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Abstrakt  

 

Název:   Analýza rizikových faktorů pro vznik tendinopatií u běžců   

 

Cíle:  Cílem této práce bylo zjistit nejvýznamnější rizikový faktor pro  rozvoj 

tendinopatie Achillovy šlachy, odhalit relevantní postup pro diagnostiku  

a preventivní monitoraci tendinopatie Achillovy šlachy a posoudit 

účinnost terapeutických přístupů u léčby tendninopatie Achillovy šlachy 

u běžců. 

 

Metody:   Diplomová práce je zpracována formou literární rešerše. Pro vyhledávání 

byly  využity databáze  Scopus,  PubMed  a  Web  of  Science  s  pomocí 

kombinace klíčových slov. Bylo identifikováno 1084 titulů. 402 titulů 

bylo vyřazeno pro shodu. Na základě názvu  bylo vybráno  51  titulů.  

Na základě dostupnosti bylo vybráno 50 titulů. Na základě abstraktu bylo 

vybráno 46 titulů. Konečný počet titulů rešerše byl 29. 

Výsledky:  Nejvýznamnějším rizikovým faktorem pro vznik tendninopatie Achillovy 

šlachy byla tréninková intenzita pro tratě 1500–3000 m, týdenní běžecký 

objem >65 km nebo nové vystavení běžecké zátěži. Nejvhodnější postup 

při diagnostice tendinopatie  Achillovy šlachy  bylo klinické vyšetření 

posuzující bolest (bolest v oblasti šlachy, pozitivní palpační test) a funkci 

(bolest během pohybové aktivity) Achillovy šlachy. Tento postup slouží 

k indikaci pro sonografické vyšetření Achillovy šlachy, kde je pozitivním 

nálezem zvýšený průměr příčného řezu šlachou a přidružené nálezy 

(hypoechogenita, neovaskularizace, hypoechogenita Kagerova  tukového 

tělesa, tekutina v retrokalkaneální burze a patní ostruha). Nejúčinnější 

terapií dle VISA – A skóre a absence ve sportovní aktivitě byl excentrický 

protokol dle Alfredsona.  

Klíčová slova:  Tendinopatie, tendinosis, tendinitis, běh, rizikový faktor, příčina, 

diagnostika, prevence, terapie, léčba, Achillova šlacha, 

tendinopatie Achillovy šlachy. 



 
 

Abstract 

 

Title:   The analysis of risk factors for tendinopathy in runners 

   

Objectives:   The  aim  of  this  thesis  is  to  find  out  the  most  important  risk  factor  for 

development of Achilles tendinopathy, detect the most relevant diagnostic 

approach  with  preventive  monitoring  for  Achilles  tendinopathy  

and  evaluate  the  best  treatment  for  Achilles  tendinopathy  in  runners. 

   

Methods:  The  diploma  thesis  is  in  form  of  literary  review.  The  Scopus,  PubMed  

and  Web  of  science  databases  were  used  to  search  for  studie  using  

a  combination  of  keywords.  A  total  of  1084  titles  were  identified.  

Due  to  duplicates  402  titles  were  excluded.  On  the  basis  of  the  name  

of  the  article  51  titles  were  included.  On  the  basis  of  the  availability  

50 titles were included. On the basis of the abstract 46 titles were included. 

Finally 29 titles were included in this review. 

Results:  The most important risk factor for development of Achilles tendinopathy 

was training intensity for distances 1500–3000 m, week running volume 

>65 km or being new to running. The most relevant diagnostic approach 

for Achilles tendinopaty was clinical examination assessing pain (Achilles 

tendon pain,  positive palpation  test)  and  function  (pain during  physical 

aktivity)  of  Achilles  tendon.  This  approach  serves  as  indication  

for sonographic assessment of Achilles tendon where the positive finding 

is  increased  cross  section  area  of  the  tendon  and  associated  findings 

(hypoechogenicity,  neovascularization, hypoechogenicity of Kager’s fat 

pad,  fluid  in  the  retrocalcaneal  burs  and heel  spur). The most  effective 

therapy according to VISA – A and absence in sport was eccentric protocol 

according to Alfredson. 

Keywords:  Tendinopathy, tendinosis, tendinitis, running, jogging, risk factor, cause, 

diagnostics,  assessment,  prevention,  therapy,  Achilles  tendon,  Achilles 

tendinopathy. 



 
 

 

Seznam použitých zkratek: 

°C – celsius 

2 D – dvoudimenzionální  

3 D – třídimenzionální  

aj – a jiné 

AOFAS  „American Orthopaedic Foot and Ankle Society“ 

AŠ – Achillova šlacha 

ATP – adenosintrifosfát  

BMI – body mass index (index tělesné hmotnosti) 

Ca – vápník 

cm – centimetr 

cm2 – centimetr čtvereční  

DK – dolní končetina 

DKK – dolní končetiny 

DM – diabetes mellitus   

echo – echogenita  

EMG – elektromyografie  

FPI – „foot posture index“ 

GPS – „global positioning systém“ 

h – hodina 

IR – intrainter reliability 

k – kilo 

kg – kilogram 

km – kilometr  

KV – koeficient variace 



 
 

lig. – ligamentum (vaz) 

m – mega 

M – metr 

m. – musculus (sval) 

m.s1 – metrů za sekundu (rychlost) 

med – medián 

MRI – magnetic resonance imaging (magnetická rezonance) 

ms – milisekunda 

MTP – metatarsophalangeální kloub 

N – newton 

n. – nervus 

nm – nanometr  

Nm – newton metr 

obl. – oblast 

Pa – pascal 

ROM – range of motion (rozsah pohybu) 

RR – relativní riziko 

RTG – rentgen 

SFA – „shank foot aligment“ 

TENS – transkutánní elektrická nervová stimulace 

VAS – „visual analogue scale“ (visuální analogová škála) 

VISA – A – „Victorian Institute of Sport Assessment“ (dotazník)
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1  ÚVOD 

Tendinopatie  jsou  jednou  z nejčastějších poruch muskuloskeletálního systému  

u aktivní populace a amatérských i profesionálních sportovců. Tendinopatie může vést 

k poruchám funkce a bolestem šlachy během pohybu. To může vážně omezit pohybovou 

aktivitu jedince, která je nezbytná pro udržení fyzického i psychického zdraví. 

V klinické praxi se setkáváme s pacienty, kteří prošli nevhodnou  

nebo nedostatečnou diagnostikou, získali nedostatečnou edukaci v oblasti individuálních 

rizikových faktorů, podstoupili neadekvátní nebo inferiorní léčbu pro danou tendinopatii. 

Práce bude z těchto důvodů zkoumat rizikové faktory, diagnostiku, prevenci a terapii. 

Pro  prevenci a management tendinopatií je zásadní porozumět rizikovým 

faktorům a jejich vzájemné interakci v rozvoji tendinopatie. Určení rizikových faktorů 

může vést k prevenci u ohrožené populace a zamezení rozvoje symptomatického stádia 

onemocnění.  

V diagnostice je žádoucí stanovení diagnostických kritérií a fází, kterými pacient 

prochází od návštěvy doktora nebo fyzioterapeuta až po konečnou diagnostiku 

onemocnění pokračující k následné léčbě.   

Stanovení preventivních programů pro jedince s rizikem pro rozvoj tendinopatie 

na základech všeobecných doporučení doplněné o individuální vyšetření s cíleným 

preventivním plánem je žádoucí pro zachování zdraví a pohybové funkce ohrožených 

jedinců.  Určení  účinnosti  jednotlivých terapeutických intervencí  a možná budoucí 

inovace těchto přístupů je důležitá  pro zkvalitnění péče u pacientů postižených 

tendinopatií.  

  Cílem práce je určit nejvýznamnější rizikový faktor pro vznik tendinopatie 

Achillovy šlachy (AŠ), relevantní postup diagnostiky u tendinopatie AŠ a určit 

nejúčinnější léčbu u tendinopatie AŠ.  
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2  Teoretická východiska 

2.1.  Terminologie tendinopatie 

Označení pro onemocnění šlachy se v průběhu historie vyvíjelo společně s poznáním 

základních patofyziologických procesů. V počátcích bylo onemocnění šlachy chápáno 

jako  primárně zánětlivý proces, proto mezi prvními označeními onemocnění šlachy 

dominoval výraz „tendinitis“ (tendinitida). (Maffulli et al., 1998) 

V současné době a s nynějšími poznatky patofyziologických procesů, které budou 

uvedeny v samostatné kapitole, se terminologie změnila. Pro objektivní diagnostiku typu 

onemocnění je nutná biopsie  nebo  vyšetření dané šlachy  zobrazovací metodou.  

K  obecnému  označení pro onemocnění šlachy  nyní  slouží výraz „tendinopathy“ 

(tendinopatie). (AndarawisPuri et al., 2015; Scott et al. 2015) 

2.1.1.  „Tendinopathy“ 

Slouží jako zastřešující  termín pro onemocnění šlachy, termíny 

„tendinitis“ a „tendinosis“ jsou již založené na  specifické  patofyziologii  tkáně 

šlachy. (Federer et al., 2017) 

2.1.2.  „Tendinitis“ 

Označuje zánětlivé onemocnění šlachy. Jedná se o akutní stav šlachy, 

bezprostředně například po mikroruptuře tkáně.  (Federer  et  al.,  2017;  Nuttall  

et al., 2014) 

2.1.3.  „Tendinosis“ 

Označuje nezánětlivý degenerativní proces šlachy. Jedná se o chronické 

onemocnění šlachy s multifaktoriální etiopatogenezí. (Federer et al., 2017; Nuttall 

et al., 2014) 

Klinicky bez zobrazovacích metod nebo biopsie nelze stanovit specifickou 

diagnózu. Je pouze možné dle klinické diagnostiky, popsané v samostatné 

kapitole, stanovit na základě bolesti, funkce, aspekce a palpace odhad možných 

tkáňových změn. Proto je před biopsií nebo zobrazovacím vyšetření odborníky 

uznávána klasifikace „Tendinopatie“ dle klinických příznaků. Bez rozlišení mezi 

„tendinosis“ nebo „tendinitis“, které je možné opět pouze odhadovat na základě 

anamnestických údajů. (Scott et al., 2020) 
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2.2.  Historie – Achillova šlacha a běh  

Diagnostika je založena na empirických poznatcích. Jasné souvislosti mezi symptomy 

a etiologií nejsou dosud známy. (Curwin et al., 1984)  

(Obr. č.1 – Thetis a Achilleus u řeky Styx; Rubens, 1625) 

2.2.1.  Historie zmínek o Achillově šlaše 

Slavná báj z řecké mytologie o Achilleovi dala jméno nejmohutnější  

a zřejmě také širokou veřejností nejvíce známé šlaše. Homérova  báj popisuje 

Achillovu patu jako místo hrdinovi slabiny. Příběh o ponoření Achillea matkou 

do řeky Styx právě za levou patu a údajná nesmrtelnost s výjimkou levé paty  

je notoricky známá báj i v České republice. (Homéros, 1823) 

Můžeme se pouze domnívat, zda  opravdu  byla  inspirovaná i funkcí 

Achillovy šlachy či nikoli. V Achilleově době byla tato struktura stěžejní pro boj, 

při ruptuře této struktury byli bojovníkovi šance na přežití mizivé. (Martelli, 2002) 

V překladu je význam slova Achilles „místo slabosti, zranitelné místo“ 

(„area of weakness, vulnerable spot“).  
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Pozornost směřovaná Řeky Achillově šlaše je podložená i zápisy o léčbě 

ruptury šlachy Hippokratem, který ji  nazýval „tendo magnus“. První spojení 

jména Achilleus a anatomické struktury v podobě šlachy m. triceps surae  

je datováno k roku 1693. Tehdy tuto strukturu se jménem z řecké mytologie 

poprvé spojil Anatom Phillippe Verheyen.  (Hippokratés, 2018; Maffulli  et  al, 

2007) 

2.2.2.  Historie běžeckého „boomu“   

Nárůst popularity běhu mezi širokou veřejností začínal koncem šedesátých 

let  a  největší rozmach nabíral v průběhu let sedmdesátých. Populárním se stal 

hlavně v anglicky mluvících zemích nazývaný „jogging“ (klus). Jedná se o běh  

o nízké intenzitě, při kterém je dominantní aerobní metabolismus pro pokrytí 

energetického výdeje, srdeční i dechová frekvence se během běhu příliš nemění. 

(Haberman, 2017) 

Tento fakt měl vliv na prevalenci i incidenci běžeckých zranění 

v populaci.  To odstartovalo vyšší zájem vědecké komunity  o  problematiku 

běžeckých zranění a také zájem veřejnosti o prevenci nebo léčení těchto zranění. 

(Curwin at al., 1984) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
 

2.3.  Epidemiologie tendinopatií 

Epidemiologická data jsou značně ovlivněná diagnostikou onemocnění. Velmi zřídka 

je diagnostikován typ tendinopatie pomocí zobrazovacích metod a biopsie. Samotná 

tendinopatie je pak diagnostikovaná nedostatečně, často jednou z klinických metod  

nebo dotazníkem. Diagnostika s absencí diferenciální diagnostiky za využití pouze jedné 

klinické metody je nedostatečná a je zde velké riziko ovlivnění výsledků. 

Přestože literatura v oblasti epidemiologie onemocnění šlach není ideální, poukazuje 

alespoň na často zasažené oblasti a na rozdíly vzniku tendinopatie  mezi  jednotlivými 

sporty, které plynou z odlišných mechanických nároků daného sportu. (Ooi et al., 2015) 

2.3.1.  Epidemiologie tendinopatie u běžců 

Literatura uvádí, že nejvíce běžeckých zranění je zaviněno  přetížením, 

tedy neadekvátní tréninkovou zátěží. U 1033 % zranění je stanovena diagnóza 

„tendinopatie“. (Sobhani et al., 2013) 

Co se týče nejčastěji postižené šlachy u běžců, je z důvodu značně lišících 

se uváděných hodnot vhodné uvést skupinu šlach, které jsou napříč literaturou 

uváděny. Obecně se jedná o šlachy lokalizované na dolní končetině a nejčastější 

zranění jsou lokalizována od kolene (včetně) směrem distálně  (literaturou 

uváděno 70–80 % zranění z přetížení). (Paavola, 2001) 

Nárůst výskytu tendinopatií koreluje s nárůstem věku, nicméně 

tendinopatie není výhradně vázána na jednu z věkových skupin. Nejméně 

ohrožená populace jsou jedinci do 1820 let věku. Mladší jedinci vykazují větší 

rizika  pro  defragmentaci  kostní struktury  v oblasti  úponu šlachy (Osgood

Schlatter, apophysitis calcanei). (Kujala et al., 1986) 

Šlacha Achillova – m. triceps surae  

Achillova šlacha  (AŠ)  je nejčastěji postižena tendinopatií u  běžců  

na střední a dlouhé tratě, orientačního běhu, disciplín lehké atletiky,  tenisu  

a jiných míčových her. (Maffulli et al., 2003) 

U vrcholových běžců je uváděna incidence tendinopatie  

7–9 %. Častěji se vyskytuje tendinopatie střední porce AŠ  (55–65 % případů), 

tendinopatie  v oblasti úponu AŠ  se  vyskytuje  u  20–25  % případů.  (Van  Gent  

et al., 2007) 
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Šlacha m. quadriceps femoris (lig. patelae) 

Patelární šlacha je nejčastěji postižena u hráčů fotbalu, běžců na dlouhé 

tratě, volejbalu, orientačního běhání a ledního hokeje. (Videbæk et al., 2015) 

Nejčastější lokalizací je úpon šlachy distálně na patele. Patelární 

tendinopatie je uváděna u 6 % případů bolestí kolene. (Martens et al., 1982) 

2.3.2.  Incidence a prevalence tendinopatie u běžců 

Výše zmíněné šlachy mají dominantní incidenci i prevalenci napříč 

studiemi.  Incidence  tendinopatie  AŠ  v běžecké populaci  se  pohybuje  mezi  

9,1 až 10,9  % u tendinopatie lig. patelae se pohybuje mezi 5,5 až 22,7  %. 

Incidence vyjadřuje šanci na vznik  poruchy  v populaci.  (van  Mechelen,  1992; 

Wen et al. 1998) 

Prevalence  tendinopatie  AŠ  v běžecké populaci  se  pohybuje  mezi  

7,8–18,5 %, u tendinopatie lig. patelae se pohybuje mezi 5,5–18,5 %. Prevalence 

stanovuje zastoupení poruchy v populaci. (van Mechelen, 1992; Wen et al. 1998) 
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2.4.  Anatomické podklady 

2.4.1.  Stavba šlachy 

Šlacha  je  součástí hybného systému (efektorového), zajišťuje přenos 

energie ze svalu na kost. Obecně je tvořena vazivovou tkání, která se sestává 

z buněk a mezibuněčné hmoty.  (Maffulli et al., 2018) 

Buňky a mezibuněčná hmota 

Buňky šlachy zvané tenoblasty produkují základní předstupně vláknité  

i amorfní hmoty. Předstupněm vláknitých a retikulárních vláken jsou 

tropokolagen  a  tropoelastin. Předstupněm amorfní hmoty jsou proteoglykany. 

Tenocyty  pak  prezentují konečné stádium vývoje buněk šlachy,  ze kterých 

nevznikají další buňky. (Čihák, 2016) 

Tropokolagen 

Podle zastoupení jednotlivých aminokyselin a úpravy spirál rozlišujeme 

pět typů kolagenu. Ve šlaše je v převaze kolagen I. typu, který je mechanicky 

velmi pevný a tvoří základ šlachy.  Typická periodicita žíhání (64  nm)  

je u onemocnění šlachy změněna, snížena je zejména mez pevnosti a klesají  

i  hodnoty pro maximální protažení.  Dále je ve šlaše zastoupen i kolagen  

III. a V. typu. (Koolman et al., 2012) 

Tropoelastin 

Elastinová vlákna nejsou pevná, zastoupená do 5 % ve stavbě šlachy. Plní 

však funkci elastickou. Jsou schopná protažení o 100150 % jejich původní délky. 

Tato vlákna snižují potřebu energie šlachy pro zpětnou deformaci. Příkladem 

může být cyklus protažení – zkrácení AŠ během bipedální lokomoce. (Dylevský, 

2009) 

Amorfní hmota 

Jedná se o mezibuněčnou hmotu obsahující bílkoviny a polysacharidy. 

Jinak také zvané jako proteoglykany, které tvoří vazebné mezibuněčné proteiny. 

