého
probanda údaj před zátěží – datový soubor č. I, bezprostředně po zátěži – datový soubor
č. II a druhý den po zátěži – datový soubor č. III. K prokázání rozdílu mezi soubory je
použita neparametrická, tzv. pro závislé vzorky. Ke konkrétní specifikaci rozdílů mezi
jednotlivými soubory dat je v rámci post-hoc testů využit Wilcoxonův párový test. Pro
znázornění statistické významnosti provedených testů je použita hodnota p-value.
Pro zjištění korelačních závislostí je stejně jako v předcházejícím případě (viz kap.
3.2.1) použit Spearmanův korelační koeficient. Za statisticky významnou závislost je opět
považována ta, kdy absolutní hodnota korelačního koeficientu překročí hodnotu 0,74 (α
= 0,05). Výpočty byly provedeny v programu Statistica.

5.3

Výsledky

Kapitola zahrnuje jednak výsledky resp. expertní kvalifikovaný odhad zátěže moderních
gymnastek (výzkumného souboru) a jednak experimentální vyhodnocení změn
mechanických vlastností AS vlivem hyperkinetické zátěže.
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5.3.1

Kinematické a dynamické charakteristiky vybrané impaktní zátěže
experimentálního souboru – expertní odhad

Jak již bylo výše uvedeno, stěžejní pohybové tvary se prolínají celou tréninkovou
jednotkou.

Pro

potřeby této

analýzy byl

využit

videozáznam

pohybu

ze

standardní tréninkové jednotky.
Malé poskoky a skoky odrazem jednonož i snožmo jsou součástí zejména
rozcvičovacího (zahřívacího) procesu, kde se počet provedených skoků pohybuje okolo
50–70 skoků za tréninkovou jednotku. Velké skoky s maximálním pohybovým rozsahem
jsou součástí všech volných sestav a gymnastky je provádějí samozřejmě i v rámci
rozcvičení v počtu cca 50 skoků. V každé sestavě gymnastka zařazuje zpravidla 2 velké
skoky obvykle odrazem jednonož (dálkový skok, „ronda“ aj.) s pohybem trupu nebo bez
pohybu trupu. Během tréninkové jednotky vystřídá 3–4 sestavy s různým náčiním
a počtem opakování 3– 4x každé sestavy tzn., že provede cca 9–16 sestav (počet záleží
na momentálních zdravotních dispozicích gymnastky, na časových a prostorových
možnostech). Pokud budeme uvažovat, že gymnastka zařadí 2 skoky v každé sestavě
a cca 50 skoků v rozcvičení dostaneme se k počtu 68–80 velkých skoků během jedné
tréninkové zátěže. V týdenní zátěži to představuje až 480 skoků, během měsíční zátěže
pak až 1900 skoků a uvažujeme-li cca 10měsíční tréninkový proces, dostaneme se až k
počtu 19 000 skoků za rok.
Pro potřeby disertační práce a pro expertní odhad zatížení uvádíme výsledky
analýzy pouze nejužívanějších typů skoků, a to jsou zejména skoky odrazem jednonož
z jedné a doskokem na stejnou nohu s rotací o 180 ° případně 360 ° (viz skupina skoků
č. 1). Dále pak skoky odrazem z jedné a doskokem na druhou nohu s rotací o 180 °
případně 360 ° (viz skupina skoků č. 5), kdy je zatížení zejména kolenního kloubu
největší. Dosahuje hodnot až 2200 N jako reakce dolní končetiny s deskou KISTLER, tj.
až pětinásobek tíhové síly gymnastky (při hmotnosti cca 50 kg), která se přenáší do
kolenního kloubu. Dále pak momentové zatížení v kolenním kloubu dosahuje až
2400 Nm (Holasová 2013).
Interakční síly a průběh velikosti vektoru výsledné síly mezi nohou a podložkou je
zobrazen na Grafu 5.2. Zde jsou interpretovány jednotlivé fáze pohybu s vazbou na
okamžik příslušnosti k průběhu vektoru reakční síly detekované mezi nohou a podložkou
technologií KISTLER doplněné obrazovou dokumentací ze systému QUALISYS.
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Čas [s]

Graf. 5.2 Průběh velikosti vektoru výsledné interakční síly mezi nohou a podložkou s jednotlivými
fázemi pohybu

Na grafech 5.3 a 5.4 jsou interpretace průběhů spočítaných momentů sil v kolenním
kloubu při odrazu a při doskoku.
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Graf 5.3 Průběh velikosti točivých momentů sil ve třech osách otáčení v časovém průběhu odrazové
fáze skoku (Holasová, 2013)
Moment síly ML – otáčivý účinek síly kolem mediolaterální osy v kolenním kloubu
Moment síly VD – otáčivý účinek síly kolem ventrodorzální osy v kolenním kloubu
Moment síly CC – otáčivý účinek síly kolem kraniokaudaudální osy v kolenním kloubu

Graf 5.4 Průběh velikosti točivých momentů sil ve třech osách otáčení v časovém průběhu doskokové
fáze skoku (Holasová, 2013)
Moment síly ML – otáčivý účinek síly kolem mediolaterální osy v kolenním kloubu
Moment síly VD – otáčivý účinek síly kolem ventrodorzální osy v kolenním kloubu
Moment síly CC – otáčivý účinek síly kolem kraniokadaudální osy v kolenním kloubu
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V následujících tabulkách 5.2 a 5.3 jsou uvedeny konkrétní hodnoty naměřených
a dopočítaných charakteristik konkrétních vybraných skoků.
Tab. 5.2 Časové údaje o době trvání síly a maximální hodnoty interakční síly mezi nohou a podložkou
ve skoku s rotací o 360 °odrazem z levé nohy a doskokem na pravou nohu

Skok s rotací o 360 ° odrazem z levé a doskokem na pravou nohu
Doba trvání síly [s]

Max. síla [N]

odraz L

doskok P

odraz L

doskok P

Doba trvání letové
fáze [s]

G1P1

0,32

0,96

1128,12

1374,12

0,31

G1P2

0,49

0,81

956,28

2155,82

0,3

G2P1

0,43

1,34

1114,86

1417,74

0,25

G2P2

0,52

1,46

1126,09

1190,51

0,23

průměrné hodnoty

0,44

1,14

1081,33

1534,55

0,27

P.O.

