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Abstrakt
Název diplomové práce: Vliv manuální terapie na ostrost zraku.
Cíl: Hlavním cílem je prezentovat teoretická fakta o manuální terapii očí, zkoumat efekt
manuální terapie okohybných svalů na vybrané parametry: ostrost zraku, subjektivní
hodnocení pomocí dotazníku a bolestivost očních svalů u u pacientů s refrakčními vadami a
poruchou akomodace očí.
Metody: Výzkum absolvovalo 20 pacientů s refrakčními vadami a poruchou akomodace očí, ve
věku od 18 do 55 let. Bylo provedeno vstupní vyšetření a následné ošetření a výstupní
vyšetření očních svalů pomocí manuálních technik, resp. reciproční inhibice a mobilizace
oční bulvy. Vstupní vyšetření bylo provedeno optometristou, který zhodnotil zrakovou
ostrost pomocí Autorefraktometru, Snellenových optotypů a zeleno-červeného testu. Poté
byl pacientovi dán k vyplnění dotazník, který zhodnotil subjektivní pocity pacienta před a
po terapii, následně bylo provedeno palpační vyšetření úponu okohybných svalů. Palpační
bolest proband hodnotil pomoci Numerické škály pro hodnocení bolesti.Výsledná data byla
zpracována s pouţitím statistického softwaru R. K výpočtu p hodnot byl pouţit párový ttest. Statistická významnost byla posuzována na hladině kritické významnosti 0,05 a 0,01.
Výsledky: Naše měření neprokázalo staticky významnou změnu zrakové ostrosti na hladině
významnosti 5 % po intervenci manuální terapií (α = 0,05). Naopak, naše měření prokázalo
statisticky významnou změnu palpační bolestivost očních svalů po intervenci manuální
terapií (α = 0,05), ke zlepšení došlo také u parametrů jako subjektivná únava očí a
pohyblivosti oční bulvy (α = 0,05 ).
Závěr: Na základě malého počtu probandů nemůţeme s jistotou tvrdit ani vyvracet efekt
manuální terapie na ostrost zraku. Došlo k výraznému ústupu palpační bolesti, stejně tak
došlo k významným změnám v subjektivním hodnocení pocitu pacienta, jako jsou únava oka
a pohyblivosti oční bulvy. Pro lepší pochopení účinků manuální terapie na zrak je potřeba
delší intervenční období a větší experimentální skupina.
Klíčová slova: okohybné svaly, trigger point, manuální terapie, zrak, rozsah pohybu.

Abstract
Title of thesis: The effect of manual therapy on visual acuity.
Goal: The main goal is to present theoretical facts about manual eye therapy, to examine the
effect of manual therapy of oculomotor muscles on selected parameters: visual acuity,
subjective evaluation using a questionnaire and eye muscle pain in patients with
refractive errors and eye accommodation disorders.
Methods: The research was completed by 20 patients with refractive errors and eye
accommodation disorders, from aged 18 to 55 years. An initial and subsequent
treatment and exit examination and of eye muscles with the help of manual techniques,
in particular, reciprocal inhibition and mobilization of eyeball were performed. The
initial examination was performed by an optometrist, who assessed visual acuity by
using an Autorefractometr, Snellen optotype and Red-green test test. After than was
performed the subjective evaluation questionnaire, then was performed palpation
assessment of attachments of eye muscles. Palpation pain proband evaluated using the
Numeric Pain Rating Scale.The resulting data were processed using statistical software
R. A paired t-test was used to calculate p-values. Statistical significance was assessed at
the critical significance level of 0.05 and 0.01.
Results: Our measurement did not show a statically significant change in visual acuity at the
significance level of 5% after intervention with manual therapy (α = 0.05). On the
contrary, our measurements showed a statistically significant change in the palpable
pain of the eye muscles after the intervention of manual therapy (α = 0.05), there was
also an improvement in parameters such as subjective eye fatigue and eyeball mobility
(α = 0.05).
Conclusion: Based on the small number of probands, we cannot confidently claim or refuse the
effect of manual therapy on vision. There was significant decrease of palpation pain of
eye muscle, as well there were significant changes in patient’s evaluation of subjetive
feeligs such as tiredness of eye and eyeball mobility. For better understanding effects of
manual therapy on vision, is needed longer intervention period and bigger experimental
group.

Keywords: oculomotor muscles, trigger point, manual therapy, vision, range of motion

Seznam použitých zkratek
ATP

adenozíntrifosfát

BTT

bolest tenzího typu

CVS

computer vision syndrome/syndrom počítačového vidění
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hlavové nervy

EMG

elektromyografie

FEF

frontal eye field

H

hypotéza

IT

Informační Technologie

RI

reciproční inhibice

M

musculus

MIF

multiole inervated fibres

MOI

musculus rectus inferior

MOS

musculus obliquus superior

MP

muscle pulleys

MPLS

musculus levator palpebrae superioris

MRI

musculus rectus inferior

MRL

musculus rectus lateralis

MRM

musculus rectus medialis

MRS

musculus rectus superior

MT

měkké tkáně

OS

okohybné svaly

PIR

postizometrická relaxace

PNF

proprioceptivní neuromuskulírní facilitace

PTH

primary trochlear headache

ROM

rozsah pohybu

TB

taut band

TrP

trigger point

WHO

Světová Zdravotnická Organizace

VOR

vestibulo-oční reflex
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ÚVOD
Zrak je povaţován za nejdůleţitější smysl, který zajišťuje schopnost vnímat příchozí

informace z okolí. Pomocí zraku člověk vnímá asi 80% všech informací. Normální zrakové
vnímání vyţaduje správnou funkci očního motorického systému, který kontroluje pozici a pohyb
očí a je vyuţíván k zaměření obrazu sledovaného objektu na korespondující místa na sítnici oka.
V dnešní době většina světové populace pracuje v kancelářích, převáţnou většinu času
tráví prací do blízka, coţ je čtení, psaní, práce na počítaci, mobilu, tabletu a jiné. Stejně tak
studenti trávící mnoho času studiem, nebo profese s vysokou zrakovou zátěţí, jako jsou IT,
účetní, zlatníci či krejčí, kteří navíc vyţadují preciznost při pohledu do blízka. U těchto profesí je
riziko naduţívání a hypertonicity svalů očí a také vznik spazmu musculus ciliaris, coţ následně
můţe způsobit problémy se zrakem (Hayati&Reatharekar, 2017). Mezi rizikové faktory patří
věk, genetika, ţivotní styl, infekce a další (Wagner et al., 2019).
Světová zdravotnická organizace (WHO) se vyjádřila, ţe nejméně 2,2 miliardy lidí je
postiţeno poškozením zraku nebo slepotou. Jednou z nejčastějších příčin poruch zraku
představuje pseudomyopie a myopie, čili krátkozrakost, která je charakterizována neostrým
viděním vzdálených předmětů. Důvodem klasické myopie je abnormální tvar nebo délka oční
bulvy. Světelné paprsky se tedy nesbíhají přesně na sítnici, coţ se projeví jako rozmazané vidění.
Tomuto stavu se říká refrakční vada (WHO, 2019). Je důleţité rozlišovat mezi myopií a
pseudomyopií, protoţe krátkozrakost neboli myopie je refrakční chyba zraku, při které se
paprsky světla usměrněné oční čočkou sbíhají jiţ před sítnicí a na sítnici tak nevzniká ostrý obraz
(Vagner et al., 2019). Pseudomyopie je stav, kdy je krátkozrakost způsobena akomodačním
spazmem musculus ciliaris. Akomodační spasmus je způsoben dlouhodobým upřeným pohledem
na blízký předmět, například čtením knihy nebo prací na počítači (García-Muñoz et al., 2016)
Okohybný svaly působí na oční média, která se podílejí na lomu paprsků, tím ţe jejich
působením dochází k např. vyklenutí. Jednou z důleţitých funkcí očního svalu je akomodace,
coţ znamená schopnost oka přizpůsobit se bliţšímu a vzdálenějšímu objektu. Akomodace očí
nám pomáhá zaostřit na objekty v různých vzdálenostech. Pohyby očí jsou řízeny tak, aby
nasměrovaly oči ke sledovanému cíli a sledovaly jeho pohyby. Systém koordinuje pohyb obou
očí tak, aby zabezpečil trojrozměrný obraz svého okolí, tzv. binokulární vidění. Koordinovaná
aktivita binokulárního vidění nám umoţňuje sledování pohybujícího se objektu, zatímco jedinec
sedí, ale je také schopen fixovat objekt zatímco se jedinec pohybuje. Díky schopnosti oka lámat
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ANATOMIE A FYZIOLOGIE OKA, OČNÍCH SVALŮ A JEJICH

