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1. ÚVOD
Tato diplomová práce pojednává o problematice diferenciace "tonických" a
svalů.

"fázických"

Jedná se o multidisciplinární problematiku, která je z pohledu
důležitá

fyzioterapie velice
jednotlivých

pro správné pochopení svalové funkce a chování

svalů při různých činnostech.
vytvořit

Cílem této diplomové práce je

ucelený

problematiku diferenciace "tonických" a "fázických"
vybraný sval- m. levator scapulaeDělení

svalového systému

převážně

svalů.

přehled

a zpracovat

Dále pak

určit,

zda je

"tonickým" nebo "fázickým" svalem.

na "tonické" a "fázické" svaly vychází

z praktických zkušeností shrnutých v pracích prof. MUDr. Vladimíra Jandy, DrSc.
[45, 47, 48], na jehož práci dnes navazuje doc. PaedDr. Pavel
Současně

si

vědci

Kolář.

[54, 56, 57]

všimli odlišností mezi jednotlivými typy svalových vláken [8, 32,

51 , 53, 69, 71, 72, 73] a mezi typy motorických jednotek jednotlivých
11, 70] Odlišnosti tonického a fázického svalového systému
každý fyzioterapeut

především

svalů.

může

[4, 6,

pozorovat

jako jednotlivé syndromy svalových dysbalancí [17,

47, 48, 50, 55, 56, 57, 62, 64, 92] a také

při řetězení

poruch funkce

svalů

[21, 22,

56, 57, 61, 62, 63, 82, 108, 115, 117]. Poruchy funkce m. levator scapulae mohou
vytvářet řadu

obrazů.

klinických

[14, 62, 66, 108, 117, 118]

Diplomová práce je zpracovaná rešeršním
informací byla použita

převážně

zahraniční

způsobem.

lékařské

vyhledávání

periodika v elektronické

získaná z databáze www.sciencedirect.com díky placenému
Národní

Při

přístupu

knihovny, dále pak knihy a periodika v tištěné

podobě

k fulltextům

podobě

získané z

Národní lékařské knihovny a ústřední tělovýchovné knihovny. Použité zdroje jsou
v anglickém a
článků

v

českém

německém

Hlavní

část

jazyce.

Při

studiu této problematiky bylo využito i

několika

a francouzském jazyce.

této práce je

členěna

do podkapitol, kterými se propracovávám

k jádru problému. úvodní kapitola této části je zaměřena na popis kosterního
svalu, dále diferenciaci "tonických" a "fázických" svalů na různých úrovních, úloze
"tonických" a "fázických"

svalů

získaných informací uvedeno

v praxi fyzioterapeuta a v závěru je na
objasnění

"tonické", resp. "fázické" svaly.
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zařazení

základě

m. levator scapulae mezi

2. CÍL A HYPOTÉZY PRÁCE
vytvořit

Cílem této rešeršní práce je

ucelený

problematiku diferenciace "tonických" a "fázických"
určit,

svalů.

zda je vybraný sval - m. levator scapulae -

"fázickým" svalem. V rámci

těchto cílů ověřit

V zájmu optimálního postupu
vytyčila

při

přehled

a zpracovat

Druhým cílem pak je

převážně

"tonickým"

či

níže uvedené hypotézy.

zpracování diplomové práce jsem si

následující dílčí úkoly:

1) Podle

klíčových

slov vyhledat z českých i

zahraničních informačních zdrojů

pokud možno úplné a relevantní informace vztahující se k tématu diplomové
práce. Jako

informační

monografie, odborné

zdroje budou využity primární i sekundární zdroje,

časopisy

2) Získané informace

i zdroje internetové.

průběžně

podkapitol v rámci rešeršního

zpracovávat a

přístupu

3) Shrnout nalezené informace a

třídit

do jednotlivých kapitol a

a stanovených hypotéz.

vytvořit

ucelený rešeršní

přehled

o problematice

diferenciace "tonických" a "fázických" svalů a v diskusní části této diplomové práce
pak podat osobní názor na tuto problematiku.

Hypotézy práce:

1)

Předpokládám,

že neexistuje ucelený

přehled

o

současném

v oblasti problematiky diferenciace "tonických" a "fázických"
2)

Předpokládám,

řazen

spíše ke

že m. levator scapulae bude na

skupině převážně

"tonických"
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svalů

základě

stavu poznání

svalů

rešeršního zpracování

3. METODOLOGIE PRÁCE
Tato diplomová práce je teoretickou studií zpracovanou formou literární
rešerše

zaměřené

na shrnutí

poznatků

aktuálních

v oblasti

problematiky

diferenciace "tonických" a "fázických" svalů a to nejen v české republice, ale
v

celosvětovém měřítku.

Základním postupem je získání

dostatečného

množství

informací týkajících se tématu a jejich následné zpracování.
Data budou získávána z
časopisy,

referátové

různých informačních zdrojů

- oborové bibliografie,

online a offline databáze (ScienceDirect, PubMed, Medline),

katalogy knihoven (Národní lékařská knihovna, Ústřední tělovýchovná knihovna),
webové

stránky,

učebnice,

(Rehabilitace a fyzikální

příručky,

lékařství,

významné

monografie,

periodika

European Spine Journal, Science, Journal of

Applied Physiology, British Journal of Sports Medicine, Clinical biomechanics,
věstníků, zpravodajů,

ap.), elektronických konferencí, novin,

výzkumné a vývojové zprávy, diplomové, rigorózní a
dokumenty

přístupné prostřednictvím

Výsledek
zdrojů,

sběru

disertační

bulletinů

UNIFY,

práce, elektronické

internetu.

dat bude validní s ohledem na

přesnost

citace

informačních

kterou se zaručuji. Nepředpokládám vysokou finanční nákladnost při

získávání a zpracování dat k použití pro tuto diplomovou práci, limitem však
být nedostatek
v

některých

přístupných

zdrojů

může

informací o stavu poznání problematiky

zemích. Omezením shledávám jazykovou bariéru. Zdroje informací

jsem schopna hledat

samozřejmě

v anglickém jazyce, avšak
Shromážděná

obtížněji

data budou

v jazyce

českém

a slovenském, dále pak

v jazyce francouzském a

roztříděna

německém .

podle jejich obsahu do jednotlivých

kapitol a podkapitol, která v závěru diplomové práce zanalyzuji a doplním vlastním
názorem na tuto problematiku a vyjádřím se k uvedeným hypotézám.
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4. HLAVNÍ ČÁST
člověka

4.1 Svalová soustava
tkáň

Svalová
této

tkáně

je jednou z hlavních tkání lidského

pět

těla (např. chůzi,

pohyb

•

stabilizovat polohu

•

pohyb látek v těle
umožňují

těla (např.
(např.

stání

či

sezení)

srdce pumpuje krev, stahy hladkého svalstva

pohyb potravy zažívacím traktem)
(např.

regulovat objem orgánu

•

získávat teplo (svalové stahy vyrábějí až 85%
U všech

obratlovců

pohyb obsahu dutým orgánem)

čtyři

rozeznáváme

•

orgánová, hladká svalovina - svalovina

•

kosterní,

příčně

upínající se na

příčně

a svalovina ve

srdečního

nespecifický kontraktilní

V lidském
v každé

buněk.

těle

svaly horních

je kolem 600

věc

převážně

trubicových

svalovina

srdeční

kontraktilní systém

svalů,

z nichž

začínající

a

orgánů
stěny

a tzv.

endotelových

většina

a

je párová - tedy 300

se liši v jednotlivých údajích, protože

přesně ohraničeny

svalů připadá

některé

a samostatnost takového svalu
těle

uloženy

končetin,

28% na

názvu a konvence). [18] Svaly nejsou na
na svaly dolních

a 16% na svaly hlavy a trupu. [24]
funkčně

Soustava svalová je

pasivním pohybovým aparátem).
Svaly, musculi, jsou

a cév

[24]

asi 56% hmotnosti

končetin

lišící se stavbou,

systému

polovině těla (čísla

nebo složky je spíše

tepla). [119]

tkáně,

svalovina

stěně některých

systém -

svaly a jejich složky nejsou
rovnoměrně-

stěny orgánů

pruhovaná svalovina -

excitomotorického

myoepitelových

typy svalové

pruhovaná svalovina -

kostře

tělesného

řízení:

funkcí, lokalizací a typem

svalů

svalová

dýchání, komunikaci ap.)

•

srdeční,

umožňuje

základních funkcí:

•

•

Základní schopností

je svalová kontrakce (stažení). [122] Díky tomu

soustava těla

•

těla.

funkční

spjata s

Vytváří

pohyblivě

spojeným skeletem (s

aktivní pohybový aparát,

nervově řízený.

složky, orgány tohoto aktivního pohybového aparátu.

Název musculus (lat. myška;

řec.

mys, myš) vznikl

zřejmě

podle protáhlého tvaru

svalu a podle charakteristického hmatného pohybu stahujícího se svalu. [18]
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4.1.1 Kosterní svaly v lidském

těle

Kosterní svalovina (textus muscularis) je
základní tkání orgánů, kterým říkáme kosterní
svaly. Kosterní svaly

tvoří

hybnou, motorickou

(efektorovou) složku pohybového systému. Jsou
inervovány mozkovými a míšními nervy. Bez
nervového

impulsu

nedochází

ke

svalové

kontrakci. [24]
Kosterní

svaly jsou

přibližně

složeny z vody. Zbylých 25%

tvoří

ze 75%

anorganické

(Ca, Na, K, Mg, Cl, H3P04) a organické (bílkoviny:
aktin, myozin, troponin, tropomyozin, myoglobin;
cukry: glykogen; tuky: triacylglycerol) látky. [5]

Obr. 1: Kosternl svaly

Anatomickými jednotkami kosterních
vlákna.

Funkčními

svalů

jsou

a biomechanickými jednotkami

příčně

svalů

člověka

[97]

pruhovaná svalová

jsou motorické jednotky,

tj. skupina svalových vláken inervovaných jedním motoneuronem. [24]
Funkční

vlastnosti kosterního svalu

fyziologické. Mezi fyzikální vlastnosti svalu

můžeme

patří

přetržení

na fyzikální a

pružnost (schopnost návratu do

výchozího stavu svalu díky elastickým vazivovým
odolávat

rozdělit

vláknům)

svalu díky kolagenním vazivovým

a pevnost (schopnost

vláknům).

Fyziologickými

vlastnostmi svalu jsou dráždivost, vodivost a stažlivost (viz kapitola 4.1.3). [5]
Kosterní sval je částí složité soustavy kostí, vazů, šlach, cév a nervů, která
musí fungovat jako celek podle biomechanických

ll

zákonů

[68].

4.1.2 Stavba kosterního svalu
Kosterní sval je vysoce organizován nejen na mikroskopické úrovni, ale i
v

rovině

celkové morfologie. [68]

Tvoří

tři

ho

příčně

základní složky:

pruhovaná

svalová vlákna, vazivo a logistické komponenty (cévy a nervy). [24]
Základní stavební jednotkou kosterního svalu je svalové vlákno. Je to
rozvětvený,

jehož

mm až do desítek cm, silný 20-100 IJm. [112]

Počet

mnohojaderný útvar válcovitého tvaru, na konci zaoblený nebo
délka se pohybuje od

několika

svalových vláken, jejich délka i tloušťka kolísá v jednotlivých svalech i

individuálně.

[18]
buněčná

Na povrchu svalových vláken je
V

sarkoplazmě (cytoplazmě)

buněčných

svalového vlákna jsou
podélně

organel uložena

myofibril jsou

početné

membrána -

kromě

sarkolema.

desítek jader a dalších

orientovaná vlákénka - myofibrily. Kolem

systémy endoplazmatického (sarkoplazmatického) retikula.

v systému těchto trubic je vysoká koncentrace vápenatých a hořečnatých iontů
(viz kap. 4.1.3), které jsou nezbytné pro realizaci svalové kontrakce. [24] Myofibrily
tvoří

asi 50% objemu svalové

tkáně,

Většinu

systémem 5% a glykogen 0,5-1%.
tkáň.

mitochondrie 30-35%, retikulum s tubulárním
zbývajícího objemu zaujímá pojivová

[113]
Na myofibrilách je ve

světelném

mikroskopu

vidět střídání světlých

a

tmavých úseků. Tmavé, anizotropní (dvojlomné, tzv. A-úseky) se střídají se
světlými,

izotropními Oednolomnými, I-úseky). Proto je celé svalové vlákno
příčně

v mikroskopu jakoby žíhané, tj.

pruhované. Každý izotropní úsek je

rozdělen tenkou ploténkou (telofragmou)- tzv. Z-linií. Úsek myofibrily mezi dvěma

Z-liniemi se nazývá sarkomera. [24]
Sarkomera je kontraktilní jednotkou svalového vlákna. Sarkomery se
skládají z

řady typů

submikroskopických myofilament,

proteiny. Kontrakci sarkomery realizují
sarkomery

podmiňují

další

dvě

dvě

tvořených

kontraktilními

bílkoviny - myozin a aktin. Pružnost

bílkoviny - titin a nebulin.

Kromě

uvedených

hlavních kontraktilních proteinů jsou v sarkomeře další, tzv. fixační bílkoviny např.

desmin a vimetin -a

regulační

bílkoviny- tropomyozin a troponin. [24]
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Druhou hlavní složkou svalu je vazivo, které spojuje a obaluje svalová
vlákna, obaluje celý sval a vytváří též úpony svalu ke kosti (šlachy). [18]
Celý kosterní sval je na povrchu krytý vazivovým obalem (fascií).
rozdělen

na jednotlivé svalové snopce a

oddělené

vrstvičkou

snopečky,

vaziva. Každý svalový

obsahuje

je

zvlášť

které jsou každé

snopeček

jednotlivých svalových vláken, které jsou od sebe

Uvnitř

určitý počet

opět odděleny vrstvičkou

vaziva.

Každé svalové vlákno se skládá z tenčích bílkovinných jednotek (myofilament), jež
jsou dvojí: tenká myofilamenta aktinová a tlustší myosinová,
rozložená podle

určitého řádu.

prostorově pravidelně

[24, 67]

· sv.t:d(V

$valových
vtakert
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Obr. 2: Stavba kostemfho svalu

Třeti

(úměrně

společně

složkou kosterního svalu jsou cévy a nervy. Cévní zásobení svalu je

metabolické

zcela pravidelné

několik.

aktivitě svalů) většinou

(např.

některých svalů

u m. biceps brachii), u jiných je variabilní.

je lokalizována blíže

začátku

je uložení

Obecně

hilů

platí, že

svalu a velké, ploché svaly mají

hilů

i

[24]

Po vstupu do svalu cévy
opřádají

velmi bohaté. Cévy vstupují do svalu

s nervy v tzv. svalovém hilu (hilech). U

většina hilů

[28]

bohatě

svazky svalových vláken a

anastomózují a

zvětšují

sítě

cév endomyzia

tak povrch, na kterém dochází ke

kontaktu cévního řečiště s vlastní svalovou hmotou. Na 1mm 2 plochy svalu
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připadá

při vhodně stupňované zátěži

až 2000 kapilár a

zvětšuje.

se kapilarizace svalu

[24]

Mikrocirkulace krve je ve
většinou při

lokalizovaných

svalu

řízena

složitou

větví uvnitř

odstupu jednotlivých cévních

svěračů,

souhrou

Průtok

svalu.

krve svalem závisí ovšem nejen na okamžitém stavu propustnosti krevního
řečiště,

ale je

určován

i okolím krevního

řečiště,

Dynamické nebo statické zatížení svalu proto
uvnitř

stupněm

tj.

napětí

svalu.

významně ovlivňuje přesun

krve

svalu. [24, 67]
Při

uvolňuje

dynamickém (fázickém) zatížení se krevní
a komprihuje. Sval je

při

činnosti

této

obvykle

řečiště

dobře

střídavě

svalu

prokrven a také

únavové mechanismy nastupují u dynamicky zatíženého svalu pomaleji. Statické
Přetrvávající

(tonické) zatížení naopak cirkulaci ve svalu zhoršuje.
svalových vláken vyvolává stisknutí cév a

oblenění

kontrakce

až zástavu cirkulace. Staticky

zatížený sval se proto rychle unaví. [24]
Z hlediska makrostruktury svalu rozeznáváme na kosterním svalu
části: začátek

(bříško)

svalu, hlavu

svalu (obvykle proximální

část),

a úpon svalu.

Začátek

tvoří

masitá

část

svalu

hlavní

svalu (origo) je ta

kterou je sval pomocí šlachy

Hlavu svalu (caput I venter musculi)

tři

připojen

("bříško"),

část

ke kosti.

skládající se

především ze svalových vláken. Hlava je nejobjemnější částí svalu. Úpon svalu

(insertio) je místem

připojení

Většina svalů

tvarem a

počtem

svalu ke kosti. [18, 24]

je bohatě tvarově diferencována. Zevní vzhled svalu je dán

svalových

bříšek

a vztahem svalových

snopců

k úponové šlaše.

Svaly mohou být vřetenovité, jednohlavé a vícehlavé, ploché i kruhovité. [24]
Sval je sice z hlediska svého zevního tvaru plochý nebo
jeho snopce mohou být orientovány od
šikmo nebo
specifické

třeba

radiálně.

uspořádání

začátku

vřetenovitý,

šlachy k úponové šlaše

ale

podélně,

Každý sval tak má charakteristické geometricky

vláken, kterému

říkáme

svalová textura.

Směr průběhu

svalových vláken (resp. úhel, který svírají vlákna svalu a šlachy) má
velikost výstupní síly

působící

ve

směru průběhu

rychlost, kterou se sval

smršťuje.