Tab.5.3 Časové údaje o době trvání síly a maximální hodnoty interakční síly mezi nohou a podložkou
ve skoku s rotací o 180 °odrazem z levé nohy a doskokem na levou nohu

Skok s rotací o 180 ° odrazem z levé a doskokem na levou nohu („horain“)
Doba trvání síly [s]

Max. síla [N]

odraz L

doskok L

odraz L

doskok L

Doba trvání
letové fáze [s]

G1P1

0,4

1,18

1231,61

2239,45

0,42

G1P2

0,35

0,91

1179,3

1627,27

0,45

G2P1

0,5

1,08

1220,42

1872,52

0,38

G2P2

0,57

1,06

1045,33

1423,25

0,29

průměrné hodnoty

0,46

1,06

1169,17

1790,62

0,39

P.O.

P.O.
G1P1
G1P2
G2P2
G2P2

pokusná osoba
gymnastka 1, pokus 1
gymnastka 1, pokus 2
gymnastka 2, pokus 1
gymnastka 2, pokus 2

odraz L
doskok P
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odraz z levé nohy
doskok na pravou nohu

Tab. 5.4 a 5.5 Maximální hodnoty točivých momentů sil kolem příslušných os v kolenním kloubu
a impulsy síly při odrazové a doskokové fázi skoků

Skok s rotací o 360 ° odrazem z levé a doskokem na pravou nohu
P.O.

Max. moment CC
v kolenním kloubu
[Nm]

Max. moment ML
v kolenním kloubu
[Nm]

Max. moment VD
v kolenním kloubu
[Nm]

Impuls síly
v kolenním kloubu
[Ns]

odraz L

odraz L

odraz L

doskok P

odraz L

doskok P

doskok P

doskok P

G1P1

341,91

336,36

398,24

438,32

198,92

469,9

205,35

389,71

G1P2

1682,01

481,32

1027,43

782,44

2461,55

928,11

248,51

417,38

G2P1

275,98

251,27

356,21

386,88

202,74

258,8

249,24

619,26

G2P2

257,17

255,61

314,51

349,23

176,42

194,07

264,21

654,54

̅
𝒙

639,27

331,14

524,1

489,22

759,91

472,72

241,83

520,22

Skok s rotací o 180 ° odrazem z levé a doskokem na levou nohu („horain“)
P.O.

Max. moment CC
v kolenním kloubu
[Nm]

Max. moment ML
v kolenním kloubu
[Nm]

Max. moment VD
v kolenním kloubu
[Nm]

Impuls síly
v kolenním kloubu
[Ns]

odraz L

odraz L

odraz L

doskok L

odraz L

doskok P

doskok L

doskok L

G1P1

360,9

427,16

353,18

973,14

249,09

733,67

238,05

350,91

G1P2

327,21

304,97

338,75

891,63

214,36

730,42

233,59

402,97

G2P1

345,8

341,71

298,8

559,11

327,34

533,85

320,73

481,17

G2P2

323,71

310,13

304,6

492,4

248,16

417,4

326,15

452,71

̅
𝒙

339,41

345,99

323,83

729,07

259,74

603,83

279,63

421,94

Max. moment síly ML
Max. moment síly VD
Max.moment síly CC

5.3.2

otáčivý účinek síly kolem mediolaterální osy v kolenním kloubu
otáčivý účinek síly kolem ventrodorzální osy v kolenním kloubu
otáčivý účinek síly kolem kraniokaudální osy v kolenním kloubu

Souhrn k charakteristice zatížení výzkumného souboru

V rámci expertního odhadu tréninkového zatížení v moderní gymnastice jsme uvedli
názorný jeden příklad extrémního zatížení kolenního kloubu u dvou gymnastek, přes nějž
se impaktní zátěž přenáší i na celý AS. Oproti chůzi, kde obecně zatížení představuje
hodnoty kolem 1G, je doloženo, že hodnoty impaktní zátěže, kterou představují
v experimentu

uváděné

skoky,

je

2–3x

vyšší

v některých

případech

až

5x vyšší. Tato impaktní zátěž v celkovém součtu prováděných skoků během celoročního
tréninkového procesu představuje 2–5násobek zatížení pohybového systému člověka a
jeho AS oproti civilnímu režimu – běžné lokomoci – s expozicí až 19 000 opakování za
rok (viz kapitola 5.3.1).

103

5.3.3

Vyhodnocení změn mechanických vlastností vlivem hyperkinetické zátěže

Pro zpracování výsledků bylo nutné provést výpočty antropologických parametrů
potřebných pro statistické výpočty a pro výpočty některých mechanických vlastností AS
(např. E – modul pružnosti, µ – viskozita). Na základě provedené detekce základních
parametrů výzkumného souboru (viz Tab. 5.1) byla zjištěna data uvedená v následující
Tab. 5.6.
Tab. 5.6 Antropometrická data výzkumného souboru

Antropometrie
Věk
[roky]

TM
[kg]

TV
[cm]

BMI
[kg/m2]

Segment Th Segment L
[m]
[m]

Délka
Th1–L5
[m]

Segment
[m]

Průměr

13,9

42,4

156,9

17,1

0,0208

0,0277

0,35

0,0208

SD

0,9

6,9

6,5

1,7

0,0009

0,0011

0,12

0,0009

Medián

13,5

41,5

157,5

16,9

0,0209

0,0278

0,39

0,0208

Q75–Q25

2,0

10,0

8,0

3,4

0,0010

0,0014

0,02

0,0011

Maximum

15,0

54,0

165,0

19,8

0,0218

0,0290

0,41

0,0218

Minimum

13,0

30,0

143,0

14,7

0,0189

0,0252

0,04

0,0189

Modus

13,0

40,0

162,0

–

0,0214

0,0285

0,40

0,0214

TM
TV
BMI
segment Th
segment L
Q75–Q25
SD

tělesná hmotnost[kg]
tělesná výška[cm]
body mass index[kg/m2]
průměr výšky segmentů hrudních obratlů Th1–Th12 [m]
průměr délky segmentů bederních obratlů L1–L5 [m]
interkvartilové rozpětí
směrodatná odchylka

Výzkumný soubor (8 gymnastek) byl podroben detekci odezvy AS během
různých pohybových režimů (před, bezprostředně po tréninkové zátěži a druhý den před
dalším tréninkem) metodou TVS tak, jak bylo podrobně popsáno v kapitole 4.1.
Detekovaná vstupní data z jednotlivých měření byla zpracována pomocí vytvořeného
softwaru (viz. kap. 5.2.1 a Příloha č. 3). Identifikované a dopočítané parametry
výzkumného souboru z obou měření jsou uvedené v Tab. 5.7 a 5.8.
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Tab. 5.7 Detekované a vypočtené parametry výzkumného souboru v různých pohybových režimech,
1. měření
1. měř.