FUNKCE
Zrak je jeden z pěti smyslů, které jsou zásadní pro ţivot. Zrak nám poskytuje schopnost
orientace a interpretace v prostoru, ve kterém se nacházíme. Lidské oko je schopno rozeznat
široké spektrum barev. Říká se, ţe člověk dokáţe rozeznat aţ 10 milionů barev. Pro porozumění
tomu, jak zrak pracuje, je zásadní pochopit anatomické a fyziologické základy zrakového
motorického systému (Kolb, 2007).
2.1. Oko a jeho struktura
Oko se skladá z mnoha prvků, které umoţnují člověku ostré vidění (viz obrázek č.1).
Oční motorický systém se skládá z oční bulvy, svalů oka (extraokulárních svalů), fascií, vazů,
očních víček, a dalších struktur - spojivek, slzného aparátu, nervů a krevních cév. Všechny
skruktury okulomotorického systému se nacházejí v orbitě a působí jako funkční část zrakového
orgánu, tím ţe zajišťují oční pohyblivost, ochranu a cévní zásobení (Vacková, 2018;
Rucker,2020).

Obrázek č.1: Struktura oka (Davson&Perkins, 2020).
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2.1.1. Očnice
Kaţdá orbita je srostlá ze sedmi lebečních kostí: kosti čelní (os frontalis), kosti klínové (os
sphenoidale), horní čelisti (maxilla), slzní kosti (os lacrimale), kosti čichové (os ethmoidale),
lícní kosti (os zygomaticum), a kosti patrové (os palatinum) (Vacková, 2018).
Oční koule se skládá ze tří různých vrstev:
1. vnější vrstva tvořená sklérou a rohovkou,
2. mezi vrstva rozdělená na dvě části: přední (duhovka a řasnaté tělo) a zadní (cévnatka),
3. vnitřní vrstva neboli smyslová část oka, sítnice (Forrester et al., 2016).
Oční koule je rozdělena do tří komor: přední komora (mezi rohovkou a duhovkou), zadní
komora (mezi duhovkou, zonulárními vlákny a čočkou) a sklivcová dutina (mezi čočkou a
sítnicí). První dvě komory jsou naplněny komorovou vodou, zatímco sklovitá komora je
naplněna viskóznější tekutinou (Forrester et al., 2016).
V přední části oka se nachází čočka, coţ je průhledné těleso umístěné za duhovkou.
Čočka je zavěšená na vazech zvaných zonulární vlákna, připevněných k přední části řasnatého
těla. Kontrakce nebo relaxace těchto zonulárních vláken v důsledku působení řasnatých svalů
mění tvar čočky. Tento proces se nazývá akomodace, která nám umoţňuje vytvořit ostrý obraz
na sítnici a přizpůsobit vidění na blízké a vzdálené objekty (Willoughby, 2010, Forrester et al.,
2016).
2.1.2. Cévní zásobení a odvodnění oka
Arteriální vstup do oka je zajišťován několika větvemi z a. ophthalmica, která je
odvozena z a. carotis interna. Tyto větve zahrnují a. centralis retinae, aa. ciliares posteriores
breves et longae a aa. ciliares anteriores. Venózní odtok z oka je primárně přes vv. vorticosae a
v. centralis retinae, které splývají s vv. opthalmica superior et inferior, které odtékají do
kavernózního sinu, pterygoidního venózního plexu a obličejové ţíly (Kiel, 2010).
2.1.3. Nervové zásobení oka
Šest hlavových nervů inervuje motorické, senzorické a autonomní struktury v očích. Šest
hlavových nervů jsou n. Opticus čili zrakový nerv (CN II), n. oculomotorius čili okohybný nerv
(CN III), n. trochlearis čili trochleární nerv (CN IV), n. trigeminus či trojklaný nerv (CN V), n.
abducens čili odtahovací nerv (CN VI) a n. facialis čili lícní nerv (CN VII). Okulomotorický
nerv a trochleární nerv vycházejí ze středního mozku. Z mozkového kmene vychází 3 hlavové
nervy - trojklanný nerv, odtahovací nerv a lícní nerv. Je zajímavé, ţe zrakový nerv vychází z
14

optického disku v oku a poté vstupuje do mozku, na rozdíl od ostatních hlavových nervů, které
vycházejí z mozku a poté periferně vystupují (Kiel, 2010, Čihák, 2016).
2.1.4. Sítnice
Sítnice má významnou roli v ostrém vidění a nachází se v zadní části oční koule. Sítnice
je nervová vrstva, která vytváří elektrické aferentní vzruchy, které jsou dále přes zrakový nerv
posílány do zrakového kortexu, coţ je část mozkové kůry (Horn &Leigh, 2011). Ve vizuálním
kortexu jsou informace z očí zpracovány a analyzovány a připravujes Se odpověď. Čočka v
přední části soustřeďuje obraz z blízkých nebo vzdálených objektů na sítnici. K zaměření světla
pouţívá oko flexibilní čočku a cirkulární sval, musculus ciliaris. Při sledování vzdálených
objektů změna tvaru čočky umoţňuje relaxaci svalu. Při pohledu na blízko, se musculus ciliaris
dostává do napětí, kontrahuje se a tím mění tvar čočky, aby zabezpečil ostré vidění blízkého
předmětu (Čihák, 2016).
2.1.5. Fascie o vazivový aparát oka
Oční koule je zavěšená v očnici pomocí fibrózní fascie, takzvaná Tenonova fascie (Horn
&Bleigh, 2011). Tenonova fascie je tenký fasciální obal, který obklopuje oční kouli a odděluje ji
od orbitálního tuku a zrakového nervu (Gupta&Douglas, 2015). Připevnění Tenonovy fascie
mezi předním obvodem oční koule a okrajem orbity umoţňuje zavěšení oka a určuje jeho
volnost otáčení. Skrze Tenonovou fascii prochází všech šest okobybných svalů (Mckeown et al.,
2013). Pochva kaţdého svalu se s Tenonovou fascií prolíná a spolu se podílí na vzniku
svalových šlach, které se upínají na zevní stranu oční skléry. Z oční skléry do pochvy pokračují
jako vazivové pruhy, které expandují, zesilují a podílejí se na stabilizaci oka v prostoru
(Vacková, 2018;Busquet&Gabarel, 2004).
Pod Tenonovou fascií se nachází skléra. Skléra je vnější vrstva lidského oka obsahující
hlavně kolagen a elastická vlákna. Na skléru se upínají šlachy extraokulárních svalů. Skléra je
vysoce vláknitá a poskytuje ochranu, podporu a ukotvení struktur uvnitř a vně oka, jako je
svalstvo, a také udrţuje tvar oční koule (Armstrong, &Cubbidge, 2019). Okohybné svaly jsou
doprovázené vazivovým aparátem po celé jejich délce (Vacková, 2018;Leight&Zee, 2015).
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2.2. Svaly oka
Šest svalů zabězpečuje pohyb oka v očnici, takzvané extraokulární či okohybné svaly
(OS) (viz obrázek č.2). Svaly jsou rozdělené na přímé a šikmé. Patří k nim také m. levator
palpebrae superioris, který zvedá oční víčko, stejně tak m. ciliaris, který je zodpovědný za
akomodaci oka (Hudák et al., 2013). M. ciliaris je podrobně popsán v kapitole 2.2.3. Musculus
ciliaris.

Obrázek č.2: Anatomie extraokulárních svalů na levém oku (Liu et al., 2016).