Stabilizuje  celou  strukturu  a  vytváří funkční bariéru pro látkovou výměnu 

tenoblastů. Díky kyselině hyaluronové váže  velké množství vody. Umožňuje 

difuzi látek a mění vazkost struktur šlachy. (Koolman et al., 2012) 
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  Golgiho tělísko   

Nachází se v oblasti přechodu sval – šlacha. Jedná se o receptory citlivé 

na tahové síly. Přes interneurony v míše komunikuje se svalovým vřeténkem  

a na míšní úrovni při hrozbě přetížení šlachy inhibuje agonistu a excituje 

antagonistu. Tímto vzorcem působí proti poškození svalu i šlachy. (Snell, 2010) 

2.4.2.  Stavba přechodů šlachy (svalšlachakost) 

Sval – šlacha  

Plynulost  přenosu síly ze svalu na šlachu je zajištěna schodovitým 

zasunutím vláken svalu a šlachy mezi sebou. Tato stavba zajišťuje dostatečnou 

mechanickou pevnost šlachy. (Maffulli et al., 2018) 

Šlacha – kost  

Plynulost tahu šlachy za kost zajišťuje spirálovitý průběh šlachy. Klasický 

úpon šlachy do kosti se skládá z centrálních a okrajových vláken. Centrální úsek 

je tvořen čtyřmi na sebe navazujícími oddíly (I.IV.)  –  kolagenní vlákna, 

nemineralizované chrupavčité buňky, vlákna procházející vrstvičkou 

mineralizované chrupavky a úsek zanořující se do kosti. Okrajový úsek přechází 

spíše do vaziva periostu kosti a přenáší sílu tahu svalu mimo místo centrálního 

úponu. (Dylevský, 2009) 

2.4.3.  Přidružené orgány šlachy  

Šlachové burzy  

Nacházejí se v místech, kde dochází k mechanickému zatížení v podobě 

tlaku a tření dvou nebo více struktur. Nacházejí se mezi šlachou a kostí,  

aby snížily  třecí a tlakové síly.  Například při přechodu šlachy do kosti. Dále  

se nacházejí v místech, kde šlachy naléhají na kloubní pouzdra nebo v místech 

kontaktů šlach více svalů. (Čihák, 2016) 
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  Šlachové pochvy  

Obecně snižují tření šlachy a ostatních struktur. Jsou tvořeny  ze  dvou 

vrstev. Synoviální vrstva leží přímo na šlaše, přechází v mesotendineum, díky 

bohatému cévnímu zásobení (v porovnání s vlastním tělem šlachy)  se výrazně 

podílí na látkové výměně šlachy. Fibrózní vrstva je tvořena tuhým vazivem 

chránícím šlachu na exponovaných místech nebo fixuje šlachu ke kosti. Šlachové 

pochvy  jsou  také bohatě nervově zásobeny, cévní zásobení a inervace této 

struktury hraje roli u bolesti a obecně při  regeneraci poranění šlachy. (Maffulli  

et al., 2018) 
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2.5. Biomechanika 

Studuje funkce těla za použití mechanických principů fyziky a techniky. Tyto 

poznatky pomáhají kvantifikovat a lépe pochopit fungování jednotlivých částí organismu 

potažmo i organismu jako celku. (Hall, 2015) 

2.5.1.  Reologické vlastnosti 

Pro biologickou tkáň obecně platí, že je nehomogenní, anizotropní  

a viskoelastická. Pro výslednou  akutní  deformaci tkáně je tedy důležitý směr 

zátěže, velikost síly a doba působení dané síly. (Latash et al., 2016) 

2.5.2.  Kinematika a dynamika 

Kinematika 

Kinematika  kvantifikuje  pohyby  v kloubech a těla jako celku, pracuje 

s dráhou, rychlostí a zrychlením těles. Popisuje pohyblivost soustavy těles (těla), 

závislé na stupních volnosti (jednotlivých kloubů). (Marsh, 2001) 

Dynamika 

Dynamika se zabývá působením síly na tělesa. Někdy je nazývána  také 

jako kinetika (zejména v anglické literatuře „kinetics“). Zkoumá vliv síly působící 

na těleso, změnu polohy tělesa nebo jeho deformaci. Základ tvoří Newtonovy 

pohybové zákony. (Latash et al., 2016) 

2.5.3.  Model šlachy 

Šlacha je v biomechanických modelech zjednodušena do podoby pružiny, 

která  charakterizuje schopnost šlachy pro  elastickou deformaci. Jedná se tedy  

o akumulaci mechanické energie a její zpětné uvolnění. Dokonalejší modely 

obsahují i viskózní složku, která lépe charakterizuje chování šlachy. (Wang et al., 

2012) 
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Deformace šlachy v tahu 

Deformace šlachy je popisována na grafu relativního prodloužení šlachy  

a  normálové napětí. Nejdříve je vyčerpáno elastické prodloužení šlachy, tato 

deformace je plně vratná. Po elastickém prodloužení následuje prodloužení 

plastické, při kterém dochází k mikrorupturám šlachy a deformace již není plně 

vratná. Po plastické deformaci následuje mez pevnosti  a  po jeho překročení 

nastává úplná ruptura šlachy. (Marsh, 2001) 

(Obr. č.2. – deformace šlachy; Riley, 2014) 

 

2.5.4.  Cyklus protažení a zkrácení (sval–šlacha) 

Tento cyklus je charakteristický pro většinu sportů nebo fyzických úkonů. 

Zejména v repetitivním pohybu je klíčovým mechanismem. Jedná se o zkrácení 

svalu (šlachy) a její následné protažení, které je u repetitivních činností opakováno 

například dle počtu kroků. (Novacheck, 1998) 
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Běh 

Při běhu dochází právě k opakování tohoto cyklu během každého 

vystřídání stojné a letové fáze krokového cyklu. Na příkladu Achillovy šlachy 

můžeme demonstrovat posloupnost aktivity svalu a deformace šlachy. Při dopadu 

nohy na podložku dochází k preaktivaci  a excentrické kontrakci tricepsu surae 

s deformací Achillovy šlachy v tahu, po které následuje koncentrická kontrakce 

při aplikaci síly do podložky během propulze, kdy dochází ke zkrácení šlachy  

za zpětného využití síly akumulované při deformaci šlachy. V některých 

příkladech  je literaturou popisována i izometrická aktivita svalu mezi 

excentrickou a koncentrickou fází. (Marsh, 2001; Novacheck, 1998) 
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2.6. Biochemie a fyziologie šlachy 

2.6.1.  Metabolismus šlachy 

Zdravá šlacha by měla vykazovat rovnováhu mezi katabolickými  

a anabolickými metabolickými ději, které jsou ovlivněny hormonálními látkami, 

nutricí a vystavením mechanického stresu. (Perez Tamayo, 1978) 

 Tenocyty vykazují signifikantní aerobní kapacitu  a  obsahují enzymy  

pro aerobní, anaerobní a pentózofosfátový cyklus. Mechanická námaha šlachy 

odpovídá míře metabolismu šlachy, obecně je aktivita buněk šlachy nižší oproti 

jiným typům buněk. Průměrně je tělo schopné obnovit 2–3 % tkáně šlachy za 24h. 

(Vailas et al., 1978) 

Hypoxie je často spojována s degenerací šlachy, nicméně buňky šlachy 

jsou odolnější vůči nedostatku kyslíku oproti jiným typům buněk. (Birch et al., 

1997) Cévní zásobení šlachy je na 30–40 % svalové normy prokrvení v klidu. 

(Backman et al., 1991)  

Extracelulární matrix je syntetizován převážně fibroblasty. Fibrocyty 

prokazují v dospělosti nižší metabolickou aktivitu oproti fibroblastům, jejichž 

podíl se v průběhu věku snižuje. (Gauger et al., 1985) 

2.6.2.  Remodelace šlachy 

Buňky endotendonu a peritendonu (Obr.) mají vyšší proliferační potenciál 

než buňky středu šlachy. (Chesney et al., 1974) 

Poměr jednotlivých látek šlachy je přizpůsoben typu námahy šlachy. 

Oblasti podléhající vyšším kompresním silám obsahují více příčných vláken 

obsahujících hydroxylysilpyridinoline oproti oblastem vystaveným čistě tahovým 

silám. Zastoupení proteoglykanů je různé dle oblasti a mechanické námahy. Střed 

šlachy obsahuje převážně versican, v oblasti úponu do kosti převažuje aggrecan. 

(Robins et al., 1973) 
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Degradace kolagenu probíhá fagocytózou  pomocí fibroblastů  

a makrofágů, konečnou fázi zajišťují  lysozomy.  (Everts  et  al.,  1996)  Nebo  

za přítomnosti proteázy kolegenázy  –  1. Kataláza obsahuje zinkový iont  

a  k aktivaci je potřeba vápník. Aktivita proteáz je kontrolována 

metaloproteinázami. (Cawston, 1995) Proteázy jsou aktivovány interleukinem – 

1, „tumor necrosis factor“ a inhibovány růstovými faktory. (Morita et al., 2017) 

Degradace proteoglykanů a syntéza probíhá rychleji oproti té kolagenové. 

(Kaushal a Shah, 2000) 

U chronických bolestí nemusí být přítomno  dlouhodobé  zvýšení 

prostaglandinu ve šlaše v klidu, nicméně šlacha můžu reagovat na zátěž akutním 

zvýšením prostaglandinu. Pro tuto odpověď nebyla dostatečná izometrická 

kontrakce, která působila nejmenší mechanické nároky na šlachu. Nepřítomnost 

prostaglandinu  vede  během zátěže až k 40% snížení prokrvení šlachy,  

to demonstruje úlohu prostaglandinu jako látky regulující prokrvení. (Alfredson 

et al., 1999) 

2.6.3.  Reakce šlachy na zátěž  

Mechanická zátěž  zvyšuje obrat metabolismu v tkáni šlachy. Syntéza 

kolagenu se zvyšuje společně se zvýšením metaloproteázy spojené s reakcí  

na  zátěž.  Po  zátěži  se zvyšuje tvorba extracelulárního matrixu.  Tato  reakce  je 

vnímána jako adaptace na zátěž, ale vyžaduje dostatečný čas pro změny ve šlaše. 

Míra tolerované zátěže z pohledu typu, délky, intenzity nebo dalších klasifikací 

není ještě stále objasněna a výrazně se individuálně odlišuje. (Waterlow, 2009) 

Během cvičení se zvyšuje spotřeba kyslíku šlachou, spotřeba glukózy je 

dána mírou svalové aktivity. Cévní zásobení peritendonu je zvýšeno 3–4x oproti 

klidovému stavu. (Boushel et al., 2000) 

Syntéza tkáně šlachy je akutně zvýšena až 3 dny po cvičení. Chronicky je 

zvýšena tvorba kolagenu I. typu, a to až po dobu 4 týdnů. Společně s anabolickými 

ději po zátěži  jsou zvýšeny i děje  katabolické. Tento fakt  potvrzuje neustálé 

remodelační procesy šlachy v reakci na zevní podněty. (Waterlow, 2009) 
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Příčná plocha šlachy reaguje na zátěž zvýšením svého průměru. Nejčastěji 

v místech s vyšší mechanickou námahou. (Rosager et al. 2002) Zvýšení průměru 

u starších osob je spojený se ztrátou kvality tkáně šlachy a ztrátami elasticity. 

(Magnusson et al., 2010) 

(Obr. č.3 – reakce tkáně šlachy na imobilizaci/zátěž; Riley, 2014) 

Adaptace na zátěž je výraznější u šlach extenzorů v porovnání 

s flexorovými. Rychlost adaptace je závislá na více faktorech, záleží například  

na lokalizaci šlachy ve smyslu  intrasynoviální nebo extrasynoviální  polohy 

šlachy.  (Thomopoulos et al., 2010) 

2.6.4.  Reakce šlachy na imobilizaci 

Negativní změny při imobilizaci probíhají v porovnání s kosterní 

svalovinou pomaleji. To je dáno rychlostí metabolismu popsanou výše.  

Nicméně po osmi týdnech imobilizace dochází ke ztrátě vody, 

glykosaminglykanů, kolagenu a pevnosti v tahu. (Vailas et al., 1978) 

Nepřiměřeně dlouhá imobilizace po zranění šlachy má za následek vyšší 

ztrátu funkce šlachy oproti dřívější mobilizaci a je spojená s neúplnou obnovou 

funkce vzhledem ke stavu před poruchou. (Murrell et al., 1994) 

Dalšími komplikacemi spojenými s imobilizací jsou žilní trombóza, 

svalová atrofie, snížení kloubní pohyblivosti, adheze aj. (StehnoBittel  et  al., 

1998) 
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2.6.5.  Vliv věku na stav šlachy 

Pevnost  šlachy není přímo závislá  na věku jedince. Nicméně  pozitivně 

koreluje se zastoupením kolagenu typu I.  ve šlaše. Dále pozitivně koreluje  se 

zastoupením hydroxyprolinu a příčným průměrem šlachy.  (Riley, 2014) 

S věkem je nejvíce snižována elasticita šlachy, to znamená, že je potřeba 

menší procentuální protažení do mikroruptury.  

Je důležité oddělit změny ve šlaše z pohledu věku jedince a jiných příčin, 

které se sice akumulují v průběhu věku, ale nejsou pravou příčinou těchto poruch. 

Pozitivní nález u osob středního  nebo  staršího věku.  Může být  dán právě 

akumulací poruch a nemusí být přímo zaviněn změnou vlastnosti tkáně 

v návaznosti na stáří organismu. (G.P. et al., 1994) 

2.6.6.  Patologické procesy šlachy 

Bolest šlachy může být spojená se zvýšením neurotransmiterů  v tkáni 

šlachy. Jedná se o Ca2+, ATP, substance P, neropeptidu Y, glutamátu nebo 

prostaglandinu  E2. Cytokiny jako tumor necrosis faktor, interleukin 1 aktivují 

metaloproteázy, které zvyšují rychlost rozkladu kolagenu a proteoglykanů. (Banes 

et al., 1988) 

Studie  zkoumající mikroskopické struktury šlachy  potvrzují méně 

kolagenu, proteoglykanů, snížení uspořádanosti a zvýšení glukosaminoglykanů 

v místě patologických regionů šlachy. (Movin et al., 1997) 

V oblasti poruchy je také často zvýšení objemu extracelulárního matrixu, 

neovaskularizace, zvýšení remodelace matrixu a abnormality tenocytů. (Maffulli 

et al., 2000) 

Prostaglandin a jeho zvýšená hladina sama o sobě neobjasňuje bolest 

šlachy, při bolestech je dále zvýšená hladina glutamátu a laktátu. (Alfredson et al., 

1999) 
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2.6.7.  Hojení šlachy 

Akutní zranění šlachy včetně mikrotraumatu, které bývá napříč literaturou 

označováno za možný počátek vzniku tendinopatie, se hojí v několika fázích.  

První fáze je označována jako akutní, je spojena se zvýšeným objemem 

extracelulární tekutiny a infiltrací řadou typů buněk regulujících průběh zánětlivé 

odpovědi organismu.   

Druhá fáze trvá do šesti týdnů od zranění. Je charakterizována proliferací 

buněk a syntézou nové tkáně fibroblasty. Nová tkáň je rozdílná vůči původní 

kvalitou i kvantitou, vyplňuje oblast poruchy tkání novou bez předešlé organizace 

vláken se zvýšenou buněčnou hustotou nové tkáně. (Hauser, 2013) 

Třetí fáze začíná mezi třetím a šestým týdnem s trváním kolem jednoho 

roku. V této fázi hrají roli myofibroblasty, které plní úlohy při reorganizaci vláken 

v oblasti jizvy. (Faryniarz et al., 1996) 

 

2.6.8.  Bolest 

Pouze jedna třetina abnormálních nálezů je klinicky symptomatická. Tedy 

pouze 33,3 % případů tendinopatie bylo v klinické praxi vnímáno pacientem jako 

bolest. (Scott et al., 2020) 
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2.7.  Diagnostika tendinopatií AŠ 

2.7.1.  Klinická diagnostika  

Anamnéza 

Anamnesticky významné jsou údaje k historii a typu zátěže vztahující se 

k bolestivé šlaše (oblasti). Historie zranění či bolestí, vazba bolesti na denní dobu, 

pohyb a její charakter. Historie užívání léčiv tlumící zánět a bolest. Přítomnost 

revmatologického, nádorového nebo jiného interního onemocnění. Přítomnost 

neurologického onemocnění, zejména radikulopatie nebo úžinového syndromu. 

Významné mohou být nutriční návyky, které by mohly  významně narušovat 

obnovu šlachy.  Jedná se zejména o příjem bílkoviny (zastoupení  esenciálních 

aminokyselin), vitamínů (zejména C a D), obecně jde o celkovou podobu 

jídelníčku a zastoupení esenciálních makro a mikroživin. (Kvist, 1994) 

Aspekce 

U chronické symptomatologie dochází ke zvětšení příčného průměru 

šlachy, který je například u AŠ zřetelně viditelný. U akutního onemocnění šlachy 

může být přítomný otok v oblasti poruchy šlachy společně s rudým zabarvením 

kůže. Viditelný zkušeným okem terapeuta může být i protektivní mechanismus, 

který vede ke snížení zátěže a dráždění poškozené šlachy. U dolních končetin 

může být v rámci protektivního mechanismu přítomna změna pozice pánevního 

pletence s deviací a snížení pánevního křídla na zdravé straně. To odpovídá změně 

rozložení zátěže během stoje mezi končetinami. Společně s těmito změnami  

se mění i nastavení celého kinematického řetězce –  ramenní pletenec, osový 

skelet, pánevní pletenec, kolenní kloub, noha.  Snižuje se čas opory  

o DK s poruchou a zkracuje se délka kroku zdravé DK.  (Maffulli et al., 2018) 

Palpace 

V oblasti poruchy šlachy bývá šlacha bolestivá při dráždění pomocí 

palpace. Tedy komprese postiženého místa šlachy vyvolává bolest. Pro ověření 

lokalizace bolestivého místa na šlaše je možné provést protažení a zkrácení 

šlachy, během tohoto manévru se u poruchy šlachy bolestivé místo pohybuje  

dle protažení nebo zkrácení (London hospital test). U akutní léze lze palpovat otok 

s lokálním zvýšením teploty.  (Barcelona et al., 2012) 
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Speciální a funkční testy 

Speciální testy by měly ověřit funkci šlachy a tím i potvrdit nebo vyvrátit 

poruchu v oblasti šlachy. 