Před
b
[]

Po

µ
E
RF
[Pa s] [GPa] [Hz]

b
[]

Den po

ID

RF
[Hz]

µ
[Pas]

E
RF
[GPa] [Hz]

b
[]

µ
[Pa s]

E
[GPa]

AT

100

0,23

0,70

19

96

0,15

0,44

17

117

0,24

0,84

25

BH

96

0,22

0,63

17

93

0,23

0,63

16

71

0,22

0,45

9

BK

84

0,29

0,66

11

69

0,15

0,28

7

–

–

–

–

JH

47

0,62

0,89

4

93

0,29

0,82

17

53

0,50

0,83

6

JM

79

0,31

0,67

10

95

0,14

0,36

14

55

0,21

0,32

5

JV

60

0,23

0,31

4

57

0,15

0,20

4

64

0,23

0,34

5

MK

80

0,28

0,65

11

79

0,18

0,41

11

72

0,18

0,37

9

NK

62

0,17

0,28

6

99

0,16

0,43

15

98

0,19

0,50

15

Tab. 5.8 Detekované a vypočtené parametry výzkumného souboru v různých pohybových režimech,
2. měření
2. měř.
ID

RF
[Hz]

b
[]

Po

µ
[Pa s]

E
[GPa]

RF
[Hz]

b
[]

Den po

µ
[Pas]

E
[GPa]

RF
[Hz]

b
[]

µ
[Pa s]

E
[GPa]

AT

94

0,22

0,61

17

92

0,1

0,26

16

124

0,3

1,09

29

BH

61

0,3

0,55

7

96

0,23

0,66

17

99

0,27

0,8

18

BK

76

0,33

0,67

9

94

0,15

0,37

14

100

0,2

0,53

15

JH

60

0,34

0,63

7

111

0,24

0,81

25

98

0,32

0,97

19

JM

103

0,22

0,61

17

90

0,16

0,39

13

134

0,17

0,62

28

JV

94

0,29

0,64

10

146

0,18

0,59

24

79

0,22

0,4

7

MK

94

0,41

1,12

16

96

0,17

0,47

16

100

0,26

0,76

18

NK

84

0,22

0,5

11

109

0,09

0,27

18

96

0,14

0,37

14

ID
RF
b




Před

identifikace probanda (iniciály jména)
rezonanční frekvence
útlumový koeficient
viskozita [Pa s]
modul pružnosti [GPa]
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Krátkodobý vliv hyperkinetické zátěže na RF a útlumový koeficient jsou uvedené
v tab. 5.9.
Tab. 5.9 Krátkodobý vliv hyperkinetické zátěže na parametry RF a b – nepřímé
ukazatele reologických vlastností
TVS
Před
b
[]

Po
RF
[Hz]

Den po

b
[]

RF
[Hz]

b
[]

RF
[Hz]

Průměr

0,29

80

0,17

95

0,24

91

SD

0,10

17

0,05

18

0,08

24

Medián

0,29

82

0,16

95

0,22

98

Q75–Q25

0,11

33

0,07

8

0,08

29

Max

0,62

103

0,29

146

0,50

134

Min

0,17

47

0,09

57

0,14

53

Modus
S–W (p-value)
b
RF
S-W

–

–

–

–

–

–

0,002

0,206

0,224

0,030

0,007

0,475

útlumový koeficient
rezonanční frekvence
Sharpiro-Wilkův test normality

Tab. 5.10 Krátkodobý vliv hyperkinetické zátěže na parametry E a µ – přímé ukazatele
reologických vlastností
TVS
Před
µ
[Pa s]

Po
E
[GPa]

µ
[Pa s]

Den po
E
[GPa]

µ
[Pas]

E
[GPa]

Průměr

0,63

11

0,46

15

0,61

15

SD

0,19

5

0,18

5

0,24

8

Medián

0,63

10

0,42

16

0,53

15

Q75–Q25

0,11

9

0,32

4

0,46

12

Max

1,12

19

0,82

25

1,09

29

Min

0,28

4

0,20

4

0,32

5

-

-

-

-

-

-

0,034

0,173

0,203

0,243

0,137

0,182

Modus
S-W (p-value)

Stejně jako v pilotní studii (Studie I) se prokázalo, že hodnoty koeficientu útlumu
b i  po extrémní tréninkové zátěži klesají a po odpočinku (relaxaci) se postupně vrací
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zpět k původním hodnotám. Korelace mezi přímými a nepřímými ukazateli reologických
vlastností je uvedena v Tab. 5.11.

Tab. 5.11 Korelace mezi přímými a nepřímými ukazateli reologických vlastností
Spearmanův korelační koeficient [ ]
N = 21

RF [Hz]

b[]

E [GPa]

RF

1

b

–0,18

1

E

0,93

–0,06

1

µ

0,30

0,83

0,43

µ [Pas]

1

červeně je označena silná závislost (více než 0,74)

Interpretace: Z výše uvedených tabulek lze rezonanční frekvenci RF považovat za
nepřímý ukazatel elasticity (tuhosti) systému a koeficient b za nepřímý ukazatel viskozity
(tlumivosti) systému.

Graf 5.5 Graf závislosti RF mezi datovými soubory

107

Interpretace: Rozdíl v RF není v mezi datovými soubory I–III statisticky signifikantní.

Graf 5.6 Graf závislosti E mezi datovými soubory

Interpretace: Rozdíl v modulu pružnosnosti E není mezi datovými soubory I–III podle
Friedmanovy ANOVY statisticky signifikantní. V rámci post-hoc testu lze za statisticky
signifikantní považovat rozdíl mezi souborem I a II. Tuhost páteře bezprostředně po
tréninku vzrostla.
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Graf 5.7 Graf závislosti datových souborů a koeficientu útlumu b

Graf 5.8 Graf závislosti datových souborů a viskozity µ

109

Rozdíl v koeficientu útlumu b i ve viskozitě µ je mezi datovými soubory I–III
podle Friedmanovy ANOVY statisticky signifikantní. V rámci post-hoc testu lze za
statisticky signifikantní považovat rozdíl jak mezi soubory I a II, tak mezi II a III. Lze
tedy vyslovit závěr, že po krátkodobém působení hyperkinetické zátěže dochází
k signifikantnímu poklesu tlumivých schopností páteře. Po 24 hod regeneraci se ale tato
vlastnost vrací směrem k normálu. Uvedené výsledky dobře dokumentují i grafické
interpretace.
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6

DISKUZE

Na základě pilotních studií lze konstatovat, že metoda TVS je použitelná v různých
aplikačních oblastech. Hlavním přínosem pilotních studií bylo ověření vývojových kroků
metody TVS stejně jako skutečnost, že identifikovatelné změny reologických vlastností
je možné kvantifikovat a posuzovat z hlediska různých závislostí. Z pilotních studií a
hlavního výzkumného úkolu vyplývají následující skutečnosti:
1)

Viskoelastické tkáně – komponenty tvořící celek AS – reagují na mechanickou
zátěž poklesem některých reologických parametrů (útlumu a viskozity) a po
odpočinku se hodnoty sledovaných parametrů navrací postupně s různou
dynamikou k hodnotám původním.