Mezi přímé okohybné svaly patří a jejich funkce jsou:


m. rectus superior - elevace a addukce oka



m. rectus inferior - deprese a addukce oka



m. rectus laterialis - abdukce oka.



m. rectus medialis - addukce oka.

Mezi šikmé okohybné svaly patří a jejich funkce jsou:


m. obliquus superior - elevace a abdukce oka



m. obliquus inferior - deprese addukce oka
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Svaly přímé a m. obliquus superior začínají v anulus tendineus communis Zinni na
vrcholu očnice. M. obliquus inferior začíná z dolní nazální části očnice. Čtyři přímé svaly se
upínají do přední části skléry před rovníkem (ekvátorem) oční bulvy. Směr přímých svalů
koresponduje s jejich názvy, teda, z anulus tendineus communis Zinni vedou nahoru, dolů,
vnitřně, zevně (Busquet&Gabarel, 2004). Přímé svaly se upínají na skléru dorzálně za limbus
cornae před ekvátorem oka (Čihák, 2016). Tento úpon přímých svalů je označován za mobilní a
přidávají ještě další úpon, fixní, který se upíná na hranu orbity za pomoci vazivových expenzí z
mobilního úponu na bělimě. Díky těmto expanzím je oko stabilizováno v prostoru očnice, při
současné kontrakci více svalů nedochází ke kompresi bulbu a zárověn je ovlivňováno rozloţení a
směr sil při aktivitě určitého svalu (Vacková, 2018;Busquet&Gabarel, 2004).
Dva šikmé svaly, m. obliquus superior a m. obliquus inferior, přiléhají k oční bulvě z
přední a vnitřní strany a upínají se do ní za rovníkem (ekvátorem) oka. Nejdelším okohybným
svalem je m. obliquus superior. Šlacha m. obliquus superior začíná

z anulus tendineus

communis Zinni na jeho dorzální straně mezi m. rectus superior a m. rectus inferior
(Busquet&Gabarel, 2004). Sval pokračuje mediálně k hornímu vnitřnímu koutku očnice, kde
obtáčí chrupavčitou kladkou trochleu, za kterou ostře změní směr a pokračuje dorso-laterálně.
Upíná se v hloubce pod m. rectus superior za ekvátorem oka na temporální straně na bělimy
(Leigh&Zee, 2015).
M. obliquus inferior je nejkratší oční sval a má jako jediný jiný začátek neţ ostatní
okohybné svaly. Začíná na spodní mediální stěně očnice, obkruţuje bulbus z laterální strany,
následně překříţí MRI (Busquet&Gabarel, 2004) a upíná se na zevní dolní plochu oční bulvy v
temporální části pod MRL (Spencer a Porter, 2006; Leigh&Zee, 2015).
Kvůli úponům svalů přímo před rovníkem oka mají svaly přímou tendenci přitahovat oko
v dorzálním směru a způsobovat tak zatahování oční bulvy, která je ale omezená jejími úpony.
Jejich vzájemná synchronní činnost (společně se šikmými svaly) zároveň udrţuje vyváţenou
polohu oka s ohledem na poţadovaný směr pohledu. Jedná se tedy o tonizující funkci
(Busquet&Gabarel, 2004). Fázická aktivita okohybných svalů pak znamená skutečnou změnu
polohy oka v očnici, tj. rotaci oční bulvy kolem jedné z os pohybu (Wagner et al., 2016).
2.2.1. Inervace okohybných svalů
Extraokulární svaly jsou inervovany třemi hlavovými nervy, III, IV a VI.
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Nervus oculomotorius (III. ) motoricky inervuje m. rectus superior, m., rectus inferior,
m. rectus medialis, m. obliquus inferior a m. levator palpebrae superioris. Parasympatická vlákna
zásobují svaly řasnatého tělesa a duhovky (Hudák et al.,2013). Všechny svaly jsou inervovány
ipsilaterálně, na rozdíl od m. rectus superior, který je inervován konralaterálně (Vacková, 2018).
Nervus trochlearis (IV.) inevuje kontralaterálně m. obliquues superior (Hudák et al.,
2013).
Nervus abducens (VI) má somatomotorická vlákna, inervuje m. rectus lateralis
ipsilaterálně.
Jádra těchto tří hlavových nervů jsou navzájem spojena přes fasciculus longitudinalis medialis,
stejně tak s vestibulárními jádry a motorickými neurony v krční míše. Tím je zajištěna přesná
koordinace pohybů očí, hlavy a krku (Vacková, 2018).
2.2.2. Specifické vlastnosti okohybných svalů
Extraokulární svaly umoţňují pohyb oční koule do 9 směrů pohybu: přímo dopředu,
doprava, doprava nahoru, nahoru, doleva, doleva nahoru, dolů doleva, dolů, dolů doprava
(Vacková, 2019). Okohybné svaly vykazují podstatné odlišnosti od svalů končetin, konkrétně v
inervaci, rozsahu kontraktilních vlastností a expresi specifických genových profilů a proteinů
(Horn &Leigh, 2011). Podle toho, jestli se nacházejí v globální nebo orbitální vrstvě,
mitochodrialního obsahu a inervačního vzoru, bylo stanoveno šest typů okohybých svalových
vláken (Spencer and Porter, 2006). Ta obsahují 3 hlavní kategorie: 1. jednotlivě inervovaná
záškubová vlákna v bulbárních a orbitálních vrstvách odpovídají klasickému kosternímu svalu
inervovanému centrální koncovou deskou „en plaque“, které reagují s jednotlivými záškuby na
elektrickou stimulaci; 2. Mnohonásobně inervovaná bezzáškubová vlákna globální vrstvy
inervovaná tzv. „en grappe“ se zakončením podél celé délky svalu a která reagují na stupňující
se tonicku aktivitou na elektrickou stimulaci; 3. mnohonásobně inervovaná vlákna orbitální
vrstvy mají přídatné centrální „en plaque“ zakončení, coţ má za následek schopnost škubnutí v
úrovni střední části svalového bříška a tonické kontrakce v distálních a proximálních koncích
vláken (Horn &Leigh, 2011).
V orbitální vrstvě, která tvoří 40% z celkového počtu svalových vláken, je asi 80%
jednotlivě inervovaných vláken s rychlým typem myofribrilární ATP-ázy, které mají vysoký
obsah mitochondriálních a oxidačních enzymů a vyšší mikrovaskulární zásobení krví, které
nenajdeme v kosterním svalu ani v očním víčku. Celkový profil jednotlivě inervovaných vláken
svalů orbitální vrstvy je rychlý, odolný vůči únavě, coţ je důleţité a přispívá k udrţení svalového
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napětí. Zbývajících 20% očnicových vláken je vícenásobně inervovaných s dalším centrálním
zakončením „en plaque“(Horn &Leigh, 2011).
Kaţdý extraokulární sval má vnější orbitální vrstvu s tenčími svalovými vlákny a vnitřní
globální vrstvu směřující k oku (Horn &Leigh, 2011). Orbitální vrstva obsahuje asi 40% celkové
hmoty svalových vláken (Spencer and Porter, 2006). Šlachy přímých extraokulárních svalů
procházejí fibromuskulárními kladkami, které leţí v periferní Tenonově kapsule, přibliţně 10
mm za místem úponu svalu (Horn &Leigh, 2011). Vrstva ze strany očnice, orbitální vrstva, svalu
m.obliquus inferior se upíná do dolních přímých a bočních přímých kladek. Vrstva ze strany
očnice m. obliquus superior se upíná do kladky m.rectus superior (Kono et al.,2005). Neexistuje
definitivní konsensus týkající se funkční role fibromuskulárních kladek. Předpokládá se, ţe
fibromuskulární kladky omezují pohyb skluzu přímých svalů během rotace očí a účinně mění
výchozí bod přímých svalů (Horn &Bleigh, 2011).
2.2.3. Musculus ciliaris
Ciliární sval (z latin. musculus ciliaris) je malý hladký sval umístěný uvnitř oka, který
umoţňuje čočce měnit tvar, tzv. akomodovat, a tím zaostřovat na různě vzdálené nebo blízké
objekty (viz obrázek č.3) (Čihák, 2004). Ciliární sval je prostorová síť vláken hladkého svalstva,
která vedou ve třech hlavních směrech. Takzvané fibrae meridionales jsou vně a táhnou se od
skléry k zadní části řasnatého tělíska (corpus ciliare). Kontrakce fibrae meridionales posouvá
ciliární či řasnaté tělísko dopředu. Fibrae circulares jsou na vnitřní straně ciliárního tělíska a
jejich kontrakce způsobuje uvolnění a vyklenutí čočky. Vzácné fibrae radiales probíhají radiálně
od fibrae meridionales k f. circulares (Čihák, 2004).