[24]
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určitý

úponové šlachy a

vliv na

určuje

i

4.1.3 Funkce kosterního svalu
Obecnou vlastností živé hmoty je její stažlivost vlastnost, která je

společná

buňkám,

všem

kontraktilita. Tato

je vystupňována u svalové

tkáně,

která

svou stažlivostí generuje pohyb. [24]
předpokladem

Morfologickým

existence tzv. kontraktilních

proteinů

schopnosti

smrštění

- aktinu a myozinu,

(kontrakce) je
tvořících

především

základ myofibril

svalových vláken. (viz kap. 4.1.2) Kontraktilní proteiny jsou sice základem každého
řízeného

pohybu, ale podmínkou každého

a tím i vysoce diferencovaného pohybu

je existence specificky dráždivé plazmalemy, schopné iniciovat kontrakci - obvykle
na

podnět přiváděný
Akční

nervem. [24]

potenciál, který se

přenese

na svalovou

buňku,

putuje po

membráně,

depolarizuje ji a dostává se vchlípeninami sarkolemy hluboko do vlákna.
Způsobuje
iontů

depolarizaci sarkoplazmatického retikula, které uvolní velké množství

vápníku a vyplaví je do sarkoplazmy. Ionty se
něj.

se na
zanořit

Troponin

změní

přiblíží

svoji prostorovou konfiguraci a umožní tropomyozinu

se mezi vlákna aktinu, a odkrýt tak jeho aktivní místa. Po

místech se "natahují" hlavy myozinu, kloužou po nich a
můstky

mezi aktinem a myozinem. Myozinové vlákno tak

aktinová vlákna zakotvená do protilehlých
přitahuje.

svalu

čili

Z-proužků,

těchto

vytváří

aktivních

spojení neboli

aktivně přitahuje dvě

a tím k sobě tyto proužky

Výsledkem je zkrácení sarkomery, zkrácení myofibrily, a tím i zkrácení
svalový stah. [93]

Na jediný

akční

trhnutím. Tak je tomu

potenciál motoneuronu odpovídá sval tzv. svalovým

především

za experimentálních podmínek. Maxima zkrácení

i síly dosahuje sval po cca 80 ms, relaxuje o
tomto jediném
salvou.

k troponinu a navážou

Průběh

akčním

něco

déle. Zkrácení,

potenciálu je daleko menší než

trhnutí není u všech

svalů stejně

může

či

napnutí po

být dosaženo jejich

rychlý, a to je jedním ze

znaků

rozdílnosti mezi svaly. [1 09]
Přirozená

kontrakce svalu má formu tetanického stahu.

frekvenci opakovaného

dráždění

(salvy

akčních potenciálů)

Při dostatečné

nasedá na zbytek

kontrakce z předchozího trhnutí další kontrakce a každý následující stah je
intenzivnější. Důvodem

je

skutečnost,

že se
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nestačí

znovu uložit všechen vápník

do zásobáren a jeho koncentrace
přijde

postupně narůstá

a stah sílí. Pokud další impuls

v sestupné fázi záškubu, dochází k superpozici

tetanus. Pokud

podněty přicházejí ještě

stahů

a vzniká tzv. vlnitý

za vzestupné fáze kontrakce, dochází

k sumaci - vzniká hladký tetanus. Síla stahu je u tetanu až troj- i vícenásobná.
Svaly

savců

pracují formou hladkého tetanu

(při

frekvenci

impulsů

nad 30 Hz

obvykle dochází k maximální možné kontrakci). [1 09]

Obr. 3: Schematické znázornění záznamu kontrakce kosterního svalu při různé frekvenci elektrické
stimulace [1 09]

Ke kontrakci
které se

sčítají.

patří

také elektrické projevy aktivace jednotlivých

buněk

Záznam a sledování potenciálového pole svalu

elektromyografie, která
Kromě změn

patří

mezi klinické

vyšetřovací

změny

tepelné. Celková

20-25%, zbytek energie uniká ve
po ní vzniká ve svalu teplo

formě

tepla. v

(např. počáteční

teplo aj.). [1 09]
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umožňuje

metody. [1 09]

mechanických chemických a elektrických lze

kontrakci pozorovat také

svalu,

účinnost

různých

při

svalové

svalové práce je kolem

fázích svalové

činnosti

i

teplo, zkracovací teplo, zotavovací

4.1.4 Řízení motoriky
Řízení pohybu lze srovnat s přenosem informací. Z center vycházejí

impulsy ke svalové

činnosti,

je zajištěná kontrola

předané

informace a provádí se i

korekce vzniklé chyby. [77]
počítáme

K motorickému nervovému systému
jejichž výhradním nebo

převážným

uspořádání

kaskádovité

a leží v

všechny nervové struktury,

úkolem je kontrola držení

nejrůznějších

těla

a pohybu. Mají

oddílech centrálního nervového

systému. [77]
WKON

STRUKTURA
podkorové
a korové
moUva6ni oblutl

OLOHA Pfll POHYBU

popud k jedn6ni

I
pl6n

návrh pohybu

cftené pohyby

(vrozené a naučená)

--- ----- -'
opirn6 motorika

program

I
realizace

monosynapOcki,
polysynapflcké reflex
délka svalu,
svalové napiti

Obr. 4: Kaskádovité uspořádání motorického systému a úkoly jednotlivých center [77]

Motorická jednotka je
svalovými

vlákny

tvořena

inervovanými

motoneuronem v míše nebo kmeni a

jeho

axonem.

Tvoří

motorického systému. Velikost motorické jednotky je od
v zevních

nitroočních

Přední

interneurony
reflexních

několika

část

svalových vláken

svalech až k 500-1000 vláken v zádových svalech. [77]

roh míšní je
četných

oblouků.

nejperifernější

součástí

šedé hmoty míšní. Obsahuje motoneurony a

monosynaptických

Míšní reflexy

tvoří
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a

polysynaptických

motorických

zásobu elementárních postojových a

pohybových

programů,

které automaticky

proběhnou

na zevní

dráždění

nebo na

popud z vyšších etáží CNS. [77]
Motorická centra v kmeni
formace, motorická

část

kaudo-kraniálně

vestibulárních jader,

jsou: oblongátová
část

část

retikulární

retikulární formace v pantu,

nucleus ruber. Úkolem této oblasti je kontrola opěrné motoriky, její koordinace
s cílenými pohyby a regulace svalového tonu. [77]
K motorické

kůře

náleží: gyrus praecentralis (area 4), jeho okolí, tj. area 6

se suplementárními motorickými oblastmi a premotorická

kůra.

Odtud vychází

pyramidová dráha - tractus corticospinalis. Úkolem této oblasti je tvoření
programu pro cílené pohyby,
pohybů.

řízení

jemných

pohybů

a má podíl také na plánování

[77]

Motorický thalamus:

nejdůležitějším

motorickým jádrem je nucleus ventralis

lateralis. Spojuje mozeček a bazální ganglia s motorickou kůrou. Úkolem je
propojení vnímání a pohybů. [77, 117]
Mozeček:

vermis (resp. flokulo-nodulární systém) -

partes intermediae - koordinace
neocerebellum) spoluúčast při

řízení

kontrole

opěrných

rychlých

a cílených

naučených

očních pohybů.

řídí opěrnou

pohybů,

cílených

motoriku,

hemisféry (resp.

pohybů.

Důležitá

je

přidává

se

[77, 117]

Bazální ganglia sestávají ze striata, pallida, substantia nigra,

také nucleus subthalamicum. Úkolem je vypracování pohybových programů a
řízení

amplitudy,
Veškeré

směru,

příčně

rychlosti a síly pohybu. [77]

pruhované svalstvo je inervováno nervy mozkomíšními. Do

každého svalu vstupuje nerv, ij. svazek nervových vláken. Místo, kde do svalu
vstupuje jeho nerv spolu s cévami se nazývá neurovaskulární hilus. Nervová
vlákna obsažená v nervu, jenž vstupuje do svalu, jsou trojí: motorická, senzitivní a
autonomní. [18]
Specializovaná
příčně

zakončení

motorických nervových vláken na povrchu vláken

pruhovaného svalu se nazývají motorické ploténky (neuromuskulární

ploténky). Neurit jednoho motoneuronu se na svém konci obvykle
počtu

svalových vláken a vytváří tak motorickou jednotku. [18, 93]
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větví

k většímu

4.1.5 Motorická jednotka
Motorická jednotka (dále MJ) je základním

funkčním

i strukturálním prvkem

motoriky. Je definována jako soubor svalových vláken, které jsou inervovány
jedním motoneuronem [18, 24, 77, 93, 109, 117, 118] Je to tedy komplex složený
z motoneuronu v

předním

míšním

rohu spojeného

neuritem se skupinou

kontraktilních vláken ve svalu. [117]
Synaptic lllltml nalil at
neui'C'Imoac~rtar

junctio"a

Spk'lat cord

Musela fibera
(~lis)

Obr. 5: Schéma motorické jednotky svalu [27]

V míše je spojen motoneuron svými dendrity s míšní neuronální sítí a
dostává se tak do styku s drahami, kterými
tak i z periferie a

ovlivňují

motoneuronu vzniká signál
reagujících na

něj

přicházejí

jeho dráždivost.
šířící

do

sítě

signály jak z centra,

Při překročení

se neuritem ke

skupině

synchronním záškubem, který se po krátké

[117]
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prahu dráždivosti
svalových vláken,
době

sám uvolní.

MJ pracuje rytmicky kvantovým
uvolněné

způsobem

podle zákona "vše nebo nic" a

kvantum mechanické energie je za normálních podmínek vždy stejné.

[117] V aktivním stavu dochází ke zkrácení svalových vláken (aktivace - "vše"),

v klidovém stavu má sval svoji klidovou délku (relaxace - "nic"). Motorická
jednotka je zdrojem nejen

řídících vzruchů,

ale i látek, které udržují kontraktilní

strukturu svalových vláken. Má tedy i trofickou funkci. [91, 1181
různě

Motorické jednotky mohou být
inervovat

různý počet

velké - jeden motoneuron

svalových vláken. Malá motorická jednotka je

vlákny. Impuls z motoneuronu se rychle

převede

může

tvořena

3-8

na celou motorickou jednotku a

ta rychle zareaguje stahem. Tento typ jednotek je častý u svalů, které mají
pracovat rychle a jemně

(například

okohybné svaly nebo drobné svaly ruky). Velké

motorické jednotky obsahují 1500-2000 svalových
Vyskytují se

hlavně

snopců

na jeden motoneuron.

tam, kde se jedná o dlouhodobé udržování

napětí

(svalového

tonu) k zajištění vzpřímené polohy těla (např. antigravitační svaly). Většina svalů
obsahuje oba typy motorických jednotek, ale podle funkce svalu vždy jeden typ
převládá.

[93, 89]

Svalová vlákna inervovaná jednou motorickou jednotkou nejsou ve svalu
uspořádána těsně

vedle sebe, ale jsou promíchána se svalovými vlákny jiných

motorických jednotek, které mají podobnou funkci. [1 09]
Motorická jednotka je
oddělovat řídící

k ligamentu

nervy od

nebo

kosti,

funkčním

svalů.

se

i strukturálním celkem a nelze proto

Sval má po
kterou

je

funkční

většinou

stránce blíže k nervu než
morfologicky

v anatomických atlasech. Termín neuromuskulární porucha je tedy
termín myoskeletální porucha. [91, 117]
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sdružován

logičtější

než

4.2 .. Tonické" a "fázické" svaly
členit

Svalový systém je možné

různých

podle mnoha

kritérií jako

podle jejich anatomického uložení, jejich funkce, podle tvaru a
bříšek

svaly

ap. Dalším z možných

převážně

převážně

"tonické" a

Počátky

způsobů členění

členění

tohoto

je

rozdělení

počtu

např.

svalových

svalového systému na

"fázické". [47, 48, 56, 57, 62]

položil prof. MUDr. Vladimír Janda, DrSc., když

poprvé roku 1965 systematicky

rozdělil

svalový systém na svaly fázického

systému, ve kterých dochází k útlumovým
systému, které vykazují tendenci

vytvářet

projevům,

a na svaly posturálního

zkrácení nebo kontraktury. [48] Tuto

systematizaci založil na předpokladu, že jednou z rozhodujících vlastností svalů
s tendencí

vytvářet

nejčastější

(posturální) a že
jedné dolní
se

účastní

zkrácení, resp. kontraktury, je jejich

končetině,

udržování

polohou, kterou

člověk během

činnost antigravitační

dne zaujímá je stoj na

což považoval za "zamrzlou" fázi kroku. Proto svaly, které

vzpřímené

při

pozice

stoji na jedné dolní

jako svaly posturální. [47] Celá tato problematika bude

končetině, označil

podrobně

rozebrána

v kapitole 4.2.3.
Některými vědci

mezi

oběma

je

současně

s Jandovými pracemi poukazováno na to, že

systémy existují i další morfologické a

odlišnosti se týkají jak svalových vláken, tak i
svalových vláken
přítomnost

a

určují příslušné

počet určitého

řídícího

motoneurony. [57]

funkční

systému,

Současně

typu motoneuronu je geneticky

odlišnosti. Tyto
neboť

vlastnosti

je uznáváno, že

podmíněn.

[56, 57,

117' 118]
Díky

řadě

experimentálních prací

svalových vláken,
za prokázané

motoneuronů

podmiňují

na zkoumání stavby a funkce

a motorických jednotek je dnes možné považovat

řadu poznatků. Souhrnně

rozlišit dva základní typy
svou inervací

zaměřených

motoneuronů

lze

říci,

že v

systému je možné

(velké a malé alfa-motoneurony), které

dva základní typy svalových vláken (bílá a

rychlá a pomalá, nebo typ I a typ ll), které jsou

kromě

charakteristické také svou tendencí ke vzniku oslabení
funkční

řídícím

červená,

resp.

odlišné struktury a funkce
či

zkrácení. Strukturální a

souvislost motorické jednotky potvrdily Gutmannovy experimenty se

zkříženou

reinervací.

svalových vláken

Podle

příslušné

výsledků

těchto

motoneurony. [49, 117]
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experimentů

určujf

vlastnosti

Na

základě

Jandova prvního

rozdělení

svalového systému se dlouhou dobu

užívaly pojmy "posturální" a Jázické" svaly. Pokud však vnímáme posturu jako
těla

proces udržování polohy

a jeho

částí

ve stále se

2ooo), pak bychom museli v každém okamžiku

určit

udržení aktuální postury a neustále aktualizovat

měnícím prostředí (Dylevský,

svaly, které se

rozdělení

oběma

"tonické" a Jázické" svaly, což

skupinami

svalů

zdůrazňuje podmíněnost

svalů převažující přítomnosti

tonických

podílejí na

svalového systému na

"posturální" a "fázické" svaly. Dnes se pro shodné skupiny
označení

právě

či

užívá spíše

odlišností mezi

fázických motorických

jednotek. [56, 57]
Ačkoliv

Jandovo

dělení

nedostatky, stále je toto

svalového systému má v dnešní

členění

uznávané a stále jsou ve fyzioterapii užívány

diagnostické i terapeutické postupy založené na tomto
Jedním z

předních odborníků, kteří

Kolář, současný přednosta

kliniky FN Motal v Praze. Ve svých pracích znovu formuluje

rozdělení těchto

dvou

částí

svalového systému se

kineziologie. Hlavní rozdíl mezi
v časovém

předpokladu.

se snaží na Jandovu práci navázat a

doplnit ji o soudobé poznatky je doc. PaedDr. Pavel
Rehabilitační

době některé

řazení

do držení

oběma

těla,

zdůrazněním

aspektu vývojové

skupinami svalového systému

spatřuje

tj. v jejich posturální integraci. Svaly, které

inklinují k oslabení, "fázické" svaly, jsou ve své posturální funkci z fylogenetického,
resp. ontogenetického hlediska mladší než svaly s tendencí ke vzniku kontraktur.

[55, 56, 59]
Vše, o

čem

jsem se

zmiňovala

v příslušných podkapitolách.
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výše, bude nyní

podrobně

rozebráno

4.2.1 Diferenciace na úrovni svalových vláken
Rozlišení kosterních
např.

na

základě

svalů člověka

jejich odlišného
tuků,

aj.), množství vaziva,

průměru,

ve

množství organel Uader, mitochondrií

myoglobinu (odlišná barva), kapilarizace aj.
člověka

Svalová vlákna kosterního svalu
(především

na úrovni svalových vláken je možné

řadu společných znaků

mají

anatomických), které dovolují jejich jednotný obecný popis, ale sval je

skutečnosti

heterogenní populací vláken, lišících se

řadou

mikroskopických,

histochemických i fyziologických vlastností. [24]
V

současnosti

se obvykle v kosterním svalu rozlišují 3 typy vláken: I, IIA,

118. [5, 18, 35] Všechny typy vláken se ve svalu vyskytují
nicméně

různém

v

většinou současně,

zastoupení. [5, 18] V jednom svalu jsou z pomalých vláken

složeny zpravidla

okrsky

hlubší,

kdežto bílá

vlákna se

vyskytují

spíše

v povrchových vrstvách. [18]
Zastoupení jednotlivých
k jejich

funkční

typů

charakteristice -

výkonnosti, rychlosti

svalových vláken ve svalu má - vzhledem

nepochybně

prováděného

zásadní význam z hlediska svalové

pohybu a ekonomii svalové práce atd. [24]

Problematika rozlišování jednotlivých

typů

funkční

a strukturální odlišnosti

předmětem řady

studií. První informace o

složitá. Vrátíme-li se do historie, zjistíme, že
kosterních
členění

svalů

jsou již dlouhou dobu

svalových vláken na jednotlivé typy byly získány ze studií na malých

savcích. Tyto informace pak byly
však není vždy možné,
v

několika

zobecňovány

neboť člověk

a vztahovány i na svaly lidské. To

a jeho svaly se od malých

ohledech. První odlišností je velikost jejich

prováděno

než

svalových vláken je velice

člověk.

těla.

savců

liší

Mnoho studií bylo

na savcích, jejichž velikost je 30krát (králík) až 1OOOkrát (myš) menší
Dalším rozdílem je

způsob

lokomoce, odlišné využití horních

končetin,

odlišné postavení trupu ap. [8]
V minulosti

paralelně

vedle sebe vznikaly

dvě

histochemické klasifikace

svalových vláken. První klasifikace byla založená na histochemickém rozboru
ATPázy myofibril. Tímto postupem byly poprvé rozlišeny svalová vlákna typu I a
typu ll [26].

Později

čtyři přechodné

byly

určeny tři

hlavní skupiny svalových vláken I, IIA a liB a

skupiny IIC, IC, IIAC, IIAB. [103, 104] Druhá klasifikace byla
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založená na histochemické determinaci metabolických
členění

enzymů.

Poprvé toto

uvedli ve své práci Ogata et Mori [79] a Padykula et Gauthier. [83]

Následně

doplnění

došlo k
typů

jednotlivých

o vztah mezi únavností a metabolickými vlastnostmi

svalových vláken a identifikace

tří typů

svalových vláken: SO

vlákna charakteristická pomalou dlouhotrvající kontrakcí a motorickými jednotkami
odolnými

vůči únavě;

FF vlákna vhodná pro rychlou krátcetrvající kontrakci s

rychle unavitelnými motorickými jednotkami a FOG vlákna vhodná také pro
rychlou kontrakci, ale s více odolnými motorickými jednotkami vůči

únavě

[11, 60]

Typaiia
(fost a..r•datn~e)

Type IIx (IIb)
(fllst 91\'Cll"''hc}

Obr. 6: Základní typy svalových vláken [85]

Staron ve své práci diskutuje, zda spolu tyto
závěru,

Dochází k neúplnému

že se v

však ne zcela, a proto by se podle
kombinovat.