Základní funkcí šlachy je přenést svalovou sílu na kost a tím vyvolat 

pohyb, vhodný je tedy svalový test nebo funkční test (typu stoj na špičkách nebo 

dřep). Při podezření na plnou rupturu tedy stačí provést kompresi štipcem svalu 

testované šlachy a sledovat přítomnost nebo nepřítomnost pohybu v kloubu 

(Thompson test). (Maffulli et al., 2018) 

Pokud se jedná o chronické obtíže, můžeme čekat zhoršení funkce cyklu 

protažení –  zkrácení. Tento test je pak založený na specificitě pro pacientovu 

tradiční aktivitu a zacílení na danou šlachu. U Achillovy šlachy to mohou být 

opakované výskoky na špičce potencované kotníkem s minimálními souhyby 

kolen, kyčlí a osového skeletu (cyklus zkrácení – protažení).  (Barcelona et al., 

2012) 

U akutního šlachového problému bez přítomnosti plné ruptury je možnost 

manipulovat se zátěží pomocí typu kontrakce. Nejmenší zátěž je vyvolaná 

izometrickou kontrakcí, následuje koncentrická a nejvyšší zátěž je vyvolána 

excentrickou kontrakcí. Síla je dále zvyšována pozicí pacienta, zevním odporem 

a rychlostí.  

Dle klinického obrazu je nutné postupovat obezřetně a správně indikovat 

vhodný test, který u pacienta nezvýší riziko pro poškození pohybového aparátu.  

Pokud se jedná o nejasnou  klinickou prezentaci pacientových obtíží,  

je možné provést testování pro vyřazení ruptur šlachy, poté testování pro akutní 

šlachové obtíže v pozici  v leže (ideální k testování dané šlachy) s malou zevní 

zátěží (relativní k dané šlaše) a s minimální rychlostí provedení testu. 

2.7.2.  Zobrazovací metody 

Za využití sonografie lze vyšetřit integritu šlachy a svalu, organizaci 

vláken šlachy, zmnožení extracelulárního  matrixu,  hypoechogenitu, rozměry 

příčného řezu šlachou a pomocí Dopplerovské sonografie lze zjistit přítomnost 

neovaskularizace  v oblasti šlachy. Sonografie také umožňuje vyšetření šlachy 
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během pohybu v kloubu a umožňuje tedy dynamicky zobrazit strukturu šlachy. 

(RomeroMorales et al., 2019) 

Rentgen je vhodný při podezření na přítomnost fraktury kostních struktur 

nebo kostních výrůstků v oblasti šlachy a přechodu šlacha – kost. 

Sonografie je klinicky nejsnáze přístupná, časově nenáročná a cenově 

dostupná. MRI „scan“  je, co se týče kvality zobrazení měkkých tkání, nejlepší 

metodou, ale je cenově nejnákladnější a také hůře přístupný z pohledu počtu 

přístrojů na počet pacientů. RTG je dostupný a cenově nenáročný, zobrazení 

měkkých struktur pomocí RTG  není kvalitní a je tedy převážně využíván 

k zobrazení fraktur a rozsáhlejších lézí. (Sponbeck et al., 2021) 

Posloupnost volby zobrazovací metody by měla být následující. Podezření 

na  zlomeninu  nebo  celkovou  rupturu  indikuje  k  provedení  rentgenu. Klinická 

prezentace tendinopatie indikuje k sonografickému vyšetření. Nejasná diagnóza 

po  klinickém vyšetření s přítomností „red  flags“ a zmíněných zobrazovacích 

metodách indikuje k možnosti vyšetření pomocí MRI.  

2.7.3.  Diferenciální diagnostika 

Tendinopatii je nutné odlišit od bolestí  pocházejících z  retinacula, 

pohybové instability, léze tukových kloubních těles, lipomu, burzy, částečné nebo 

úplné ruptury vazů příslušného kloubu, léze disků uvnitř kloubu, chondromalacie, 

pliky (obl. kolene), úžinového syndromu n. saphenus (obl. kolene), léze Osgood 

–  Schlatter  (obl.  kolene),  LarsenJohansson  syndromu  (obl.  kolene),  Severovy 

léze  (obl.  hlezna), Haglundovy deformity (obl. hlezna), parciální nebo úplné 

ruptury šlachy, únavové zlomeniny, svalové ruptury nebo radikulopatie. (Kvist, 

1994; Marsh, 2001) 
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2.8.  Běžecký rozbor  

2.8.1.  Biomechanika běhu 

Kinematika běhu 

Z kinematického pohledu je běh pohyb vysoce repetitivního  rázu. 

Odlišujeme dvě základní fáze běhu, jedná se o stojnou  a  letovou  fázi. Název  

je odvozený od kontaktu nohy s podložkou. Stojná a letová fáze je podobně 

rozlišována u kinematiky chůze. Maximální rychlost běhu je spojená s krátkou 

dobou stojné fáze (kolem 170 ms), během akcelerace se doba stojné fáze zvyšuje. 

Rozsah pohybu – kyčel, koleno, hlezno jsou vysoce variabilní napříč populací. 

Rozmezí pohybu se pohybuje u flexe kyčelního kloubu 120° do 0°, flexe kolene 

15° do 0°, dorzální flexe kotníku 20° a plantární flexe 40°. Předklon trupu vůči 

podložce 15°. (Ferber et al., 2014) 

Flexe kyčelního kloubu nižší u počátku stojné fáze s dopadem v oblasti středu 

nohy a vyšší u počátku stojné fáze patou.     

Dynamika běhu 

Neboli kinetika popisuje síly působící na pohybový aparát a místo 

kontaktu nohy s podložkou. Aplikace síly do podložky se při běhu mění dle fáze, 

akcelerace zvyšuje potřebu aplikace síly do podložky se  zvýšeným časem 

kontaktu nohy oproti běhu při stálé rychlosti. Brzdné síly  jsou vyšší při delším 

kontaktu nohy s podložkou společně s dominancí opačného vektoru proti směru 

pohybu,  v praxi se jedná o častý došlap nohy před těžištěm úderem paty. 

(Anderson, 2013) 

Běžná populace  vykazuje  až  u  95% začátek stojné fáze úderem paty. 

Profesionální běžci vykazují výrazně nižší prevalenci. 

Gluteus  maximus  kontroluje  svojí aktivitou  flexi  a vnitřní rotaci  kyčle, 

qudariceps  kontroluje  flexi  kolene  a  triceps  surae  kontroluje  dorzální flexi 

hlezenního kloubu. Aktivace před počátkem stojné fáze a následně pro maximální 

propulzivní sílu. Během této funkce sval působí excentricky a plynule přechází 

v aktivitu koncentrickou. Koncentrické fázi předchází isometrická aktivace svalu.  

(Anderson, 2013) 
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Variabilita a měření 

Napříč běžeckou populací existuje široké spektrum variabilit jednotlivých 

kinematický a kinetických ukazatelů, nicméně obecná sekvence pohybu  

a aplikace sil je shodná. Z toho vyplývá, že při rozkladu běhu na jednotlivé fáze, 

je možné hledat určitou shodu v rámci rozptylu hodnot. Může se jednat například 

o měření aktivace svalových skupin pomocí elektromyografie, měření pohybu 

v jednotlivých kloubech kinematickou 2  D  nebo  3  D  analýzou nebo o měření 

reakčních sil při došlapu běžce na podložku. (Ferber et al., 2014) 

  Analýza běhu 

Probíhá na běžeckém pásu za pomoci kamery s vysokým počtem snímků 

za sekundu. Rychlost běhu je nastavena dle rychlosti vyvolávající 

symptomatickou odpověď, kterou běžec zažívá během běhu. Pokud se jedná  

o vyšetření asymptomatického běžce, je nastavena  rychlost dlouhého běhu. 

Pohledy kamery by měly  směřovat z anteroposteriorního  a laterolaterálního 

pohledu, při potřebě s přiblížením na sledovanou oblast (například hlezenní kloub, 

noha apod.). Poloha kamery by měla být zaznamenána pro možnost 

opakovatelnosti  analýzy. Pro lepší orientaci je možné umístění značek  

na sledovaných anatomických strukturách. Před analýzou by mělo  proběhnout 

zahřátí  („warm up“)  a analýza  by měla proběhnout dle předem daného plánu. 

Analýza vyhodnocuje nastavení jednotlivých segmentů během krokových fází  

a dobu jejich trvání. Za využití kamery a běžeckého pásu se tedy jedná  

o kinematickou analýzu, pro analýzu dynamiky je zapotřebí  pás  

nebo pedobarografická podložka měřící reakční síly nohy během běhu.  (Souza, 

2018) 

2.8.2.  Kinematické a dynamické odchylky spojené s patologií 

U  symptomatických běžců se může vyskytovat kontralaterální snížení 

pánve během stojné fáze, zvýšený anteriorní náklon trupu a zvýšení dorziflexe 

hlezna při počátku stojné fáze. (Meardon et al., 2012) 
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Kontralaterální pokles pánve 

Kontralaterální pokles pánve je považován jako globální kinematický 

rizikový faktor pro obecné postižení měkkých tkání u běžců. Zvýšení této hodnoty 

má za následek zvýšení napětí a kompresi iliotibiálního traktu zejména v oblasti 

laterálního epikondylu  femuru.  Zvýšené napětí iliotibiální traktu vyúsťuje 

v laterální dislokace pately, zvýšení mechanického patelofemorálního stresu. Tyto 

změny se projeví na periferii mediální deviací reakčních sil při kontaktu 

s podložkou. Tyto dynamické změny mohou ovlivnit rozložení sil na dolní 

končetinu, zvýšit mediální zátěž tibie v oblasti kolene a mohou potencovat vznik 

tendinopatie  AŠ  nebo  tibiálního stresového syndromu.  (GijonNogueron  et  al., 

2015) 

  Extendované koleno se zvýšenou dorzální flexí kotníku 

Extendované koleno a vyšší dorzální flexe má za následek vyšší čas 

kontaktu nohy s podložkou, nižší schopnost absorpce sil kolenními strukturami, 

vyšší vzdálenost mezi nohou a hmotným středem („centre of mass“) během 

počátku stojné fáze a vyšší celkovou decelerační sílu. (Bramah et al., 2018) 

  Excesivní pronace a supinace nohy  

Excesivní pronace je studiemi spojována s tendinopatií AŠ a tibiálním 

stresovým syndromem. Na skupině triatlonistů byl sledován čtyřnásobný nárůst 

pro zranění z přetížení u jedinců se supinačním postavení nohy dle indexu postury 

nohy. (Bramah et al., 2018)  
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2.9.  Rizikové faktory pro vznik tendinopatie AŠ u běžců 

2.9.1.  Mechanická zátěž  

Literaturou je hypotetizována pomyslná mez hranice pro fyziologickou 

zátěž v mezích  regeneračních  kapacit  mikroruptur  tkáně šlachy. Při překročení 

hranice šlacha nedostatečně obnovuje poškozenou tkáň a nastává proces snižování 

kvalit šlachy s výslednou  poruchou  její funkce. Mezi nejčastější chyby 

v dávkování zátěže patří neadekvátní navýšení zátěže, neadekvátní intenzita 

zátěže, neadekvátní doba zátěže. Principy, které jsou často při neadekvátní zátěži 

porušeny jsou základem pro periodizaci zátěže a jsou založeny na  fyziologii 

zátěže. (Ker, 2002) 

2.9.2.  Kinematické a kinetické parametry 

Jedná se o odchylky od normálu ve smyslu pohybu jednotlivých segmentů 

a rozložení sil působících na končetinu  mimo fyziologické rozmezí. Kloubní 

nestabilita nebo abnormální postura vyúsťující v abnormální kinematiku kloubu, 

která  může potencovat neadekvátní rozložení zátěže na šlachu. V kontextu  

s  mechanickým  přetížením  může docházet k lokálnímu přetížení porce šlachy 

zvýšením součtu sil působících na přetěžovanou část šlachy. (Wang et al., 2006) 

2.9.3.  Kompresní síly  

Kompresní námaha šlachy je dalším mechanických stresorem, který může 

vyúsťovat v tvorbu tendinopatie. Šlacha, která přirozeně odolává společně 

s tahovými silami  také silám  kompresivním,  se liší strukturou oproti šlaše 

odolávající sílám převážně tahovým. Absence těchto adaptací v místě namáhaném 

kompresivními silami může vést k poruše. (Forslund et al., 2002) 

2.9.4.  Cévní zásobení 

Studie  zabývající se cévním zásobením předpokládají problém 

v dostatečném cévním zásobením a zajištěním stálé teploty tkáně. Matematické 

modely založené na biomechanických poznatcích vyhodnocují přehřátí tkáně 

šlachy během sportovní činnosti. Přehřátí pak může mít za následek poškození 

tkáně šlachy.  Studie dále uvádějí spojitost mezi tvorbou nových  cév ve šlaše  

při rozvoji tendinopatie. (Khan et al., 1999) 
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2.9.5.  Elasticita tkáně 

Mez pevnosti tkáně šlachy určuje elastické prodloužení, které je plně 

vratné bez trvalých deformací. Za předpokladu reakce tkáně na zátěž a její 

dlouhodobé adaptace je mez pevnosti úzce spojena s historií zátěže a náhlá změna 

intenzity může vést k deformaci za mez pevnosti, kde již dochází 

k mikrorupturám tkáně. Elasticita může být snížená nebo nadměrná, se zvýšením 

elasticity se snižuje pevnost, naopak se snížením elasticity se pevnost zvyšuje. 

Rovnováha v oblasti svalové kontroly při deformaci šlachy v tahu společně 

s mechanickými vlastnostmi vlastní tkáně jsou klíčovými k uskutečnění pohybu. 

Zmíněná nepřipravenost tkáně šlachy na danou deformaci vede  k poškození 

šlachy. (Kaufman et al., 1999) 

2.9.6.  Hormonální a metabolické děje 

Předpoklad systémového onemocnění typu DM  2. typu prokazatelně 

zvyšuje riziko patologie tkáně šlachy v důsledku hyperglykémie. Stejně tak  

je tomu u hyperlipidémie.  Studie dále předpokládají tvorbu volných radikálů 

během vyšší zátěže šlachy společně s hypoxií tkáně, která může způsobovat další 

poškození tkáně. V tkáni šlachy se po cvičení potvrdila vyšší hladina laktátu  

a glutamátu. (Alfredson et al., 1999) 

2.9.7.  Neurologické poruchy 

Šlacha je nervově méně zásobena oproti kosternímu svalu podobně jako 

cévně. Studie předpokládají možnou spojitost mezi nervovým útlakem, 

nedostatkem mediátoru substance P a rozvojem tendinopatie u takto neurologicky 

postižených jedinců. (Ackermann et al., 2005) 

2.9.8.  Užívání farmak 

Užívání lokálních kortikosteroidů je u Achillovy šlachy kontraindikováno 

z důvodu negativního vlivu na reparační mechanismy šlachy a zvýšené šanci 

ruptury tkáně  po aplikaci léčiva. Negativní vliv mohou mít také protizánětlivá 

léčiva užívaná perorálně v době bolestí šlachy pro snížení negativních vjemů. 

Kortikosteroidy prokazatelně narušují syntézu kolagenu pro obnovování struktury 

tkáně, ale také narušují tvorbu amorfní hmoty matrixu šlachy. (Aydingöz et al., 

2002) 
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2.9.9.  Genetická výbava 

Přítomnost  genu  COL5A1  a  tenscinC  je  asociovány se vznikem 

tendinopatie. Přítomnost genu HLA B27 byla také asociována s přítomností 

tendinopatie. (Mokone et al., 2005) 

2.9.10. Pohlaví 

Studie předpokládají vyšší riziko rozvoje tendinopatie u mužů. Nicméně 

epidemiologická data jsou v této oblasti značně omezená a jasná rizikovost 

spojená s pohlavím není jasná. (Józsa et al., 1990) 

2.9.11. Jiné 

Dále se jedná o změny v tréninkovém procesu, změny obuvi, kluzký nebo 

měkký povrch, předešlá zranění, věk, váha,  svalové oslabení,  revmatoidní 

onemocnění, malnutrice. Vyšší riziko pro rozvoj tendinopatie vykazuje střední 

porce Achillovy šlachy. Obecně platí čím delší šlacha tím vyšší pravděpodobnost 

zranění. (Kvist, 1994) 
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2.10.  Léčba tendinopatie AŠ 

2.10.1. Neinvazivní léčba 

Konzervativní přístup bez přímé aplikace léčiva v oblasti poruchy nebo 

operativní řešení poruchy je doporučován jako první v pořadí. (Józsa et al., 1990) 

  Tréninková zátěž 

Analýza a úprava tréninkové zátěže z pohledu  dávkování objemu  

a intenzity. Náhlé změny v objemu nebo zátěži v čase můžou potencovat vznik 

tendinopatie. Předcházením těmto náhlým změnám v zátěži pomocí důsledného 

plánování lze snížit riziko vzniku tendinopatie. Tato teorie se odvíjí  od 

nedostatečné adaptace  tkáně na mechanický stimul, kterému je tkáň v rámci 

tréninkového cyklu vystavována. Obecně se jedná o zachování homeostázi mezi 

katabolickou a anabolickou aktivitou tkáně, která je manipulována intenzitou  

a objemem mechanické zátěže. (Jarvinen et al., 1985) 

Zátěž v tahu (excentrická zátěž) 

Mechanická zátěž šlachy v tahu má pozitivní vliv na stimulaci aktivity 

fibroblastů a urychlenému hojení poškozené tkáně. Při rehabilitaci chronicky 

poškozené tkáně je vhodné tahové zatížení tkáně s vyloučením kompresivních sil 

v oblasti Achillovy šlachy. Tento postup je docílen v nejvyšší míře excentrickou 

kontrakcí, která vyvolává nejvyšší mechanickou námahu tkáně v tahu,  

co  se kontrakce kosterního svalu týče. Vhodné je u postižení v oblasti úponu 

šlachy na kost vynechat zátěž do maximálně dorzální flexe v kotníku z důvodu 

zvýšení kompresivních sil kladených na šlachu v oblasti  inserce  do  calcanea. 

(Alfredson et al., 1998) 

Protažení šlachy 

Z pohledu mechanické stimulace v protažení je významná námaha dané 

části AŠ. Pokud se pro demonstraci zaměříme na úhel dorzální flexe v kotníku 

platí, že při maximální dorzální flexi není často tendinopatií postižená přední část 

distální porce šlachy mechanicky výrazně namáhána. Tato skutečnost zdůrazňuje 

potřebu lokace problému i v kontextu jedné šlachy a volby cílené léčby. (Maffulli 

et al., 2003)  
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(Obr.č.4 – výpon/zátěž AŠ v tahu; Kolpakov, nedatováno) 

Korekce biomechanických odchylek 

Biomechanické odchylky mají vliv na rozložení síly procházející šlachou. 