Obrázek č.3: Anatomie ciliárního svalu (Gray, 1918).
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I kdyţ se ciliární sval řadí mezi hladké svaly, odlišuje se od vlastností tohoto typu svalů a
sdílí některé charakteristiky svalu příčně pruhovaného a srdečního. Buněčná pochva obklopující
svazky buněk, větší počet mitochondrií a endoplasmatického retikula, převáţně v radiálni části,
nápadný Golgiho komplex nebyl zaznamenán v jiných hladkých svalech lidského těla (Wagner
et al., 2019). Mezi další výjimečné vlastnosti patří neobyčejně bohatá inervace, myelinizované
post-gangliové axony a příčné pruhy propujující myofilamenty, čímţ zřejmě podporují
kontraktilitu (Wagner et al., 2019).
2.2.4. Specifické vlastnosti musculus ciliaris
Akomodace čočky je zahájena ciliárním svalem, jehoţ kontrakce vede ke změně jejího
tvaru do více sférickeho (Wand &Ciuffreda, 2006). Vědci se pokoušejí zjistit důvod rozvoje
myopie, vzhledem k růstu počtu maopických pacientů (Schmid a Strang, 2015; Mutti, 2010).
Optickou koherentní tomografií analyzovali změny ciliárního svalu během akomodace.
Analýzou zjistili, ţe během akomodace ciliární sval zvětšuje objem vpředu a ztenčuje se vzadu
(Richdale et al., 2013; Sheppard&Davies, 2010). U myopických pacientů zjistili napětí celého
svalu. Sval byl zároveň delší neţ u nemyopických (Buckhurst et al., 2013; Lewis et al., 2012).
Dále bylo zjištěno, ţe se během akomodace ciliární sval pohyboval méně. Moţné spojení mezi
rozvojem myopie a vlastnostmi ciliárního svalu bylo podpořeno předpokladem, ţe napětí
ciliárního svalu ovlivňuje napětí choroidei a zvětšení svalu mění mechanické vlastnosti, coţ
ovlivňuje axiálnní délku svalu (Wagner et al., 2019).
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3

KINETIKA
K plnému porozumnění různých patologických stavů očního systému je nutno mít

přehled o kinematice oka. Kinematika oka popisuje pohyb oka v orbitě, spolu s dalšími faktory,
které definují pozici a pohyby oka v orbitě. Hlavním kinematickým principem je, ţe se oční
bulva rotuje kolem osy (Bolina, 2000). Je-li vybírán konkrétní terapeutický přístup, je nezbytné
vzít v úvahu faktory oční motoriky (Bicas et al., 1988). Kaţdá stabilní pozice oka můţe být
definována jako následek vyváţených svalových sil, zatímco pohyb je výsledkem nerovnoměrně
působícího momentu sil na oko. Energie pro pohyb oka pochází z OS, které jsou v kinetice
popsané jako vnitřní síly a jsou vyjádřené „stavem napětí“. Tento stav napětí představuje
svalovou odpověď na příkaz centrálního nervového systému (CNS). Mnoţství impulzů z CNS
přímo souvisí s velikostí výsledné aktivní svalové síly. Úpon očního svalu se pohybuje směrem k
punctum fixum svalu, čímţ způsobuje oční rotaci (Bicas et al., 1988).
3.1. Základní model oka
Ve zjednušeném modelu oka, je oko zobrazeno jako sférický objekt, který je drţen šesti
svaly v kostní dutině orbity nebo očním důlku. V uvolněné pozici oka, tlak vnitřních tekutin,
udrţuje radius oka na konstantní hodnotě 12 mm (Bolina&Monteiro, 2000). Oční orientace se
definuje třemi osami rotace – horizontální, vertikální a torzní. (Krauzlis, 2013). Pohled ze strany
na stranu se děje kolem vertikální osy. Pohled nahoru a dolů je zajišťován rotací kolem
horizontální osy. Těmto dvěma pohybům se říká kardinální, hlavní. Oční pohyby zahrnují
i pohyb torzní, coţ představuje pohyb, který kompenzuje úklon hlavy při udrţení stejného směru
pohledu. Torze se také projevuje, pokud se zornice pohybuje vědomě nahoru a dolů směrem při
pohledu na nos (Bolina&Monteiro, 2000).
3.1.1. Mechanika orbity
Kinematický pohyb oka popisuje Listingův zákon (viz obrázek č.4). Ten říká, je-li je
hlava fixovaná, oko je v tzv. primání pozici, ze které je moţné čisté vertikální a horizontální
rotace bez torzí (Vacková, 2018). Z primární pozice, se oko pohybuje v rámci trojrozměrné
roviny, která má tři roviny rotace, tzv. Fickovy osy v Listingově rovině. Tři osy rotace zahrnují
rovinu vertikální, horizontální a torzní (Bolina&Monteiro, 2000). Fickovy osy rotace procházejí
skrz centrum rotace, které se nachází 13.5 mm za vrcholem rohovky (Krauzlis, 2013). Všechny
pohyby kolem Fickovy osy jsou monokulární pohyby (Kanski& Bowling, 2011).
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Horizontální osa X probíhající zprava doleva, kolem které se oční bulbus

pohybuje směrem nahoru a dolů (elevace a deprese).


Vertikální osa Z zodpovědná za pohyb směrem doprava a doleva, co

znamená, ţe se oko pohybuje do abdukce při rotaci směrem temporálním a do addukce
při rotaci směrem nazálním.


Předozadní osa Y určuje pohyb oka v sagitální rovině.To jsou tzv. torzní

pohyby bulbu. Torzní pohyby můţeme rozdělit na intorzní a extorzní. Intorze nastává při
rotaci horního okraje oka nazálně, extorze je při rotaci směrem temporálním (Vacková,
2018).

Obrázek č.4: Fickovy osy v Listingově rovině (Kayyan, 2017).

Druhotné pohyby oka jsou definované jako abdukce, addukce, elevace, deprese.
Kombinací horizontální a vertikální rotace dosáhne oko terciární pozice (Leight&Zee, 2015).
Listingův zákon platí při fixaci, sakadických pohybech, jemných pohybech a vergenci, ale ne
během spánku (Wong, 2004).

3.1.2. Mechanické faktory oka a jejich vliv na oční svaly
Mechanické limity formulují a vymezují pohyb oka, který je daný podpůrnými
strukturami okohybných svalů. Výchozí poloha, kterou popisujeme jako primární, sekundární a
terciární, určuje vektory působení na jednotlivé svaly (více v kapitole 3.1.1. Mechanika orbity).

22

Musculus rectus superior se upíná ve směru osy orbity a s optickou osou oka v primární
pozici svírá úhel 23°. Jestliţe se oko dostane do abdukce, ve které obě osy splývají, teda 23°,
můţe tento sval provádět pouze elevaci. Tato poloha je vhodná pro testování jeho funkce (viz
obrázek č.5) (Kanski& Bowling, 2011, Vackova, 2019). Musculus rectus inferior koná primárně
depresi, sekundárně extorzi a terciálně addukci (Leigh&Zee, 2015). Vzhledem k tomu, ţe má
stejný průběh jako rectus superior, akorát ze spodní strany bulvy, platí pro něj při vyšetření
stejné pravidlo jako u m. rectus superior (Kanski& Bowling, 2011). Dvojice svalů Musculus
rectus medialis a musculus rectus lateralis vykonává pouze jedinou fuknci a tou je horizontální
rotace podél osy Z, teda resp. abdukci a addukci. Primární funkcí svalů šikmých je torze. Protoţe
oba mají průběh z mediální strany oka, jejich další funkce závisí na horizontálním nastavení
směru pohledu. M. obliquus superior a m. obliquus inferior svírají 51° úhel s optickou osou. Je-li
bulbus addukován v tomto úhlu, je m. obliquus superior čistým depresorem. Tento úhel a
nastavení je vhodné pro vyšetření M. obliquus superior. Kdyţ se ale oko abdukuje o 39°, optická
osa a tah m. obliquus superior se dostávají do pravého úhlu a sval pak provádí jen intorzi.
V addukci 51° m. obliquus inferior provádí čistou elevaci, v abdukci 39° zase extorzi oka
(Kanski& Bowling, 2011, Vackova 2019).