2)

Návrat směrem k původním hodnotám bude vysoce individuální, jistě ovlivněný
genetickými a dalšími faktory, např. regeneračním procesem, stravovacími návyky,
pitným režimem, případně užitím potravinových suplementů nebo dalších
medikamentů a rovněž dobou odpočinku, kdy AS není zatěžován nad běžnou
aktivitu člověka.

3)

Za jak dlouho dosáhnou hodnot původních, odpovídajících hodnotám před
zatížením AS, a jestli jich vůbec dosáhnou, respektive za jak dlouho dosáhnou
hodnot „přijatelných“, je otázka dalšího experimentálního výzkumu.

4)

Struktura a doba trvání regeneračního procesu, a tedy předpokládaný návrat
k výchozím hodnotám reologických vlastností sledovaných komponent, je
záležitostí, pomocí které může být optimalizován zátěžový režim bez negativních
následků na organismus člověka, v našem případě gymnastky.

5)

V rámci sledování změn reologických vlastností v závislosti na stárnutí organismu
můžeme podpořit myšlenku, že s klesajícím věkem zároveň klesá schopnost AS
tlumit vibrace. Snižování pružnosti, resp. zvyšování tuhosti AS vlivem stárnutí
organismu se nepodařilo statisticky prokázat. Jedná o skutečnost vysoce
intraindividuální, která závisí na mnoha dalších faktorech, zejména na historii
zátěžových režimů člověka (pracovních, sportovních i jiných).

6)

Funkční blokády krční páteře mají negativní vliv i na mechanické vlastnosti
axiálního systému zejména na tlumící schopnosti páteře. Po manipulační terapii
odstraňující prokázané funkční blokády a posun meniskoidů do původní polohy
a délky však není známo, jak dlouho přetrvává pozitivní efekt manipulační léčby
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a ani není zatím známo, kolikráte se musí případně tato léčba opakovat, aby
výsledky byly trvalejšího charakteru.
Na základě získaných poznatků lze vyslovit doporučení, že krátkodobá intenzivní
zátěž musí být kompenzována dostatečným relaxačním (resp. odpočinkovým) režimem,
aby došlo k návratu k výchozím hodnotám a AS gymnastek byl připravený na další
trénink bez rizika z přetížení.
Pokud se týká průběhu tréninkových zátěžových režimů, je nutné si uvědomit, že
nároky na schopnosti AS vrcholových sportovců absorbovat extrémní zátěž např.
generovanou formou frekvenčních pulzů (v praxi impaktů odrazů a doskoků) jsou
enormní. Možnost diagnostiky AS v průběhu tréninkových období by pomohlo nastavit
tréninkový i regenerační proces podle aktuálního stavu AS. Takto řízený tréninkový
a regenerační režim má předpoklad zkvalitnit celou sportovní přípravu sportovců
a pomůže předcházet zraněním nebo chronickým poškozením organismu způsobeným
přetížením všech biologických struktur AS nevhodným dávkováním tréninkové zátěže.
V oblasti lékařských problematik pak bude systém TVS sloužit k ovládání zejména
diagnostiky aktuálního stavu AS člověka, a to i v souvislostech předoperačních a
pooperačních stavů. Zejména pak v oblasti fyzioterapie, kde umožní on-line řízení
terapeutických zásahů a objektivizaci jejich výsledků. Tím bude sofistikovaně řízen celý
proces regenerace a optimalizován nejen z hlediska sledovaného jedince, ale i z hlediska
společenského a ekonomického.
Je nutné zdůraznit, že všechny naše studie byly prováděny na experimentálně
vyvinutém zařízení realizujícím detekci dat (obr. 4.1, strana 51), jako stacionárním, a to
z důvodů jeho etapy vývoje. Pro potřeby praxe však bude nutné celé zařízení metody TVS
zkonstruovat do podoby zařízení mobilního, aby tak bylo možné provádět detekci dat
nezávisle na prostředí – např. v tréninkových halách, resp. přilehlých místnostech,
rehabilitačních prostorách i popř. na lůžkových odděleních nemocnic. Návrh takové
konstrukce již na pracovišti katedry anatomie a biomechaniky existuje a jeho realizace je
před spuštěním.
Důležitým přínosem představené metodiky TVS v pilotních studiích i hlavní
výzkumné části práce je schopnost neinvazivní diagnostikou AS vyhodnocovat zátěžové,
relaxační a regenerační režimy, popřípadě léčebné a terapeutické postupy s vysokým
stupněm individualizace. Z obecného hlediska je zřejmé, že metoda TVS je vhodná i k
posuzování dynamiky změn AS např. před operací a po operaci, rehabilitačních postupů
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a jejich účinnosti vzhledem k navracejícím se schopnostem AS směrem k původnímu
stavu, resp. kvalitativně lepšímu stavu AS.
Uvedené výsledky práce je potřeba dále prověřovat, analyzovat a systémově
rozšiřovat aplikacemi na větších souborech a souborech s různými typy hyperkinetické
zátěže, např. řidiče, těhotné, v ostatních druzích sportu, v nejrůznějších režimech
pracovních – kopáči, číšníci, sedavá zaměstnání atd.
Závěrem je nutné říci, že výsledné parametry dynamické analýzy AS budou sloužit
k procesu verifikace následného matematického modelu axiálního systému. Tento model
je připravován z důvodů zavedení možných a potřebných simulací. Ty budou sloužit
k řízení celého procesu zatěžování axiálního systému nejen gymnastek a všech ostatních
sportovců, ale i obecně v oblasti fyzioterapie, pooperačních stavů AS apod. Výsledkem
pak bude výrazné zrychlení regeneračních procesů i optimalizace procesů zátěžových
(tréninkových) ve smyslu ochrany před zraněním, nebo zvýšeným opotřebením AS.