Mohou tedy vést k odhalení rizika postižení mediální nebo laterální části 

Achillovy šlachy  dle  zvýšené inverze nebo everze nohy během dynamického 

úkonu (například běhu). Nicméně samy o sobě tendinopatii nezpůsobují. Změny 

biomechaniky  nejsou  omezeny  na oblast nohy, ale jedná se o vztah 

biomechanického řetězce v kontextu nohy během běhu. (Vannatta et al., 2020) 

Předpoklady pro přetížení mediální strany Achillovy šlachy jsou zvýšený 

čas a rozsah inverze  nohy, snížení indexu klenby  nohy, varozita přednoží, 

valgozita zadní nohy, snížená síla m.tibialis posterior, zvýšený rozsah pohybu do 

extenze  I.  prstu  v metatarsophalangeálním kloubu, zvýšená addukce kyčelního 

kloubu během pohybu se zvýšenou vnitřní rotací tibie a kolenního kloubu. 

(Becker et al., 2017) 

Předpoklady pro přetížení zevní strany Achillvoy šlachy jsou snížený čas 

a rozsah inverze nohy, varozita zadní nohy, valgozita přední nohy, zvýšení indexu 

klenby nohy, snížení rozsahu dorzální flexe, snížení rozsahu do extenze I. prstu 

v metatarsophalangálním kloubu, snížená addukce kyčelního kloubu se sníženou 

vnitřní rotací tibie a kolenního kloubu. (Souza, 2018) 
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Příklady výše zmíněných biomechanických odchylek spočívají v odhalení 

manipulovatelnosti z pohledu rozdílu mezi strukturálními a funkčními změnami. 

V případě funkčních poruch je vhodná korekce biomechanických odchylek 

zejména vzhledem k pohybovému stereotypu pacienta. U strukturálních poruch je 

nutné zvážení manipulovatelnosti pacientova stavu a doporučení možných řešení 

snižující dosavadní obtíže pacienta i při neodstranění zjištěných odchylek. (Ferber 

et al., 2014) 

Laser 

Kombinace aplikace excentrické zátěže v kombinaci  s aplikací 

vysokovýkonného laseru  (4478)  vykazovala  lepší výsledky v oblasti  VAS  

a VISAA dotazníku oproti samotnému excentrickému protokolu (4560). (Mårdh 

et al., 2016)  

Rázová vlna 

Kombinace aplikace excentrické zátěže a rázové vlny (5380) vykazovala 

po čtyřech měsících lepší výsledky v oblasti VISAA dotazníku oproti samotnému 

excentrickému protokolu (5363). (Jd et al., 2008) 

2.10.2. Invazivní léčba 

Invazivní řešení aplikací léčiva lokálně nebo operativním přístupem  

je doporučováno při přetrvávání symptomů během konzervativní léčby trvající  

od 3 do 6 měsíců. (Lehto et al., 1994) 

Použití kortikosteroidů je specificky v oblasti Achillovy šlachy kontroverzní 

volbou. Použití těchto látek k potlačení zánětu a bolesti tkáně může dle některých 

studí vést k narušení regenerace poškozené tkáně. Společně s narušením 

regeneračních mechanismů se zvyšuje riziko pro rupturu takto léčené AŠ. (Nuttall 

et al., 2014) 

Velmi slibné výsledky má léčba krevní plazmou bohatou na růstový faktor  

a krevní destičky. Účastníci pilotních studií zaznamenali 60% zlepšení VAS skóre 

v průběhu následujících osmi týdnů od lokálního injekčního zavedení plazmy. 

(Maffulli et al., 2007) 
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Operativní řešení 

Během operativního přístupu je přerušena krurální fascie, paratenon  

a následně jsou odstraňovány adheze, které bývají často v oblasti přechodu 

paratenonu a šlachy. (Nelen et al., 1989) 

Pokud je ultrazvukem nebo MRI nalezena parciální léze šlachy,  

je doporučeno odstranit nekrotizovanou a granulózní tkáň. (Alfredson et al, 2000) 

V případech burzitidy  nebo svalové anomálie m.soleus je doporučena 

excise svalu či burzy. (Nelen et al., 1989) 

V případech potřeby substituce odebrané tkáně je brán štěp ze šlachy 

m.gastrocnemius nebo m.plantaris. (Schepsis et al., 1987) 

Pooperativní péče 

Po operaci je doporučována imobilizace kotníku ortézou umožňující chůzi 

po 2 až 8 týdnech. Ihned je možné začít se cvičením bez zátěže vleže počínaje 

izometrickou  kontrakcí.  Postupně dle stavu je doporučováno protahování  

a postupné posilování dolní končetiny pro návrat k předešlé intenzitě 

vykonávaných aktivit. Těmto skutečnostem musí být upraven i následný 

tréninkový proces pro předejití nové léze v místě operace. Návrat do tréninkového 

procesu se očekává mezi 4. až 6. měsícem po operaci a plná funkce je dosažena 

mezi 6. až 12. měsícem po operaci. (Maffulli et al., 2007) 
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3  Cíle a výzkumné otázky 

3.1. Cíle 

Práce si klade za cíl pomocí rešerše analyzovat: 

•  Rizikové faktory pro vznik tendinopatie Achillovy šlachy u běžců (1.)  

•  Relevantní klinické a přístrojové metody pro diagnostiku tendinopatie Achillovy 

šlachy u běžců (2.)  

•  Posoudit účinnost terapeutických přístupů pro tendinopatii Achillovy šlachy u běžců 

(3.) 

3.2. Výzkumné otázky 

1. Který z rizikový faktorů pro tvorbu tendinopatie Achillovy šlachy u běžců je dle studií 

nejvýznamnější? 

2.  Jaké nástroje jsou relevantní u diagnostiky a monitorace progrese tendinopatie 

Achillovy šlachy u běžců? 

3.  Jaké jsou neúčinnější postupy užívané v terapii tendinopatie Achillovy šlachy u běžců? 
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4  Metodologie 

4.1. Postup práce 

1.  Zpracování literárních zdrojů týkající se problematiky tendinopatií AŠ 

2.  Stanovení metodologie práce, cílů a výzkumných otázek 

3.  Definování kritérií pro zařazení studií 

4.  Stanovení klíčových slov pro vyhledávání studií 

5.  Vyhledávání studií dle stanovených klíčových slov v odborných internetových 

databázích 

6.  Selekce studí dle kritérií 

7.  Vzájemné porovnání a analýza studií 

8.  Vyhodnocení výsledků 

9.  Zodpovězení výzkumných otázek 

4.1.1.  Výběr studií  

Databáze Scopus, PubMed a Web of Science sloužily  k literární rešerši. 

Kombinace klíčových slov zajišťovala vyhledání relevantních článků odpovídajících 

problematice tendinopatie AŠ. Pro výběr studií sloužila kritéria pro zařazení a vyřazení 

studií.   

4.1.2.  Kritéria pro zařazení studie  

Vyhledávání bylo omezeno na články v anglickém jazyce. 

Typ studie 

Klinické randomizované kontrolované studie, případové kontrolované studie, 

prospektivní (kohortové) studie, retrospektivní (případy a kontroly) studie, observační 

studie. (Browson et al., 2012) 

Účastníci 

Osoby ve věku 18 a více let. „In vivo“ studie. Jedinci provozující běh jako pravidelnou 

pohybovou činnost (minimálně 2x do týdne). 
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Diagnóza  

„Tendinopathy“, „tendinosis“ Achillovy šlachy.  

Diagnostika 

Alespoň jedna zobrazovací metoda pro diagnostiku tendinopatie (MRI nebo diagnostická 

sonografie). 

Datum publikování 

2000 až 2021. 

Klíčová slova 

1.  Tendinopathy OR tendinosis OR tendinitis AND Achilles tendon AND running 

OR jogging AND risk factors OR cause.  

2.  Tendinopathy OR tendinosis OR tendinitis AND Achilles tendon AND running 

OR jogging AND diagnostics OR assessment.  

3.  Tendinopathy OR tendinosis OR tendinitis AND Achilles tendon AND running 

OR jogging AND treatment OR therapy.  

 

4.1.3.  Kritéria pro vyřazení studie 

  Studie byly vyřazeny pro následující obsah: 

1.  Studie obsahující pacienty s akutním zánětlivým stavem.  

2.  Studie obsahující pacienty s rupturou Achillovy šlachy. 

3.  Studie obsahující pacienty s revmatoidním onemocněním. 

4.  Studie obsahující pacienty diagnostikované pouze klinicky nebo dotazníkem. 

5.  Studie zkoumající neživé modely („in vitro“) nebo využívající zvířecí subjekty. 

6.  Studie obsahující participanty trpící systémovým onemocněním. 
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4.1.4.  Metoda analýzy studií 

Pomocí klíčových slov budou napříč databázemi vyhledány relevantní články, 

které budou tříděny dle kritérií pro zařazení a vyřazení.  

Z vyhledaných článků budou vybrány články podle: 

•  Názvu článku 

•  Dostupnosti 

•  Abstraktu 

•  Celého textu 

1.  Bude  posouzen  nejvýznamnější rizikový faktor pro vznik tendinopatie 

Achillovy šlachy. 

2.  Bude  posouzen nejrelevantnější postup od klinického testu po diagnostiku 

sonografem u tendinopatie Achillovy šlachy.  

3.  Bude posouzena účinnost jednotlivých terapeutických přístupů pro vznik 

tendinopatie Achillovy šlachy.  
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5  Výsledky 

Na základě řešených otázek a stanovených kritérií byl zhotoven rešeršní přehled. 

V databázích Web of Science, Pubmed a Scopus bylo na základě klíčových slov 

vyhledáno 1084 studií. 

  Na základě shody bylo vyřazeno – 402 studií. 

  Na základě názvu článku bylo vybráno – 51 studií. 

Na základě dostupnosti bylo vybráno – 50 studií. 

  Na základě abstraktu bylo vybráno – 46 studií. 

  Na základě celého textu bylo vybráno – 29 studií. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Schéma č.1 – výběr studií pro rešerši)  
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5.1. Seznam studií pro rizikové faktory – 11 studií 

Legenda:  

A)  Cíl/e 

B)  Účastníci studie – počet, věk, pohlaví, BMI, objem zátěže 

C)  Nástroje, měření, vyhodnocení 

D)  Výsledky 

E)  Diskuze 

F)  Závěr 

 

1.  „Acute and Overuse Injuries Correlated to Hours of Training in Master 

Running Athletes“  

Autor, rok: Knobloch et al., 2008  

A)  Posouzení poměru mezi běžeckým objemem a tvorbou tendinopatie Achillovy 

šlachy. 

B)  291 účastníků (41 žen a 248 mužů, běžci). Průměrný věk 42 let (+9 let), BMI 23,3 

(+ 2). Počet soutěží v sezóně 8,6 (+7). Tréninkové kilometry 2630 km ročně (+

1192 km).  

C)  Dotazník k informacím o nastalých zraněních. Vyhodnocení počtu zranění na 1000 

km statistickou metodou.  

D)  Běžecká zranění byla vykalkulována na 0,08/1000km zátěže. Zranění chronická 

byla častější (0,07) oproti akutním (0,01). Achillova šlacha byla nejčastěji 

zasaženou oblastí pro chronická zranění (0,02) společně se svalovými zraněními 

(0,02). Akutní zranění byla nejčastější v oblasti kotníku (0,05). Měkký povrch byl 

rizikovým pro rozvoj tendinopatie. Běžecké disciplíny 1500 až 3000 m zvyšují 

riziko tendinopatie Achillovy šlachy. S vyšší vzdáleností klesá riziko.  

E)  Tendinopatie Achillovy šlachy byla nejčastějším zraněním u profesionálních 

běžců. Nejvyšší riziko pro vznik tendinopatie Achillovy šlachy vykazují střední 

tratě a měkký povrch.  

F)  Běžecké disciplíny od 1500 po 3000 m měly signifikantní nárůst rizika rozvoje 

tendinopatie Achillovy šlachy. Běžci s tendinopaií Achillovy šlachy běhali 

historicky delší časový úsek a pokryli signifikantně větší vzdálenost (km) oproti 

jedincům bez poruchy. 
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2.  „Biomechanical Factors Associated With Achilles Tendinopathy and Media Tibial 

Stress Syndrome in Runners“  

Autor, rok: Becker et al., 2017 

A)  Prozkoumání důležitosti času everze zadní nohy u rozvoje tendinopatie Achillovy 

šlachy.  

B)  26 účastníků (18 mužů a 8 žen), 2 skupiny (tendinopatie Achillovy šlachy/kontrolní), 

ve věku 37,6 (med).   Běžecký objem 51,7 míle (med), došlap na přední nohu  

6 účastníků, na zadní nohu 7 účastníků. 

C)  Účastníci  prošli vyšetřením hodnotících 11 parametrů v oblasti vzájemné pozice 

segmentů dolní končetiny,  mobility a flexibility. Dále byla vyšetřeno postavení  

39 markerů zvolených pro kinematickou analýzu ve statické pozici. Poté byla 

provedena kinematická analýza běhu. Vyšetřena byla kinetika běhu pomocí 

pedobarografické plošiny. Analyzováno bylo procentuální zastoupení periody pronace 

stojné fáze, everze nohy při elevace paty během stojné fáze, čas do elevace paty, rozsah 

everze, čas do maximální everze, rychlost everze nohy. 

D)  Symptomatická skupina  (S)  vykazovala vyšší varózní tibiální úhel ve stoji  oproti 

kontrole (K) (A: S 8.67°, K 6.76°), nižší rozsah do dorzální flexe u symptomatické 

skupiny (B: S 6.14°, K 11.19°). Symptomatická skupina prokazovala delší čas 

v pronaci nohy (C: S 86,02 %, K 59.12 %). Symptomatická skupina vykazovala větší 

úhel pronace při elevaci paty ve stojné fázi chůze (D: S 6.47°, K 1.07°). Kinetická 

měření se výrazně nelišila. 

E)  Aplikovaná síla do podložky se napříč skupinami nelišila. Rozdílné bylo nastavení 

nohy, během zvednutí paty se projevila vyšší everze u symptomatické skupiny, autoři 

předpokládají na  těchto základech snížení rigidity nohy při druhé stojné fázi. Doba 

pronace by měl být brán jako důležitější faktor v porovnání s maximálním rozsahem 

pronace.  

F)  Symptomatickou a asymptomatickou skupinu nejlépe rozděloval čas a načasování 

everze nohy při běhu. 
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3.  „Comparison in lower leg neuromuscular activity between runners with unilateral 

midportion Achilles tendinopathy and healthy individuals“  

Autor, rok: Baur et al., 2011 

A)  Sledování změny neuromuskulární kontroly u jedinců s tedninopatií. 

B)  60 účastníků (40 mužů, 20 žen), průměrný věk 39 let, 2 skupiny 30 běžců s unilaterální 

tendinopatií Achillovy šlachy a 30 běžců kontrolní skupiny. Průměrný běžecký objem 

43,5 km. Vyšetření ultrazvukem pro ověření diagnózy.  

C)  Měření povrchovým EMG lokalizováno na tibilais anterior, peroneální svaly, mediální 

a laterální gastrocnemius. Měření během běhu v neutrální obuvi rychlostí 3.33 m.s1. 

Rychlost byla zvolena za typickou dle tréninkové průměrné rychlosti participantů. 

Stojná fáze cyklu byla rozlišována za pomoci pedobarografické platformy. 

D)  Porovnání symptomatické části vůči kontrole prokázalo sníženou aktivitu 

peroneálních svalů během stojné fáze  bez rozdílu v preaktivaci.  Stejné výsledky 

vykazovala aktivace m. gastrocnemius  s rozdílem ve snížení aktivace během stojné 

fáze. V porovnání symptomatické a asymptomatické končetiny byl prokázán rozdíl 

pouze u svalů peroneálních ve snížení aktivity během stojné fáze. 

E)  Vztah těchto nálezů k příčině vzniku tendinopatií je nejasný z důvodů sledování již 

symptomatických jedinců. Autoři  hypotetizují vyšší moment síly do everze nohy  

u jediců s tendinopatií z důvodu snížení  svalové aktivace vlivem  centrální inhibice 

působením nocicepce. 

F)  Snížená aktivace plantárních flexorů kotníků vede ke snížení stability kotníku  

a generace síly přenášených do podložky.  

 

4.  „Could intratendinous hyperthermia during running explain chronic injury of the 

human Achilles tendon?“  

Autor, rok: Farris et al., 2011 

A)  Sestavení  matematického  modelu  odhadující teplotu Achillovy šlachy během běhu  

na základě naměřených dat „in vivo“.  

B)  12  účastníků  (muži),  věk  27  let  (med),  výška  1,79  m  (med),  váha  78,6  kg  (med),  

bez zranění, aktivní jedinci s pravidelnou zátěží. 
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C)  Kinematická, kinetická a sonografické měření. 3 sety 6 submaximálních výskoků  

na pedobarografické podložce. Výskoky prováděné na PDK s odebráním kinematické 

analýzy. Sonograficky byla vypočítána maximální deformace Achillovy šlachy během 

stoje. Byl analyzován běh při 12 km/h po dobu 30 min.  

D)  Průměrná pevnost Achillovy šlachy byla 176 N mm1 (+41). Průměrná maximální síla 

během skoků byla 4056 N (+553) a průměrná hystereze 17  %  (+12). Maximální 

deformace šlachy byla průměrně 3,5 %. Potencionální teplota tkáně byla vypočítána 

na základě dat s výslednou hodnotou 41,4 °C. Návrat energie při návratu šlachy 

z deformace byl 53 %.  

E)  Potencionální teplota tkáně může být vyšší z důvodu podhodnocení deformace šlachy, 

která byla měřena ve stoje nikoli při běhu. Teplota 42.5 °C byla dostačující k buněčné 

smrti fibroblastu „in vitro“. Jedinci s nižší pevností šlachy mají vyšší deformaci a také 

vyšší hysterezi, to může některé jedince vystavit potencionálnímu riziku vyššímu 

zahřátí tkáně a vyšší buněčné smrti.   

F)  Do budoucna je potřebná studie s cílem  potvrdit či vyvrátit hypotézu, která stojí  

na základech této studie založené na matematickém  modelu,  hysterezi,  pevnosti  

a deformaci šlachy. 