Obrázek č.5: Úhly úponů přímých a šikmých svalů při přímém pohledu
(https://entokey.com/the-extraocular-muscles/#Fig3).
Vertikální pohyby vyţadují koordinované působení horních a dolních přímých svalů,
stejně tak i šikmých svalů. Relativní příspěvek skupin přímých a šikmých svalů závisí na
vodorovné poloze oka. V primární poloze (oči rovně) přispívají obě tyto skupiny k vertikálním
pohybům (viz obrázek č.6). Elevace je způsobena působením m.rectus superior a m.obliquus
superior, zatímco deprese je způsobena působením m.rectus inferior a m.obliquus superior.

23

Elevace je způsobena působením m.rectus superior a deprese je způsobena působením m. rectus
inferior.
Sval
Musculus rectus
medialis
Musculus rectus
laterialis
Musculus rectus
superior
Musculus rectus
inferior
Musculus obliquus
inferior
Musculus obliquus
superior

Primární akce

Sekundární akce

Terciární akce

Addukce

-

-

Abdukce

-

-

Elevace

Intorze

Addukce

Deprese

Extorze

Addukce

Intorze

Deprese

Abdukce

Extorze

Elevace

Abdukce

Tabulka 1. Funkce okohybných svalů dle výchozí pozice (Leigh&Zee, 2015).
Kdyţ je oko addukováno, šikmé svaly jsou hlavními vertikálními hybateli. Elevace je
způsobena působením dolního šikmého svalu, zatímco deprese je způsobena působením horního
šikmého svalu. Šikmé svaly jsou také primárně zodpovědné za torzní pohyb oka (Purves et al.,
2001).

Obrázek č.6: Funkční pohyby očí (Wright, 2003).
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3.2. Funkční třídy pohybu očí
Z funkčního úhlu pohledu jsou dva hlavní typy očních pohybů: ty, které stabilizují pohled
(gaze holding) a udrţují obraz na sítnici a ty, které posouvají pohled a přemístují pohled
z jednoho objektu na druhý (gaze shifting) (Purves et al., 2001).
K zabezpečení ostrého vidění, je důleţitá koordinace očních pohybů s pohyby hlavy,
převáţně během lokomoce. Proto během kaţdého pohybu hlavou, musí být obraz stabilizován na
sítnici, přesněji na fovea centralis.
Pro stabilizaci obrazu na sítnici existují dva mechanismy. První představuje vestibulookulární reflex (VOR), který závisí na schopnosti mechanoreceptorů labyrintu ve vestibulárním
aparátu vnímat pohyby hlavy. Druhý mechanismus zavisí na viděním zprostředkovanými reflexy
– optokinetickém a hladkém sledovacím (smooth pursuit tracking), které závisí na schopnosti
mozku určit rychlost smyku obrazu na sítnici. Oba tyto mechanismy můţeme nazvat obraz
stabilizujícími reflexy (Leight&Zee, 2015).
3.2.1. Držení pohledu
Drţení pohledu je schopnost oka soustředit pohled na jeden objekt a zajišťovat ostré
vidění. Tuto schopnost oka zajišťují dva různé mechanismy. Jedním z mechanismů je vestibulookulární reflex (VOR), který závisí na schopnosti labyrintových mechanoreceptorů
zaznamenávat pohyb hlavy a aplikovat jej během krátkých rychlých pohybů (rotačních a
lineárních) (Mitchell&Cullen, 2017). Dalším mechanismem je optokinetický reflex, který
zajištuje obraz stacionárního objektu při déle trvajících pohybech hlavy (rotačních a lineárních).
Stejně důleţité pro drţení pohledu jsou plynulé sledovací pohyby (smooth pursuit movements),
které pomáhají fixovat obraz pohybujícího se předmětu (Leight&Zee, 2015). Poslední dva
mechanismy jsou v zásadě důleţité pro schopnost mozku určit rychlost pohybu obrazu na sítnici
(Vacková, 2018).
3.2.2. Posun pohledu
Posun pohledu je schopnost přesunout pohled z jednoho objektu zájmu na nový objektu
zájmu a zároveň zajistit jasný obraz na sítnici. Posun pohledu umoţní sakadické pohyby, coţ je
velmi rychlý pohyb, který umoţňuje orientaci oka tak, aby vnímání objektu bylo co nejostřejší
(Mtui et al., 2017). Posun pohledu také umoţňuje přesunout pozornost ze vzdálených objektů na
blízké, jinak řečeno – akomodaci oka (Vacková, 2018).
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3.2.3. Akomodace oka
Dalším důleţitým pohybem nebo schopností oka je akomodace

(viz obrázek č.7).

Akomodace je mechanismus, kterým oko mění zaostření ze vzdálených na blízké obrazy. Je
produkováno změnou tvaru čočky v důsledku působení ciliárního svalu na zonulární vlákna
(Glasser&Kaufman,2003). Podle klasické Helmhotzovy teorie publikované v roce 1909, je
akomodace proces při kterém se mění optická síla oka, díky čemu dochází k zabezpečení jasného
zaostření na objekt v rozličné vzdálenosti (Burd et al., 1999).

Obrázek č.7: Akomodace oka (Carr&Stell, 1995).
Akomodace oka je dosahováno díky kontrakci kruhovitého musculus ciliaris. Ve stavu
neakomodovaném je čočka oploštěná pasivním napětím v zonulárních vláknech. Během
akomodace se kontrahují vlákna ciliárního svalu, která následně zvýší tenzi v zonulárních
vláknech coţ vede ke zvýšení síly čočky (Burd et al., 1999).
3.3. Funkční podtřídy pohybu očí
Existují čtyři základní podtypy očních pohybů: sakadické, jemné sledovací pohyby,
vergentní a vestibulo-okulární. Kaţdá funkční podtřída má specifický účel. (Leight&Zee, 2015).
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Sakadické pohyby
Sakadické pohyby jsou rychlé, balistické pohyby očí které rychle a náhle změní bod
fixace. Sakadický systém provádí malé kompenzační pohyby oka pomocí kterých udrţuje
stabilitu pohledu (Leight&Zee, 2015). Rozsah se pohybuje v amplitudě od malých pohybů, jako
například u čtění aţ po mnohem větší, jako při pohledu po místnosti. Sakadické pohyby mohou
být vyvolány vlastní vůlí, nebo reflexně kdykoliv jsou oči otevřené, i pokud fixují na předmět
(Goffart, 2009). Rychlé oční pohyby vyskytující se během spánku jsou také sakadické.
Mikrosakády provádějí fixaci očního pohybu. Jsou to krátké, rychlé pohyby, které zabraňují
rozmazání obrazu (Leight& Zee, 2015).
Hladké sledovací pohyby
Hladké sledovací pohyby jsou určené ke sledování pomalu se pohybujících objektů. Tyto
pohyby umnoţňují udrţení obrazu malých pohybujících se objektů na fovee. Během lineárního
pohybu (translačního) udrţují obraz malého blízkého předmětu na retině. Během rotace hlavy
pomáhají stabilizovat pohled (Leight&Zee, 2015). Takové pohyby jsou pod vědomou kontrolou.
Pozorující se můţe rozhodnout, zdali chce sledovat pohybující se podnět nebo nikoli (Sharpe,
2014).