Zároveň

některých

svalů

obě

klasifikace korelují.

ohledech shodují, v

něhoobecně neměly

poukazuje na to, že

nejsou použitelné pro všechny stavy

dvě

tyto

dvě

některých

klasifikace

tyto klasifikace mají své limity a

(vývoj, regenerace

svalů

ap.) ani pro

všechny druhy svalů (např. v lidském m. masseter bylo popsáno více než osm
typů

svalových vláken. [98, 103]
V

pozdějších

pokoušela

letech byla provedena spousta

rozšířit vědomosti

diferenciaci

později

metod jako

např.

využívali

experimentů,

která se

o svalech na úrovni svalových vláken. K jejich
kromě

metod uvedených výše také

rozlišení jednotlivých isoform

proteinů

řadu

dalších

myofibril, senzitivity

k vápenatým iontům (k Ca++), excitability svalů ap. [8, 99] Experimenty využívající
k diferenciaci jednotlivých
upozorňují

na to, že u

typů

člověka

svalových vláken rozlišování isoform myozinu
se nevyskytuje isoforma liB (tu
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vědci

pozorovali

např.

králíků,

u krys,

prasat, ale ne u koní ani u lidí), a proto se

že je vhodnější svalová vlákna
Díky všem

těmto

svalových

vláken

přítomností

nalezena

závěrů: např.

a

dříve označovaná

jako liB

studiím byla postupem

pozorování
řada

času

nověji

na

skutečností

dalších

přiklánějí

k názoru,

nazývat IIX. [8]

základě

identifikace

v souvislosti

zajímavých a pro další zkoumání

svalů

s jejich

podstatných

svalová vlákna typu I dokáží vyvinout 4krát menší maximální sílu
počet

než vlákna typu IIX [7, 124],
svalovými vlákny je

větší

zabírají mitochondrie je

kapilár, které jsou v kontaktu s jednotlivými

u vláken typu I a IIA než IIX [3], objem, který ve svalu

největší

ve svalových vláknech typu I, pak ve vláknech

typu IIA, nejmenší ve vláknech typu IIX [42, 80], zásoby glykogenu v klidovém
stavu svalu jsou

větší

u rychlých než u pomalých

[123], o 31% dle Greenhaffa [33],
později

v pomalých svalech,

během cvičení

svalů

- o 16% dle Vollestada

klesají zásoby glykogenu nejprve
tuků

v rychlých [123], obsah zásobních

je

větší

v pomalých vláknech než v rychlých [31, 42], dostupnost vysokoenergetických
fosfátů

je vyšší u rychlých

typech

svalů

svalů

než u pomalých, i když zásoby ATP jsou v obou

podobné [33, 96, 101]
typů

svalových

také na zkoumání odlišností ve

funkčních

Po nalezení základních odlišností struktury jednotlivých
vláken in vitro, se

vědci zaměřili

vlastnostech jednotlivých
tohoto druhu lze popsat

typů

svalových vláken in vivo. Výsledky

následovně:

vlákna typu I jsou vhodná pro izometrickou,

spotřebu

tonickou kontrakci, mají malou

nízkou únavnost a jsou vhodné

ATP Usou energeticky ekonomická), mají

především

pro pomalé pohyby; vlákna typu IIX
uplatňují

dokáží vyvinou velkou až maximální sílu,
pohybech krátkého
kontrakce, síly i

časového

spotřeby

se

při

rychlých, silových

trvání; vlákna typu IIA dosahují

energie,

experimentů

uplatňují

se

především při

střední

pohybech

rychlosti. [8, 99] Další souvislosti mezi stavbou svalových vláken a
vlastnostmi kosterních

svalů

byly popsány

např.

rychlosti
střední

funkčními

Thorstenssonem, Gregorem,

nebo Harridgem. [34, 37, 106]
Důkazy

vláken a

o souvislosti procentuálního zastoupení jednotlivých

převažující

předmětem

zájmu

typů

svalových

"tonické" nebo "fázické" funkci svalu se staly dalším

vědců.

Bylo

např. zjištěno

70-80% zastoupení vláken typu I

v m. soleus, jakožto typickém "tonickém" svalu, a naproti tomu pouze 30-35%
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zastoupení vláken typu I v m. triceps brachii a 30-40% v m. biceps brachii, jakožto
typických "fázických" svalech. [37, 53, 95] V jiné studii bylo prokázáno 70%
zastoupení vláken typu I v m. soleus, 50% v m. gastrocnemius, 47% ve vastus
intermedius a 32% ve vastus lateralis m. quadriceps femoris. [25] Také bylo
zjištěno,

že

sprinteři

mají vyšší zastoupení vláken typu IIA a IIX než maratónci.

[30, 95] Rozdíly ve složení
Lindmana odrážejí
krku a

pletenců

převahu

funkční

typů

částech

vláken v jednotlivých

rozličných

závislost tohoto svalu na

ramenních. Zjistil, že ve všech

m. trapezius podle

třech částech

pohybech hlavy,

m. trapezius mají

vlákna typu I, nejvyšší zastoupení vláken typu ll bylo nalezeno u horních

vláken sestupné

části

svalu, vlákna vzestupné

části

byla nejmenší.

uvažuje Hannecke o funkci m. longus colli. Prokazuje
což dle autora koresponduje s jeho
rychlých vláken se pak podílí na
Přehled

svalů člověka

důležitou

pomalých vláken,

posturální funkcí. Nižší množství

motilitě krční páteře.

procentuálního zastoupení

převahu

[69]0bdobně

typů

[36]

svalových vláken u vybraných

uvádí ve své knize např. Dylevský. Svaly zde uváděné nejsou dle

autora vybírány podle žádných anatomických nebo kineziologických kritérií,
jediným kritériem jejich
vláken typu SO a FOG

výběru

byla dle autora dostupnost

určených

m. trapezius

o zastoupení

srovnatelnými metodikami. [24] Bohužel zde

neuvádí o jaké metodiky se jedná, ani z jakých

sval

údajů

zdrojů

tyto informace získal.

! vlákna typu I, 50(%) i vlákna typu IIA, FOG (%)
'

;

53,7

46,3

m. latissimus dorsi

50,5

49,5

m. rhomboideus major

44,6

55,4

m. supraspinatus

59,3

40,7

m. infraspinatus

45,3

54,7

m. erector trunci

56,4

43,6

m. sternocleidomastoideus

35,2

64,8

m. pectoralis major

42,7

57,3

m. rectus abdominis

46,2

53,9

m. deltoideus

57,1

42,9

m. biceps brachii

46,4

53,6

m. brachioradialis

39,8

60,2
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m. extensor digitorum

47,3

52,7

m. flexor digitorum profundus

47,3

52,7

m. adductor pollicis

80,4

19,6

m. abductor pollicis brevis

63,0

m. abductor digiti V.

51,8

48,2

m. interosseus dorsalis I.

57,4

42,6

m. iliopsoas

49,2

50,8

m. gluteus maximus

52,4

47,6

m. adductor magnus

58,5

41,5

m. biceps femoris

66,9

33,1

m. rectus femoris

42,0

58,0

m. vastus lateralis

37,8

67,3

m. vastus medialis

43,7

56,3

m. sartorius

49,6

50,4

m. peroneus longus

62,5

37,5

m. tibialis anterior

73,1

26,9

m. gastrocnemius

32,6

67,4

m. soleus

87,7

12,3

37,0

o

Tab. 1: Procentualm' zastoupeni' svalových vláken typu I a IIA vybraných

Sledování
různých

změn

typů

v zastoupení jednotlivých

svalů člověka

[23]

svalových vláken

při

patologických stavech se stalo velice důležitým bodem pro lepší

porozumění

chování svalů. Mannion prokazuje, že paravertebrální svaly v oblasti

bederní páteře pacientů trpících bolestí v této oblasti vykazují vyšší zastoupení
rychlých vláken než u kontrolní skupiny. Tímto nálezem lze do jisté míry dle autora
vysvětlit
Stejně

chronický výskyt bolestí a jejich nižší odolnost

tak vykazovala skupina

mužů

vůči

statické

zátěži.

[73]

s myalgiemi v oblasti krku a ramen výrazný

nárůst zastoupení vláken typu IIA oproti skupině zdravých mužů. [51] Podobné

výsledky u pacientů s bolestmi v oblasti šíje oproti zdravým jedincům byly
prezentovány
předchozí

např.

také v práci Uhliga. [111] Mann ion

práci a uvedl, že s délkou trvání

(rychle se unavujících vláken) a že trvání
[72]
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symptomů

symptomů

později

navázal na svou

se zvyšuje výskyt vláken IIX

nemá vliv na velikost vláken.

Na

závěr

této podkapitoly uvádím ucelený souhrn strukturálních a funkčních

charakteristik jednotlivých typů svalových vláken ve formě přehledné tabulky.

Charakteristika typů svalových vláken
vlastnosti

typ I

typ IIA

typiiX

SO,S

FOG, FR

FG, FF, liB

pomalá

střední

rychlá

nízká

střední

vysoká

pomalá

střední

rychlá

nízká

střední

vysoká

malý

střední

velký

množství myofibril

nízké

střední

vysoké

obsah myoglobinu

vysoký

vysoký

nízký

barva

červená

červená

bílá

kapilarizace

vysoká

střední

nízká

více

středně

méně

obsah mitochondrií

četné

střední

málo

zásoby glykogenu

malé

střední

vysoké

zásoby tuků

vysoké

střední

malé

obsah vaziva

vysoký

střední

nízký

dostupnost vysokoenerget. fosfátů

nízká

střední

vysoká

přítomnost

oxidativních

hodně

středně

málo

přítomnost

glykolytických enzymů

málo

středně

hodně

nízká

vysoká

vysoká

oxidativní
fosforylace

oxid. fosforyl.,
glykolýza

glykolýza

další

označení

rychlost kontrakce
schopnost max. síly
unavitelnost
spotřeba

průměr

počet

energie

vlákna

jader

enzymů

aktivita myozin. ATPázy
hlavní zdroj ATP

. .

.

'
Tab. 2: Charaktenst1ka typu svalovych vlaken
[5, 8, 24, 35, 93]
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4.2.2 Diferenciace na úrovni motorických jednotek
Kromě experimentů zaměřených
typů

na

objasnění

svalových vláken, byla další pozornost
svalů,

funkce

k jednotlivým

konkrétně

typům

Jedním z

vědců zaměřena

na jednotlivé motorické jednotky a jejich vztah

problémů,

který

určitý

vědce opakovaně

sval. Dle Macintoshe

a velikosti motorických jednotek u

1955. Zjistili, že malé svaly rukou a nohou mají
větší

jednotek vzhledem k objemu

svalů.

přinesli

motorických jednotek.
pořídili

tkáně.

[70]

tyto

Ačkoliv

závěry

některé

různých

motorických
závěry

Feinstein a kol. roku

motorických jednotek než
větší počet

některé

motorických

svaly mají velký

naopak malý

počet

počet

obrovských

(počítání axonů),

jsou tato data cenná, metoda

je však velice únavná a závislá na dostupnosti posmrtné

Následující tabulka znázornuJe porovnáni
jednotek

počet

první zajímavé

člověka

méně

Zjistili také, že

velmi malých motorických jednotek a

době

zajímá, je

svaly uložené blíže k trupu. Avšak tyto svaly mají

kterou

řídící

na zkoumání

svalových vláken.

jednotek inervujicich
ohledně počtu

stavby a funkce jednotlivých

lidských

svalů zjištěných

svalů

a velikosti motorických

touto metodou.

považovat tyto výsledky za zcela

motorických jednotek u různých

počtu

přesné,

Ačkoliv

nelze v dnešní

jisté porovnání velikosti

z těchto prací možné je.

počet

sval. vlákna I
motor. jednotka
9

Feinstein (1955)

1 096
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Feinstein (1955)

m. lumbricalis I

96

108

Feinstein (1955)

m. interosseus dorsalis I

119

340

Feinstein (1955)

m. brachioradialis

333

410

Feinstein (1955)

m. tibialis anterior

445

562

Feinstein (1955)

m. gastrocnemius (med.)

579

1 934

Feinstein (1955)

m. masseter

1 452

640

Carlsoo ( 1958)

m. temporalis

1 331

936

Carlsoo (1958)

sval

m. external rectus
platysma

motor.
jednotek
2 970

autor

.
- a velikosti motonckych Jednotek v ruznych
Tab. 3: Porovnán[ poctu
lldskych svalech [70]
'
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předchozí

Macintosh ve své knize uvádí oproti
kterým lze u žijícího
během několika

člověka

stanovit

potřeba

je stimulátor,

přes kůži

Snímací elektroda je uložena

referenční

motorických jednotek v

postup,

určitém

svalu

potenciálu motorické jednotky s odezvou vyvolanou z celého

svalu. Uvádí, že vše, co je k tomu

svalu,

metodě

minut. Tato elektrofyziologická metoda je založená na porovnání

průměrného akčního

počítač.

počet

uvedené

zesilovač

na motorické

elektroda je uložena kdekoliv jinde na

těle.

a osobní

inervační zóně

Motorický nerv je poté

stimulován slabým elektrickým proudem, nejprve podprahovou intenzitou. S
rostoucí intenzitou elektrických
potenciál svalu (M-vlny).
je

způsoben

podnětů

Předpokladem

je

vidět schodovitě vzrůstající akční

této metody je, že každý z těchto

excitací další motorické jednotky. Když pak porovnáme

amplitudu nebo plochu

potenciálů předpokládané

M-vlnou svalu, získáme odhadovaný
Pro názornost uvádím

počet

příklad

schodů

průměrnou

motorické jednotky s maximální

motorických jednotek svalu. [70]

tohoto

vyšetření

u lidského m. extensor

digitorum brevis schematicky znázorněném na následujícím obrázku. V jeho pravé
části

je znázorněno uložení

odpovědi

stimulační

elektrody a vlevo jsou navrstvené jednotlivé
stimulů

na zvyšující se intenzitu

Vyšetřovaný

subjekt má

něco

málo

přes

společně

s maximální M-vlnou.

200 motorických jednotek v m. extensor

digitorum brevis. [70]

Obr. 7:

Znázornění

metody

určeni počtu

motorických jednotek pomocí EMG aplikovaná na

lidským. extensor digitorum brevis [70]
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Dalším předmětem bádání byl kontrakční čas motorických jednotek (twitch
contraction time).
momentem vrcholu

Při

zjišťování

jeho

napětí.

U

člověka

se

měří čas

mezi startem kontrakce a

mají motorické jednotky

kontrakční čas

v

rozmezí 20-140 ms. [70] Pro názornost uvádím hodnoty u vybraných svalů
člověka

v následujfcí tabulce.

sval

kontrakční čas

autor

m. frontalis/m. orbicularis oculi

(ms)
43

McComas & Thomas ( 1968)

m. abductor digiti minimi

63

Burke et al. (1973)

m. adductor pollicis

65

Slomic et al. (1968)

m. interosseus dorsalis I

65

McComas & Thomas (1968)

m. vastus lateralis

66

Round et al. (1984)

m. biceps brachii

66

Bellemare et al. (1983)

m. extensor digitorum brevis

67

McComas & Thomas ( 1968)

m. tibialis anterior

81

Marsh et al. (1981)

m. diaphragma

88

Faulkner et al. (1979)

m. triceps surae

112

Sale et al. (1982)

m. gastrocnemius (lat.)

118

McComas & Thomas (1968)

m. soleus

120

Buller et al. (1959)

Tab. 4: Kontrakčnf čas různých svalů člověka [70]

Macintosh uvádí, že první systematickou korelaci mezi histochemickým
složením a kontraktilním chováním motorických jednotek u
Buchthal a Schmalbruch v roce 1970. Zjistili, že dlouhý
svalů,

provedl

kontrakční čas převládá

u

které majf vysoké zastoupení svalových vláken bohatých na množství

mitochondrií
svalů

člověka

(např.

m. soleus), naproti tomu krátký

kontrakční čas

pozorovali u

chudých na množství mitochondrií (např. m. triceps brachii - caput laterale).

[70] Dle Barkhause je

kontrakční čas

pomalých motorických jednotek (S) vyšší než

99 ms, rychlých rychle unavitelných motorických jednotek (FF) nižší než 85 ms a
rychlých motorických jednotek odolných vůči únavě (FR) pak mezi 85 a 99 ms. [4]
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Dále bylo

zjištěno,

že motorické jednotky pomalé, odolné

vůči únavě

jsou využívány pro pohyby vyžadující nízkou rychlost a sílu kontrakce
stání), motorické jednotky odolné

vůči únavě

vyžadujících vysokou rychlost a sílu

(běh)

(FR) se

uplatňují při

(S)

(např.

pohybech

a rychle se unavující motorické jednotky

(FF) jsou využívány pro nejrychlejší a

nejsilnější

potvrzeno, že motorické jednotky S jsou

tvořeny

pohyby (skok).

Současně

bylo

vlákny typu I, motorické jednotky

FR vlákny typu IlA a motorické jednotky FF vlákny typu IIX. [6, 11, 39]
Kromě výše uvedených poznatků z oblasti stavby a vlastností motoneuronů

a motorických jednotek
přehlednost

vědci

zjistili také další

důležité

charakteristiky. Pro

vše uvádím v následující tabulce.

I (S= slow
twitch . fatigue
resistant
menší

ll (FR= fast
twitch, resistant
to fatigue)
-

ll (FF= fast
twitch, fast to
fatigue)

menší

-

větší

rychlost vedení axonem

nízká

vysoká

nejvyšší

po-hyperpolarizační čas

dlouhý

střední

krátký

dendritický objem

velký

střední

malý

relativní práh dráždivosti

nízký

střední

vysoký

nízký, dlouhý

střední

vysoký, krátký

kontrakční čas

> 99 ms

85-99 ms

< 85 ms

unavitelnost

pomalá

velikost těla neuronu
průměr

axonu

zobrazení záškubu

generovaná síla

relativně

pomalá

střední

nízká
..