113

7

DOPORUČENÍ PRO PRAXI

Jak vyplývá z charakteristiky pohybových režimů gymnastek a z výsledků našeho
hlavního výzkumu, jsou AS vrcholových moderních gymnastek dlouhodobě a významně
extrémně zatěžovány. Z hlediska požadované výkonnosti jsou 20leté moderní gymnastky
již „staré“ na to, aby byly schopny plnit extrémně vysoké požadavky zejména na
elasticitu, resp. pružnost, poddajnost jednotlivých komponent AS tak, aby mohly být
úspěšné v systému soutěžního hodnocení. Sportovní kariéra elitních (vrcholových)
gymnastek tak končí často velmi brzy ještě před dosažením dospělosti. Důvodem toho
může být např. pokles vybraných reologických parametrů AS v důsledku zátěže a jejich
pomalý návrat k původním hodnotám tak, aby byl AS schopen efektivně absorbovat další
požadovaný trénink – zátěž.
Největší nedostatek ve sportovní přípravě mladých gymnastek vidíme v hendikepu
vzdělávacího procesu a malé informovanosti trenérů, resp. trenérek. Trenéři neznají
exaktní souvislosti týkající se optimalizace zatěžování a vhodné funkční připraveností
gymnastek. Jde o celé období od nejmladšího, resp. předškolního, věku až do dospělosti,
a to jak v celodenním režimu, tak v režimu celoroční přípravy. Je nutné ve všech
vzdělávacích programech, včetně výuky specializace gymnastických sportů na FTVS
UK, upozorňovat na zdravotní rizika vyplývající z dlouhodobého přetěžování a používání
nevhodných tréninkových metod ve výcviku zejména mladých sportovců a tato rizika
analyzovat a vylučovat. Trenéry na všech úrovních je nezbytné kvalitně připravit i po
teoretické stránce, neboť se jedná o práci s živým organismem, který nevhodnými
tréninkovými postupy mohou trvale poškodit. V oblasti vrcholového sportu je důležité
zdůrazňovat nutnost využití regeneračních a kompenzačních režimů stejně tak jako
vhodných výživových a pitných režimů. Jejich absence nebo nedostatek výrazně
negativně ovlivňují výsledný požadovaný sportovní výkon.
Velkou roli ve sportovní přípravě gymnastek hrají přirozené (vrozené) pohybové
dispozice dětí. Doporučujeme tyto přirozené dispozice vhodně a postupně rozvíjet, aby
rizika poškození pohybového aparátu dětí byla vyloučena nebo minimalizována. Děti
s menšími pohybovými dispozicemi je nutné zatěžovat pouze do určité úrovně jejich
možností, aby ve snaze vyhovět extrémním požadavkům na flexibilitu AS nedocházelo
k následnému poškozování biologických tkání. Jejich poškození může vést ke zdravotním
obtížím, předčasnému ukončení gymnastických aktivit nebo dokonce i k trvalým
zdravotním následkům. Dále doporučujeme se zásadně vyhýbat jednostranné zátěži. AS
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musí být zatěžován stejnoměrně (symetricky) s dostatečnou kompenzací tak, aby
nedocházelo k jednostrannému přetížení směřujícímu např. ke skoliózám páteře,
přetěžování IVD jednostrannou kompresí apod. Počty opakování rizikových pohybových
tvarů je nutné omezovat zejména při vícefázových tréninkových jednotkách, kde je
nedostatečný časový prostor pro potřebnou regeneraci organizmu sportovce.
Otázka věkového a výkonnostního vrcholu moderních gymnastek se neustále
diskutuje. Přáním všech příznivců gymnastiky je posouvat věkovou hranici směrem
k věku vyššímu, aby se mohla naplno projevit ladnost a ženskost pohybu, tak jak je
uvedeno ve všech charakteristikách tohoto čistě ženského atraktivního sportovního
odvětví.

Jsou ojedinělé příklady gymnastek, které si udržely vrcholovou úroveň

výkonnosti a účastnily se až čtyřech olympijských her (OH). Při známé četnosti pořádání
OH je to kolem 13 let extrémní tréninkové zátěže celého pohybového aparátu, zejména
AS gymnastek. Je obecně známo, že se gymnastické aktivity provozují od nejútlejšího
věku (4–5 let) a ty nejvíce disponované gymnastky dosahují vrcholové úrovně kolem 12–
13 let. Pokud budeme uvažovat, že si tyto gymnastky mohou udržet nejvyšší výkonnostní
formu a závodní vrcholovou úroveň ještě dalších cca 10–12 let, pak tomuto extrémnímu
zatížení musí jejich organismus, zejména AS, odolávat téměř 20 let. „Dlouhověkost“
gymnastek je dána zcela jistě nejenom genetickými předpoklady, ale i kvalitně řízenou
sportovní přípravou a vším co s ní souvisí. Jedná se např. o lékařské a regenerační zázemí,
nutriční poradenství, masérské a fyzioterapeutické služby apod. Hlavním úkolem trenérů,
resp. trenérek, by měl být jednak vysoce individuální přístup ke každému jedinci a jednak
citlivé sestavování tréninkové náplně s ohledem na délku a intenzitu zatížení, celkový
zdravotní stav, únavu a další specifické faktory, které by mohly vést k přetížení nebo
zranění. To všechno ale vyžaduje objektivizaci informací o aktuálním stavu AS
gymnastek.
U gymnastek, které jsou nuceny ze zdravotních důvodů ukončit předčasně svou
gymnastickou činnost jsou zdravotní obtíže známé, viz kap. 2.3, 2.3.6. U těch, které končí
kariéru přirozeným způsobem, není jejich pozdější zdravotní stav oficiálně sledován.
Nejsou tedy k dispozici studie o tom, jakými zdravotními obtížemi a v jakém rozsahu
bývalé gymnastky trpí. Ve všech uvedených případech by mohla metoda TVS tyto
důsledky evidovat a využít jich k optimalizaci tréninkových a regeneračních procesů
s cílem předcházet důsledkům přetížení AS v závodní kariéře gymnastek. Je nutné dále
poznamenat, že pokud se objektivní ukazatele kvality AS nepřibližují v průběhu
regeneračních fází k původním hodnotám, stoupá riziko zvýšeného opotřebovávání
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biologických tkání AS a zvyšuje se pravděpodobnost úrazu nebo chronických obtíží.
Obdobné úvahy platí, samozřejmě, i o gymnastice sportovní a to jak žen, tak mužů.
Z výsledků pilotní studie III už víme, že funkční blokády negativně ovlivňují AS
resp. jeho různé segmenty, zejména tlumící schopnosti. K výraznému zlepšení tlumících
schopností došlo po manipulační terapii prováděné kvalifikovaným lékařem. Právě
fyzioterapeutické, resp. lékařské, zázemí chybí, nebo je využíváno ve sportovní přípravě
vrcholových gymnastek velmi zřídka. Pravidelná přítomnost fyzioterapeuta během
tréninkových procesů např. 2x týdně, v případě aktuálních obtíží gymnastek i častěji, by
mohla zajistit mnohem šetrnější přístup k pohybovému aparátu, resp. AS gymnastek.
Otázkou je, jak dlouho odblokování páteřních segmentů, tedy i pozitivní vliv
manipulační terapie a zlepšené tlumící schopnosti trvají. Délka pozitivních účinku je
určitě závislá na mnoha faktorech jako jsou např. pohybové stereotypy, svalové vybavení
držící páteřní korzet, psychický stav i stav celého CNS. Pravidelná péče fyzioterapeutů a
masérů by se měla stát nedílnou součástí sportovní přípravy gymnastek zejména na té
vyšší tréninkové a výkonnostní úrovni, kdy mnohdy gymnastky absolvují i více
tréninkových fází denně a čas na regenerační proces je velmi omezen. V současné praxi
jsou v gymnastické tréninkové přípravě samozřejmě fyzioterapeuti využíváni, bohužel
však až při odstraňování funkčních obtížích gymnastek, a ne jako preventivní opatření.
Impaktní zátěž (poskoky, skoky), jak již bylo dříve popsáno, se promítá do
fungování celého AS. Má vliv zejména na snižování jeho tlumících schopností při
zvýšené zátěži, což může vést k negativním důsledkům při nedostatečné regeneraci.
Ovšem vysoká impaktní zátěž má i velmi pozitivní vliv na kostní metabolismus. Ve všech
vědeckých studiích, kde autoři porovnávali hustotu kostní tkáně mezi sportovci různých
sportovních odvětví, bylo prokázáno, že moderní gymnastky mají vždy statisticky
významně vyšší hustotu kostí než ostatní sportovci (Helge & Kanstrup, 2002; Maimoun
et al., 2011; Tournis et al., 2010; Maimoun et al., 2013). Ještě lépe jsou na tom sportovní
gymnasti a gymnastky, kteří mají kostní hustotu nejvyšší na všech detekovaných částech
těla včetně předloktí, protože ve sportovním výkonu gymnastů je velká impaktní zátěž
kladená i na paže. Doporučujeme tedy impaktní činitele zátěže omezovat pouze v případě
vícefázových tréninkových jednotek, kdy není dostatečný časový prostor na odpočinek
nebo se vyskytují určitá zdravotní omezení (např. po úrazu, velké únavě apod.).
Výsledky práce jsou dílčím krokem v exaktním poznání chování AS člověka
z pohledu jeho reakce jako reakce termo-visko-elastického heterogenního biologického
systému na hyperkinetickou zátěž. V praxi znamenají výsledky možnost průběžného
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využití metody TVS pro detekci aktuálního stavu AS člověka, tedy i sportovce.
Objektivizace a okamžitý výsledek aktuálního stavu AS popsaného konkrétními
hodnotami výsledných veličin, umožní řídit proces zatěžování AS člověka a stanovit jeho
limity. Dále pak umožní řízení jeho regeneračních procesů. To bude mít velký význam
v optimalizaci tohoto procesu, návratu schopností AS k původním hodnotám resp.
k přiblížení k těmto hodnotám, v optimálním případě i k jejich zlepšení.
Speciálně pak v oblasti moderní gymnastiky použití metody TVS umožní včasnou
detekci aktuálního stavu AS, která může včas upozornit na nevhodně řízený tréninkový
proces (platí obecně i o tréninkových procesech v jiných sportech), jehož důsledkem
může být zranění a tím nejen zastavení tréninkové a závodní činnosti, ale i běžného
životního procesu z pohledu pohybových činností člověka. Tato doporučení mohou nabýt
účinnosti pouze tehdy, pokud by použití metody TVS bylo požadováno trenéry v běžné
tréninkové praxi, a to nejen v MG.
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ZÁVĚRY