Vergence
Vergence je současný pohyb očí v různých směrech. Vergetní pohyby jsou rozděleny na
konvergentní a divergentní. Tyto pohyby umoţňují vidět objekty, které jsou blízké či vzdálené.
Konvergene nastává dívají-li se obě oči stejným směrem, v tomto případě jsou obě oči v addukci.
Konvergence je schopnost zajišťovat binokulární funkci očí, respektive schopnost udrţovat obě
oči spolupracující při práci na krátkou vzdálenost (Leight&Zee, 2015). Konvergenceje jedna ze
tří reflexních očních odpovědí vyvolaných sledovaním blízkého objektu. Pokud je konvergence
nedostatečná nebo porušená, projeví se problémem jednoho oka, které se stáčí směrem ven, nebo
nedostatečně stáčí dovnitř, zaměřuje-li se na blízký předmět. Tento stav se nazývá přerušovaná
exotropie (Vacková, 2018; Vienne et al., 2014). Dalším komponentem, který umoţňuje ostré
vidění při pohledu nablízko, je akomodace čočky. Oční akomodace nám poskytuje ostré vidění
nablízko. Existují také oční svaly, které zajišťují fixaci při pozorování objektu, to znamená, ţe
brání dvojitému vidění. Provádíme-li práci na blízko, jsou většinou pouţívány inverzní svaly očí,
respektive svaly zajišťující to, ţe oko je nakloněno směrem nasálně, tzv. oční konvergence. Kdyţ
se podíváme na náš nos, obvykle jsme schopni vidět špičku nosu. V případě, ţe jsou inverzní
svaly očí v hypertonu, nejsou dostatečně schopny vtáčet oko dovnitř, pak můţeme při pohledu na
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nos pozorovat dvě špičky nosu, tzv. dvojité vidění. Divergence je opakem konvergence a je
schopností otočit obě oči ven a podívat se na vzdálený objekt (Vacková, 2018; Rucker et al.,
2010).

Vestibulo-okulární pohyby
Vestibulo-okulární pohyby očí pomáhají optimalizovat zrak během pohybu hlavy. Během
jakéhokoliv pohybu se hlava pohybuje v 3D prostoru. Aby se tyto pohyby kompenzovaly a nebyl
rozmazán a nestabilní obraz na sítnici, CNS generuje prostřednictvím vestibulo-okulárního
reflexu kompenzační pohyby. Kompenzační pohyby mají stejnou rychlost jako pohyb hlavy, ale
v opačném směru. Oči tak zůstavají na stejném místě v prostoru, čímţ zabezpečují nerozmazaný
obraz (Kasala, 2020). Senzory labyrintu vnitřního ucha jsou schopny detekovat změnu pohybu
hlavy mnohem dříve, neţ vizuální systém dokáţe detekovat změny obrazu na sítnici (Leight &
Zee, 2015). Tato reflexní odezva při změně polohy hlavy brání obrazům „klouzat“ po povrchu
sítnice. Působení vestibulo-okulárních pohybů lze hodnotit pohledem na pevný předmět a
pohybem hlavy ze strany na stranu; oči automaticky kompenzují pohyb hlavy pohybem ve stejné
vzdálenosti, ale v opačném směru, čímţ udrţují obraz objektu na víceméně konstantním místě na
sítnici. Vestibulární systém detekuje krátké, přechodné změny polohy hlavy a produkuje rychlé
korekční pohyby očí. Senzorická informace z půlkruhových kanálů dává informaci očím k
pohybu opačným směrem neţ je pohyb hlavy. Vestibulární systém účinně reaguje na rychlé
pohyby hlavy (Kasala, 2020).
V případě zpomaleného pohybu nebo trvalé rotace hlavy vestibulární systém není tak
účinný. Například je-li vestibulo-oční reflex testován s kontinuální rotací a bez vizuálních
podnětů (tj. se zavřenýma očima nebo ve stmě), kompenzační pohyby očí přestanou po pouhých
30 sekundách rotace. Pokud se však stejný test provádí s vizuálními podněty, pohyby očí
přetrvávají. Vyrovnávací pohyby očí jsou v tomto případě způsobeny aktivací systému jemných
sledovacích pohybů (“smooth pursuit system”), který se nespoléhá pouze na vestibulární
informace, ale i na vizuální podněty indikující pohyb zorného pole (Mitchell&Cullen, 2017).

28

4

ZRAK
Zrak je jedním z nejdůleţitějších smyslů, ne-li vůbec tím nejdůleţitějším. Říká se, ţe

přibliţně 80% informací z vnějšího světa je vnímáno vizuálními cestami. Ztráta zraku má
zásadní vliv na kvalitu ţivota (Kniestedt&Stamper, 2003). Pro porozumění zraku a toho jak
funguje, je důleţité představit poţadavky pro ostré a stabilní vidění. Jednoduše řečeno, ostré
vidění objektu vyţaduje, aby byl obraz umístěn a fovee. Ve fovei se vyskytuje největší
koncentrace fotoreceptorů. Zraková ostrost významně klesá, pokud je objekt „mimo foveu“ a
nachází se na okraji sítnice. Pro ostrý a kvalitativní pohled by měl být obraz objektu soustředěn
do 0,5 stupně od středu fovey (Leight&Zee, 2015).
4.1. Zraková ostrost
Zraková ostrost je definována jako míra rozlišovací schopnosti oka, která odpovídá
nejmenšímu pohledovému (zornému) úhlu, pod kterým je oko schopno rozlišit dva objekty tak,
aby byly ještě vnímány odděleně (Krejčí, 2012). Podmiňuje ji rozlišovací schopnost a refrakční
stav oka. Zraková ostrost je ovlivněna průhledností optických prostředí, jejich fyziologickou
lomivostí, funkcí čípků, vzdáleností předmětu od sítnice, kontrastem pozorovaného předmětu
vůči okolnímu prostředí a případně na přítomnosti refrakční vady (Krejčí, 2012). Proces vidění
zahrnuje mnoho funkcí, jako je centrální rozlišení (zraková ostrost), minimální citlivost na
světlo, kontrastní citlivost, detekce pohybu, vnímání barev, barevný kontrast a periferní vidění
(rozdělené na prostorové, časové a detekci pohybu). Dále interpretační procesy, které probíhají
ve vnitřních vrstvách sítnice a v mozkové kůře. Pro vyšetření zrakové ostrosti jsou vyuţívány
subjetivní metody, pomocí čtení znaků na optotypu a objektivní metody, například
refraktometrie či autorefraktometrie (Kniestedt&Stamper, 2003).
4.2. Refrakční zrakové vady
Pro potřeby mé diplomové práce byli vybráni probandi trpící refrakční či akomodační
vadou, je tedy potřeba popsat tyto vady detailněji. Podle statistik WHO, jsou refrakční vady
nejčastějšími očními problémy na svetě. Refrakční chyby zahrnují myopii (krátkozrakost),
hypermetropii (dalekozrakost), astigmatismus (zkreslené vidění na všechny vzdálenosti) a
presbyopii (vetchozrakost).
Kvůli problémům sa zrakem, oční struktury, stejně tak oční svaly, musí kompenzovat
zrakovou nedostatečnost. To při chronickém přetíţení očních struktur a svalů můţe vést
k vyčerpání nervového a svalového systému. Vyčerpání se projevuje například, bolestí či únavou
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očí. Pokud není refrakční vada korigována, jsou přítomné kromě nekvalitního vidění, také
astenopické obtíţe. Ty které zahrnují pocity tlaku, cizího tělesa v oku, pálení, řezání, zarudnutí,
slzení, případně se mohou projevit bolestmi hlavy (Krejčí, 2012).
4.2.1. Myopie
Myopie či krátkozrakost je refrakční vada, která se projevuje tím, ţe postiţený pacient
není schopen vidět vzdálené objekty ostře (viz obrázek č.8). Rovnoběţné světelné paprsky
vstupující do oka mají ohnisko před sítnici, coţ způsobuje neostré vidění do dálky. Myopie můţe
být kategorizována dle výšky dioptrií na lehkou s -0,25 aţ -3 D, střední od -3,25 aţ -6 D a těţkou
s -6,25 a více D. U těţké myopie je situace jiná, můţe docházet k degeneraci cévnatky, sítnice,
sklivce, i k vyklenutí zadního pólu oka. Tyhle tkáně postrádají schopnost prodluţovat se
společně se sklérou a tak následně prořídnou. Poškozená můţe být také ţlutá skvrna, či můţe
dojít aţ k odchlípení sítnice. Příčina myopie není jasně známá, roli můţe hrát dědičnost,
nadměrná práce nablízko, abnormální stavba očnice, tenkost oční stěny (Krejčí, 2012).
Příčinou bývá nejčastěji příliš dlouhá předozadní délka oka (axiální myopie) nebo
nadměrné lomivosti optického aparátu oka (refrakční myopie) (Salayová, 2018).