Tab. 5: Charaktenst1ka typů alfa
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motoneuronů

větší

rychlá
vysoká

[4]

4.2.3 Diferenciace založená na empirii
Jak již bylo napsáno výše, první systematické
či

tendence ke zkrácení

uspořádání svalů

podle jejich

něj

oslabení podal Janda roku 1965. [48] Podle

se jedná o

dva svalové systémy -"posturální" a "fázický" - s protikladnými funkcemi,
za rozhodující vlastnost
Při

svalů

vzpřímené

udržování

antigravitační

považuje jejich
těla

polohy

a

zajišťování

přičemž

funkci. [47, 48]

rovnovážného postavení

ve statických i dynamických situacích vzniká rozsáhlá svalová aktivita v souvislosti
působením

se stálým

Působení

tíhové síly.

těla

vystaveny všechny hmotné segmenty
prováděna

napětím

svalovou silou,

gravitačního

šlach a

tohoto

gravitačního

faktoru jsou

a kompenzace uvedeného vlivu je
vazů

a reakcí opory u kosti. Velikost
segmentů

faktoru závisí na hmotnosti segmentu nebo skupiny

a na

jejich poloze. [116]
Janda si

uvědomoval,

"posturální" a které za

že

převážně

určení,

které svaly lze považovat za

převážně

"fázické" je u člověka obtížné, protože se zde mísí

jak faktory morfologické a fylogenetické, tak fyziologické a v neposlední

řadě

i

faktory funkční, tj. adaptace organismu na vertikalizaci. [48]
objasnění

Pro

člověka

které je pro
antigravitační

vlastní teorie tohoto

funkce

systém na svaly

nejtypičtější,

však

uvědomil,

těla,

dne, aby dle
rozdělit

svalový

"fázické". Nejprve

končetinách. Později

si

že základní funkcí pohybového systému je pohyb, nikoliv držení, a
končetině,

úsek kroku, jakousi "zamrzlou fázi kroku".

krokového cyklu stojíme ve
se na udržení

takové držení

většinu

převážně

stoj na obou dolních

proto pak vycházel ze stoje na jedné dolní
časový

určit

se na tomto držení dokázal

"posturální" a svaly
člověka

považoval za typické držení

se snažil

které zaujímá po

svalů účastnících

převážně

členěn í

skutečnosti

vzpřímeného

což považoval za krátký

Uvědomoval

na jedné dolní

stoje na jedné dolní

si, že zhruba 85%

končetině.

končetině,

Svaly podílející

pak považoval za

posturální svaly v pravém slova smyslu. [45, 47, 48]
Tato
s

převážně

dřívějších

představa

také dokonale harmonuje s analýzou

posturální a

převážně

např.

ve smyslu

svalů

fázickou funkcí, jak ji autor podal v sérii

prací. Tato koncepce beze zbytku

autory k tomu, že

svalů

vysvětlí

i rozpory, které vedly

některé

považovali m. gluteus medius a minimus za svaly
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převážně

"posturální". [48] Na

byla dokázána hlavní

základě

stabilizační

analýzy stoje na jedné dolní

přímo zavěsil. Při vzpřímeném
vyřazeny. Opačná

kloubu prakticky

však

funkce m. tensor fasciae latae, který pomocí

iliotibiálního traktu a silného vazivového aparátu
aparát

končetině

umožňuje,

aby se

člověk

stoji jsou pak ostatní abduktory

situace je na

na tento

kyčelního

vnitřní straně kyčelního

kloubu,

kde z důvodu slabého vazivového aparátu posturální funkci zastávají adduktory
kyčelního

kloubu. [48]

Již v době, kdy ještě nebyly
o

stavbě

dostatečné

histologické a fyziologické podklady

a chování svalových vláken a motorických jednotek, si Janda

uvědomoval,

že

stupeň

pravděpodobně

oslabení. Za

zatížení, resp. adaptace na denní pohybový režim, nebude

jediným mechanismem vzniku svalového zkrácení,

důležitou

či

naopak

pokládal také rozdílnou kvalitu jednotlivých svalových

skupin. [48]
Na

základě

dělf

zkrácení svalu
následovně:

tendence jednotlivých
Janda svaly

svalů

člověka

na

ke vzniku oslabení nebo naopak
převážně

"posturální" a "fázické"

[48]

"Posturální" svaly

"Fázické" svaly

m. triceps surae

m. tibialis anterior

m. tibialis posterior

mm. peronei

m. rectus femoris

m. quadriceps femoris (vastus med. et lat.)

m. iliopsoas

abduktory

m. tensor fasciae latae

břišní

adduktory

kyč.

kloubu

kyčelního

svaly

m. trapezius

(stř.

a dolní

m. quadratus lumborum

mm. rhomboidei

m. piriformis

m. serratus anterior

paravertebrálnf svaly

hluboké flexory krku

m. pectoralis major et minor

m. deltoideus

m. sternocleidomastoideus

extensory H KK

m. trapezius (horní

část)

m. levator scapulae
flexory HKK
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kloubu

část)

částečně

Prof. Lewit se ve svých pracích touto problematikou
[62] Zajímavé je, že
Jandy, není jeho
uvedeno na

ačkoliv

se v tomto

členění svalů

předchozí straně.

směru opakovaně

také zabývá.

odkazuje na práce prof.

zcela shodné s členěním dle Jandy, jak bylo

Pro porovnání uvádím i Lewitovo

dělení

svalového

systému na "posturální" a "fázické" svaly: [62]

"Posturální" svaly

"Fázické" svaly

m. triceps surae

gluteální svalstvo

ischiokrurální svaly

m. trapezius (dolní

bederní

část vzpřimovače

trupu

m. quadratus lumborum
m. trapezius (horní

část)

m. serratus anterior
m. supraspinatus

část)

m. infraspinatus

m. deltoideus

m. levator scapulae

adduktory stehna

m. tibialis anterior

m. rectus femoris

extensory prstců

m. tensor fasciae latae

mm. peronei

m. iliopsoas

mm. vasti

šikmé

břišní

přímé břišní

svaly

svaly

mm. pectorales

hluboké flexory šíje

m. subscapularis

žvýkací svaly

mm. scaleni

extensory HKK

m. sternocleidomastoideus
flexory HKK

Dalším autorem, který se snaží na Jandovo
navázat a doplnit jej o aktuální poznatky je doc.
obou

systémů

Kolář.

členění

Dle

svalového systému

Koláře

je

při

diferenciaci

z pohledu posturální ontogeneze nutné opustit dosavadní koncepci

tonických a fázických

svalů

ve smyslu

funkční

predispozice posturální, která je

připisována svalům "tonickým" ("posturálním"), a funkce kinetické připisované
svalům

"fázickým" ("kinetickým"). [56]

Hlavní funkční rozdíl spatřuje v časovém řazení obou systémů do držení
těla,

tj. v jejich posturální integraci. Svaly, které inklinují k oslabení, tzv. svaly

35

"fázické", jsou

ve

své

posturální

funkci

(z pohledu

zajišťování

držení)

z fylogenetického, resp. ontogenetického hlediska mladší než svaly s tendencí ke
kontrakturám. Svou posturální funkcí jsou také vázány na
morfologii skeletu, kterou

zároveň podmiňují

vývojově

mladší

ve vývoji. Jde o velmi mladou, a tím i

velmi fragilní jednotku pohybového systému. [56]
Pro kliniku je zásadní, že zapojením

svalů

do posturálních funkcí se

'dostáváme ke zcela odlišné reflexní komunikaci mezi svaly, než máme k dispozici
na spinální a kmenové úrovni. Motorické programy organizované do kmenové
úrovně

mají

reciproční

charakter

řízení,

tzn. v

odpovědi

je aktivován sval a

inhibován jeho antagonista. Aktivací vyšších zrajících etáži centrální nervové
soustavy se objevují koaktivace. Podstatné podle

něho

je, že fázický systém

reaguje v posturální funkci jako celek, jako systém. Jeho aktivací se automaticky
mění

celkové držení

těla.

Je prokazatelné, že v rámci tohoto programu reagují oba

systémy (tonický i fázický)
jsou

reflexně

celkově

jako

funkční

jednotky a jako

automaticky ke

některého

změně

svalů

ze

posturálně

mladšího systému dochází

postavení v kloubu a k reflexní iradiaci této inhibice do
převaha

celého systému. Vzniká celková

svalstva antagonistického systému, tj.

v posturální funkci fylogeneticky, resp. ontogeneticky staršího.
některého

v celém tonickém

ze

vztahů.

Opačně

tonizací

mladších dochází automaticky k útlumu

starším) systému. [56]

integrační

úrovně

řízení

je nastavena jiná kategorie

Je možné jimi definovat reflexní propojenost mezi svaly zcela

vzdálenými. V tomto
část

svalů posturálně

(vývojově

Zapojením této
reflexních

jednotky

propojeny. [56]

Oslabením

(facilitací)

funkční

funkčním uspořádání můžeme říci,

že

například

pro horní

trapézového svalu jako zástupce tonického systému nenf pouze dolní

trapézového svalu, ale
mladé

funkční

například

i m. vastus medialis jako reprezentant

jednotky (fázické).

Stejně

anterior dochází k oslabení hlubokých
svalů příslušného

tak

flexorů

například

krku,

posturálně

oslabením m. serratus

hýžďových svalů

a dalších

systému. [56]

Jde o reflexní propojenost mezi svaly organizovanou
programů

část

na suprakmenové úrovni

řízení.
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[56]

prostřednictvím

Na základě časového řazení obou systémů do držení těla Kolář dělí svaly
člověka

na převážně "tonické" a "fázické" následovně: [56, 57]

.. Tonické" svaly

,.Fázické" svaly

m. adductor pollicis

m. abductor pollicis longus et brevis

m. flexor digiti minimi

m. oponens pollicis

mm. interossei palmares

mm. interossei dorsales

m. palmarís longus

m. extensor digiti minimi

m. flexor dígitorum superfícialis

m. extensor carpi radialis longus et brevis

m. flexor digitorum profundus

m. extensor carpi ulnaris

m. flexor carpi ulnaris

m. extensor digitorum

m. flexor carpi radialis

m. anconeus

m pronator teres

m. triceps brachii (caput lat. et mediale)

m. pronator quadratus

m. teres minor

m. biceps brachíi (caput breve)

m. infraspinatus

m. brachioradíalis

m. supraspinatus

m. triceps brachií (caput longum)

m. serratus anterior

m. subscapularís

m. deltoideus

m. pectoralis major

m. biceps brachii (caput longum)

m. pectoralis minor

m. trapezius (dolní

m. teres major

mm. rhomboidei

m. latissimus dorsí

m. latissimus dorsi

m. coracobrachialis

břišní

m. trapezius (horní

část)

část)

svaly

ext., abd. a zevní rotátory

kyčel.

kloubu

m. quadriceps femoris (vastus med. et lat.)
m. gastrocnemius
peroneální svaly
m. longus colli et m. longus capitis
m. rectus capitis anterior
V současnosti můžeme nalézt dělení svalového systému na svaly převážně
"fázické" a "tonické" v řadě různých publikací. Jejich autoři obvykle vychází
z dělení některého z výše jmenovaných autorů. [17, 24, 41, 50, 107]
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4.3 .. Tonické" a .. fázické" svaly v praxi fyzioterapeuta
Pro každého fyzioterapeuta je svalová soustava

člověka

jednou z

předních

oblastí zájmu. Hodnocení aktuálního stavu svalových skupin a jednotlivých
součástí

je nedílnou

při vyšetření

kineziologického rozboru

svalů

každého pacienta, je

místem možného terapeutického vstupu pro úpravu daného zdravotního stavu a
také

může

prováděné

být místem hodnocení efektu

terapie. [35, 62]

Fyzioterapeut se ve své praxi setkává obvykle s patologií svalové soustavy,
která

může

mít

nebo skupiny

řadu příčin

svalů,

jež

i

projevů. Nejčastěji

může

být

funkčního

se jedná o poruchu funkce svalu,

nebo strukturálního

původu.

[62, 65]

V české republice (ale i jinde v Evropě) je zvykem, že fyzioterapeut hodnotí
především

svalovou sílu, svalové zkrácení, klidový svalový tonus a svalovou

koordinaci. Pokud

některý

(nebo více) z těchto

parametrů

nebo svalových skupin není v optimálním stavu,
dysbalancfch.

Současná

svalových dysbalancí
"fázických"

svalů)

vytváří

teorie, která

hovoří

a hypoaktivity jiných

svalů

způsobu

vysvětlení

skutečně

života.

projeví, záleží na

u všech lidí, je pohybová
Důsledky

závažnější,

hyperaktivity

že u mnoha

kloubů

svalů

(nebo svalových skupin) s opačnou

se narušuje svalová rovnováha. [50]

Poruchy jednotlivých
samostatně,

etážích. Pro
šíření

šíření

ale

segmentů

a

částí

většinou zároveň

pohybového systému se obvykle

s poruchami jiných

poruch funkce užíváme termín

poruch funkce na

základě

částí

"řetězeni".

poruch funkce

prostřednictvím

účelem překonání překážky

Vše bude nyní

Někteří autoři

autoři

tvorby náhradních pohybových

rozebráno v
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příslušných

popisují

programů

v realizaci cíle. [21, 22, 115, 117]

podrobně

a na jiných

mechanického výkladu, který je postaven

na anatomických vztazích a biomechanických principech. [115] Jiní
šíření

vzniku

svaly s tendencí ke zkrácení se svaly

s tendencí k oslabení partnerské dvojice

popisují

oslabení

jsou o to

tvoři

lidského pohybového aparátu

neobjevují

či

nepříznivě uplatňuje téměř

chudost a jednostrannost moderního

čímž

základ pro

o tzv. svalových

s protikladnými vlastnostmi (viz kap. 4.2.3). (56, 57]

okolnostech. Vlivem, který se

funkci,

hovoříme

svalů

o dvou svalových systémech (systém "tonických" a

To, zda se tendence ke zkrácení,

jedněch

u jednotlivých

podkapitolách.

za

4.3.1 Porucha funkce svalu
Znalost funkce svalu je základním
i pro její

ovlivňování.

zabývají, ale

těžko

Asi

především

předpokladem

pro možnosti diagn8stické

bychom zde vyjmenovali všechny obory, které se

vycházejí ve svých

přístupech

z obsahu funkce svalu.

Otázka správného pojetí svalové funkce je tedy aktuální pro celou

řadu oborů.

Každý sval má anatomicky definovanou funkci, kterou se
V

těchto

souvislostech je potom sval

funkčně

většinou

učíme

ovlivňován.

[54]
znát.

Cíleným

tréninkem rozvíjíme funkci svalu pouze v takto definovaném pojetí. Také
diagnostika svalové funkce v medicínských oborech je nahlížena z tohoto pohledu.
[54]
Z popsané anatomické interpretace je však možné pochopit funkci svalu
formě, neboť

pouze v omezené
určena řídícími

nepočítá

s obsahem funkce, která je

procesy centrálního nervového systému. V této souvislosti

funkci svalu odvodit z jejího
určený

se zde

účel,

pohybový

začátku

a úponu, ale musíme brát v úvahu geneticky

který vyplývá z funkce centrálního nervového systému.

Díky tomuto pojetí vidíme, že je sval zavzat do geneticky
(motorického vzoru) v

nestačí

přesně

určeného

programu

vymezené koordinaci s ostatními svaly. [54]

Dle Lewita je pojem "porucha funkce svalu" vhodné užívat jako pojem
nadřazený

uvádí

při

a zahrnující jak poruchy strukturálního, tak

pojmům

Toto

zamyšlení se nad terminologickým problémem rovnocenného užívání

pojmů "funkční

k

funkčního původu.

porucha a "porucha funkce", které jsou

stavěny

do protikladu

"strukturální", resp. "patomorfologická" porucha. [62, 65]

Prvním a základním úkolem široké problematiky poruch pohybové soustavy
je rozlišení poruchy strukturální a

funkční. Ačkoliv

patofyziologická pravidla, nejedná se o
65] Poruchy struktury mají

přesně

nebo z které vznikají. Mechanismus
při

dvě

oba typy poruchy mají jiná

zcela nezávislé

vymezenou lokalizaci a
působící

skutečnosti.
tkáň,

[46, 62,

kterou zasahují

bolest je zde dán typem "patologie" a

jejich terapii záleží na vhodném léku nebo operaci. Klinicky se projevují

poruchou funkce,
jsou klinicky
zejména na

čili

němé.

mohou být jejich

příčinou.

Fyzioterapie se však i v

ovlivněni

Pokud žádnou funkci nenarušují,

případě

poruchy strukturální

funkce pohybového aparátu. [64, 65]
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zaměřuje

Za funkční poruchu je možné

příčinu určit

není možné (zatím?) jako
Lewita mají

funkční

změny

zřetězení

nejdůležitější

strukturálních

změn

funkce jsou vždy výsledkem
také o tzv.

a vlastnost

součinnosti

řetězení funkčních

zřetězení.

více

úseků

poruch. Možnost

poruch funkce ovšem neupírá ani primární strukturální lézi. [62,

65] Cílem diagnostiky
jeho relevantních

strukturální poruchu. [46, 115, 117] Dle

chybění

Hovoříme

pohybového systému.
vyvolat

poruchu funkce, u které

poruchy zcela jiná patofyziologická pravidla a za

kritéria považuje reverzibilnost,
Poruchy nebo

zjednodušeně označit

funkční

článků,

Snad všichni
může časem přejít

čemž

na

autoři

poruchy je
závisí

určení

řetězce

jejího patogenetického

úspěšnost

a

terapie. [65, 84, 115, 117]

se shodují v tom, že i teoreticky

čistě funkční

porucha

do poruchy strukturální. Je to v souladu se známou tezí "funkce

formuje orgán" a s faktem, že pohyb má formativní vliv na strukturu orgánu a tato
struktura je bázi pohybu, ale

současně

i jeho omezujícím faktorem. [46, 65, 117]

Podle Jandy je však třeba brát v úvahu i více než
vzniku
mít

funkční

svůj

poruchy na existenci poruchy strukturální.

podklad ve strukturálních

markantní.

pravděpodobnou

Může

se jednat

např.

porucha

může

které nemusejí být nikterak

"pouze" o mikrotraumata pohybového aparátu

počínající onemocnění vnitřního

koncepci, pak by byla terapie

změnách,

Funkční

závislost

přijali

orgánu. Jestliže bychom

funkční

poruchy

často

či

tuto Jandovu

jen terapií symptomatickou a

nikoliv kauzální, i když většinou jedinou možnou. Že tomu tak pravděpodobně je,
dokládá

skutečnost častých

Všechny
v

napětí

změny

recidiv. [46, 48]

funkce mají

společný

patomechanismus,

tkání pohybové soustavy. [13, 65, 117] Na

čili působí změny

základě přítomnosti změn

napětí tkání lze z biomechanického hlediska, podle fupy, přirovnat funkční

poruchy

měkkých

vazy) ke

změně

tkání pohybového aparátu

(kůže,

jejich tuhosti. Tuhost je v biomechanickém slova smyslu

definována jako "odpor biomateriálu k protažení" a
měkkých

fascie, svaly, kloubní pouzdra,

tkání je jedním z

neznamená nic jiného než

projevů funkční

změnu

právě

poruchy.

omezení protažitelnosti

Např.

tuhosti kloubu, která je

svalových vláken . [11 O]
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ztráta kloubní

způsobena

vůle

spasmem

4.3.2 Řetězení poruch svalové funkce
segmentů

Poruchy jednotlivých
samostatně,

neobjevují

a

částí

většinou zároveň

ale

pohybového systému se obvykle

s poruchami jiných

částí

a na jiných

etážích. [115]
šíření

Pro

"řetězení".

poruch funkce užíváme termín

"(z)řetězený".

vystopovat, kdo pro tento jev poprvé použil termín
literatuře

je spíše používán, i když velmi

Je obtížné v

zřídka,

některých

Lewita a

představitelů

méně

u nás

zřejmě ovlivněných

dalších, jím

V anglosaské
čemuž

termín "pattern",

v češtině odpovídal termín "vzorec". S termínem "chains" se

můžeme

autorů

známých kinezioterapeutických

literatuře

by

setkat u

[115] a také u

konceptů

vycházejících

ze základního konceptu francouzské kineziterapeutky F. Méziéresové. [13, 86, 87]
Označení "řetězec"
řetězce.

se

běžně

používá pro tzv. biokinetické (biokinematické)
řetězce.