Hlavním cílem práce bylo na základě sofistikovaného využití metody TVS zjistit vliv
hyperkinetické zátěže na změnu vybraných mechanických vlastností axiálního systému
moderních gymnastek.
V souvislosti s vytýčeným cílem a splněnými dílčími úkoly můžeme odpovědět na
stanovené výzkumné otázky:
V1:

Lze využít metodu TVS k identifikaci mechanických vlastností axiálního
systému?

Pilotními studiemi i hlavní výzkumnou experimentální částí práce bylo prokázáno, že
využitím metody TVS lze identifikovat mechanické vlastnosti AS a jejich změny.
V2:

Je metoda TVS schopna identifikovat jak krátkodobé tak longitudinální změny
axiálního systému člověka?

Na základě výsledků studie II můžeme konstatovat, že metoda TVS je schopna
identifikovat longitudinální změny reologických vlastností v závislosti na věku.
S rostoucím věkem se snižuje hodnota viskózní komponenty, a to podporuje myšlenku,
že AS s přibývajícím věkem ztrácí tlumící schopnosti. Z hlediska závislosti Youngova
modulu pružnosti E AS na věku, žádný průkazný trend v našich studiích pozorován nebyl.
Studie III prokázala, že i krátkodobé změny AS jsou použitím metody TVS
identifikovatelné a metoda TVS může diagnostikovat např. funkční blokády různých
segmentů páteře.
V3:

Jaká je intenzita impaktní zátěže axiálního systému během tréninkové jednotky
v moderní gymnastice u gymnastek juniorského věku (13–15 let)?

Impaktní zátěž (při jednom skoku, resp. doskoku) dosahuje hodnot až 2200 N jako reakce
dolní končetiny detekovaná tenzometrickou s deskou KISTLER, tj až pětinásobek tíhové
síly gymnastky (při hmotnosti cca 40–50 kg), která se přenáší do kolenního kloubu. Dále
pak momentové zatížení v kolenním kloubu dosahuje až 2400 Nm. V celkovém součtu
prováděných skoků během jedné tréninkové jednotky (až 80), týdenního tréninkového
zatížení (až 480) a celoročního tréninkového procesu představuje 2–5násobek zatížení
pohybového systému člověka a jeho AS oproti civilnímu režimu – běžné lokomoci –
s expozicí až 19 000 opakování za rok.
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V4: Jaký vliv má hyperkinetická zátěž na změnu vybraných mechanických vlastností
axiálního systému moderních gymnastek juniorského věku (13-15 let)?
Vlivem hyperkinetické zátěže dochází ke změnám vybraných mechanických
vlastností AS moderních gymnastek. Pohybový aparát gymnastek reaguje na
tréninkovou zátěž snížením reologických parametrů zejména koeficientu tlumení b
a viskozity µ. Po regeneraci, resp. odpočinku (druhý den) se uvedené parametry
postupně vrací k výchozím hodnotám.
Na základě statistického zpracování můžeme potvrdit všechny tři hypotézy:
Rozdíly – změny v koeficientu útlumu b i ve viskozitě  jsou mezi datovými
soubory I – III (před zátěží – po zátěži – den po zátěži) podle Friedmanovy ANOVY
statisticky signifikantní.
H1: Během hyperkinetické zátěže dochází ke statisticky signifikantnímu snížení
koeficientu útlumu (𝜌 = 0,001 podle Friedmanovy ANOVY) axiálního systému
moderních gymnastek.
H2: Během hyperkinetické zátěže dochází ke statisticky signifikantnímu snížení
viskozity (𝜌 = 0,005 podle Friedmanovy ANOVY) axiálního systému moderních
gymnastek
H3:

V rámci post-hoc testu lze za statisticky signifikantní považovat rozdíl jak mezi
soubory I a II, tak mezi II a III což potvrzuje hypotézu a to, že v průběhu
regeneračního procesu dochází k návratu identifikátorů mechanických vlastností
axiálního systému moderních gymnastek směrem k původním hodnotám.
Kromě výše uvedených splněných úkolů v rámci stanoveného cíle byl vytvořen SW

pro zpracování vícerozměrných datových souborů. Jeho řešení, kromě programování,
vyžadovalo větší množství ručního předzpracování detekovaných dat, analýzu grafických
interpretací dílčích výsledků, definování nových požadavků na zpracování signálů a
jejich následné mnohačetné testování, které funkčnost uvedeného softwaru před jeho
použitím v hlavní studii umožnilo.
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Příloha č. 2
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU
José Martího 31, 162 52 Praha 6 – Veleslavín
Informovaný souhlas
k projektu doktorské práce, zahrnující lidské účastníky
Název výzkumného projektu:
Období realizace:
Řešitel projektu:

Hypo-hyperkinetická zátěž pohybového systému
člověka a její rizika a benefity
duben/květen 2016
Mgr. Šárka Panská

Vážení rodiče,
v souvislosti s realizací mé doktorské práce si Vás dovoluji oslovit a požádat o informovaný souhlas se
zařazením Vaší dcery do výzkumného projektu. Cílem projektu je definovat hypo-hyperkinetickou zátěž a
nalézt vhodné identifikátory BMD (kostní minerální hustoty) pro experimentální a kontrolní skupinu
sledované věkové kategorie (ve spolupráci s klinickými pracovišti). Dalším cílem je pomocí metody TVS
(transfer vibration through spine) identifikovat a klasifikovat změny axiálního systému v důsledku extrémní
zátěže (trénink MG) v porovnání s kontrolní nesportující skupinou. Metoda TVS je neinvazivní,
bezbolestná a spočívá v aplikaci periodicky se měnícího buzení od 5 Hz do 160 Hz na obratle C7 a L5.
Toto mechanické vlnění se šíří podél páteře a je snímáno z každého obratle akcelerometry.
U experimentální skupiny bude detekce probíhat před zátěží, bezprostředně po zátěži a druhý den před
zátěží. Kontrolní skupina bude detekována ráno a večer po běžném denním režimu bez sportovních aktivit.
Další detekční parametry jsou spotřeba kyslíku a systolický a diastolický TK při zátěži 1 a 2 W/kg při jízdě
na bicyklovém ergometru pouze u experimentální skupiny (moderních gymnastek). Získaná data
(výsledky) budou použita pouze pro potřeby doktorské práce a odborné publikace a zajištěna proti zneužití,
osobní data nebudou zveřejněna. V případě jakýchkoli dotazů nebo doplňujících informací mne, prosím,
můžete kontaktovat: spanska@ftvs.cuni.cz nebo tel. 603 244 035.
Prohlášení
Prohlašuji, že souhlasím s realizací výzkumného projektu řešitelky Mgr. Šárky Panské. Řešitelka projektu
mne informovala o podstatě výzkumu a seznámila mne s cíli, metodami a postupy, které budou při výzkumu
používány, podobně jako s výhodami a riziky, které pro účastníky z projektu vyplývají. Souhlasím s tím,
že všechna získaná data budou použita pouze pro účely výzkumné práce a odborné publikace.
Měl/a jsem možnost si vše řádně a v dostatečném časovém rozmezí zvážit, eventuálně vznést potřebné
dotazy, týkající se průběhu a časových souvislostí jednotlivých šetření. Byl/a jsem informován/a o
možnosti kdykoliv od spolupráce na projektu odstoupit, a to i bez udání důvodu.
Informovaný souhlas je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž jeden obdrží
zákonný zástupce, druhý řešitel projektu a podléhá schvalovacímu řízení Etické komise UK FTVS.

V Praze dne
…………………………………
Podpis zákonného zástupce
Originály s podpisy zákonných zástupců probandů jsou uloženy na FTVS UK.
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Příloha č. 3
Vyhodnocení odezvy AS od C7
Vybraná
frekvence

Alfa

RF – bodový
odhad

RF – nejistota
měření

Počet
obratlů

RF – SD

Útlum

[Hz]

[]

[Hz]

[Hz]

[n]

[Hz]

[b]