 

5.  „Forefoot Strikers Exhibit Lower RunningInduced Knee Loading  than Rearfoot 

Strikers“  

Autor, rok: Kulmala et al, 2013 

A)  Odhalení rozdílů v dynamice dolní končetiny vzhledem k typu došlapu. 

B)  286  účastníků  provozujících sport, 227 žen a 66 mužů, 2 skupiny (přední došlap  

a zadní došlap), průměrný věk 18,05 let,  

C)  Měření 3  D  kinematickou  analýzou, odebrání úhlu nohy (horizontální vůči 

sagitálnímu). Pro skupinu s došlapem v přední části nohy bylo zvoleno 19 participantů 

ženského pohlaví s úhlem při došlapu <8°. Dotazníkem prokazovali participanti 

nepřítomnost předešlého zranění. Testována byla síla abduktorů kyčelního kloubu  

za  pomoci  dynamometru  izometrickou  kontrakcí. Pokles os naviculare byl použit  

pro vyšetření struktury nohy během relaxovaného a aktivního stoje. Odebrán  

byl tibiofemorální úhel.  
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Provedena byla analýza běhu obsahující antropometrická měření výšky, váhy, délky 

DKK,  ROM  kolene,  ROM  hlezna  a  34  markerů pro kinematickou analýzu. 

Kinematická analýza byla zajišťována kamerou, dynamická analýza byla zajišťována 

pedobarografickou platformou. 

D)  Skupina  s došlapem v oblasti  přední nohy vykazovala nižší maximální addukci 

v kyčelním kloubu a nižší abdukční moment síly. Skupina s došlapem v oblasti zadní 

nohy prokazovala výrazně vyšší úhel flexe kolene během stojné fáze. Nižší 

patelofemorání kontaktní síly, nižší patelofemorální stres,  nižší maximální 

extenzorový moment síly pro kolenní kloub vykazovali běžci s došlapem v přední části 

nohy.  Vyšší plantární moment síly pro hlezenní kloub a vyšší sílu přenášenou 

Achillovou šlachou vykazovali participanti s došlapem v oblasti přední  části  nohy.  

Kratší doba kontaktu, nižší vertikální  reakční síla, nižší zátěžové skoré  

mezi 2080 % stojné fáze pro běžce s kontaktem v oblasti přední nohy.  

E)  Studie odhalila rozdíly mezi kinematikou a dynamikou běhu lišící se došlapem.  

Dle hypotézy byl nižší extenzorový moment pro kolenní kloub u běžců s došlapem 

v přední části nohy. Hypotéza týkající se předpovědi stejné míry abdukce v kyčelním 

kloubu byla vyvrácena s vyšší addukcí u došlapu v oblasti zadní nohy.  

F)  Studie poskytuje náhled do rozdílné zátěže a pohybu u došlapu nohy přední nebo zadní 

částí. Tyto ukazatele mohou sloužit k manipulaci zátěže u jedinců se symptomatickým 

běžeckým cyklem. 

 

6.  „Hip muscle strength is decreased in middleaged recreational male athletes with 

midportion Achilles tendinopathy: A crosssectional study“  

Autor, rok: Habets at al., 2017 

A)  Prověření rozdílu síly svalů kyčelního kloubu u tendinopatie Achillovy šlachy. 

B)  24 účastníků, 2 skupiny (rekreační běžci s chronickou tendinopatií střední porce 

Achillovy šlachy a kontrolní skupina), věk 50,5 let v průměru, BMI v průměru 23,2.  
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C)  Vyšetření fyzioterapeutem pro  stanovení diagnózy, bylo využito palpační vyšetření  

a subjektivní hodnocení bolesti při aktivitě za poslední 3 měsíce. Měřen byl rozsah 

dorzální flexe kotníku a extenze MTP1. Rozsah pohybu kyčle byl vyšetřen vzhledem 

k odrazu, jednalo se o extenzi a vnitřní rotaci. Měřena byla izometrická síla extenze, 

vnitřní rotace a abdukce kyčelního kloubu. Dále byl proveden funkční test dřepu  

na jedné nože pro testování kyčelních svalů na boxu vysokém 20 cm, do 60° flexe 

kolene. 

D)  Skupina  s tendinopatií vykazovala signifikantně nižší izometrickou sílu abduktorů, 

zevních rotátorů a extenzorů kyčelního kloubu. Nejvyšší rozdíl byl oproti kontrolní 

skupině v síle zevní rotace (34,2 %), rozdíly pro abdukci (28,9 %) a extenzi (28,3 %) 

byly méně výrazné. Rozdíly v síle dolní  končetiny bez tendinopatie v porovnání 

s kontrolou vykazovaly také značné oslabení (zevní rotace 41,8 %, abdukce 30,5 %  

a extenze 26,7 %).  

E)  Studie  potvrzuje  sníženou sílu zevních rotátorů, abduktorů a extenzorů kyčelního 

kloubu  u  populace  s tendinopatií Achillovy šlachy. Tento poznatek potvrzuje 

ovlivnění řetězce dolní končetiny při postižení Achillovy šlachy. Deficit síly může mít 

za následek zvýšenou vnitřní rotaci, addukci a flexi kyčle při stojné fáze běhu. 

F)  Studie odhalila signifikantní oslabení svalů kyčelního kloubu u skupiny s tendinopatií 

na obou dolních končetinách.  

 

7.  „Interaction of foot and hip factors identifies Achilles tendinopathy 

occurrence in recreational runners“  

Autor, rok: Ferreira et al., 2020 

A)  Analýza interakce komplexu nohy a kyčelního kloubu v návaznosti  na  tendinopatii 

Achillovy šlachy.  

B)  51 účastníků, věk 35,94 v průměru, BMI průměrně 25,19. Dvě skupiny tendinopatická 

(25) / kontrolní (26), běžecká zátěž minimálně 15 km/týdně.  

C)  Dotazník, měření na symptomatické a dominantní noze u kontrolní skupiny. Výpad  

se zátěží, úhel pronace ve stoje („shankforefoot alignment – SFA“), PROM vnitřní 

rotace kyčelního kl., síla plantárních flexorů, síla zevních rotátorů kyčle, PROM 

dorzální flexe hlezenního kloubu. 
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D)  Vnitřní rotace  kyčle nad 29,33°,  síla plantárních flexorů pod 0,761 Nm/kg, SFA  

nad 5,53° a síla zevních rotátorů kyčle pod 0,67 Nm/kg byly zjištěny jako rizikové  

pro vznik tendinopatie. 

E)  Výsledky potvrzují vzájemné ovlivnění komplexu nohy a kyčelního kloubu. Zvýšení 

rozsahu vnitřní rotace  je  spojena  se sníženou pevností.  Vyšší vnitřní rotace může 

způsobit abnormální moment hybnosti pro m. grastrocnemius. Důležitá by byla 

prospektivní studie odhalující přímou korelaci mezi příčinou a následkem.  

Studie odhaluje korelaci funkce komplexu nohy a kyčelního kloubu. 

 

8.  „Intrinsic gaitrelated risk factors for Achilles tendinopathy in novice runners: A 

prospective study“  

Autor, rok: Van Ginckel et al., 2009 

A)  Identifikace dynamických ukazatelů rizikových faktorů cyklu běhu (chůze). 

B)  129 účastníků (19 mužů a 110 žen) začínajících s běháním, věk 39 let (med), výška 

168,6 cm (med), váha 70,4 kg (med), BMI 24,8 (med). Totožný tréninkový program, 

trenér, klub a povrch.  

C)  Odebrán dotazník k aktivitě  participantů (Mahieu). Pedobarografické měření bez 

obuvi vlastní zvolenou rychlostí běhu. Registrace zranění během studie. Trénink pro 

vzdálenost 5 km za 30 min po dobu 10 týdnů. 

D)  Během tréninku registrováno 69 zranění dolních končetin a dolní části zad spojené 

s běžeckou zátěží. 10 participantů diagnostikováno  s tendinopatií. Signifikantní byl 

posun kontaktu přednoží s podložkou laterálně během prvního kontaktu nohy 

s podložkou a snížení přenosu centra reakčních sil nohy ventrálně.   

E)  Zranění Achillovy šlachy bylo třetím nejčastějším po zranění kolene a holeně. Absence 

adekvátního přesunu reakčních sil ventrálně při terminální části stojné fáze může 

vyústit ve zvýšení tahových sil  působících na Achillovu šlachu. Laterální nebo 

mediální odchylky odpovídají zatížení laterální a mediální porce Achillovy šlachy.  

F)  Další prospektivní studie v oblasti měření dynamických ukazatelů běhu jsou potřeba 

k potvrzení odhalených korelací s rozvojem tendinopatie Achillovy šlachy. 
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9.  „Plantarflexor strength and endurance deficits associated with midportion Achilles 

tendinopathy: The role of soleus“  

Autor, rok: O’Neill et al., 2019 

A)  Zjištění dopadu tendinopatie Achillovy šlachy na sílu a vytrvalost plantárních flexorů. 

B)  77 účastníků, (34 mužů a 35 žen), 2 skupiny – 39 unilaterální tendinopatie/38 kontrola 

(běžci), věk 45,5 průměrně, BMI průměrně 23,5. Diagnostika tendinopatie na základě 

bolesti, poruchy funkce, reprodukce bolesti palpací, pozitivní London hospital test 

nebo bolestivý obloukový příznak. Sonografickým vyšetřením.  

C)  Měřen byl moment síly plantárních flexorů při plné extenzi kolene a 80° flexi kolene 

za  pomoci  izokinetického dynamometru. Rozsah pohybu kotníku byl 20° dorzální 

flexe a 30° plantární flexe. Vytrvalost byla testována za pomoci 20 opakování. 

D)  Jediné měření síly dosahující meze signifikantnosti byla koncentrická a excentrická 

síla v 90° flexe kolene. Z hlediska vytrvalosti byla slabší postižená noha vůči zdravé. 

Postižená noha byla také vytrvalostně slabší oproti kontrole. Také asymptomatická 

končetina participanta s tendinopatií vykazovala oslabení ve vytrvalosti vůči kontrole. 

E)  Soleus je nejvíce zasažený sval při tendinopatii  AŠ  (23,236,1  %).  Tato hypotéza 

navazuje na rozdílné síly při různém nastavení kolenního kloubu.  

F)  Deficit síly a vytrvalosti je přítomný napříč subjekty a je bilaterálně symetrický.  

To umožňuje porovnání symptomatické s asymptomatickou dolní končetinou  

u jednostranné tendinopatie. 

 

10. „The Effects of Habitual Foot Strike Patterns on Achilles Tendon Loading in 

Female Runners“  

Autor, rok: Kernozek et al., 2018 

A)  Odhalení rozdílu zátěže Achillovy šlachy vztažené k technice došlapu. 

B)  35 účastníků (ženy), průměrný věk 24. Minimální objem běžecké zátěže 10 mílí týdně 

za posledních 6 měsíců.  

C)  Sonografické měření, kinematická analýza na běžeckém pásu. Bez úprav techniky.  

D)  18 účastníků klasifikováno jako přední typ došlapu. 17 participantů klasifikováno jako 

zadní typ došlapu.  U participantů skupiny s předním typem došlapu bylo naměřeno 

obecně vyšší zatížení Achillovy šlachy. Plocha průřezu Achillovou šlachou se napříč 

skupinami výrazně nelišila.   
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E)  Vyšší stres vyvíjený na Achillovu šlachu při prvním kontaktu nohy mimo patu 

potvrzuje předešlé nálezy jiných výzkumů. Adaptace na vyšší zátěž u jedinců s vyšší 

zátěží Achillovy šlachy nevyústila ve větší plochu příčného řezu šlachou. 

F)  Jedinci s prvním kontaktem nohy během začátku stojné fáze v oblasti střední a přední 

nohy jsou ve vyšším riziku pro zranění šlachy.         

 

11. „Triceps surae activation is altered in male runners with Achilles tendinopathy“  

Autor, rok: Wyndow et al., 2013 

A)  Pozorování vlivu svalové aktivity m. triceps surae u tendinopatie Achillovy šlachy.  

B)  34 účastníků, 2 skupiny (19  kontrola/15  tendinopatie),  v průměrném věku 39 let. 

Běžecká aktivita minimálně 20 km týdně.  

C)  Dotazník, věk, váha, běžecký trénink, VISAA.  Postura  nohy  (FPI  index),  EMG 

vyšetření  m.  triceps  surae  (soleus,  laterální a mediální gastrocnemius)  

a pedobarografická podložka. Vyšetření v běhu 4 m.s1, na 25 m dlouhém úseku.  

D)  Rozdíly byly  registrovány v relaxaci svalu, se zpožděním mezi m. soleus a m. 

gastrocnemius lateralis. 

E)  Není známo,  zda je tento nález klinicky významný, ale potvrzuje změny svalové 

aktivace u jedinců s tendinopatií oproti kontrole.  

F)  Studie potvrzuje změny neuromuskulární kontroly u jedinců s tendinopatií. Stále není 

jasný vztah mezi příčinou a následkem.   

 

5.1.1.  Výsledky – 1. výzkumná otázka (rizikové faktory)   

Běžecký objem a intenzita: 

Dle  studie  z roku  2008  (Knobloch  et  al.), která zkoumala četnost vzniku 

tendinopatií na 1000 km běžecké zátěže je tendinopatie Achillovy šlachy nejčastějším 

muskuloskeletálním  zraněním. Studie  obsahuje  velký vzorek účastníků poskytující 

vysokou statistickou sílu výsledků. Ve výsledcích studie je také díky dotazníku obsažen 

tréninkový profil tendinopatií zasažených jedinců, ten poukazuje na nejvyšší četnost 

tohoto onemocnění u závodníků běžeckých tratí 1500 až 3000 m.  

Zranění v podobě tendinopatie Achillovy šlachy nastává  dle výsledků studie  

na 0,02/1000 km zátěže. Měkký povrch zvyšuje riziko rozvoje tendinopatie AŠ – relativní 
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riziko 10 (RR). Běžecké disciplíny 1500–3000  m  vykazují zvýšené riziko  rozvoje 

tendinopatie AŠ (2,5 RR). Tréninkový objem nad 65 km/týdně je spojený se zvýšeným 

rizikem tendinopatie AŠ (2,3 RR). 

 

Dynamické parametry v běhu: 

Dle studií z roku  2013  a  2018  (Kulmala  et  al.,  Kernozek  et  al.)  koreluje  typ 

došlapu se zatížením Achillovy šlachy, přední typ došlapu zvyšuje mechanickou zátěž 

Achillovy šlachy dle obou studií. U jedinců s došlapem v oblasti přední části je snížen 

patelofemorální stres o 15 % a v průměru je zvýšen maximální moment síly plantárních 

flexorů o 19 %. Tyto poznatky odhalují, který typ došlapu působí vyšší mechanickou 

zátěž na Achillovu šlachu, která je spojená s rizikem  vzniku  tendinopatie  Achillovy 

šlachy. 

  Dle studie z roku 2009 (Van Ginckel et al.), zkoumající prospektivně velký vzorek 

účastníků (129), vyplývá korelace průchodu centra reakčních sil ploskou nohy laterálně 

(p = 0,015) a celkové snížení deviace (p = 0,016) průchodu u jedinců, kteří zaznamenali 

vznik tendinopatie AŠ. Deviace centra reakčních sil laterálně a absence latero–laterálního 

průchodu je rizikovým faktorem pro vznik tendinopatie AŠ. 

Kinematické parametry v běhu: 

  Studie  z roku  2017  (Becker  et  al.)  zkoumala everzi zadní nohy a její korelaci 

s rozvojem tendinopatie Achillovy šlachy. U jedinců s tendinopatií AŠ je přítomné 

signifikantní zvýšení času v everzi zadní části nohy během 86 % stojné fáze v průměru. 

Kontrolní skupina vykazuje průměrně pouze 59 % stojné fáze v everzi zadní nohy. Dále 

byla zvýšená everze během elevace paty při běhu u skupiny s tendinopatií AŠ (6° oproti 

1° u kontrolní skupiny). Čas v everzi i vyšší everze během elevace paty jsou 

signifikantními rizikovými faktory pro vznik tendinopatie.  
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Svalová síla: 

  Studie z roku 2019 (O’Neill et al.) zkoumala sílu a vytrvalost plantárních flexorů 

u tendinopatie AŠ.  Signifikantní bylo snížení síly plantárních flexorů při 90° flexe 

v kolenním kloubu u symptomatické i asymptomatické končetiny v porovnání 

s kontrolou  (med    92,6 Nm symptomatická excentricky, 102,7  Nm asymptomatická 

excentricky, 144,9 Nm kontrola). Snížená síla plantárních flexorů je rizikovým faktorem 

pro vznik tendinopatie zejména z důvodu přítomnosti oslabení asymptomatické 

končetiny a možným oslabením již před vznikem tendinopatie. 

Studie z roku 2017 (Habets et al.) zkoumala sílu svalu kyčelního kloubu u jedinců 

s tendinopatií AŠ. Studie odhalila sníženou sílu zevních rotátorů kyčle (34,2 %), 

abduktorů kyčle (28,9 %) a extenzorů (28,3 %) oproti kontrolní skupině. Snížená svalová 

síla byla i na asymptomatické končetině (41,8 %, 30,5 % a 26,7 %). Nález koreluje 

s předchozí studií, i zde se jedná o bilaterální oslabení, které je rizikovým faktorem pro 

vznik tendinopatie AŠ. 

Stabilita komplexu nohy: 

Studie  z roku 2011 (Baur et al.) zkoumala neuromuskulární kontrolu kotníku  

u jedinců s tendinopatií AŠ. V porovnání byla odhalena snížená aktivace peroneálních 

svalů a plantárních flexorů u symptomatické končetiny. Snížená svalová aktivace může 

mít za následek nestabilitu nohy a vyšší everzní moment síly nohy během běhu nebo 

chůze. Tímto mechanismem může zvyšovat riziko tendinopatie AŠ, nicméně nález byl 

pouze  u  symptomatické končetiny,  autoři se tedy  domnívají, že se jedná o centrální 

inhibici způsobenou nocicepcí. 

 

Nejvýznamnější rizikový faktor pro vznik tendinopatie u běžců 

Nejvýznamnějším rizikovým faktorem je běžecká zátěž v závodní intenzitě (1500 

až 3000 m), týdenní běžecký objemem nad 65 km týdně a měkký povrch pro běh. 