Obrázek č.8: Zdravé oko, krátkozrakost a dalekozrakost (Rýznar, 2017).
4.2.2. Hypermetropie
Hypermetropie či dalekozrakost je refrakční vada, při níţ vidí dotyčný špatně většinou do
dálky i blízka. U latentní hypermetropie jedinec můţe do dálky vidět dobře, pokud zrakový
systém přemáhá (Salayová, 2018). Jedná se o vadu osovou. Předozadní osa je příliš krátká a
paprsky mají ohnisko aţ za sítnicí (Krejčí, 2012). Obrazy z pravého a levého oka nejsou
zobrazeny přímo ve ţluté skvrně. Ostrý obraz se vytváří aţ za ní. Kaţdý novorozenec se rodí
dalekozraký s +2 aţ +4 dioptriemi. Tím, jak se dětské oko vyvíjí a postupně se prodluţuje,
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vetšinou dalekozrakost vymizí. Dalekozrakost kompenzuje dítě akomodací (Salayová, 2018).
Oko s dalekozrakostí do jisté míry můţe vadu kompenzovat akomodací, která zvyšuje optickou
mohutnost oka i lomivost čočky, a to jak při pohledu do dálky, tak při pohledu do blízka.
Příčinou hypermetropie je převáţně dědičnost. Jiné vlivy nejsou známy (Krejčí, 2012).
4.2.3. Astigmatismus
Astigmatismus se vyznačuje tím, ţe oko má ve všech rovinách různou optickou
mohutnost. Ţádný bod na sítnici se nezobrazuje jako bod, ale zobrazuje se jako úsečka. Kvůli
nepravidelnému tvaru čočky či rohovky, který můţe být přirovnáván ke zmáčknutému míči,
vzniká na sítnici neostrý a deformovaný obraz (Krejčí, 2012).
4.2.4. Pseudomyopia
Pseydomyopie, neboli akomodační křeč, se projevuje tím, ţe oko nedokáţe uvolnit
akomodaci a ciliární sval je v chronické kontrakci (Borsting, 2014). Akomodační křeč je
definována jako funkční porucha u pacientů bez organického onemocnění. Typickými příznaky
jsou rozmazané vidění, bolesti hlavy, únava očí, dvojité vidění, problémy se čtením, potíţe se
změnou zaostření z jedné vzdálenosti na druhou a citlivost na světlo. Všechny tyto typické
příznaky jsou spojeny se čtením nebo vizuální prací na blízko, jako je například práce na
počítači, mobilu, tabletu atd. Příčinou mohou být také psychogenní faktory vyvolané úzkostí
nebo depresí (García-Muñoz et al., 2016, Borsting, 2014).

4.3. Souvislost mezi očními svaly a zrakem
Pseudomyopie
Pseudomyopie se vyskytuje v důsledku svalového spazmu ciliarních svalů, coţ způsobí
rozmazané vidění na dálku. Důvodem je, ţe jednotlivci strávili značný čas vizuální prací na
blízko, například prací na počítači. Mechanismus rozvoje ciliárního spazmu spočívá v tom, ţe k
zaostření světla pouţívá oko flexibilní čočku a kruhový sval, pojmenovaný ciliární sval. Kdyţ se
člověk podívá zblízka, ciliární svaly jsou napjaté nebo staţené, aby změnily tvar čočky, tak aby
poskytovala ostrý pohled na blízké předměty. Uvolnění svalu umoţňuje změnu tvaru čočky tak,
aby byly ostře vnímány vzdálené předměty. Pokud ciliární sval nedokáţe plně relaxovat, čočka
se nemůţe plně vrátit do původního tvaru a zaostřit tak na vzdálené objekty (Hayati et al., 2017).
Proces akomodace oka závisí na souhře mezi adduktory a abduktory očních svalů. Tři
svaly, konkrétně m. rectus superior, m. rectus inferior, m. rectus medialis zodpovědné za
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konvergenci, která umoţňuje zaostření oka na práci na blízko. Tři abduktory oka (m.rectus
laterialis, m. obliquus inferior, m. obliquus superior) umoţňují divergenci oka a práci na dálku. Při
divergenci oka dochází také k jeho elongaci, která je způsobena tahem šikmých svalů. Ty se
upínají za rovníkem (ekvátorem oka) a svým tahem prodluţují oko. Například musculus obliquus
superior, který se obtáčí kolem trochley, se upíná za ekvátorem oka a při jeho kontrakci je tah
nejdřív směrem dopředu. V přpadě refrakčních vad narušuje změněná délka oční bulvy
rovnováhu mezi abduktory a adduktory. Předpokládá se, ţe včasná pozornost věnovaná potřebné
svalové flexibilitě a časté akomodaci vede k pocitu očního komfortu a umoţňuje nezávislost na
brýlích (Hargrave, 2014).
Výsledky naměřené autorefraktometrem jsou často nepřesné kvůli nesprávné hodnotě
dioptrií. Falešná hodnota dioptrie můţe být výsledkem napětí svalů zodpovědných za oční
akomodaci (Wilson et al., 2020).

Myopie
Během nastavení oka pro vidění na blízko se jemná elastická vlákna za rohovkou napnou,
čímţ mírně prodlouţí oční bulvu, jinými slovy, oko bude dočasně myopické (krátkozraké).
Pokud chce normální oko zaostřit na vzdálený objekt, dočasná „krátkozrakost“ je překonána,
přímé svaly (mm.recti) uvolní napětí a dva šikmé svaly znovu získávají svou neutrální délku a
otáčejí oko směrem ven. Pokud mm.obliquii neobnoví své dřívější napětí ve vidění na dálku,
vede chronická ochablost k trvale elongovanému očnímu bulbu; jinými slovy, krátkozrakému
oku (Radhakrishnan & Charman,2007; Hargrave, 2014). Myopický stav oka znamená, ţe oko je
permanentně akomodované. Na rozdíl od normálního oka, v případě krátkozrakosti šikmé svaly
nedokáţou vrátit oko do pozice vidění na dálku, coţ následně vede k abnormálnímu prodlouţení
očního bulbu. Prodlouţení očního bulbu způsobí to, ţe refrakční obraz tvořený rohovkou a
čočkou dopadne před fotoreceptory sítnice (Carr& Stell, 2017).
Kaţdý pokus o akomodaci způsobuje prodlouţení oka a tím dochází ke zvýšení nároků na
šikmé svaly. Svaly šikmé přispívají k podpoře očního bulbu prostřednictvím jejich smyčkového
„objetí“ oka, které je oslabeno u krátkozrakosti, coţ vede k vyboulení skléry a následně aţ k
odloučení sítnice (Carreras, 2008).
Hypermetropie
Bez ohledu na příčinu hypermetropie, vţdy bude nepříznivě ovlivněno napětí obou
svalových skupin (adduktorů a abduktorů). V případě dalekozrakosti, neustálá potřeba zaostřit si
vyţaduje nadmněrnou kontrakci přímých svalů, která prodlouţí oční bulvu a působí proti napětí
a směru tahu šikmých svalů (Hargrave, 2014).
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4.4. Souvislost mezi očními svaly a kontrolou okulomotoriky
Senzorické receptory okohybných svalů se podílejí na vizuální a okulomotorické kontrole
přenášením (nebo vysíláním) aferentních signálů do všech důleţitých struktur zraku. Pokud by
byly oči fixovány v orbitě, pak by vizuální informace mohla poskytnout jen informaci o tom, na
co se v danou chvíli díváme. Ale oči, stejně jako svět, na který se dívame, se pohybují, coţ
vyţaduje nevizuální informace k určení směru pohledu. Nevizuální informace poskytují OS,
respektive informace o poloze očí v orbitě a o pohybech očí. Z experimentů je zřejmé, ţe
aferentní signály z okohybných svalů jsou důleţité ve třech širokých oblastech kontroly zraku: 1.
okulomotorická kontrola; 2. vývoj a údrţba normální binokulární vizuální funkce a 3. prostorová
lokalizace. Vliv okohybných svalu na ovládání okulomotoriky, konkrétně propioceptivní vstup z
okohybných svalů ovlivňuje systémy drţení a posunu pohledu. Ve studii O´Keefe a Berkley z
roku 1991 došli k závěru, ţe aferentní signály z okohybných svalů ovlivňují eferentní odezvu
centrálního nervového systému a mohou se podílet na mechanismu fixace pohledu (Weir et al.,
2000). Byly popsány dvě hlavní experimentální metody pro studium role aferentních signálů z
lidských studií: vibrace svalové šlachy okohybného svalu a pasivní pohyb celého oka. Pouţitím
těchto přístupů vědci naznačují, ţe aferentní signály z okohybných svalů ovlivňují pohyby očí a
také mohou ovlivnit nastavení očí (Gauthier et al., 1990; Clifford et al., 2000). Obě sakády a
plynulé sledovací pohyby lze také upravit pomocí OS.
Sakadické pohyby očí jsou velmi rychlé pohyby bez zpětné vazby. Vizuální zpětná vazba
je příliš pomalá na ovládání jednotlivých sakád, proto jsou zapojeny aferentní signály z
okohybných svalů (Allin et al., 1996, Clifford et al., 2000). Aferentní signály okohybných svalů
se podílejí na patogenezi exotropie a esotropie (Clifford et al., 2000).
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5