AT/1

50–80

0,3173

61,786033

1,9422709

17

7,7578808

0,288

AT/1

80–120

0,3173

100,498990

1,6703124

26

8,3464658

0,234

AT/1

75–120

0,3173

96,127884

1,3527607

46

9,0727333

0,154

AT/1

95–135

0,3173

116,714110

1,3610835

34

7,8160053

0,243

AT/2

70–110

0,3173

94,353973

1,6552676

29

8,7545439

0,220

AT/2

110–150

0,3173

129,095390

2,4977977

18

10,2854790

0,194

AT/2

60–120

0,3173

91,525928

1,7437414

43

11,2981140

0,095

AT/2

90–150

0,3173

123,884690

2,0395332

49

14,1277140

0,296

AT/2

120–150

0,3173

132,094370

1,4518572

33

8,2098027

0,313

JV/1

40–80

0,3173

59,889473

0,8830856

46

5,9227031

0,227

JV/1

40–80

0,3173

57,316639

0,9622926

49

6,6657387

0,148

JV/1

70–100

0,3173

86,372765

3,8379866

8

10,0818020

0,277

JV/1

40–90

0,3173

63,520863

1,0631888

55

7,8116436

0,231

JV/1

48–75

0,3173

61,372913

0,7318104

49

5,0692031

0,235

JV/2

70–120

0,3173

94,311948

2,1782503

36

12,8825460

0,293

JV/2

100–180

0,3173

146,331010

4,5352579

30

24,4118680

0,175

JV/2

40–80

0,3173

57,037503

2,1567433

22

9,8750137

0,166

JV/2

60–100

0,3173

78,505239

1,3268790

46

8,8991496

0,221

JM/1

60–100

0,3173

78,697237

1,4120786

26

7,0560848

0,313

JM/1

110–150

0,3173

129,124090

1,5290651

23

7,1663604

0,320

JM/1

60–80

0,3173

94,930073

2,0150840

51

14,246367

0,139

JM/1

80–120

0,3173

99,014388

1,4063314

45

9,3265556

0,130

JM/1

40–70

0,3173

54,56783

1,1295028

38

6,8684892

0,214

JM/1

70–110

0,3173

93,7185

2,9066977

9

8,1759575

0,362

JM/2

70–150

0,3173

102,715680

2,7572364

51

19,4932830

0,218

JM/2

90–130

0,3173

111,130730

1,6448532

30

8,853728

0,230

JM/2

60–110

0,3173

90,137644

1,8753531

46

12,5776710

0,161

JM/2

40–110

0,3173

68,843199

4,0658598

18

16,7424750

0,186

JM/2

110–150

0,3173

133,72220

1,9719333

26

9,8536497

0,170

MK/1

60–100

0,3173

79,760227

3,1362442

15

11,7128270

0,282

MK/1

100–140

0,3173

121,519520

1,4843664

34

8,5239555

0,228

MK/1

40–70

0,3173

53,560173

1,2128246

28

6,2987002

0,347

MK/1

70–100

0,3173

79,10032

1,3015274

24

6,2374383

0,179

MK/1

50–90

0,3173

72,076523

1,3210060

41

8,352658

0,178

MK/1

90–130

0,3173

107,160150

2,8534619

9

8,0262158

0,227

MK/2

80–120

0,3173

93,737854

1,9207763

30

10,3389350

0,412

MK/2

60–130

0,3173

95,584937

2,7375961

47

18,5636180

0,170

MK/2

80–120

0,3173

99,947779

1,9125017

33

10,8146050

0,263

MK/2

120–170

0,3173

134,516780

2,8339217

19

12,0095100

0,658

JH/1

40–60

0,3173

46,879985

0,7064144

24

3,3854193

0,620

JH/1

60–120

0,3173

88,478157

3,3896167

26

16,9377410

0,232

JH/1

80–110

0,3173

93,082929

1,4877195

22

6,8117752

0,285

JH/1

120–160

0,3173

139,786200

1,8194975

22

8,3308771

0,422

JH/1

40–70

0,3173

53,366716

1,3905474

27

7,0864135

0,504

ID /č. m.

III

Vyhodnocení odezvy AS od C7
Vybraná
frekvence

Alfa

RF – bodový
odhad

RF – nejistota
měření

Počet
obratlů

RF – SD

Útlum

[Hz]

[]

[Hz]

[Hz]

[n]

[Hz]

[b]

JH/1

70–100

0,3173

83,213727

1,8340166

21

8,1942903

0,283

JH/1

40–100

0,3173

60,489995

2,5612657

32

14,2547340

0,340

JH/2

100–160

0,3173

130,225650

3,9438595

20

17,1731100

0,396

JH/2

80–130

0,3173

110,524380

1,8092054

32

10,0691400

0,239

JH/2

80–120

0,3173

98,371319

1,7852440

34

10,2517420

0,322

JH/2

120–180

0,3173

157,706390

1,8310014

20

7,9728976

0,335

BK/1

60–100

0,3173

84,485454

1,0676638

45

7,0805688

0,290

BK/1

50–80

0,3173

69,376299

1,1268428

28

5,8521607

0,149

BK/1

80–120

0,3173

93,701697

1,4955000

26

7,4729368

0,254

BK/1

90–180

0,3173

141,670830

2,9533272

56

21,899291

0,243

BK/1

140–180

0,3173

159,514920

1,1437475

32

6,3655309

0,280

BK/2

40–100

0,3173

76,12791

2,5581060

31

14,0052730

0,330

BK/2

100–160

0,3173

124,75402

2,7375913

22

12,5345240

0,381

BK/2

70–120

0,3173

94,172373

1,9005147

40

11,8655610

0,148

BK/2

75–120

0,3173

99,712768

1,7299862

35

10,0840200

0,199

ID /č. m.

BK/2

120–160

0,3173

136,306550

1,9910536

20

8,6698278

0,239

BH/1

80–110

0,3173

96,091477

0,7547942

42

4,8318696

0,22

BH/1

60–110

0,3173

93,461706

1,4032288

51

9,9206349

0,228

BH/1

80–110

0,3173

95,961884

0,9989050

46

6,6994844

0,220

BH/1

45–90

0,3173

71,115316

1,8410497

38

11,1953960

0,215

BH/1

90–130

0,3173

111,770100

1,5512807

17

6,1961750

0,447

BH/2

40–90

0,3173

61,215313

1,3600618

54

9,8998727

0,304

BH/2

38–60

0,3173

48,995992

0,9216015

29

4,8742578

0,234

BH/2

70–120

0,3173

96,312369

3,3616663

20

14,638012

0,230

BH/2

80–120

0,3173

99,256687

1,4379012

38

8,7438553

0,272

BH/2

40–90

0,3173

70,732005

2,9777346

22

13,6340610

0,205

NK/1

50–80

0,3173

62,286242

0,9567875

49

6,6276052

0,165

NK/1

50–80

0,3173

63,421121

2,1843033

9

6,1440070

0,291

NK/1

80–120

0,3173

98,661846

1,3844200

35

8,0697280

0,161

NK/1

80–120

0,3173

98,124916

1,6386325

39

10,0983980

0,190

NK/1

100–140

0,3173

113,570670

2,2778469

26

11,3822840

0,242

NK/2

60–100

0,3173

84,381813

1,3124653

40

8,1941678

0,220

NK/2

80–120

0,3173

109,049340

1,0288383

44

6,7450434

0,093

NK/2

70–130

0,3173

95,617558

1,9704876

50

13,7909780

0,144

NK/2

100–150

0,3173

122,053620

2,5910452

21

11,5766540

0,451

ID/č. m.
RF
Počet obratlů
RF – SD
b
červeně
modře
zeleně

identifikace probanda (iniciály jména) /číslo měření
rezonanční frekvence
počet obratlů, které rezonují v daném vybraném frekvenčním úseku
RF – směrodatná odchylka
útlumový koeficient
hodnoty získané před tréninkem
hodnoty získané po tréninku
hodnoty získané den po tréninku

IV

Příloha č. 4

V

VI

VII

VIII

Příloha č. 5

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

Příloha č. 6

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

XXI

XXII

Příloha č. 7

XXIII

XXIV

XXV

XXVI

XXVII

XXVIII

XXIX

XXX

Příloha č. 8

XXXI

XXXII

XXXIII

Příloha č. 9
(obálka čísla 4, volume 16 není k dispozici)

XXXIV

XXXV

Příloha č. 10

XXXVI

XXXVII

XXXVIII

XXXIX

XL

XLI

XLII

XLIII

XLIV

XLV

XLVI

Příloha č. 11

XLVII

XLVIII