Další faktory dále zvyšující  riziko  jsou  přední typ došlapu při běhu, deviace 

průběhu centra reakčních sil v běhu, čas v everzi nohy během stojné fáze, snížená svalová 

síla plantárních flexorů a svalů kyčelního kloubu a nestabilita hlezenního kloubu.  
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5.2. Seznam studií pro diagnostiku – 11 studií 

Legenda:  

A)  Cíl/e 

B)  Účastníci studie – počet, věk, pohlaví, BMI, objem zátěže 

C)  Nástroje, měření, vyhodnocení 

D)  Výsledky 

E)  Diskuze 

F)  Závěr 

 

1.  „Achilles tendon  single  bout  and  season  long adaptations  during  early  and  late 

collegiate crosscountry season“  

Autor, rok: Sponbeck et al., 2021 

A)  Měření změny příčné plochy Achillovy šlachy před a po běžeckém  tréninku během 

sezóny přespolního běhu. 

B)  35 účastníků (16 žen a 19 mužů), 2 skupiny (běžci a kontrola), průměrný věk 21,2 let. 

Kritéria pro zařazení byla rychlost uběhnutí 10km distance (muži do 33 a ženy do 37 

minut) a členství v týmu přespolního běhu po dobu jedné sezóny.  

C)  Každý participant podstoupil sonografické měření v rozmezí 60 dnů, před a po sezóně, 

před a po běhu.  Dotazník sloužil k  vyřazení či zařazení  do  studie.  Participanti 

dodržovali normální stravování a pitný režim s absencí zátěže v den vyšetření. 

Kontrolní  skupina byla zvolena pro demonstraci variability šlachy u osob bez 

pravidelné tréninkové zátěže. Měření probíhalo po 15 minutách odpočinku vleže,  

za pomocí úvazku byla nastaveno 90° dorziflexe a došlo na samotné vyšetření. Měření 

proběhlo 8 cm nad inferiorposteriorní plochou calcanea. 

D)  Mužská část běžců měla výrazně vyšší příčnou plochu průřezu šlachy oproti kontrole 

(0,59 cm2 oproti 0,48 cm2 med). U ženské části nebyly mezi běžci a kontrolou výrazné 

rozdíly  (0,39 cm2 oproti 0,43 cm2 med). U ženské i mužské části byla registrována 

snížená plocha příčného průřezu na konci sezóny. Reakce na zátěž se v průběhu sezóny 

snižovala, u mužů ze změny o 10,8 % na 8,4 % a u žen z 8 % na 5,5 % snížení příčné 

plochy AŠ po běhu. 
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E)  Studie vykazuje protichůdné výsledky proti obdobné studii popisující zvýšení plochy 

příčného průřezu během sezóny. Snížení plochy může být následkem zlepšeného 

uspořádání tkáně šlachy. Studie potvrzuje větší plochu průřezu u mužských 

participantů a značnou fluktuaci velikosti příčného řezu šlachou v závislosti na zátěži.  

F)  Studie potvrzuje větší plochu průřezu u mužských participantů a značnou fluktuaci 

velikosti příčného řezu šlachou v závislosti na zátěži. 

 

2.  „Achilles  tendon  structure  differs  between  competitive  distance  runners  and 

nonrunners despite no clinical signs or symptoms of midsubstance tendinopathy“  

Autor, rok: Hullfish et al., 2018 

A)  Cílem je určit strukturální změny tkáně Achillovy šlachy u běžců. 

B)  34 účastníků (16 žen, 15 mužů), 2 skupiny, (22 závodních běžců na dlouhé vzdálenosti 

a 12 účastníků v kontrole), průměrný věk 22 let. Asymptomatičtí jedinci bez historie 

zranění nebo bolestí Achillovy šlachy.  

C)  Měření sonograficky, pravá Achillovy šlacha v leže na břiše, kotník v klidovém 

postavení, koleno v plné extenzi. Klidový  režim  24  h před měřením. Během týdne 

s nižší tréninkovou zátěží. Místo měření bylo 4 cm od proximálního úponu Achillovy 

šlachy. Vyhodnocováno bylo uspořádání kolagenu, šířka a echogenita šlachy.  

D)  Běžci prokazovali vyšší šířku (o 48 %) Achillovy šlachy, nižší organizaci vláken  

(o 40 %) a nižší echogenitu (o 41 %) vůči kontrole.  

E)  Struktura Achillovy šlachy se liší u běžců v porovnání s běžnou populací, nicméně se 

jedná o asymptomatické jedince. Zvýšení plochy průřezu šlachy může být spojené se 

substitucí ztrát mechanických vlastností tkáně Achillovy šlachy (pevnost, elasticita).   

F)  Monitorace struktury (plocha příčného řezu šlachou) a biomechanických vlastností 

(pevnost, elasticita) mohou vést k vyhodnocení adaptace tkáně na zátěž a vysledování 

rozvoje asymptomatické tendinopatie s možností rozvoje symptomatické poruchy.  
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3.  „Comparison of the sonographic features of the Achilles Tendon complex in 

patients with and without achilles tendinopathy: A casecontrol study“  

Autor, rok: RomeroMorales et al., 2019 

A)  Zjištění strukturálních změn u jedinců s tendinopatií v oblasti příčné plochy průřezu 

šlachy, Kagerova tukovélo tělesa, penace gastrocnemiu a soleu.  

B)  143  účastníků, kontrolní a skupina (72) s tendinopatií Achillovy šlachy (71),  

věk 41,3 let (med), BMI 24,4 (med).  

C)  Sonografické měření, plocha příčného řezu Achillovou šlachou 4 a 6 cm proximálně 

od calcanea. Následovalo měření velikosti Kagerova tělesa. Poslední z měření 

obsahovalo penační úhel soleugasrocnemiu v pozici pasivní plantární flexe.  

D)  Plocha příčného řezu šlachou byla statisticky výrazně rozdílná u skupiny s tendinopatií 

(4 cm: 6,4 oproti 5,78 IR, 6 cm: 7,68 oproti 5,94 IR med). Snížení penačního úhlu  

a velikosti tukového tělesa bylo přítomno u skupiny s tendinopatií. 

E)  Koncentrický a excentrický zátěžový program má vliv na příčný řez šlachou 3 dny  

po zatížení. Kagerovo tukové těleso by mělo být blíže zkoumáno během dynamických 

úkonů zejména při námaze plantárních flexorů. Pro zlepšení diagnostiky a odhalení 

rizik pro rozvoj tendinopatie by mohl sloužit penační úhel. 

F)  Bylo potvrzeno zvýšení plochy příčného řezu šlachou následkem tendinopatie, snížení 

penačního úhlu a délky tukového Kagerova tělesa. 

 

4.  „Prediction of runninginduced Achilles tendinopathy with pain sensitivity – a 1 

year prospective study“  

Autor, rok: Brund et al., 2019 

A)  Ověření citlivosti na kompresivní mechanickou námahu šlachy, jako prediktoru pro 

vývoj tendinopatie.  

B)  99  účastníků  (muži),  ve  věku 35 (med), BMI 24 (med). Kritéria limitovala  

věk (1860  let), frekvenci běhu (min. 2x týdně), dvouletá zkušenost  s běháním 

(minimum), bez zranění poslední tři měsíce, obeznámeni s během na pásu, neutrální 

obuv bez podiatrických vložek (během studie), GPS systém (během studie). 
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C)  Dotazník, prvních 500 km s týdenním objemem minimálně 10 km. V obuvi, která byla 

poskytnuta všem participantům. Měřen byl práh bolesti tlaku na tkáň AŠ za pomoci 

tlakového algometru. Týdenní email s dotazníkem na status zranění. V případě zranění 

bylo podstoupeno sonografické vyšetření.   

D)  Byl stanoven medián tolerance bolesti na tlak hodnotou  441  kPa. Běžci s vysokou 

senzitivitou uběhli 750 až 1050  km za rok. 10 běžců bylo postiženo tendinopatií 

Achillovy šlachy. 6 běžců bylo ze skupiny s vyšší senzitivitou.  

E)  Chronická zátěž nemění práh bolesti v porovnáním s akutním cvičení, na které jedinec 

není adaptován. Rozdíly ve vnímání bolesti mezi běžci jsou individuální a prahy pro 

toleranci bolesti nekorelují se závažností degenerace nebo poškození tkáně. Poškození, 

které jeden systém  vyhodnotí jako ohrožení a signalizuje bolest u jiného jedince 

nemusí vyvolat stejnou reakci. 

F)  Hypotéza nebyla potvrzena, korelace mezi senzitivitou na tlak a tvorbou tendinopatie 

byla vyvrácena.  

 

5.  „Prevalence and factors associated with asymptomatic Achilles tendon 

pathology in male distance runners“  

Autor, rok: Lieberthal et al., 2019 

A)  Zjištění počtu jedinců trpící tendinopatií Achillovy šlachy ve sledovaném vzorku. 

B)  37  účastníků (mužů),  ve věku 39 (med),  týdenní běžecký objem 60 mílí (med),  

4,3 tréninků týdně (med).  

C)  Dotazník (historie běžecké zátěže, průměrný běžecký objem, počet půl maratonů  

a maratonů, historie zranění). Měření dorzální flexe ve flexi a extenzí kolene, 

sonografické měření. 

D)  Téměř polovina participantů měla abnormální Achillovu šlachu (46  %)  s necelou 

polovinou unilaterálních poruch (47  %).  Participanti  s abnormalitou  měli více 

odběhaných let (20 let med).   

E)  Vysoká prevalence asymptomatických abnormalit Achillovy šlachy napříč běžeckou 

populací. Jiné studie poukazují na podobné hodnoty (33 % a 38 % asymptomatických 

jedinců). Věk 39 (med) u abnormálních šlach. 

F)  Roky běhu mohou být rizikovým faktorem pro vznik tendinopatie.  
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6.  „Prevalence of morphological and mechanical stiffness alterations of mid Achilles 

tendons in asymptomatic marathon runners before and after a competition“  

Autor, rok: Ooi et al., 2015 

A)  Odhalení prevalence morfologie a mechanické pevnosti Achillovy šlachy  

u maratonců před a po maratonského běhu.   

B)  41 účastníků (25 mužů, 18 žen), 2 skupin (21 asymptomatických běžců,  

20 kontrol), ve věku 37,3 (med), BMI 23,8 (med).  

C)  Dotazník pro odběr  základních dat k zařazení či vyřazení  a vyloučení 

muskuloskeletálních poruch. Měření sonograficky  s absencí sportovní aktivity  

2 dny před měřením. Měření bylo provedeno v týdnu před maratonem a 3 dny po 

maratonu, odebrána byla plocha příčného řezu, předozadní vzdálenost, Doppler 

měření, sonoelastogram. VISAA před a po závodu.  

D)  Jeden účastník nedokončil maraton. Abnormality byly nalezeny u 16 šlach  

13 běžců  (61,9 % běžců)  a 4 šlach 3 kontrolních účastníků  (15 % kontrolní 

skupiny). U běžců byla vyšší plocha příčného řezu šlachou a hypoechogenita tkáně 

šlachy oproti kontrole. Po maratonu bez signifikantních změn v příčném řezu 

šlachou a předozadní vzdálenosti, se signifikantním snížením pevnosti šlachy  

a zvýšením Doppler signálu.  

E)  Signifikantní redukce pevnosti Achillovy šlachy poukazuje na nekonzistentní 

mechanické vlastnosti tkáně po zátěži s možností narušení funkce.   

F)  Studie doporučuje monitoraci stavu tkáně u rizikové populace společně  

se zvyšováním mechanické pevnosti šlachy pomocí preventivních programů.  

 

7.  „Prognostic Value  of  Achilles  Tendon  Doppler  Sonography  in  Asymptomatic 

Runners“  

Autor, rok: Hirschmüller et al., 2012 

A)  Zhodnocení Dopler ultrasonografie pro predikci vzniku tendinopatie.  

B)  634 účastníků (2:1 – muži:ženy, asymptomatičtí běžci), ve věku 41,2 (med), týdenní 

objem 39 km (med), 4 tréninky týdně (med).  

C)  Dotazník, běžecká data (frekvence tréninku, intenzita, doba), zdravotní historie. 

Sonografické měření. Následoval dotazník ohledně vývoje zdraví sledovaných 

jedinců.  
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D)  427 participantů odpovídalo  na  email  dotazník. Z nichž 64 subjektů popsalo nové 

symptomy, 29 tendinopatie střední porce Achillovy šlachy, 3 distální  tendinopatie 

Achillovy šlachy. 7 běžců postižených tendinopatií mělo vyšší nárůst obejmu (>10 km, 

týdně), 7 udrželo běžecký objem a 15 snížilo objem. 8 snížilo běžecký objem z důvodů 

bolesti. Prevalence vřetenovitých vláken šlachy  (48  %  oproti  14  %  v kontrole), 

hypoechogenity (38 % oproti 12 % v kontrole) byly singnifikantně vyšší u účastníků, 

u kterých došlo k rozvoji  tendinopatie.  Neovaskularizace  byla také výrazným 

prediktivním faktorem rozvoje tendinopatie.   

E)  Kombinace vřetenovitého nálezu vláken šlachy, neovaskularizace a hypoechogenity 

vedou k predikci a odhadumožného rozvoje tendinopatie Achillovy šlachy.  

F)  Vyšetření sonografem může vést k zachycení ohrožených jedinců a indikace 

preventivních opatření a managementu zátěže. 

 

8.  „Running a Marathon—Its Influence on Achilles Tendon Structure“  

Autor, rok: Rabello et al., 2020 

A)  Krátkodobé změny struktury Achillovy šlachy po uběhnutí maratonu. 

B)  28  účastníků  (muži), ve věku 48 (med), BMI 22,6 (med), týdenní běžecký objem  

49,5 km (med), účastnící se maratonského závodu.  

C)  Měření dva dny před maratonem. Dotazník běžecké zátěže a fyzické aktivity. Deník 

pro monitoraci běžecké zátěže před maratonem. Následovalo vyšetření 2 a 7 dní  

po  maratonu.  Měření sonograficky  zkušeným radiologem. Kontrola snímku třetí 

stranou. Participanti byli vyšetření ve stoje, palec u zdi, koleno u zdi pro stejný úhel 

flexe individuálně u každého participanta. Vyšetření bylo na distální a mediální porci 

šlachy. Tkáň byla klasifikována dle čtyř echo typů.   

D)  Skenováno bylo  28  účastníků, jeden nedorazil na druhý sken a jeden nebyl měřen 

z technických důvodů. Pro střední porci Achillovy šlachy byl (med)  echo  typ  I 

(neporušená a  integrovaná vlákna) a pro distální porci šlachy byl (med) echo typ II 

(nižší integrace vláken a celkový počet) během prvního vyšetření. Dva dny po 

maratonu  nebyly  zaznamenány výrazné změny, sedm dní po maratonu se zvýšilo 

zastoupení echo typu II na úkor echo typu I. 
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E)  Změny  v kvalitě tkáně šlachy byly  zaznamenány sedmý  den po maratonu. Trénink 

ihned po maratonu může prodloužit převahu katabolismu šlachy na úkor syntézy nové 

tkáně. Udává také informace o rychlosti metabolismu tkáně šlachy.   

F)  Studie poukazuje na reakci tkáně šlachy v závislosti na chronickou zátěž.  

 

9.  „Sonography of Chronic Achilles Tendinopathy: A Case–Control Study“  

Autor, rok: Leung et al., 2008 

A)  Popsaní  strukturálních změn  tendinopatické Achillovy šlachy pro zavedení 

diagnostických sonografických kritérií.  

B)  71 účastníků  (31 mužů a 40 žen), 21 symptomatických účastníků s tendinopatií 

Achillovy šlachy a 50 účastníků kontroly, ve věku 46,4 let (med).   

C)  Sonografické měření v neutrální poloze kotníku v leže na břiše. Měřena byla 

příčná plocha řezu a předozadní vzdálenost Achillovy šlachy. Posouzen byl stav 

podkožní tkáně, paratenononu, Kagerova tukového tělesa, retro a prekalkaneální 

burzy, přítomnosti kostního výrůstku, echogenity tkáně šlachy, neovakularizace  

a plantární fascie. 

D)  U zdravé kontroly byl průřez proximálně shodný se střední částí šlachy. Distální 

část šlachy byla širší oproti proximální. U symptomatických jedinců byla 

přítomnost pozitivního palpačního testu (96,6 %),  u 43,3 % byl  přítomný otok, 

průměrné VISAA skóre bylo  56/100, zvýšený byl příčný řez i předozadní 

vzdálenost (nejvíce v oblasti úponu do kosti patní o 0,55 cm2 oproti kontrole – 

med), hypoechogenita byla přítomná u 66,7 %, neovaskularizace u 46,7 %, 

hypoechogenita Kagerova tukového tělesa u 26,7 %, tekutina v retrokalkaneální 

burze u 46,7 %, patní ostruha u 58 %. 

E)  Nyní se využívá k diagnostice tendinopatie zvýšení průměru šlachy, narušení 

fibrilární struktury kolagenních vláken a neovaskularizace šlachy. Studie 

poukazuje na zvýšení průměru u symptomatické šlachy ve střední a distální části, 

hypoechogenita Kagerova tělesa nebyla zaznamenána u zdravých subjektů, může 

tedy sloužit jako doplnění diagnostiky tendinopatie. Zvětšení průměru plantární 

fascie je vyšší u pacientů s tendinopatií Achillovy šlachy.   

F)  Studie přináší důležité základní hodnoty pro porovnávání a diagnostiku 

tendinopaití sonograficky v klinické praxi.  
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10. „Ultrasonography  as  a  prognostic  and  objective  parameter  in  Achilles 

tendinopathy: A prospective observational study“  

Autor, rok: Bakkegaard et al., 2015 

A)  Odhalení prognostické  síly sonografie pro odhalení rozvoje tendinopatie 

Achillovy šlachy.    

B)  92  účastníků  (42 žen a 50 mužů)  s tendinopatií Achillovy šlachy, ve věku 

 47 let (med).  

C)  Odebírán dotazník k bolesti  a  funkci  šlachy. Měření sonograficky  plochy 

příčného řezu šlachou, echogenita šlachy, burzy, kalcifikace, patní ostruha.  

D)  Nižší plocha průřezu byla spojená s nižší bolestí při palpaci, vyšší průměr 

s vyšší bolestí při palpaci Achillovy šlachy. Vyšší průměr šlachy byl spojený 

s vyšší bolestí při funkci Achillovy šlachy. Hypoechogenita byla spojená 

s palpační bolestivostí tkáně. Bylo  odhaleno  30,7 % asymptomatických 

abnormalit AŠ a 9 % symptomatických abnormalit AŠ. 