Jedná se o biomechanické neboli pohybové

V biomechanických

publikacích se setkáváme s označením kinematické řetězce. Šíření svalové
dysbalance ve

"funkčních řetězcích"

takto popisovaných

řetězců.

je

umožněno právě

biomechanickými aspekty

[21, 22, 82, 115]

Podle Otáhala a Tichého rozumíme z biomechanického hlediska pojmem
"zřetězený"

uspořádaný

"v

řadě"

s časovými, prostorovými nebo
ještě

pro obecné,

identifikované,
doporučuje

veřejnosti

sousledné

či

používat výhradně termín

Někteří autoři

především,

funkčními

vztahy. Proto se zdá, že je

popisují

či

šíření

funkčně

[82]

poruch funkce na

základě

mechanického (také

mechanistického) výkladu. Ten je postaven pouze, nebo

na anatomických vztazích a biomechanických principech. V odborné

je

běžně

užívaný a pracuje s ním celá
Přednostmi

jednoduchost a názornost a možnost využít

řada

uznávaných

autorů, např.

tohoto výkladu jsou

přesně

definované

poměrná

svalově-šlachové

[115]

Tyto svalové
smyčku

výhodnější

navazující svalové spasmy se

"zřetězený".

Travellová, Mojžíšová, Meziérová aj.

smyčky.

uspořádání,

nerozlišené situace používat termín konfigurace a pro již

časově

biomechanického

sekvenční-sériové

za sebou, tj.

podle

smyčky

něho tvoří

a

řetězce názorně

skupina dvou
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svalů

popsal

např.

Véle. Svalovou

upínajících se na

dvě

vzdálená

včleněn

pevná místa (puncta fixa) . Mezi oba svaly je

"pohyblivý" kostní segment
svalů.

(punctum mobile), jehož poloha je vyvažována tahem obou
segmentů

druh spojení kostních
vmezeřený

svalů.

zavěšen

smyčce působí

na

mezi kterými je pohyblivý segment

tak, že ho lze jak fixovat, tak jím

řetězec

smyček

cíleně

pohybovat ve

směru

řetězce

programově řízena
značně rozšiřuje

jednoduchých

vzniká vzájemnou fyzikální i funkční vazbou

několika svalů

propojených mezi sebou fasciálními, šlachovými i kostními

strukturami do

se

kloub. Svaly ve

[117]

Svalový
nebo

otěže,

pohyblivý segment jako

"dynamicky"
tahu

běžný

než

volnější

Je to

tvořícího

samostatný složitý útvar, jehož funkce je

Těchto řetězců může

z CNS.

pracovat

současně několik

a tím

adaptabilita a flexibilita pohybové soustavy jako celku. Spojení

řetězců

do složitých

komplexů umožňují

mají na hrudníku šikmý

směr

zpevňující

význam a probíhají jak po ventrální, tak po dorzální ploše

a

stabilizační

těla. Smyčky

propojeny.
a CNS

řetězce

a

Zřetězené

umožňuje

programovaného
tím se dosahuje

výkladu. Jsou

zkřížená funkční

jsou mechanicky a

sekvenční

časového

funkčně

spojení. Tyto

článků

rozvrhu (timing), kterým se pohyb
při úspoře

zřejmé především při

"přeskakování"

celého

předávána

žádný
v

řetězce.

hledání

přímých

anatomických vazeb mezi

některých

však ve

součástí

řetězce,

vysvětlit

a dále lokalizaci maxima poruchy funkce, tedy

Pokud by porucha funkce byla opravdu

předáváním měla

patologii a

při řetězení

klíčový

"štafetovitě"

vynechat

mělo

nacházet

spíše tlumit. Nic z toho

poruch funkce naplatí. [61, 65]

Na obhajobu mechanického výkladu Janda tvrdí, že
v analogickém sledu a jestliže pro

zde

neměla

Maximum poruchy funkce (a bolesti) by se

primární poruchy, která by se
funkční

dva typické

představovaného

mezi anatomicky propojenými strukturami, pak by

článek řetězce.

místě

koordinuje a

autory je poukazováno na nedostatky tohoto mechanického

svalově-šlachovou smyčkou

článek

předem

energie. [117]

topograficky dosti vzdálenými strukturami. Je také obtížné
fenomény:

článcích

podle

svalů

mají

centrálně)

ve všech svých

zapojovaní jednotlivých

pohybu

řetězce

(programovány

synchronně

svaly nemusí pracovat

přesnosti

Některými

a vytváří

široké ploché fascie, které

něj

zřetězení

probíhá

funkční

podklad,

nenajdeme anatomicko

pak je to spíše pro naši neznalost než pro její neexistenci. [46]
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Někteří

autoři

popisují

šíření

náhradních (neoptimálních) pohybových
Např.

v realizaci cíle.
funkční

smyslu

či

vykonání

určitého

za

měl

tvorby

účelem překonání překážky

řetězce,

existujících možností

patologie, která by nevznikla, pokud by
způsob

programů

redundance pohybového

rezervy

prostřednictvím

poruch funkce

nadbytečnost

tzn.

paradoxně

umožňuje

ve

vznik

pohybový systém k dispozici jen jediný

pohybu. Tento výklad

zdůrazňující

úlohu CNS

při řízení

motorické aktivity nazýváme kybernetickým (neuro-anatomickým). [21, 22, 115,
11 7]
Přes

všechny výhody, které nabízí kybernetický výklad nelze

že funkce pohybového systému je realizována
program

může

být realizován pouze

prostřednictvím

prostřednictvím

přehlédnout,

struktury. Motorický

konkrétních anatomických

struktur tak, aby byl v souladu s principy biomechaniky. [115]
svalově-šlachové smyčky

Proto jsou
součástí

i kybernetického modelu

řetězení

a biomechanické principy integrální
poruch funkce pohybového systému.

Nejsou však považovány za jediný faktor, jako je tomu
Pohybový systém je

řízen

může

CNS, ale

při

mechanickém výkladu.

vykonat pouze to, co mu anatomický

substrát a biomechanické principy umožní. Proto je nutné a výhodné oba tyto
výklady (kybernetický a mechanický)

sloučit

do jednoho modelu. [56, 62, 115, 117]

Toto mechanické a kybernetické hledisko vzniku
v sobě spojuje využití
Ukázalo se, že
kojence

během

kokontrakce

principů

řetězení

agonistů

centrované, postavení

a

tří měsíců.

vývoje

antagonistů zajišťující vzpřímené

Zařazením

funkce

pohled na

uspořádání řetězců

pointů.

světle

do programu

extenčního

držení

Rozhodující úlohu zde hraje stabilizující

končetinových kloubů

svalů

poruch funkce

posturální ontogeneze a reflexní lokomoce. [56, 63]

lze nejlépe pochopit ve

prvních

řetězení

držení i

nejvýhodnější,

(viz kap. 4.3.3). [19, 56, 59, 61, 121]

lokomočního

vzoru je možné definovat nový

a tím systematizovat reflexní propojenost trigger

[56, 63]
Myofasciální trigger point

(spoušťový

bod) je

přesně

hyperiritabilní místo v zatvrdlém pruhu ("taut band"), který je

lokalizované,

tvořen

staženými

svalovými vlákny kosterního svalu. Myofasciální trigger pointy jsou jednou
z

nejčastějších

příčin

svalové bolesti a jedná se o jednu z možných variant
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funkčních

poruch pohybového systému a myofasciální bolestivý syndrom je

nejčastější

bolestivé svalové

onemocnění.

[2, 20, 90, 108]

Termín trigger point poprvé použila Travellová v roce 1924 jako
označení

pro bolestivou svalovou lézi a toto

rozšířilo

se

označení

zejména v sedmdesátých

letech 20. století, kdy Simons a Travellová publikovali studie o efektu terapie
spoušťových bodů.

Na

který je doposud

nejdůležitější

spoušťových

latentní. Aktivní
při

svých

výzkumů

klinickou souhrnnou prací o myofasciálních

dělením spoušťových bodů

spoušťový

pohybu

rozlišujeme

a bývá

zdrojem

specifických
při

svalu s dyskomfortem objevujícím se jen
(chlad, opakované

přetěžování,

v důsledku aktivity jiných
umístění

spoušťový

kompresi

spoušťové

spoušťových

v oblasti

bodů),

přenesené

sekundární (stane se aktivním z důvodu

či

autonomních

příznaků

bod je senzitivní bod ve
vlivem zevního

působení

body primární (nevznikají

satelitní (stane se aktivním

bolesti jiného

přetěžování

spoušťového

bodu),

svalu, který nahrazuje funkci

postiženého svalu) a sdružené (vznikají jako

přetěžování).

body aktivní a

apod.), klinicky nemanifestuje spontánní bolest.

[20, 62, 100, 108] Dále rozlišujeme
v důsledku jeho

spoušťové

bod je charakterizovaný spontánní bolestivostí nebo

(vasokonstrikce, hypersekrece, ap.). Latentní

prvotně

publikovali Trigger Point Manual,

bodech. [20]

Základním

bolestí

základě

odpověď

na

kompenzační

[1 08]

Problematika

spoušťových

bodů

je velice obsáhlá a vydala by na

samostatnou práci. Existuje mnoho studií zabývajících se etiopatogenezí vzniku
trigger pointů, mnoho biochemických, elektrofyziologických a histologických studií i
studií popisujících efekt

různých

terapeutických

řetězení

myoskeletální medicíny je

spoušťových

empirického sledování, avšak popisovaným
zdůvodnění

Dle
funkcí

Koláře

svalů,

určitých

jen malou

bodů

řetězcům

[20, 90, 108] V pojetí
záležitostí obsáhlého

chybí neurofyziologické

[56]
lze propojení trigger

resp. jejich

částí,

geneticky determinovaného
v

přístupů.

velkých

lokomočního

svalů.

ze synergie

stabilizačních

které odpovídají držení vázanému na

jejich vláknech a protože
část

pointů odečíst

fázi

vzoru. Trigger pointy postihují svaly jen

některé

svaly jsou ploché, trigger point zabírá

Tato reakce se
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určitou

řetězí,

má tendenci se projevit v celé

pohybové

soustavě

v hyperaktivních,

a to s

převahou

převážně

na jedné

straně.

Trigger pointy nacházíme jak

posturálních svalech, tak ve svalech inhibovaných,

fázických. [56, 63]
Existence

funkčních

mechanismem vzniku,
Např.

smyček

umožňuje

svalů může

vysvětlovaná

přenesené

vznik vzdálené

hypertonus ischiokrurálních

smyčce

řetězců,

a

mezi akrem ruky a

Stejně

je tomu tak i na horní

kořenem končetiny

zahraničních autorů, kteří

Ze
například

a cervikální

působí

kteří

mezi žvýkacími svaly a svaly na noze,
gastrocnemius a m. peroneus longus. Po
svalů,

sledované elektromyograficky.
gastrocnemius,

změna

končetině,

páteří.

dochází ke
Výrazně

úpravě

změně

zvětšení

výzkumu

rozsahu pohybu
přisuzují

funkční

uvedu

souvislosti

poruchy skusu a tím

ovlivnění

aktivity výše jmenovaných

svalů

se to projevilo na m. peroneus longus a m.

funkční

při

skupině

aktivním

fyzioterapeutů

na

vztah mezi flexory kolenního kloubu a

probandů ošetřených

masseter. V kontrolní

řetězení,

aktivity m. tibialis anterior byla minimální. [114]

v Madridu dokazující

svaly žvýkacími. U

na

m. tibialis anterior, m.

Další významnou studií je studie provedená skupinou
univerzitě

otěže

[117]

poukazují na

přesněji

jako

kde existuje vztah

potvrzují existenci svalových

studii Valentina a Melita z Itálie,

svalové práce žvýkacích

motorické poruchy.

být spojen s nerovnováhou ve

m. peroneus brevis - m. tibialis posterior, která

postavení klenby nohy.

jakýmkoliv

PIR ischiocrurálních

otevření

svalů

došlo ke

úst a k ústupu aktivity TrP v m.

nebyla zaznamenána žádná

změna. Autoři

tohoto

dosažený efekt funkčnímu vztahu mezi flexory kolenního kloubu

a žvýkacími svaly, který je

zprostředkován

toho uvažují také o vlivu centrálních

existencí svalových

inhibičních okruhů,

řetězců. Kromě

které snižují

svalech a o principu iradiace (známé z PNF) jako o možnosti

napětí

ve

vysvětlení účinku

intervence mezi tak vzdálenými oblastmi pohybového systému, jako jsou svaly na
obličeji

a svaly na dolní

končetině.

[88]
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4.3.3 Svalové dysbalance
Současná

hovoří

dysbalancí,
svalů)

vytváří

teorie, která

základ pro

vysvětlení

vzniku svalových

o dvou svalových systémech (systém "tonických" a "fázických"
předchozí

s protikladnými vlastnostmi (viz

kapitoly). [56, 57] Oba tyto

systémy jsou v součinnosti, kterou nazýváme dynamická svalová rovnováha. Je
řídícím

udržována centrálním
stereotypů.

mechanismem formou dynamických pohybových

[1 02]

Svalová dysbalance není

zpočátku vlastně

nic jiného než porucha svalové

souhry vyplývající ze špatné distribuce svalového tonu a jako taková
především

držení postiženého segmentu. [17] Svalový tonus je

ve svalu závislé na stavu CNS, související

palpačně

ovlivňuje

proměnlivé napětí

s konzistencí svalu a

turgorem okolních tkání. [117] Pokud se situace neupraví a odchylka i její
přetrvávají, nepoměr

Hypertonické,
zajišťování

se dále

narůstá.

mezi antagonisty

stability segmentu, takže jsou

stupňuje.

stále

zatěžovány ještě

větší

díl práce

při

víc a jejich hypertonus

Nakonec dochází ve svalu, který se už nedokáže uvolnit, ke

přestavbě:

strukturální

[17]

přebírají

hyperaktivní svaly

příčiny

zkrátí se jeho vazivová složka. [17] Pod pojmem svalové

zkrácení rozumíme stav, kdy dojde z

nejrůznějších příčin

při

Sval je tedy in vivo v klidu kratší a

ke klidovému zkrácení.

pasivním natahování nedovolí dosáhnout

plného rozsahu pohybu v kloubu. Tento stav není provázen elektrickou aktivitou, a
proto není podložen aktivní kontrakcí svalu a zvýšenou aktivitou nervového
systému. [47]
K výrazným
útlum zde

změnám

umístěných svalů,

nerovnováhy,
vyřazované,

přechází

který

může

být

někdy

brzy v pokles svalového

hypotonické svaly se

svalu nataženého.
Je však

potřebnou

Vyjadřuje

důležité

svalových dysbalancí

si

Funkční

i vlastní, prvotní

příčinou

postupně

napětí,

hypotonus. Z

činnosti

těchto svalů.

[17] Svalovou

k natažení svalu kontrahovaného nebo ke kontrakci

se hmotností
uvědomit,

nekončí

straně

protáhnou, ochabují a ztrácejí i na

hmotnosti, atrofují. Výsledkem je snížení svalové síly
silou rozumíme sílu

kloubu.

dochází ovšem i na protilehlé

břemene,

které sval zvedne. [1 02]

že porucha svalové funkce ve smyslu

pouze na úrovni svalového systému. Pokud nejsou
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v rovnováze svaly, které

zajišťují

postavení v kloubu, dojde k tzv. decentrovanému

postavení. Pod pojmem

funkční

centrace rozumíme takové postavení v kloubu,

které

umožňuje

jeho optimální statické zatížení.

postavení, kdy je v kloubu

při

Konkrétně

jde o

funkční

dané poloze maximální rozložení tlaku na kloubních

plochách. [56]
Příčiny

avšak i

přes

a

důsledky

svalových dysbalancí mohou být
určitou

jejich rozdílnost vykazují

zákonitost ve svém

proto je možné popsat jednotlivé syndromy, které

nevhodná životospráva (obezita) .........!.......

'

nedostatek pohybu ·-············...

různé

vytváří.

(viz obr. 8),

uspořádání,

a

[45, 48, 57]

nevhodné používáni pohyb. ústrojí

·'/,./,... sedavý

způsob života

·····.. !..····

---

NESPRÁVNÝ
POHYBOVÝ

---

REŽIM
chybné pohybové vzorce
(vadné drženi, ~palné
pohybové návyky)

PATOLOGICKÉ ZMĚNY
poškození svalů a šlach, entezopatie,
vertebrogennl poruchy, kloubní blokády,
degenerativní změna (artróza)

Zraněni,

Obr. 8: "Bludné kruhy" prfčin a dusledků svalové dysbalance [17]

Rozeznáváme 2 typy svalové dysbalance: místní (lokální) omezenou
na

určitou kloubně

která se

rozšířila

svalovou jednotku

(např.

vzniklou po úraze) a systémovou,

po celém pohybovém systému a jejíž

[92] Svalové dysbalance se zpravidla neomezují jen na

odstranění

bývá

určitou část těla,

kloubní spojení. často se sdružují, kombinují a navzájem podmiňují. [17]
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obtížnější.

na jediné

Nejčastěji

části

pánve a dolní
zkřížený

je nacházíme v oblasti horní
trupu a v oblasti dolních

části

trupu, krku a hlavy, v oblasti

končetin.