E)  Studie neodhalila jasně prognostické faktory nápomocné k predikci 

úspěšnosti terapie v obnově funkce a snížení bolestivosti. Nicméně odhalila 

rychlejší návrat funkce a snížení bolesti u pacientů s menší hypoechogenitou 

tkáně a nižším průměrem šlachy.   

F)  Zvýšená plocha průřezu šlachy je  spojená s poruchou funkce, ranní bolestí  

a palpační bolestí. Hypoechogenické oblasti odpovídají oblastem palpační 

bolestivosti. Při zdárné rehabilitaci dochází ke snížení průměru šlachy 

v průběhu let (3,8 roku). Patní ostruha není zdrojem bolesti a obtíží pacienta.  

 

11. „ULTRASOUNDBASED  TENDON  MICROMORPHOLOGY  PREDICTS 

MECHANICAL CHARACTERISTICS OF DEGENERATED TENDONS“  

Autor, rok: Kulig et al., 2016 

A)  Odhalení strukturálního ovlivnění mechanických vlastností tkáně Achillovy 

šlachy.  

B)  19 účastníků, 9 s unilaterální tendinopatií Achillovy šlachy  a  10  kontrol,  

ve věku 48,7. Vyloučení jiného onemocnění.  
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C)  Sonografické potvrzení tendinopatie, VISAA dotazník. Měření příčného řezu 

a prostorové frekvence Achillovy šlachy  sonograficky. Za využití 

dynamometru  a  sonografu  v oblasti  přechodu svalšlacha byla měřena 

mechanická pevnost a elasticita.  

D)  Tendinopatické šlachy prokazují nižší pevnost  (<25 % koeficient variace – 

KV) a elasticitu (<30 % KV). Sonograficky vykazují šlachy s poruchou nižší 

maximální prostorovou frekvenci (<10 % KV).  

E)  Při disorganizaci a zvýšení průměru kolagenních vláken dochází ke snížení 

pevnosti a elasticity tkáně šlachy.  

F)  Struktura šlachy silně koreluje s mechanickými vlastnostmi tkáně Achillovy 

šlachy.  

 

5.2.1.  Výsledky – 2. výzkumná otázka (diagnostika)  

Kritéria pro diagnostiku tendinopatie:  

Výsledky studií z roku 2019 a 2008 (RomeroMorales et al., Leung et al.) 

se  shodují na základním kritériu pro diagnostiku tendinopatie AŠ. Jedná se  

o zvýšení příčného řezu AŠ v porovnání se zdravou AŠ. Sonografické vyšetření 

hraje klíčovou roli v klinické diagnostice tendinopatií a následuje po klinickém 

vyšetření.  Palpační vyšetření je u 96,6 % pacientů s tendinopatií pozitivní  

a je doprovázeno poruchou funkce u tendinopatie AŠ.  

Pacient je při pozitivním palpačním vyšetření a poruše funkce indikován 

k sonografickému vyšetření AŠ, kde je za pozitivní nález považováno zvýšení 

plochy příčného řezu šlachy distální nebo mediální části (>0,2 cm2). Dalšími 

faktory, které potvrzují diagnostiku tendinopatie jsou hypoechogenita, 

neovaskularizace, hypoechogenita Kagerova tukového  tělesa, tekutina 

v retrokalkaneální burze a patní ostruha.  
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Struktura a mechanické vlastnosti šlachy: 

Studie  z roku 2015 (Ooi et al.) odhalila značnou ztrátu  pevnosti AŠ  

po uběhnutí maratonu. Nález potvrzuje značnou variabilitu mechanické pevnosti 

tkáně po vystavení zátěži.  Studie  z roku  2020  (Rabello  et  al.)  zkoumala 

strukturální změny AŠ po uběhnutí maratonu a zjistila výrazné změny v kvalitě 

tkáně až 7. den po dokončení maratonu, bez zaznamenání změn 2.  den  

po dokončení maratonu. Studie odhaluje rychlost metabolismu a reakcí tkáně AŠ 

na mechanickou zátěž. 

Studie  z roku  2016  (Kulig  et  al.)  odhaluje korelaci mezi disorganizací 

kolagenních vláken po zátěži a snížení mechanické pevnosti a elasticity  

u tendinopatií AŠ. Mechanická pevnost u tendinopatické AŠ 164,9 Nm, zdravá 

AŠ druhé DK 295,4 Nm a u kontroly 359,4 Nm. Elasticita u tendinopatické AŠ 

395,3 MPa. zdravá AŠ druhé DK 1282,7 MPa a u kontroly 1642,7 MPa. 

Prognostická síla diagnostiky: 

Studie z roku 2021 a 2018 (Sponbeck et al., Hullfish et al.) se shodují na 

zvýšení plochy příčného řezu AŠ napříč běžeckou populací v porovnání s běžnou 

populací. Běžci vykazují vyšší průměr, ale nižší organizaci kolagenních vláken, 

je tedy hypotetizováno, že zvýšení průměru tkáně vede k substituci ztrát 

mechanických vlastností AŠ. 

Studie  z roku 2019 (Brund et al.) vyvrací možnost využití palpační 

bolestivosti  pro prevenci a monitoraci rozvoje symptomatické tendinopatie. 

Nicméně  hypoechogenická místa AŠ korelují s místy palpační bolestivostí  

dle studie z roku 2015 (Bakkergaard et al.). Tento fakt může sloužit k monitoraci 

stavu při absenci možnosti využití sonografu během terapie nebo tréninku,  

ale nemůže sloužit sám o sobě pro diagnostiku onemocnění. 

Studie  z roku  2012  (Hirchmümller et al.) se zaměřovala na odhalení 

prognostických prvků k odhalení asymptomatické fáze tendinopatie. 

K pozitivnímu asymptomatickému nálezu řadí vřetenový tvar kolagenních 

vláken, neovaskularizaci a hypoechogenitu. Studie z roku 2019 (Lieberthal et al.) 

potvrzuje vysokou míru asymptomatických tendinopatií v běžecké  populaci  

(46 %, další zdroje uvádějí 33 % a 38 %).  
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Postup u diagnostiky tendinopatie AŠ 

            (Schéma č.2 – diagnostika tendinopatie AŠ) 

Legenda: P1 – zvýšení plochy příčného řezu AŠ o >0,2 cm2, P2 – hypoechogenita, P3 – 

neovaskularizace,  P4  –  hypoechogenita Kagerova tukového tělesa, P5 –  tekutina 

v retrokalkaneální burze 
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5.3. Seznam studií pro terapii – 7 studií 

Legenda:  

A)  Cíl/e 

B)  Účastníci studie – počet, věk, pohlaví, BMI, objem zátěže 

C)  Nástroje, měření, vyhodnocení 

D)  Výsledky 

E)  Diskuze 

F)  Závěr 

 

1.  „Comparing  two  eccentric  exercise  programmes  for  the  management  of 

Achilles tendinopathy. A pilot trial“  

Autor, rok: Stasinopoulos et al., 2013 

A)  Porovnání účinnosti excentrického programu oproti programu s protažením a 

excentrickým tréninkem při léčbě tendinopatie Achillovy šlachy. 

B)  41 účastníků, ve věku 48,44 (med), 2 skupiny s tendinopatií Achillovy šlachy. 

Zařazení pacienti s pozitivním  palpačním testem  (bolest) 2 až 6 cm 

proximálně od úponu  Achillovy šlachy, minimálním trvání symptomů  

3 měsíce, bez historie traumatu. 

C)  Odebírán VISAA dotazník pro monitoraci funkce a bolesti. Míra ukončení 

terapie ze strany pacienta, posuzována jako součást výsledku programů.  

D)  Zlepšení VISAA (počáteční skóre 37/100 med) skóre u excentrického 

protokolu o 40 jednotek (med), u protažení s excentrikou o 25 jednotek (med) 

12. týden. Všichni participanti dokončili 12 týdnů intervence. 

E)  Alfredsonův program (excentrický) měl lepší  výsledky v porovnání 

s programem  Stanishovým (protaženíexcentrika). Výsledky excentrického 

programu mohou být zlepšeny také progresivní zátěží, která je dle míry bolesti 

aplikována v Alfredsonově programu. Rozdíl je nejspíš dán nižším 

mechanickým stimulem Stanishova programu oproti Alfredsonově programu 

(30 opakování denně oproti 180 opakováním denně). 

F)  V praxi je vhodnější aplikace Alfredsonova programu s možným zařazením 

statického protažení z programu Stanishova. 
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2.  „Continued  Sports  Activity,  Using  a  Pain  –  Monitoring  Model,  During 

Rehabilitation in Patients With Achilles Tendinopathy“  

Autor, rok: Silbernagel et al., 2007 

A)  Zhodnocení vlivu pokračování v aktivitách typu běhu  a  skoků  na změnu 

účinnosti terapie u tendinopatií Achillovy šlachy. 

B)  38 účastníků (18 mužů a 20 žen) s tendinopatií Achillovy šlachy, 2 skupiny, 

ve věku 46 (med). Diagnostika onemocnění probíhala sonograficky. 

C)  Jedna skupina pokračovala v tréninkových aktivitách  (běh a skoky), druhá 

tréninkových aktivit zanechala a prováděla pouze intervenci. Obě skupiny 

podstoupily  totožní rehabilitační program. Bylo odebíráno VISAA skóre. 

Byla zaznamenána bolest při výskoku a jeho výška.  

D)  VISAA skóre 57 (med) pro trénující skupinu a netrénující skupina 57 (med) 

se zlepšením na 85 (med) pro trénující a na 91 (med) pro netrénující skupinu 

po 12 měsících.  

E)  Pokračování v tréninkových aktivitách nemělo negativní  efekt na průběh 

léčby. Bolest do 5/10 VAS  je klasifikovaná jako bezpečná pro pokračování  

v tréninkové aktivitě. 

F)  Monitorování bolesti během aktivit vede k pokračování ve sportovní aktivitě 

bez rizika snížení účinnosti léčby. 

 

3.  „Oral  Supplementation  of  Specific  Collagen  Peptides  Combined  with  Calf

Strengthening  Exercises  Enhances  Function  and  Reduces  Pain  in  Achilles 

Tendinopathy Patients“  

Autor, rok: Praet et al., 2019 

A)  Odhalení vlivu suplementace hydrolyzovaného kolagenu během pohybové 

terapie u tendinopatií Achillovy šlachy. 

B)  20 účastníků, 13 mužů, 7 žen, ve věku 43,7 let (med), 2 skupiny, BMI 24,4 

(med). 

C)  Pohybová terapie obsahovala excentrickou zátěž plantárních flexorů během 6 

měsíců. Byl odebírán VISAA dotazník. Měření sonografem bylo součástí 

studie. Jedna skupina začínala se suplementací hydrolyzovaným kolagenem, 

druhá placebem, výměna po 3 měsících. 
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D)  Obě skupiny zaznamenaly zlepšení ve VISAA skóre, studie potvrdila nižší 

zlepšení při suplementaci placebem (o 5,3 med) a vyšší zlepšení při 

suplementaci hydrolyzovaným kolagenem (o 12,6 med).  

E)  Skupiny během  suplementace  hydrolyzovaným kolagenem zaznamenávají 

vyšší účinky pohybové terapie oproti časovému úseku s placebem,  

a to nezávisle na pořadí suplementace.  

F)  Studie  z roku 2017 naznačuje ideální čas suplementace  hydroxyprolinem  

1 až 2 hodiny před terapií.  Do budoucna je nutná větší a heterogenní skupina 

pro možnou generalizaci výsledků studie. 

 

4.  „Plateletrich  plasma  injections  for  the  treatment  of  refractory  Achilles 

tendinopathy: results at 4 years“  

Autor, rok: Filardo et al., 2014 

A)  Účinnost aplikace krevní plazmy bohaté na krevní destičky při léčbě 

tendinopatie Achillovy šlachy.   

B)  27 účastníků  (22 mužů a 5 žen)  s tendinopatií střední porce AŠ  po  dobu  

3 měsíců a diagnostikované MRI nebo sonograficky, ve věku 44,6 let (med). 

C)  Aplikovány byly 3 injekce plazmy naváděné sonograficky.  

D)  Měření probíhalo na začátku, 2. měsíc, 6. měsíc a 54. měsíc od první aplikace. 

Byl  odebírán VISAA  dotazník. Výchozí VISAA skóre bylo 49,9 (med),  

po dvou měsících bylo zaznamenáno  zlepšení na 62,9 (med) a po šesti 

měsících na 84,3 (med). Návrat ke sportovní aktivitě byl 85 % po jednom roce. 

E)  Před aplikací plazmy podstoupili účastníci celé spektrum léčebných  metod 

(rehabilitace, laser, rázová vlna, TENS, ultrazvuk, kortikosteroidy, operace). 

Zlepšení pacientů korelovalo s nástupem léčby plazmou, ale nebylo blíže 

popsáno, jestli pacient pokračuje v jiných léčebných přístupech.   

F)  Terapie krevní plazmou může vést k rychlejší a účinnější terapii u pacientů 

s tendinopatií Achillovy šlachy.  Do budoucna je vhodná větší skupina 

účastníků a zamezení krytí jednotlivých intervencí pro možné porovnání jejich 

účinků. 
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5.  „Results of surgical treatment of calcaneus insertional tendinopathy in middle 

– and longdistance runners“  

Autor, rok: Rousseau et al., 2015 

A)  Účinnost operativního přístupu u tendinopatie distální části Achillovy šlachy.  

B)  18 účastníků, běžců (13 mužů a 5 žen), ve věku 36,8  let  (med). Jednalo se  

o profesionální, závodící a intenzivní rekreační sportovce. Zařazeni byli 

jedinci po selhání šesti měsíční konzervativní léčby, MRI nález s běžeckým 

objemem nad 70 km/týdně. 

C)  Zranění bylo měřeno MRI a bylo klasifikováno jako malé (<50 %) nebo velké 

(>50  %)  podle  procentuálního zásahu šlachy. Imobilizace trvala 6 týdnů  

po operaci, a pak následovala intenzivní rehabilitace. Hodnoceno bylo skóre 

American Orthopaedic Foot and Ankle Society.  

D)  Průměrný čas návratu k běhu byl 9 měsíců (med).  55 % pacientů bylo bez 

bolesti po ukončení rehabilitace, 28 % mělo minimální bolest a 17 % mělo 

bolest omezující sportovní aktivity.  

E)  Pro  indikaci  k operaci je uváděno 6 měsíců  nezdárné konzervativní léčby  

a posouzení nálezu na MRI. Nicméně tendinopatie si i při správném přístupu 

žádají dlouhodobou intervenci (i v řádech let).  

F)  Do budoucna je nutné jasněji determinovat zařazovaní kritéria pro operativní 

řešení tendinopatií Achillovy šlachy. 

 

6.  „Superior shortterm results with eccentric calf muscle  training compared  to 

concentric training in a randomized prospective multicenter study on patients 

with chronic Achilles tendinosis“  

Autor, rok: Mafi et al., 2001 

A)  Porovnání excentrického a koncentrického programu pro léčbu tendinopatie 

Achillovy šlachy. 

B)  44 účastníků, rozděleni do dvou skupin po 22 (12 mužů, 10 žen) s tendinopatií 

Achillovy šlachy, ve věku 48,2 (med).  

C)  Odebrán VAS během pohybu (chůze, běh), pohybová terapie prováděna  

12 týdnů.   



 

62 
 

D)  Po excentrickém programu bylo 82 % účastníků spokojeno s výsledkem  

a navrátilo se ke sportovním aktivitám v porovnání se 36 % je excentrický 

trénink signifikantně účinnější.  

E)  Studie potvrzuje obecně přijímaný fakt superiorního postavení excentrického 

tréninku pro léčbu tendinopatie Achillovy šlachy. Nicméně studie využívá 

k porovnání koncentrický trénink, který nevykazuje  stejnou  mechanickou 

zátěž. 

F)  Do budoucna je nutné stanovit možnosti progrese zátěže za pomoci různých 

typů svalové kontrakce, pozice těla a zevní zátěže, modifikovatelné dle VAS 

pacienta.   

 

7.  „The role of eccentric training in the management of Achilles tendinopathy: A 

pilot study“  

Autor, rok: Herrington et al., 2007 

A)  Porovnání účinků různých typů intervencí pro zvýšení tahové síly Achillovy 

šlachy u tendinopatie. 

B)  25 účastníků s tendinopatií Achillovy šlachy,  2  skupiny  (13/12), 

symptomatika déle jak 3 měsíce, bolest a porucha funkce Achillovy šlachy,  

ve věku 36,8 let (med).   

C)  Odebírán VISAA dotazník. Jedna skupina podstoupila hlubokou frikční 

masáž dle Cyriaxe s terapeutickým ultrazvukem  (tradiční program) a druhá 

excentrický program dle Alfredsona. Programy byly aplikovány po dobu  

12 týdnů.  

D)  Excentrická skupina zaznamenala zvýšení VISAA skóre během 12 týdnů  

o 51,8 % (nejvyšší nárůst mezi 0.4. týdnem). Skupina podstupující tradiční 

program zaznamenala zvýšení VISAA skóre o 31,9 % (nejvyšší nárůst mezi 

4.8. týdnem). 

E)  Studie poskytuje aditivní  informace o čase nejvyššího zlepšení během  

12 měsíců. Tato informace může být využita ke kombinaci léčebných 

procedur a zvýšení účinku léčby. 

F)  Léčba by měla být zahájena za pomocí Alfredsonova protokolu. Může být 

vhodně doplňována dalšími modalitami pro zvýšení účinku.  
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5.3.1.  Výsledky – 3. výzkumná otázka (terapie) 

Nejúčinnější konzervativní terapie: 

Nejúčinnější terapií je dle studií z roku 2013, 2001 a 2007 (Stasinopoulos 

et  al.,  Mafi  et  al.,  Herrington  et  al.)  excentrický trénink dle Alfredsonova 

programu. Studie zaznamenaly zlepšení dle VISA – A skóre o 40  51,8 (med)  

za 12 týdnů. 

Excentrický trénink prokázal lepší účinek v terapii  v porovnání 

s koncentrickým tréninkem, pasivním protažením i pasivní manuální terapií.  

Studie  z roku  2013  (Stasinopoulos  et  al.)  srovnávala program obsahující 

pasivní protažení AŠ s 30 opakováními výponů denně s excentrickým tréninkem 

dle Alfredsona (180 opakování) a zaznamenala zlepšení o 25 jednotek 

v porovnání se 40 jednotkami u Aflredsonova programu za 12 týdnů. 