Nazýváme je dolní a horní
končetin ,

syndrom, svalové dysbalance v oblasti dolních

vrstvový

syndrom a syndrom pánevního dna. [17, 41, 48, 50, 62, 107]
Ačkoliv

se tyto svalové dysbalance

výrazně

projevují v

určité části těla

(podle toho odvozen jejich název), obvykle fyzioterapeut ve své praxi nachází také
celou

řadu

vzdálenějších

dalších dysbalancí ve

jejich výskytu je možné na

Důležité

základě různých přístupů, např.

zmíněno

poruch funkce, jak bylo

v

předchozí

na

[17] Pochopení

základě "řetězení"

kapitole. [115]

však je, že existence svalových dysbalancí v určité oblasti může

mít za následek, nebo být
tohoto chování uvedu

příčinou

příklad

dysbalancím. V horním

dysbalancí v odlišné

délky

tohoto

části těla.

Pro pochopení

vztahu m. levator scapulae k jednotlivým svalovým

zkříženém

klinického obrazu. Dochází k jeho
klidové

těla.

oblastech

svalu

součástí

syndromu je m. levator scapulae
přetěžování,

spolu

s horní

vzniku hypertonu a zkrácení
částí

m.

trapezius,

zatímco

v antagonistech dochází k útlumu a snížení svalové síly. [48, 62, 94]
V dolním

zkříženém

syndromu již m. levator scapulae nehraje hlavní roli,

svalové dysbalance jsou popisovány v oblasti dolní
dojít k poruše jeho funkce. Tuto

skutečnost

přítomnosti svalově-šlachových smyček
základě

páteře

vlivu

změny

postavení bederní

regionu . [16, 29, 43, 66]

pánevního dna
zvýšeného

napětí

kromě

horní

hlavních
části

je možné

zad, avšak i zde

vysvětlit např.

na

může

základě

(viz kap. 4.3.2), [117] nebo také na
páteře

a držení hlavy. Tudíž dochází i ke

krčního

části

a pánve na tvar hrudní a

změně

vlastností jednotlivých

Podobně

si

Kračmarová

příznaků

v oblasti pánve také

krční

svalů

všímá u syndromu
přítomnosti

m. trapezius, m. levator scapulae a mm. scaleni a

spasmu m. pectoralis minor a m. subclavius. [58]
Z uvedeného je patrné, že je velice

důležité

znát základní popis

se vyskytujících svalových dysbalancf a také všech
přítomnosti.

Z tohoto

dysbalance

podrobně

důvodu

budou nyní tyto

rozebrány.
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důsledků

nejčastěji

nejčastěji

plynoucích z jejich

se vyskytující svalové

Dolní zkřížený syndrom (podle Jandy)
Při

zjišťujeme

tomto syndromu

dysbalanci mezi

těmito

svalovými páry:

kyčlí

•

slabý m. gluteus maximus a zkrácené flexory

•

slabé

•

slabý m. gluteus medius a zkrácený m. tenzory fasciae latae a m.

přímé břišní

svaly a zkrácené bederní vzpřimovače trupu

quadratus lumborum [48, 62, 94]

bederní vzpřimovače )
• břišní svaly

) čtyřhranný sval bederní

• hýždové svaly

přímý

Obr. 9: Dolní

zkřížený

černým čtverečkem označeny

syndrom -

bílým

sval stehenní t )

kolečkem

svaly s tendencí k ochabování,

svaly s tendencí ke zkracováni [1 07]

Jak je z uvedeného patrno, nejde pouze o antagonisty, ale také o
substituce: za oslabené mm. glutaei medii substituují tenzory fasciae latae a mm.
břišní

quadrati lumborum, za oslabené
oslabené mm. glutaei maximi
chápeme, že

při

vzpřimovače

při

bývá

dysbalanci mezi

ohýbání v

kyčli,

trupu a také ischiokrurálnf svaly.

narovnávání z předklonu. Výsledkem je

pánve a bederní hyperlordóza.
kyčle

kyčlí při

Při

při zvětšeném

břišními

rovněž

při

sklon

nerovnováze mezi m. glutaeus maximus a

sklonu pánve lumbosakrální hyperlordóza,

svaly a

lschiokrurální svalstvo bývá

zvětšený

za

Dobře

tomto syndromu je narušen mechanismus odvíjení trupu

posazování z lehu a

flexory

svaly flexory

vzpřimovači

zkráceno,

trupu zvýšená lordóza bederní.

zřejmě

v

důsledku kompenzačního

mechanismu, kterým se zmenšuje sklon pánve. [48, 62, 94]
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při

Horní zkřížený syndrom (podle Jandy)
Při

tomto syndromu se svalová dysbalance týká

těchto

svalových skupin:

•

mezi horními a dolními fixátory ramenního pletence

•

mezi mm. pectorales a mezilopatkovým svalstvem

•

mezi hlubokými flexory a extensory šíje a také

•

může

také dojít ke zkrácení horní

fixovanou hyperlordózu v horní
Snadno pochopíme, že
dolních

fixátorů

krční

ligamentum nuchae, které

fixátorech. Zvýšené

oblasti [48, 62, 94]

oslabení

napětí

napětí

kulatá záda

v horních

prsních
a

svalů

předsunuté

držení ramen, krku i hlavy; slabé hluboké
flexory

šíje

spolu

se

vzpřimovači způsobují
hlavně

změn

~

zkrácenými

.

zvysenou lordózu

v horní cervikální

typických

působí

ramenního pletence musí

nastat zvýšená aktivita a
způsobuje

při

části

kývači

části.

pohybových

homívlákna
velkého svalu
prsního

d;.ni astředni')
:,J vlákna velkého

~''-.l."_____.
__

·

Kromě

svalu prsního

-=-"''--"'.'1,.,'" ..

: f"

o

stereotypů

zpravidla nalézáme také horní typ dýchání
s hyperaktivitou

skalenů

a TrP na bránici.

[48, 62, 94]
Obr. 10: Horní zkřížený syndrom - černým čtverečkem označeny svaly
s tendencí k ochabování, bílým kolečkem svaly s tendenci ke zkracováni [1 07]

Jalovcová píše o horním

zkříženém

školní docházky. Všímá si, že obtíže
je

dítě

syndromu jako o fenoménu

přicházejí

s

počátkem

školní docházky, kdy

nuceno setrvávat delší dobu v téměř nehybné poloze a je

přirozená potřeba

pohybové aktivity. Dochází ke statickému

systému, které se v

počátečním

přetížení

potlačena

osového

stadiu projeví pocity únavy, bolesti hlavy,

narušenou schopností koncentrace,
mechanismem. Zaujetí polohy je

počátku

často

také hyperaktivitou jako

zajištěno

kompenzačním

izometrickou svalovou kontrakcí,

které nastupuje únava velmi brzy a záhy se objevují svalové dysbalance ve
zkrácení posturálních

svalů.

[44]
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při

formě

končetin

Svalové dysbalance v oblasti dolních

Tyto svalové dysbalance jsou

poměrně časté

předklon

neschopností provést hluboký

a projevují se

především

s nataženými koleny. Typicky bývají

zkráceny m. triceps surae, mm. hamstrings, m.rectus femoris a m. tensor fasciae
latae a oproti tomu oslabeny mm. abductores, mm. vasti, mm. peronei a m. tibialis
anterior et posterior. Díky oslabení

svalů

na

přední

a

boční straně

bérce dochází

ke snížení podélné klenby nožní a dysfunkci chodidla. [17] Výkyvy rovnováhy
nejsou udržovány svalstvem chodidel a

bérců

a jejich úlohu plní stehna,

hýždě

i

trup, stávají se ještě více hyperaktivními a dochází k jejich dalšímu zkrácení. [62]

Obr. 11: Svalové dysbalance dolních

končetin

[17]

"Vrstvový syndrom" (podle Jandy)

U tohoto syndromu se
svalů.

Postupujeme-li

střídají

kaudokraniálně,

svalstvo, hypertrofické a slabé
vzpřimovači

oblasti (vrstvy) hypertrofických i oslabených

trupu a nad tím

pozorujeme hypertrofické ischiokrurální

hýžďové

mohutně

svaly s málo vyvinutými bederními

se klenoucí hypertrofické

vzpřimovače

opět

hypertrofické

v oblasti torakolumbální; dále ochablé mezilopatkové svalstvo a
tuhé horní fixátory ramenního pletence. [48, 62]
Na ventrální ploše se vyklenuje dolní
svalů,

část

(ochablých)

přímých břišních

avšak dále laterálně bývá břišní stěna vtažena v místech hyperaktivních
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šikmých

břišních svalů; ještě

dále

laterálně

se

opět může

klenout do strany oblast

změn

v programování pohybu

pasu ("pseudohernie"). [48, 62]
Tento syndrom je výsledkem dlouhotrvajících

s následnou funkční a morfologickou přestavbou pohybového systému u jedinců
s celkovou svalovou nerovnováhou. [41]

Syndrom pánevního dna
Kromě předešlých zmíněných syndromů

je v dnešní

době často

diskutován

syndrom pánevního dna. Tento typický obraz svalové dysbalance jako první
popsala L. Mojžíšová. Dochází
části,

spodní

mediálně,

oslabení

při něm

hýžďových

k oslabení

svalů,

anteverzi pánve, bolestem v

především

a to

křížokyčelní
změnám

blokádami Sl skloubení a k reflexním

břišních svalů,

a to

především

vláken uložených

oblasti spojeným s častými

s tím spojených:

obtíže, problémy s otěhotněním, poruchy trávení, zácpa.

Příčinou

menstruační

tohoto typicky

"ženského" obrazu jsou biomechanické poměry v oblasti pánve a dysfunkce svalů
pánevního dna. [1 02]
Kračmarová podrobně

rozebírá syndrom pánevního dna jako samostatnou

jednotku poruchy osového orgánu, který má vliv na orgány uložené v malé pánvi a
zároveň

je jimi

ovlivňován. Při

tomto syndromu nalézáme posun sakroiliakálního

skloubení, zešikmení pánve, deviaci intergluteální rýhy, hyperalgetickou kožní
zónu podobající se

polštářku

iliopsoas a adduktorů

kyčelního

straně

napětí

s napjatou
kloubu,

kůží

v oblasti

zevněrotační

kostrče,

postavení dolní

blokády, spasmus m. levator ani a m. coccygeus, skoliózu
horni

části

spasmus m.
končetiny

páteře,

na

zvýšené

m. trapezius, m. levator scapulae a mm. scaleni, zvýšené

postavení ramen, spasmus m. pectoralis minor a m. subclavius. [58]
Touto problematikou se zabývá také Hermachová, která popisuje dysfunkci
svalů

pánevního dna

podobně

zmíněná

jako výše

jisté rozdíly. Hermachová popisuje

čtyři

autorka. Nalézáme zde však i

rozdílné klinické obrazy spojené s tímto

jevem a dává do souvislosti hypertonus pánevního dna s hypertonem bránice a
svalů

jazylky. [40]
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4.3.4 Terapie svalových dysbalancí
předmětem

Není

vytvořit

této diplomové práce

přehled

zde ucelený

jednotlivých fyzioterapeutických metod vhodných k terapii svalových dysbalancí.
Považuji však za

důležité

názory platné pro

většinu

Komplexním

příčinám

důležité

odstranit

hlavní principy a

příslušného

zdůrazňuje,
funkční

musí odpovídat i
funkční

léčba.

Podle zkušeností Rychlíkové

blokády a dále se

současně

nálezu,

zaměřit

zaměřit

s automobilizačním

na reflexní

na

změny

léčebný tělocvik

cvičením.

Autorka

že není možné indikovat léčebný tělocvik, jsou-li stále přítomny

kloubní blokády,

které

pohybových segmentech, ale i v
pak

uznávané

provádění.

podle jejich klinického významu. Teprve potom se
podle

obecně

technik a metod užívaných pro terapii svalových

dysbalancí a přínosy plynoucí z jejich

je nejprve

alespoň

zde shrnout

třeba

upozornit,

samy již pohyblivost nejen v jednotlivých

důsledku

že je to

disciplinovanost, pravidelnost,

léčba

přinášející

změn,

reflexních

dlouhodobá,

efekt až po delší

omezují. Nemocné je
vyžadující

době.

trpělivost,

[94]

Z klinických zkušeností vyplývá, že jednotlivé typy patologie klidového
svalového

napětí

jsou organizovány podle

čase. Při

jednotek a to nejen v prostoru ale i v
nacházíme tento vývoj: TrP
přeměna

kontraktura

---+

dlouhodobé

přítomnosti

přeměna

počtu

hypertonus s hypertrofií

---+

následně

motorických

dlouhodobém statickém zatížení
---+

hypertonus s atrofií

aktivních svalových bílkovin na vazivovou
bolesti pak platí: TrP

vodítkem pro

spazmus

---+

aktivních svalových bílkovin na vazivovou

pro terapeuta

zúčastněných

časovou

tkáň.

---+

tkáň.

---+

Při

kontraktura

---+

může

být

Toto schéma

orientaci trvání poruchy, jejím

významu v klinickém obraze a následné terapii. [1 05]
Efektivní
výběru

léčba

takto klasifikovaných poruch

terapeutické techniky,

ale

především

spočívá

nejenom ve správném

v jejím správném provedení

s ohledem na biomechanické, neurofyziologické a kineziologické charakteristiky.
Terapeutické
napětí:

prostředky,

které se jeví jako vhodné k terapii poruch svalového

MET, pasivní protažení, PIR na TrP, PIR

stabilizace, pasivní opora -

stabilizační

manipulace, nácvik dýchání, analgezie

antigravitační,

tape, MTT x masáž, mobilizace x

(elektroléčba
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AEK, rytmická

a jiné

prostředky

FT). [1 05]

napětí

Následující tabulka shrnuje typy poruch svalového

a uvádí vhodné

terapeutické techniky.
napětí

typy poruch svalového

kontraktura

svalových bílkovin
vmezeřeného

hypertonus

terapeutická technika

MET

vaziva

Trigger Point

PIR na TrP

spasmus

odstranění příčiny

hypertonus s hypertrofií

PIR

antigravitační,

bolesti
AEK

dysfunkci reflexního oblouku -AG
hypertonus s atrofií aktivní vlákna

relaxace- stabilizační tape

limbická dystonie

celková

normotonus

pozátěžový

masáž, pasivní protažení

hypotonus

hypertonus s atrofií inhib. vlákna

relaxace-

dyfsunkci refl. oblouku - ANTG

relaxace AG, pak stimul. ANTG

hyperton us

emoční

relaxace

stabilizační

tape

..

Tab. 6: Klas1f1kace poruch svalového napětf dle palpace počtu aktivních svalových vláken včetně
vhodných terapeutických technik [1 05]

Pro dosažení maximálního terapeutického efektu by

být splněno následující:

•

změna

•

úprava tonusové nerovnováhy projevující se v optimalizaci statických funkcí

svalového tonu je primární

pacienta je pouze

začátek

příčinou

mělo

dysfunkce segmentu

terapie, poté musí následovat další kroky

•

nutno rozlišit mezi kauzální a symptomatickou

•

nezačínat léčbu

•

sledovat

léčbou

bolesti

hned když najdu patologii

minimálně

antagonistu a dále dle

zřetězení

(bez ohledu na autora

řetězce)

•

najít ukotvení
do

či

rám poruchy - porucha je vždy

zavěšena

nebo

přikována

země

•

po terapeutickém zásahu

•

nedělat

ověřit

efekt dynamickou zkouškou

více terapeutických zásahů najednou -

významu jednotlivých obranných reakcí. [1 05]
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ztrácíme přehled o

Obecně
třeba

nejprve

pokračovat

se

autoři

při úpravě

shodují na tom, že

svalových dysbalancí je

uvolnit hypertonické a protáhnout zkrácené svaly a teprve poté
svalů.

s posilováním oslabených

[17, 41, 48, 50, 62, 102, 107] Metod

nebo technik, kterými je možné tohoto dosáhnout je celá

řada

a nemá smysl se

zde všemi zabývat, ani snad není možné je všechny vyjmenovat. Uvedu zde
pouze

tři

strečink

nejzákladnější

vybrané

metody -

postizometrickou relaxaci (PIR),

a posilování.

U PIR je nutno nejprve dosáhnout

předpětí

protažením svalu po dosažení

minimálního odporu. Tato metoda je specifickou metodou pro dosažení svalové
relaxace. Není

účinná

pouze

při léčení

bolestivých

point, TrP) ve svalech, ale také u velmi
pokud jsou úpony
přenesená

svalů

uvolňujeme-li

s její pomocí zvýšené

Kombinujeme ji
Strečink

prováděny

naučí provádět

pravidelně
označuje

mnoha

napětí

bodů,

různými způsoby,

(trigger

na okostici,

kam se promítá

výjimky) zcela nebolestivá a
účinná

ve svalech. V jiných

inhibicí pomocí stimulace
Strečinkové

proces protahování.

jen tehdy,

případech

selže.

antagonistů.

[62]

cviky mohou být

které jsou závislé na cíli, schopnostech a

stavu trénovanosti jedince. Rozeznáváme

pět

základních technik

statický, dynamický, pasivní, aktivní a proprioceptivní
Stackeová považuje jako

také

si terapii sám. Je ovšem

reciproční

s

některé

bodů

bolestivých

někdy patrně

ve spasmu,

bolest. Metoda bývá (až na

nemocný se snadno

četných

spoušťových bodů

nejefektivnější

strečink.

strečinku:

[1]

metodu klasického

strečinku při

kterém dochází k pozvolnému protažení svalu do polohy, v níž je cítit mírný tah,
poté následuje výdrž 20-30s, povolení a cca 3s relaxace a
Upozorňuje přitom,

protažení s výdrží 20-30s.
rozsah za cenu

překonání

bolesti,

neboť

opět výraznější

že se nesnažíme o maximální

by mohlo dojít k reflexnímu stažení a

možnému poškození svalu nebo šlachy. [1 02]
Pravidelný a
Především

dochází

správně prováděný strečink
při

že svaly mohou

typům změn.

náhlém natažení svalu k vyvolání napínacího reflexu a

sval, který je natahován, se
kritického bodu pro

vede k několika

spuštění

začne

zkracovat. Trénink však

napínacího reflexu na vyšší

při strečinkovém

cviku více relaxovat. [1]
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umožňuje

úroveň.

"posunutí"

To vede k tomu,

změnou

Druhou

je to, že

strečink

přidávány

sarkomer. Tyto nové sarkomery jsou
přidání

Výzkumné práce potvrdily, že
prodloužení svalu. Je však
zvýšení

počtu
Třetí

programu.
změně

třeba

sarkomer je
pozorovanou

vede v

průběhu času

počtu

na konce existujících myofibril.

nových sarkomer je

příčinou

pozorovaného

provést další studie, které by potvrdily, že

skutečně důsledkem
změnou

je, že

strečinkového

strečink

vede po

tréninkového

určité době

ke

délky vaziva obalujícího svaly. [1]

Výzkum dále poukazuje na možnost, že svalové
funkčnost

buňky

mohou

řídit

a

měnit

a elasticitu pomocí selektivní dodávky zvláštních forem titinu . Znamená

to, že svaly, které obsahují více titinu mají vyšší
Tyto

ke zvýšení

změny

napětí při větší

délce sarkomer.

je možno ovlivnit tréninkem. [1]

Strečink

je také spojován s ukládáním rosolovitých látek nazývaných

glykoaminoglykany, které jsou spolu s vodou a kyselinou hyaluronovou
za "promazáváni" vláken vazivové
vzájemné vzdálenosti.

Dostatečná

tkáně,

čímž

vzdálenost

zabraňuje

slepení vláken, a tak nedochází k vytváření
chemických vazeb a je zachováno prostorové