Studie z roku 2001 (Mafi et al.) zaznamenala minoritní zlepšení ve VAS škále 

během pohybu u koncentrického  tréninku (36 %) v porovnání s excentrickým  

(82 %) za 12 týdnů. 

Studie z roku 2007 (Herrington et al.) srovnávala tradiční terapii tendinopatie 

AŠ, sestávající se z hluboké frikční masáže a terapeutického ultrazvuku 

v porovnání s excentrickým tréninkem dle Alfredsona. Excentrická skupina 

zaznamenala signifikantně lepší zlepšení o 51,8 % v porovnání s tradiční terapií, 

která zaznamenala zlepšení o 31,9 % ve VISA – A skóre za 12 týdnů. 

Aktivity během terapie 

Studie  z roku  2007  (Silbernagel  et  al.)  potvrzuje  možnost pokračování 

v pohybové aktivitě za pomoci monitorace bolesti během aktivity. Pohyb s VAS 

<5 neměl negativní vliv na terapeutické účinky excentrického programu  

u pacientů s tendinopatií AŠ. Zlepšení VISAA skóre o 28 (med) zaznamenala 

skupina pokračující v tréninku. Zlepšení o 34 (med) zaznamenala skupina 

provádějící pouze terapii s absencí tréninku. 

Operativní přístup 

Studie  z roku  2015  (Rousseau  et  al.)  hodnotící operativní přístup 

využívala škálu AOFAS skóre („American Orthopaedic Foot  and  Ankle 

Society“), není tedy možné přímé srovnání s VISA  A. Nicméně škála obsahovala 
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také maximum 100 bodů a hodnotila nápodobně jako VISAA bolest a  funkci. 

Studie zaznamenala zlepšení ve AOFAS skóre o 36,2 (med) s návratem ke sportu 

po 9,3 měsíce (med). 

Terapie krevní plazmou 

Studie  z roku 2014 (Filardo et al.) posuzovala účinnost aplikace krevní 

plazmy. Využívala tři sonograficky vedené aplikace plazmy u každého účastníka. 

VISA – A zaznamenal zlepšení po dvou měsících o 13 (med) a po šesti měsících 

o 34,4 (med).  

Konzervativní terapie a suplementace kolagenem 

Studie z roku 2019 (Praet et al.) zkoumala vliv hydrolyzovaného kolagenu 

na funkci a bolest šlachy během konzervativního léčebného programu. 

Zaznamenala  zlepšení VISA – A vázaného na  aplikaci  kolagenu  o 12,6  (med) 

v porovnání se skupinou s placebem, která zaznamenala zlepšení o 5,3 (med), 

potencionální účinek suplementace je tedy 7,3 (med) zlepšení VISA – A skóre. 
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              (Graf č.1 – srovnání účinků terapií) 

Legenda:  ΔV  –  rozdíl ve VISA –  A skóre, T –  terapie,  ET  –  excentrická terapie  

dle Alfredsona, PT – pasivní terapie, PE – protažení s nízkou intenzitou a objemem 

excentrické zátěže, KP – terapie krevní plazmou, N – excentrická terapie s přerušením 

sportovní aktivity, A – excentrická terapie s pokračováním ve sportovní aktivitě 

Poznámka: Srovnání účinků terapií z 5 studií rešerše. Doba intervence 12 týdnů u ET, 

PT, PE, 6 měsíců u KP a 12 měsíců sledování u aktivity a neaktivity během terapie. 
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6  Diskuze 

6.1. Diskuze – 1. výzkumná otázka (rizikové faktory) 

Nejvýznamnějším faktorem je běžecká zátěž v tréninku na vzdálenost 1500–3000 

m,  týdenní běžecký objem >65 km týdně  a nové vystavení běžecké zátěži  

(bez historie vystavení zátěži v běhu). 

Pro vznik tendinopatie AŠ je  tedy nutný dostatečný mechanický stimul. (Wang  

et  al.,  2006)  Běh je příkladem pro  vystavení AŠ  mechanické  zátěži,  dostatečná 

intenzita (tréninku) a objem běhu může vést k rozvoji tendinopatie AŠ. Dle studií 

sledující vznik tendinopatie AŠ jsou nejvíce ohroženi jedinci připravující se  

na závodní tratě 1500–3000  m  a  s týdenní běžecký  objem  >65  km.  Existuje  tedy 

riziková  intenzita  a objem zátěže u závodních běžců, rizikovým faktorem je také 

nové vystavení běžecké zátěži (bez historie zátěže). (Knobloch et al., 2008) 

Pro maximální mechanickou zátěž šlachy je důležitý typ došlapu  (Hall  et  al., 

2015), studie zkoumající mechanický stres během došlapu vyhodnotily došlap přední 

nohy  jako nejvyšší mechanickou zátěž pro AŠ. Síla působící na AŠ  se v průměru 

zvyšuje při došlapu přední nohy o 19 % oproti došlapu zadní nohy. (Kernozek et al., 

2018) 

Nerovnoměrnému rozložení mechanických sil odpovídá průchod centra reakčních 

sil, který byl přítomný již před vznikem tendinopatie AŠ s laterální deviací a absencí 

latero–laterálního průchodu ploskou. (Van Ginckel et al, 2009) 

Zvýšený čas v everzi zadní nohy přítomný u jedinců s tendinopatií AŠ způsobuje 

také nerovnoměrnou zátěž kladenou na AŠ. Část AŠ je zatěžována dle inverze 

(laterální porce AŠ) nebo everze (mediální porce AŠ) nohy v tahu  (Ferber  et  al., 

2014), proto může zvýšený čas v inverzi nebo everzi během stojné fáze v běhu zvýšit 

riziko přetížení a vzniku tendinopatie mediální nebo laterální části AŠ. (Becker et al., 

2017) 
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Při snížení  svalové síly  plantárních flexorů je uvažována vyšší deformace AŠ 

během stojné fáze při běhu. (Wang et al., 2006) Oslabení svalů stabilizujících kyčelní 

kloub, kolenní a hlezenní kloub může mít za následek nestabilitu DK spojenou s výše 

popsanou deviací průchodu centra reakčních sil ploskou, změnou času 

v inverzi/everzi a dalších změn proximálně navazujících na komplex nohy. Snížená 

svalová síla  byla vysledována bilaterálně u symptomatické i asymptomatické DK  

u pacientů s tendinopatií AŠ pro plantární flexory (O’Neill et al., 2019) i stabilizátory 

kyčelního kloubu. (Habets et al., 2017) 

 

(Schéma č.3 – rizikové faktory pro vznik tendinopatie AŠ) 

6.2. Diskuze – 2. výzkumná otázka (diagnostika) 

Klinický nález v podobě bolestí AŠ a pozitivní London hospital test (palpační test) 

společně s anamnestickými údaji indikují pacienta k zobrazovacímu vyšetření 

ultrazvukem. Nejlépe sledovatelný  je  vývoj  šířky  příčného řezu AŠ v čase  

a mechanické pevnosti AŠ v čase, oba ukazatele spolu korelují a jejich změny v čase 

fungují jako prognostický nástroj během léčby. 

Diagnostika tendinopatie AŠ je klíčová k nastavení vhodné terapie u pacienta 

s touto  poruchou. Klinické vyšetření v podobě London hospital testu je pozitivní  

u většiny jedinců s tendinopatií AŠ (96,6 % pro palpační test) s přítomností poruchy 

funkce ve smyslu cyklu protažení – zkrácení. (Leung et al., 2008) Hypoechogenická 

místa ve šlaše korelují s místem pozitivního palpačního testu, nicméně hranice 

bolestivosti je individuální a míra bolesti nevypovídá o míře poškození AŠ. (Brund 

et al., 2019) 
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Zlatým standardem pro diagnostiku tendinopatie AŠ šlachy a rozlišení 

„tendinitis“ od „tendinosis“ je MRI scan, nicméně s přihlédnutím k praktičnosti  

a  dostupnosti je nejlepší  a nejdostupnější  metodou  sonografické vyšetření, které 

umožňuje diagnostikovat lokalizaci tendinopatického ložiska ve šlaše. (Bakkegaard 

et al., 2014) U tendinopatie AŠ je přítomna zvýšená plocha příčného řezu šlachou 

oproti zdravé AŠ nebo oproti šlaše mimo tendinopatické ložisko. Dalšími 

diagnostickými prvky jsou hypoechogenita AŠ, neovaskularizace AŠ, 

hypoechogenita Kagerova tukového tělesa, tekutina v retrokalkaneální burze a patní 

ostruha (viz. schéma č.1 – výsledky). (RomeroMorales et al., 2019) 

Tendinopatie AŠ se prezentuje ztrátou elasticity a mechanické pevnosti v tahu, 

která koreluje  s disorganizací  vláken tendinopatické AŠ. Studie zabývající se 

reakcemi tkáně AŠ na zátěž poukazují na značnou variabilitu mechanické pevnosti 

(snížení po zátěži) a struktury po vystavení zátěži (snížení průměru AŠ po zátěži). 

(Kulig  et  al.,  2016)  Studie také vysledovaly  opožděný nástup změn  korelující 

s pomalejším metabolismem šlachy, kdy změna struktury AŠ nastoupila až 7. den  

po maratonském běhu. (Rabello et al., 2020) 

Běžecká populace vykazuje zvýšený průměr plochy příčného řezu AŠ  s nižší 

organizací kolagenních vláken, za tohoto předpokladu je hypotetizován adaptační 

mechanismus zvyšování průměru šlachy pro substituci ztrát mechanických vlastností 

tkáně disorganizací kolagenních vláken. (Sponbeck et al., 2021) 

(Schéma č.4 – postup diagnostiky a prevence) 
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6.3. Diskuze – 3. výzkumná otázka (terapie) 

Pohybová terapie  typu  excentrické  zátěže  je nadřazená ostatním typům léčby  

u aktivní populace (běžci) s tendinopatií AŠ. 

Ideální mechanická zátěž je dle Alfredsonova protokolu excentrická  kontrakce 

pro  plantární flexory  při výponu na jedné DK. Alfredsonův protokol prokazuje 

nejvyšší účinnost pro bolest a funkci AŠ v časovém úseku 12 týdnů. (Stasinopoulos 

et  al.,  2013)  Tento program obsahuje dostatečnou mechanickou zátěž, nicméně  

do budoucna je vhodné určit progresivní zátěžové programy pro léčbu tendinopatie 

AŠ, které vykazují vyšší efekt u tendinopatie lig. patelae. (Breda et al., 2021) 

Manuální terapie  v podobě hluboké frikční masáže, protažení a koncentrický 

trénink  (Mafi  et  al.,  2001)  mají nižší účinnost pro bolest a funkci AŠ, nicméně 

zlepšení je s těmito postupy také zaznamenáno a mohou tedy plnit doplňkovou funkci 

terapie. (Herrington et al., 2007) 

Pokračování ve sportovních  aktivitách  nemělo významný negativní efekt  

na výsledky terapie tendinopatie AŠ. Postačovala monitorace bolesti a provádění 

aktivit s VAS <5). (Silbernagel et al., 2007) 

Operativní přístup měl pozitivní výsledky v obnově funkce a snížení bolesti AŠ, 

nicméně je nutné zvážení příčiny selhání konzervativního přístupu  léčby a možné 

chyby, které by mohly  vést k neúspěšnosti konzervativní léčby. Operativní léčba 

vede  k imobilizaci kotníku (5 týdnů –  med) a vystavení mimo sportovní aktivity  

(9 měsíců –  med).  Návrat jedince ke sportovní aktivitě je tedy problematičtější  

a časově náročnější oproti konzervativnímu řešení, které může potencionálně vést  

k trvalým funkčním limitacím AŠ. (Rousseau et al., 2015) 

Terapie krevní plazmou vykazuje inferiorní výsledky oproti excentrickému 

programu, nicméně může sloužit jako doplňující terapie pro urychlení léčby 

 nebo při nedostatečných výsledcích konzervativní léčby. (Filardo et al., 2014) 
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6.4. Budoucí směr výzkumu 

Do budoucna je nutné pochopit reakce tkáně šlachy na mechanický stimul s cílem 

modelovat intenzitu a objem stimulu pro zachování zdravé AŠ plnohodnotně plnící 

svou  funkci. Výzvou je vysledování rozdílů v reakcích na různou zátěž a doby 

normalizace stavu tkáně po rozdílných zátěžích. Klíčové jsou změny pevnosti tkáně 

a strukturální změny, které spolu korelují.  

V oblasti  diagnostiky jsou potřeba další studie pro determinaci kritérií pro 

diagnostiku tendinopatie AŠ, zejména pro rozšíření počtu jedinců ve výzkumné 

vzorku pro adekvátnější doporučení při  diagnostice. Cenné budou také další 

prospektivní studie, které sledují morfologický vývoj a mechanický stav tkáně v čase. 

S možnou aplikací a ověřením preventivních programů  založených na rizikových 

faktorech a individuálních parametrech jedince. 

Konzervativní terapie má u tendinopatií AŠ evidencí podložené základy 

s uspokojivými klinickými výsledky, nicméně Alfredsonův protokol je vhodné 

inovovat  z pohledu progresivní zátěže, princip této inovace je již zkoumán  

u tendinopatie lig. patelae. (Breda et al., 2021) 
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7  Limitace 

Tělo výzkumu bylo pro rizikové faktory a diagnostiku velmi rozmanité. Lišila 

se diagnostika tendinopatie AŠ, věk zkoumané populace, úroveň aktivity 

(závodní, rekreační) i nástroje měření. Proto vzájemné porovnání bylo výzvou. 

Naopak tělo výzkumu pro účinky jednotlivých terapií u tendinopatie vykazovalo 

větší konzistenci v měření (VISA – A dotazník), trvání intervence, věku účastníku 

a umožňovalo vzájemné porovnání (viz graf č.1 – výsledky). 

V oblasti rizikových faktorů jsme limitování převahou retrospektivních 

studií s možnými zavádějícími výsledky pro vyvozování příčin vzniku 

tendinopatie u jedinců již trpících tímto onemocněním. Prospektivních studií jsou 

v této oblasti pouze jednotky, ale přinášejí cenné poznatky, které doplňují 

retrospektivní studie u unilaterálních poruch, kde  je možné srovnání 

s nepostiženou DK u tendinopatií AŠ.   

Výzkum zkoumající diagnostiku a preventivní monitoraci šlach již přináší 

konzistentnější metody měření, nicméně studií je v této oblasti omezené množství 

a diagnostická kritéria jsou založená na malém vzorku zasažené populace. Studie 

zkoumající mechanické reakci tkáně na zátěž neprozkoumávají různé typy 

intenzit zátěže a následné reakce, stejně tak je tomu u sonografických studií.  

Výzkum v oblasti  terapie  vykazuje nejlepší konzistenci a možnost 

vzájemného porovnání výsledků. Stále je používán protokol na základech 

výzkumu na přelomu 20. a 21. století, který má co do účinnosti nejlepší výsledky, 

ale jeho inovace z pohledu progresivní zátěže a monitorace bolesti si zasluhuje 

další zkoumání. 
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8  Závěr 

Rešerše poskytuje informace pro rizikové faktory pro vznik tendinopatií AŠ 

u běžecké populace. Odkrývá významnost rizikových faktorů a přináší možnost 

praktického užití těchto informací během odebírání anamnézy, určení populace 

ohrožené rozvojem tendinopatie  AŠ  až po upotřebení poznatků v preventivních 

programech u těchto jedinců. 

Nejvýznamnějším rizikovým faktorem je trénink na závod o vzdálenosti 1500–

3000 m, poskytující informaci k rizikové intenzitě  běhu  společně s běžeckým 

objemem  >65  km.  Tento  rizikový faktor platí tedy zejména pro závodní běžce. 

Obecně je rizikem pouhá běžecká aktivita, u běžné populace zejména běh jako nový 

typ zátěže bez historie zátěže v běhu. Přidruženými rizikovými faktory je typ došlapu 

(přední noha), snížená svalová síla (plantárních flexorů, zevních rotátorů a abduktorů 

kyčelního kloubu), deviace centra reakčních sil v běhu a zvýšený čas v everzi/inverzi 

nohy. 

Dále přináší  relevantní  diagnostický postup při tendinopatii  AŠ,  který by měl 

sloužit k včasnému záchytu poruchy AŠ ve  formě tendinopatie,  vyloučení jiných 

onemocnění a nastavení adekvátní léčby. 

V prvním stádiu záchytu tendinopatie AŠ je bolest lokalizována v oblasti AŠ 

(distální, mediální, proximální části). Kompresní test šlachy s palpací je pozitivní  

a bolestivé místo  se přesouvá dle pohybu  mezi dorzální a plantární flexe. Při 

pozitivním klinickém nálezu následuje sonografické vyšetření, které u tendinopatie 

AŠ odhaluje zvýšenou plochu průřezu šlachou (>0,2cm2) v porovnání se zdravou AŠ 

nebo zdravou částí postižené AŠ.  Dalšími diagnostickými  kritérii jsou 

hypoechogenita, neovaskularizace, hypoechogenita Kagerova tukového tělesa, 

tekutina  v retrokalkaneální burze a patní ostruha. Strukturální porucha šlachy  

je spojená s mechanickou pevností, která je u postižené šlachy snížená. 
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U léčby tendinopatií AŠ přináší  rešerše  přímé  srovnání jednotlivých 

konzervativních  přístupů pro zefektivnění léčby. Nabízí nepřímé srovnání 

s operativním přístupem a naznačuje možné budoucí směry výzkumu v oblasti 

terapie. 

Nejúčinnější terapií AŠ je pohybová terapie zatěžující AŠ v tahu. Nejúspěšnější 

je při léčbě Alfredsonův protokol využívající excentrický výpon ve stoje 

s flektovaným a extendovaným kolenem s celkovým počtem 180 opakování denně. 

Manuální terapie a terapie prokazující inferiorní účinek mohou sloužit jako doplňková 

léčba. Operativní přístup přináší obdobné výsledky jako přístup konzervativní,  

je spojený s dlouhou absencí sportovní aktivity jedince (med – 9 měsíců), která vede 

ke snížení mechanické pevnosti šlachy a zhoršené funkci zejména ve sportovní zátěži 

po zotavení. Pokračování v pohybové aktivitě během léčby tendinopatie nevykazuje 

výrazné zhoršení průběhu léčby při monitoraci bolesti během aktivity.   
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