přispívají

k zachování jejich

vzájemnému dotyku a

nadměrného

uspořádání

odpovědné

počtu

zkřížených

kolagenních vláken. (viz

obr. 12) [1]
protaženi

1

kolagen ní vlákno

~~~~~-

--

--

-·

-·Obr. 12: Působen[ glykoaminoglykanů [1]

Po

pečlivém odstranění funkčních

protažení zkrácených

svalů

bychom

kloubních blokád, reflexních

měli začít
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s posilováním

svalů

změn

oslabených.

a

Tradiční přístup
či

skupiny se stejnou
ohledu

k posilování je

přístup

prováděného

koncepci posilovacích
přístupů

Jedním z možných

pohybu.

principů,

kineziologických a neurofyziologických
při

izolovaně

podobnou funkcí a ty pak

na další aspekty

složitým celkem a

analytický, tj.

dělí

svaly na svalové

v této funkci posiluje bez

Vycházíme-li ze znalosti
značně

lidský svalový systém je

cvičení

je třeba na to brát

zřetel.

funkčních

k prevenci a terapii

[1 02]

poruch

pohybového systému je využití posilovacích cvičení ve fitness centrech. Řada
fyzioterapeutů

negativně, ačkoliv

se k této možnosti staví

nelze v rámci fyzioterapeutického

působení

uznávají, že mnohdy

provést posilovací cvik tak, aby byl

odpor dostatečný. [1 02]
změn při

Laboratorní sledování vykazují jistou postupnost
tréninku.

Adaptační

procesy posilujících se nejprve

Vedle mezisvalové koordinace dochází ke
později

teprve

dochází

změnám,

biochemickým

Odstranění

na

zdravotně

i

změnám

něž

navazují

změnám

změny

předpokladem

výkonnostně

pohybů, především pohybů

co možná

v oblasti

aktivit

svalového
sobě

řízení

pohybu.

nitrosvalové koordinace,

enzymatických

svalové nerovnováhy samo o

Je to jen první krok, jenž je
tedy

ke

dějí

posilovacím

průřezu.

však není

a k ostatním
[1 07]

konečným

cílem.

a podmínkou reedukace fyziologického,

účelného způsobu provádění složitějších

každodenního života. Tato reedukace je pak druhým

krokem k obnovení svalové rovnováhy. [50]
Ukázalo se, že svalová dysbalance, která je charakteristická pro chybné
pohybové

stereotypy,

Nejdůležitější

má

životě

jako poloha
mohli

důležitý.

je nutné

naučit

během

pokračovat

provádění nějakého

úlohu

v patogenezi

bolestí

většiny

trávíme nejvíce

času vsedě,

bude

Pokud potíže vznikají - nebo recidivují se správnému

způsobu

zvedání

důležitost

sportu, atd. [62]
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příčiny

předcházet

způsob,
při

jak

zvedání

břemen . Stejně důležitá

dne je poloha, kterou zaujímáme v noci na
poukázáním na

v zádech.

kterých dochází k obtížím, odhalit

nemocného, které je pak možno odstranit, a tak

recidivám. Protože z valné
břemen,

při

je poznat podmínky,

v každodenním

sedíme velmi

klíčovou

lůžku.

Dále bychom

vhodného odívání, techniky

při

4.5 M. levator scapulae
M. levator scapulae,
páteře
páteře

zdvihač

k hornímu úhlu lopatky.

Patří

na humerus. Leží v druhé

tubercula dorsalia
scapulae,

lopatky, je štíhlý sval jdoucí od horní

mezi zádové spinohumerální svaly, jdoucí od
vrstvě

příčných výběžků obratlů

přesahuje

krční

spolu s mm. rhomboidei.

Začíná

na

C1-C4, upíná se na angulus superior

na mediální okraj lopatky až k začátku spina scapulae, je

inervován n. dorsalis scapulae. [18, 24]

Levator scapulae
Trapezius

.----~

Seventh cervical
vertebra

Rhomboideus
major

Obr. 13: M. levator scapulae a dalšl šíjové svaly [74]

Funkce m. levator scapulae:
1) zdvihá lopatku v souhře s dalšími svaly lopatky,
dovnitř

2)

přitom

natáčí

dolním úhlem

(antagonista trapézového svalu a m. serratus anterior) [18, 24, 35]

jednostranně při

fixovaném úponu provádí lateroflexi

stejnou stranu [18, 24, 35, 52]
3)

ji

bilaterálně může

pomáhat

při

extenzi

krční páteře
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[52]

krční páteře

a rotaci na

4.5.1 Porucha funkce m. levator scapulae
krční páteře

Bolesti vycházející z oblasti
obrazy s

nejrůznější

symptomatologií. Bolesti

krční páteře,

v okolí

vyvolávají velmi pestré klinické

vyzařují

ale i do hrudníku a hrudní

do

nejrůznějších

páteře,

míst, nejen

hlavy, ramene, mohou

způsobovat i vzdálené příznaky. často se vyskytují i další vegetativní příznaky. Je

to proto, že v okolí

krční páteře

ve které

klíčové

a hlavy spolu se spojením prvních dvou

krčních

je bohatá vegetativní

pleteň,

postavení zaujímá ganglion stellatum. [94]
Přechod krční páteře
obratlů představuje kličové

místo v regulaci

se orientuje podle polohy hlavy [117] Horní
značně

páteř

pohybů

celého osového orgánu, který

krční páteř

je z mechanického hlediska

namáhaná a stává se místem snížené odolnosti proti

je dále namáhána tahem

svalů,

přetížení.

Celá

které se na ni upínají. [1 07] Vlivem
svalů krční páteře

tahových, kompresních a ohybových sil

krční

působení

jsou za "loci minores

resistentiae" považovány pohybové segmenty C3, C5 a C6 s častým výskytem
spondylartrotických

změn.

stavem, aktivují se

např. při

[16] Navíc jsou to svaly úzce spojené s psychickým
při

stresu nebo

M. levator scapulae je jeden z

pocitu chladu. [107]

nejčastěji

postižených

ramenního. [1 08, 117] Spolu s m. trapezius bývají nejvíce
vzpřímeném

tyto

postaveni nesou váhu celé horní
ještě

svaly

vice

zatěžuje

a

končetiny.

vyvolává

zatěžovány,

Nošeni

řadu

svalů

pletence

protože ve

předmětů

v rukou

cervikokraniálních

a

cervikobrachiálních obtíží, zejména úponovou bolestivost na lopatkovém úhlu a
v zátylí. [117]
Z klinických pozorování vyplývá, že m. levator scapulae má obvykle
tendenci ke zvýšení klidového svalového tonu s výskytem TrPs a ke zkrácení své
klidové délky. [47, 48, 62, 108, 117, 118]
Zkrácení klidové délky m. levator scapulae v
fyzioterapeut ve své praxi velice
názorně

často.

a na

provádění

pohybů

pomáhají fyzioterapeutovi v jeho
anatomický

průběh

době

nalézá

Liebenson ve své knize na obrázcích

ukazuje vliv zkrácení jednotlivých

segmentů

současné

svalů člověka

na postavení okolních

v souvisejících kloubech. Tyto obrázky

představivosti

svalu a jeho hlavní tah. [66]
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a pomáhají mu

uvědomit

si

Christman ve svých publikacích
poruchách své funkce vždy
dvě

že m. levator scapulae nemusí

při

zkracovat svou klidovou délku. Porovnává zde

hlavní poruchy držení krční páteře - předsunuté držení hlavy a kyfotické

postavení
k

nutně

zmiňuje,

krční páteře.

přetěžování

Ukazuje na to, že

při předsunutém

držení hlavy dochází

m. levator scapulae a k jeho zkracování, zatímco

při

kyfotickém

držení krční páteře podle něj dochází spíše k jeho ochabování. Kromě toho, zde
podrobně

popisuje chování ostatních svalů krčního a hrudního regionu a vliv na

jednotlivé klouby této oblasti

při zmíněných

dvou typech postavení

krční páteře.

[43]
Kromě změn
změnou

klidové délky m. levator scapulae se často setkáváme také se

klidového tonu tohoto svalu. Obvykle dochází k jeho zvýšení a k výskytu

TrPs. [47, 48, 62, 108, 117, 118]
Dle Travellové a Simonse nacházíme latentní TrP m. levator scapulae
zhruba u 20% zdravých mladých lidí. Bolest bývá lokalizována v oblasti úhlu šíje
(baze krku), dále na vertebrálním okraji lopatky (až k inferiornímu úhlu lopatky) a
na zadní

straně

ramene. Postižení tohoto svalu

způsobuje

"stiff neck" - omezení

rotace krku z důvodu bolesti při pohybu. Hlava je pak často rotována na stranu
postiženého svalu, trup na stranu

opačnou. Při dostatečné

aktivaci TrP se bolest

objevuje i v klidu. Sdružené TrPs nacházíme také v m. splenius cervicis, horní
porci m. trapezius, m. scalenus posterior a m. iliocostalis cervicis. [1 08] Následující
obrázek ukazuje lokalizaci TrPs v tomto svalu dle Travellové a Simonse spolu se
zobrazením

přenesené

bolesti.

Obr. 14: Spoušťové body m. levator scapulae [10]

60

Nedá se však

říci,

při

že

zvýšení

antagonistovi (v rámci povrchových
scaleni) snížené

napětí,

dysbalancí, ale

často

svalů.

předpokládat

svalů

tak jak bychom to
změna

m. levator scapulae je v jeho

m. sternocleidomastoideus a mm.

očekávali

napětí

vídáme zvýšené

Navíc, je-li patrna

napětí

v

z klasického pojetí svalových

různých částech

těchto relativně

tonu

i jistou dyskoordinaci hlubokých šíjových

Hluboké svaly šíje jsou svaly, které jsou
dokáží velmi rychle

měnit napětí

bohatě

všech

povrchových

svalů.

těchto

svalů,

lze

[14]

zásobeny proprioreceptory,

v závislosti na emocích a po okohybných svalech

jsou to svaly, které iniciují tělesný pohyb. četnost proprioreceptorů zajišťuje velmi
úzkou spolupráci svalové

tkáně

s CNS, a tím také schopnost

rychle na stres a jinou psychickou
Při

povrchových

flexorů

scaleni, které lordotizaci

extenzorů.

-tedy

ještě

zvýší

reagovat velmi

[14]

ochabnutí hlubokých šíjových

s patrným hypertonem šíjových
napětím

zátěž.

svalů

flexorů

podléhá šíje vyšší lordotizaci

Tento stav je dále

převážně

doplněn narůstajícím

m. sternocleidomastoideus a mm.

většinou společně

s hypertonním m. levator

scapulae. [14]
Jakákoliv porucha funkce m. levator scapulae se však v praxi neobjevuje
samostatně.

Obvykle nacházíme poruchy funkce v dalších svalech a okolních

tkáních dle principu
může

řetězení

poruch svalové funkce. Porucha funkce tohoto svalu

mít svým anatomickým uložením
prostřednictvím

přímý

vliv na horní

a lopatku,

kromě

toho však

páteř,

hlavu a pletenec ramenní, ale také na vzdálené segmenty. [21, 22, 108,

svalových

smyček

krční páteř

také na dolní

krční

a hrudní

117]
Čemusová si ve své praxi všímá, že při bolestivých syndromech krční
páteře

je vždy

přítomen

významné sledovat

napětí

kraniálnr posun lopatek, a proto pokládá za velmi
m. levator scapulae. Jako jeden z

nabízí hodnocení sternoscapulární linie. Jde v
lopatek v kraniokaudálním

směru vytvořením

podstatě

o hodnocení postavení

pomyslné spojnice výšky angulus

superior scapulae a sternoklavikulárního kloubu. [14]

61

orientačních testů

Postavením
zabývá

krční páteře

řada odborníků.

důsledky

se v

současné době

Také v oblasti biomechaniky je toto téma aktuální. Aniž

místě chtěla

bych na tomto

a z toho plynoucími

zacházet do

detailů,

myslím, že

některé

práce by bylo

vhodné zmínit.
Gale

předpokládá,

že

"krční gravitační

linie" by mohla být dobrým ukazatelem

v
--l""d-i-...

změněné

krční

krční

naznačující

biomechaniky

patologii. [29]
krční

Pomocí této
popisuje

Harrison

nejběžnější

páteře:

ve

své

modelová

neutrální

páteře

postavením dolní

čtyři

lordotické

t•>

(tl)

v----Ji-t+~~

s kyfotickým

páteře,

krční páteře

linie

krční

postavení

krční

postavením dolní
postavení horní

práci

postavení,

krční

postavení horní

krční

gravitační

kyfotické

s lordotickým

krční páteře

a kompletní

(c)

X

kyfózu (viz obr. 14). [38]

!cll

Obr. 15:

Nejčastější

postavení

Zatímco v prvním

případě

není k postavení

svalová aktivita [117, 118], v dalších
nutně

musí dojít ke

práci ve

změněných

změně

krčního

podmínkách. Navíc bývají

změněné

Je však

systémů

lidského

prostřednictvím

krční páteře.

důležité

těchto svalů.

řadu příčin.

šíjové svaly, jejichž svalový tonus
i trajektorie pohybu

některé

krční páteře

nutná

postavení

[38]

výraznější

krční páteře

svalů přizpůsobujících

svaly

se

značně přetěžovány

[29, 43, 66]

biomechanické a kineziologické podmínky fungování

regionu mohou mít

kooperaci veškerých

případech změněného

klidové délky jednotlivých

a dochází ke zvýšení klidového tonu
Takto

krční páteře

modelové

si

může

Finální tvar této oblasti je závislý na

těla.

[15] Jedním z těchto

systémů

jsou

ovlivnit nejen globální tvar celé oblasti, ale

[16]

uvědomit,

poruch jejich tonu

že

změnit
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stejně

tvar

tak jako mohou šíjové svaly
krční páteře, může stejně

tak

opačně působit změněný

krční páteře

tvar

na funkci šíjových

svalů,

což dané

poruchy ještě více prohlubuje. [29]
Kromě

obtíží v oblasti

krční páteře můžeme

v souvislosti s poruchou funkce

m. levator scapulae pozorovat také obtíže v oblasti pletence ramenního.
V

usnadnění

optimální funkce tohoto pletence hraje

důležitou

roli lopatka.

může

správné funkci poskytuje stabilní základ, ze kterého

Při

její

nastat pohyb

v glenohumerálním kloubu. [120]
Kolář

kineziologie
ramenního

ve své práci popisuje na podkladu
vývojově

nejmladší polohu lopatky,

poznatků

při

z oblasti vývojové

které jsou klouby pletence

zatěžovány nejoptimálněji,

lopatka je v tzv. centrovaném postavení. Za

prostřednictvím

zrání CNS navazuje vývoj lopatky na

fyziologické situace

embryonální období. Vlivem maturace svalového systému

pokračuje

její kaudální

sestup. Automaticky se zapojuje do jejího držení dolní část trapézového svalu a m.
serratus anterior. V další fázi je

umožněno

lopatky, a to zapojením kaudální
rotátorů

části

držení v zevní rotaci kaudálního úhlu

m. serratus anterior,

ramenního kloubu. Svaly nebo jejich

obvykle podléhají útlumovým

procesům.

části,

které

zajišťují

a zevních

tuto polohu,

[57]

Podle Véleho existují mezi lopatkou a trupem
smyčky

abduktorů

čtyři

jednoduché svalové

mezi m. levator scapulae, m. rhomboideus major et minor, m. serratus

anterior a m. trapezius

tvořící

"dynamický

závěs

lopatky". [117] Dále se tu

uplatňují

také svaly rotátorové manžety, tedy m. supraspinatus, m. infraspinatus, m. teres
minor a m. subscapularis. [117, 120]
Tyto svalové skupiny pracují v synergické kokontrakci a koordinují pohyb
v jednotlivých kloubech pletence ramenního,
optimálního

stranově

čímž

se podílejí na udržování

symetrického skapulohumerální rytmu. Pokud jsou tyto svaly

oslabené nebo unavené, je snížen jejich neuromuskulární výkon, bývá porušen
skapulohumerální rytmus a vzniká dysfunkce v oblasti pletence ramenního,
se jeho konfigurace. To
degenerativních

změn

může

být

následně

podkladem pro vznik

v této oblasti. [117, 120]
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poranění

mění

nebo

Dalším možným projevem poruchy funkce m. levator scapulae mohou být
bolesti

hlavy.

Bolesti

krčními

inervované

hlavy

způsobené

patologií

muskuloskeletální

nervy bývají nazývány cervikogenní bolesti hlavy. [75]

Souvislost mezi poruchou funkce m. levator scapulae a bolestmi hlavy
vysvětlit např.

horní

části

tkáně

současného

na podkladu

m. trapezius, jejichž

můžeme

výskytu TrPs m. sternocleidomastoideus a

přenesená

bolest bývá lokalizována v oblasti

hlavy. [1 08] (viz následující obrázky)

Spoušťové

Obr. 16:

Kromě

svaly

patří

všech výše uvedených souvislostí nesmíme opomenout, že šíjové

mezi pomocné

interkostálních

svalů

K omezení
šíjových

body m. stemocleidomastoideus (vlevo) a m. trapezius (vpravo) [76]

inspirační

svaly, které

činnosti

interkostálních

svalů

při změněném

Změněné

postavení

(viz výše) má

zakřivení

hrudní

krční páteře

páteře,
čímž

dochází ke

změně

postavení

přímý

krční

vliv na

změně

přetrvávání

a hrudní

při

páteře.

změnu předozadního

kde jsou patrny insuficientní extenzory

dochází ke

dlouhodobém

a zvýšení aktivity pomocných

s typickým zvýšením kraniálního pohybu hrudníku

inspiriu dochází mimo jiné také

Při

nahrazuji omezenou funkci

a bránice. [14]

inspiračních svalů

postavení žeber,

často

páteře,

a také na

dechového stereotypu. [14]

kyfotického postavení hrudního regionu navíc

elastických vlastností ligament a

svalů

v hrudním i

krčním

regionu. [14]
Úzkou provázaností krčního a hrudního regionu čemusová vysvětluje
příčinu časté

chronicity bolestí v oblasti šíje.

závislosti. [14]
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Hovoří

o tzv. cerviko-thorakální

Zařazením.

4.5.2

levator scapulae mezi "tonické" /"fázické" svaly

M. levator scapulae

může stejně

jako ostatní svaly pracovat v
potřeb

jako sval fázický, jindy jako tonický podle
punctum fixum

proximálně

a punctum mobile

naopak. [54] Určit, která z těchto funkcí u

lidského

distálně,

těla.

určité

chvíli

[56] Pokud je

pracuje jako sval fázický a

něho převažuje

není jednoduché.

V knihách anatomie a kineziologie bývají jako základní funkce m. levator
scapulae

uváděny

stabilizační

spíše jeho
např.

pohyb lopatky nebo

krční páteře,

funkce tohoto svalu. [18, 24, 52, 62, 117, 118] Z toho by vyplývalo
zařazení

mezi fázické svaly. I když výjimka potvrzuje pravidlo a

Gross ve své knize píše, že funkcí svalu je

stabilizace
důvodů

krční

působí

lordózy, protože

se pak podle

Jak jsem však již

něj

určený

rovněž

zmiňovala

pohybový

dopředu.

proti jejímu tahu

či

Z těchto

přetížení.

[35]

v kap. 4.3.1 z anatomické interpretace je možné

účel,

formě.

Je

třeba

brát v úvahu také

který vyplývá z funkce centrálního nervového

systému. [54] Proto je takovéto zjednodušené uvažování o
scapulae mezi "tonické"

třeba

dynamická kontrola a

nachází ve stavu konstantní kontrakce a

pochopit funkci svalu pouze v omezené
geneticky

obvykle zde nebývá uvedena

"fázické" svaly pouze na

zařazení

základě

m. levator

odvozování hlavní

funkce z jeho anatomického uložení zcela scestné!
Na

základě

klinických pozorování se o

"tonické" a "fázické" svaly pokoušeli
Ačkoliv autoři

4.2.3).

především

zařazení svalů

mezi

převazne

Janda, Lewit a

Kolář

(viz kap.

vycházející z jejich prací vždy

řadí

m. levator scapulae mezi

tonické svaly [1, 12, 17, 50, 78, 81, 102, 107], u nichž je v klinické praxi
pozorována tendence ke zvýšení klidového svalového tonu s výskytem TrPs a
tendence ke zkrácení klidové délky,
autorů

můžeme

těchto tří zmíněných

najít jisté odlišnosti.
Dle Jandy je m. levator scapulae vždy

době

v publikacích

řazen

mezi posturální (v

současné

nazývané spíše "tonické" svaly), tedy svaly s tendencí ke zkrácení a zvýšení

klidového tonu svalu. [45, 47, 48] Lewit ho v roce 1998

řadí

mezi svaly s tendencí

k výskytu zvýšeného tonu svalu [63], v jiné publikaci z roku 2003 naopak mezi
svaly s tendencí k ochabnutí. [62]
prací v

rozdělení svalů

Kolář

m. levator scapulae v žádné ze svých

na svaly s převážně tonickou a fázickou funkcí neuvádí.

[54, 55, 56, 57]
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Všichni

tři

výše

zmínění autoři

levator scapulae k systému s
v klinické praxi.
nalézt

nějakou

systémů

Během

převážně

zakládají své názory na
tonickou

či

příslušnost

m.

fázickou funkcí na pozorování

zpracovávání své diplomové práce jsem se pokoušela
zařazení

studii, která by

m. levator scapulae k jednomu z těchto

potvrzovala. Za celou dobu se mi však

nepodařilo

najít žádnou takovou

studii.
Zdá se, jakoby m. levator scapulae prozatím nebyl pro
zajímavým svalem, který by je motivoval k provedení

vědecké

zařazení ozřejmovala.

zajímali

V oblasti

krční páteře

se

vědci

kterých se traduje, že mají vliv na vznik bolestí hlavy,
Nejčastěji

byly studie

prováděny

multifidus. [9, 23, 36, 51, 69, 70]

či

vědce dostatečně

práce, která by jeho
především

o svaly, o

jiných cervikocraniopatií.

na m. trapezius, mm. scaleni, m. longus colli a m.
Přitom

porucha funkce m. levator scapulae

může

mít také významný vliv na vznik bolestí hlavy i na mnoho dalších klinických
příznaků,

jak již bylo zmíněno v kap. 4.5.1. [14, 21, 22, 108, 117, 120]
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5. DISKUZE
Hlavním cílem této rešeršní diplomové práce bylo

vytvořit

zpracovat problematiku diferenciace "tonických" a "fázických"
pak bylo

určit,

ucelený

svalů.

a

Druhým cílem

převážně

zda je vybraný sval - m. levator scapulae -

přehled

"tonickým"

či

přehled

o

"fázickým" svalem.
Základní hypotézou této práce bylo, že neexistuje ucelený
současném

"fázických"

stavu poznání v oblasti problematiky diferenciace "tonických" a
svalů.

Ano, tato hypotéza se zcela potvrdila. Za celou dobu

zpracovávání své diplomové práce jsem nenalezla jedinou ucelenou publikaci o
této problematice. Každý z
problematiky a tu pak v
Považuji

přitom

autorů

různých

za velice

určitou

se zabýval pouze

částí

z této

formách prezentoval v tisku.
důležité

tuto problematiku zpracovat,

neboť přímo

souvisí s klinickou praxí fyzioterapeuta a mohla by se stát vhodným
textem pro studenty fyzioterapie i pro doškolování již

učebním

vzdělaných pracovníků,

kde

takováto publikace stále chybí. Tato diplomová práce je prvním pokusem o shrnutí
této složité problematiky a je sestavená tak, aby na ni mohlo být navázáno dalšími
diplomanty, event. prací
První
poznatkům

kapitola

vědecky zaměřenou.
věnovaná

základním

v oblasti svalové soustavy

anatomickým

člověka

je psaná jako

základní, teoretické podklady pro další kapitoly hlavní
Těmto

základním

poznatkům

plných názorných ilustrací
tímto

podrobněji

či

je

věnovaná

celá

a

části

stručné, úplně

této diplomové práce.

řada českých

zahraničních

i

fotografií, proto jsem nepovažovala za

knih

důležité

se

zabývat.

Následuje kapitola o diferenciaci "tonických" a "fázických
úrovních. Díky

fyziologickým

řadě

experimentálních prací

funkce svalových vláken,
považovat za prokázané

motoneuronů

podmiňují

na

různých

na zkoumání stavby a

a motorických jednotek je dnes možné

řadu poznatků. Souhrnně

možné rozlišit dva základní typy
které svou inervací

zaměřených

svalů

motoneuronů

lze

říci,

řídícím

že v

systému je

(velké a malé alfa-motoneurony),

dva základní typy svalových vláken (bílá a

resp. rychlá a pomalá, nebo typ I a typ ll), které jsou

kromě

funkce charakteristické také svou tendencí ke vzniku oslabení
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červená,

odlišné struktury a

či

zkrácení.

základě

Na

této tendence ke vzniku oslabení

či

1965 prof. MUDr. Vladimír Janda, DrSc. systematicky

Ačkoliv

vytvářet

rozdělil

projevům,

svaly "fázické", ve kterých dochází k útlumovým
které vykazují tendenci

zkrácení svalu poprvé roku
svalový systém na

a na svaly "posturální",

zkrácení nebo kontraktury. [48]

je z pohledu fyzioterapie

členění

základě

svalového systému na

klinických zkušeností Jandy stále významné a uznávané a v souladu s tím jsou
vytvořeny

a užívány techniky diagnostické i terapeutické,

době Kolář

s novým chápáním tohoto

členění,

dosavadní koncepci "tonických" a "fázických"
připisována svalům

posturální, která je
kinetické

připisované svalům

Kolář přichází

přichází

v

současné

podle kterého je nutné opustit

svalů

ve smyslu

funkční

predispozice

"tonickým" ("posturálním"), a funkce

"fázickým" ("kinetickým"). [56]

s myšlenkou, že "tonický" a "fázický" svalový systém fungují

jako celek a tudíž pokud je porucha v jednom z článků systému (v jedné svalové
skupině), přenese

se tato porucha i na všechny ostatní

(ostatní svalové skupiny).

Současně

články

tohoto systému

poukazuje na to, že pokud je jeden systém

facilitován, druhý je naopak inhibován. [56, 57]
Tato moderní koncepce svalových dysbalancí je i
přínosem

podpořily

vysvětlit

názoru je možné

nalézáme dysbalanci mezi

a

fakt, že

většinou svalů

na

plně vysvětlily.

při

některé

těle.

svalové skupiny více oslabené

To je dle

(či

strečinkem

základě

určité

poruchy

Koláře způsobeno

svalů.

[56, 57]

skutečně

ovlivnit

skutečně

např.

flexorů

všechny důsledky plynoucí z tohoto chápání vzniku svalových

dysbalancí platné? Na tyto a
požadovat

Proč

m. quadratus lumborum? Nebo naopak

posílit oslabené mm. vasti m. quadriceps femoris posilováním hlubokých
šíje? Jsou

tohoto

zkrácené nebo hypertonní)

než jiné, když má celý systém reagovat jako celek? Mohu
zkrácení mm. hamstrings

Na

delším trvání

komplexní reakcí celého systému "tonických" a "fázických"
jsou však

jisté nejasnosti

pro praxi fyzioterapeuta. V budoucnosti by však bylo velice vhodné

provést studie, které by tento názor
Kolářova

přes

řadu

vysvětlení, popřípadě

dalších otázek by bylo vhodné se ptát autora a
provést

vyvracející.
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nějaký

experiment toto potvrzující

či

základě

Další hypotézou pak bylo, že m. levator scapulae bude na
řazen

rešeršního zpracování

spíše ke

tato hypotéza se také potvrdila. Na
scapulae

skutečně

proto, že

většina autorů

z

původního

základě

svalů.

Ano,

k "tonickým"

svalům

a to zejména

[1, 12, 17, 50, 78, 81, 102, 107] vychází ve svých pracích

rozdělení

řazen

"tonických"

rešeršního zpracování byl m. levator

převážné většině řazen

v

Jandova

levator scapulae

skupině převážně

svalového systému [45, 47, 48], ve kterém je m.

mezi svaly s

převážně

posturální funkcí, tedy mezi svaly

s tendencí ke vzniku hypertonu a zkrácení.
zařazení

U Lewita již
v roce 1998 ho

řadí

m. levator scapulae tak

jednoznačné

Např.

není.

mezi svaly s tendencí k výskytu zvýšeného tonu svalu [63],

v jiné publikaci z roku 2003 se ocitá mezi svaly s tendencí k ochabnutí. [62]
změna,

taková významná
vysvětlení

o tom se zde

můžeme

změněnému zařazení

k tomuto

pouze dohadovat,

neboť

Proč

žádné

autor nepodává. Je možné, že se jedná

pouze o tiskovou chybu, avšak to ví pouze sám autor.
Zajímavé také je, že
a "fázických"
na svaly s

svalů,

těla,

rozdělení svalů

nebo tak, že ho v

právě

rozdělení

nepovažuje to tedy za

důležité,

všechny svaly

tak, že u tohoto svalu není autor
fázickému svalovému systému,

funkčně

anebo ale také tak, že na

částí

lopatky, tj. v elevačním postavení,

spojuje s jiným svalem a
něj obyčejně zapomněl.

považuje schopnost zajistit

řadil

spíše ke

svalům

s

Kolář

převážně

m. trapezius. V novorozeneckém postavení
upozorňuje

trapézového svalu a m. levator scapulae. Za

označuje

téměř

popisu vývoje držení lopatky, které ve svých prácích

tonickou funkcí spolu s horní

při

či

neuvádí, protože ho

uvádí, bychom však mohli usuzovat, že by ho

postavení,

rozdělení svalů

m. levator scapulae zde chybí. Jeho absenci

o jeho náležitosti k tonickému

základě

se problematice "tonických"

velice podrobné a zahrnuje

vysvětlit různými způsoby. Např.

plně přesvědčen

Na

věnující

tonickou a fázickou funkcí neuvádí. [54, 55, 56, 57] Vzhledem

je s podivem, že

bychom si mohli

další autor

m. levator scapulae v žádné ze svých prací v

převážně

k tomu, že je jeho
lidského

Kolář,

aktivně

na významný vliv horní

vývojově

nejmladší polohu lopatky

polohu lopatky v depresi a v

rotačním

fixaci kaudálního okraje k hrudníku. Svaly, které tuto pozici

jako svaly náležící k fázickému svalovému systému. [56, 57]
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části

zajišťují

Zajímavé také je, že v kapitolách zabývajících se diferenciací "tonických" a
"fázických" svalů na úrovni svalového vlákna a motorické jednotky (kap. 4.2.1 a
4.2.2)

převažují zahraniční informační

základě

zdroje, zatímco v kapitole o diferenciaci na

empirie a v celé kapitole věnované "tonickým a "fázickým" svalům v praxi

fyzioterapeuta (kap. 4.2.3 a 4.3) naopak

převažují

tuzemské

informační

zdroje. To

svědčí o tom, že v české republice můžeme nalézt významné odborníky

zabývající se touto problematikou z pohledu klinické praxe, zatím však své názory
nedokázali

dostatečně

podložit vědeckými

70

důkazy.

6. ZÁVĚR
Zpracováním problematiky diferenciace "tonických" a "fázických"
vytvořen

ucelený

přehled

základních

poznatků

svalů

byl

týkajících se tohoto tématu. Na

základě

tohoto rešeršního zpracování byl vybraný sval m. levator scapulae až na

výjimku

řazen

ke

skupině

"tonických"

svalů.

Tato diplomová práce by mohla být chápána jako jedna z úvodních prací na
téma "problematika diferenciace tonických a fázických

svalů",

protože toto téma

nebylo dosud systematicky shrnuto a zpracováno. Studie by mohla sloužit jako
teoretický podklad pro další,
nebo jako základ pro

podrobnější

vytvoření

teoretický

průzkum

experimentální práce

této problematiky,

ověřující příslušnost

m.

levator scapulae mezi "tonické" nebo "fázické" svaly.
Napsání této práce považuji za

přínosné

ucelený souhrn základních teoretických
pochopení

rozdílů

zejména v tom, že se jedná o

podkladů,

které jsou podstatné pro

mezi "tonickými" a "fázickými" svaly a klinických

plynoucích a měly by pomoci zorientovat se v této problematice.
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důsledků

z toho

7. SEZNAM OBRÁZKŮ, TABULEK A ZKRATEK
Seznam obrázků:

Obr. 1: Kosterní svaly

člověka

[97], str. 11

Obr. 2: Stavba kosterního svalu [28], str. 13
Obr. 3: Schematické znázornění kontrakce kosterního svalu při různé frekvenci
elektrické stimulace [1 09), str. 16
uspořádání

Obr. 4: Kaskádovité

motorického systému a úkoly jednotlivých center

[77], str. 17
Obr. 5: Schéma motorické jednotky svalu [27], str. 19
Obr. 6: Základní typy svalových vláken [85], str. 24
Obr. 7:

Znázornění

metody

určení počtu

motorických jednotek pomocí EMG

aplikovaná na lidský m. extensor digitorum brevis [70], str. 30
Obr. 8: "Bludné kruhy" příčin a důsledků svalové dysbalance [17], str. 47
Obr. 9: Dolní zkřížený syndrom [1 07], str. 49
Obr. 10: Horní

zkřížený

syndrom [1 07], str. 50

Obr. 11: Svalové dysbalance dolních

končetin

[17], str. 51

Obr. 12: Působení glykoaminoglykanů [1], str. 56
Obr. 13: M. levator scapulae a další šíjové svaly [74], str. 58
Obr. 14:

Spoušťové

body m. levator scapulae [10], str. 60

Obr. 15:

Nejčastější

modelové postavení

Obr. 16:

Spoušťové

body m. sternocleidomastoideus a m. trapezius [76], str. 64

krční páteře

[38], str. 62

Seznam tabulek:

Tab. 1: Procentuální zastoupení svalových vláken typu I a IIA vybraných svalů
člověka

[23], str. 27

Tab. 2: Charakteristika typů svalových vláken [5, 8, 24, 35, 93], str. 28
Tab. 3: Porovnání

počtu

a velikosti motorických jednotek v

různých

lidských

svalech [70], str. 29
Tab. 4: Kontrakční čas různých svalů člověka [70], str. 31
Tab. 5: Charakteristika typů alfa motoneuronů [4], str. 32
Tab. 6: Klasifikace poruch svalového
vláken

včetně

napětí

dle palpace

počtu

aktivních svalových

vhodných terapeutických technik [1 05], str. 54

72

Seznam zkratek:
abd.

abduktory

AEK

agisticko excentrická kontrakce

AG

agonista

aj.

a jiné

al.

další

ANTG

antagonista

ap.

a

atd.

a tak dále

ATP

adenosintrifosfát

ATPáza

enzym

štěpící

C1-C7

1. - 7.

krční

CNS

centrální nervová soustava

EMG

elektromyografie

ext.

extensory

FF

rychle se unavující

fosforyl.

fosforylace

FR

odolné vůči únavě

HKK

horní

kap.

kapitola

kyč.

kyčelní

lat.

latinsky

m.

sval

max.

maximální

med.

vnitřní

MJ

motorická jednotka

MTT

technika

n.

nerv

např.

například

obr.

obrázek

oxid.

oxidativní

p.

strana

PIR

postizometrická relaxace
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