MANUÁLNÍ OČNÍ TERAPIE
Manuální terapie očních svalů je novým trendem v moderní fyziterapii. Tato metoda je

zatím málo prozkoumaná a stále chybí důkazy o jejím vlivu na problémy se zrakem, bolesti
hlavy nebo jiné problémy související s očima (De Las Peñas, 2005).
Manuální terapie očí je novým trendem (oborem) nejen v České republice, ale i ve světě.
V této kapitole bude popsána dostupná literatura o manuální terapii očí a další techniky, které
byly pouţity k ovlivnění svalů očí.
5.1. Trigger pointy a hypertonus okohybných svalů
Mapování svalových TrPs v okohybných svalech, jejich projevy, důsledky, řetezení a
terapie zatím nepatří mezi široce prozkoumaná témata. Trigger pointy v OS se v souvislosti
s bolestmi hlavy zaobírali De Las Peñas (2005), Gerwin&Pareja (2009), kteří zkoumali
konkrétně musculus obliquus superior a musculus rectus lateralis. V České republice se
okohybnými svaly více zaobírala ve své bakalářské práci Mgr. Petra Vacková pod názvem
„Okohybné svaly a fyzioterapie - klinický význam a moţnosti ovlivnění okohybných svalů”.
5.1.1. TrPs v m. obliquus superior
Ve studii provedené De Las Peñas (2005) byl zkoumán musculus obliquus superior.
Cílem studie bylo studovat roli m. obliquus superior u pacienta s tenzními bolestmi hlavy. Cílem
bylo popsat bolest z trochleární oblasti a porovnat tyto vyzařující bolesti s bolestmi tenzního
typu (BTT). Pro posouzení a diagnostiku trigger pointů.
M. obliquus superior byly pouţity všeobecné postupy pro diagnostiku svalových TrPs. Hlavními
kritérii byly: citlivost v oblasti trochley při palpačním vyšetření, vyzařující nebo přenesená bolest
při delším tlaku, která se zvyšovala při alespoň jednom ze dvou provokačních manévrů –
kontrakce m. obliquus superior nebo jeho protaţení. Vyšetření probíhalo postupně ve čtyřech
krocích:
1) palpační vyšetření superio-mediálni časti orbity (oblast trochley musculus obliquus superior);
2) zdali je tato oblast palpačne bolestivá, následoval 30 vteřinový tlak na oblast trochley
(k pozitivnímu nálezu patřilo také vyvolání přenesené bolesti);
3) pohled infero-mediálním směrem vyšetřovaným s kontinuálním tlakem na danou oblast, tím
došlo ke kontrakci m. obliquus superior (zvýšení bolesti predikovalo pravděpodobný TrP);
4) pohled superio-laterálním směrem. Pokud i tento pohled vyvolal přenesenou bolest, diagnózu
potvrdil.
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Trigger pointy byly dále rozděleny na aktivní a pasivní. Aktivním trigger pointem je
chápán ten, který při mechanickém podráţdění (kontrakci nebo protaţení), nebo v klidu, vyvolá
u pacienta přenesenou a jemu charakteristickou bolest. Latentní TrP se při podráţdění sice stáhne
a vyvolá přenesenou bolest, ale nedělá pacientovi primární potíţe (De Las Peñas, 2005).

Obrázek č.9: Přenesené bolesti z TrP v musculus obliquus superior
(De Las Peñas, 2004).
Výzkumníci vyvolali přenesenou bolest z trigger pointu v musculus obliquus superior u
pacientů s bolestmi tenzního typu (BTT) nebo jednostrannou migrénou. Přenesená bolest
vyvolaná TrP z musculus obliquus superior byla vnímána jako vnitřní a hluboká bolest
lokalizovaná v orbitální nebo retroorbitální oblasti, někdy zasahující do supraorbitální oblasti
nebo homolaterální oblasti čela, která je velmi podobná BTT nebo jednostranné migréně. To lze
interpretovat tak, ţe moţným důvodem obou bolestí hlavy můţe být přítomnost TrP v musculus
obliquus superior (De Las Peñas, 2005).
Důvodem, proč je musculus obliquus superior velice často v hypertonu a přetíţen jsou
jeho anatomické a biomechanické vlastnosti. Musculus obliquus superior je nejdelším očním
svalem. Kromě toho, ţe stáčí oko kaudo-laterálně, rotuje oko kolem sagitální osy, pomáhá
vysouvat (a také zasouvat) celou oční bulbu, čímţ se, kromně sledovaních pohybů, účastní také
akomodace (zoomování). Sval jako takový probíhá zezadu z očnice k hornímu mediálnímu
okraji (ke kořenu nosu), zde obtáčí chrupavčitou trochleu, která má funkci kladky a dá se
palpovat, stočí se o 90° a přes horní pól (za ekvátor) se upíná na horní laterální okraj. Z popisu je
zřejmé, ţe sval není v úplně výhodném postavení a i toto je důvod, proč se poměrně lehce
přetěţuje (Bitnar, 2020).
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5.1.2. TrPs v m. rectus lateralis
V roce 2009 byla zveřejněna jiţ zmiňovaná podobná studie. Ve studii byl zkoumán m.
rectus laterialis jeho korelace s chronickou bolestí hlavy tenzního typu. Hlavním cílem bylo
provést vyšetření musculus rectus lateralis a vzor vyzařující bolesti z trigger pointu u pacientů s
chronickou tenzní bolesti hlavy (De Las Peñas, 2009).

Obrázek č.10: Přenesené bolesti z TrP v musculus rectus lateralis (De Las Peñas, 2009).
Studie slouţící k ověření přítomnosti TrPs v musculus rectus lateralis vycházela ze
stejných podmínek, jako předchozí práce na musculus rectus superior. V tomto případě, ale
vyšetření bylo aplikováno na musculus rectus lateralis. Probíhalo však téměř identicky, teda: 1)
palpační vyšetření laterálního okraje orbity v místě anatomické projekce musculus rectus
lateralis, 2) při zjištěné citlivosti úponu musculus rectus lateralis byl proveden 20ti vteřinový
tlak na danou oblast, kde pozitivním nálezem bylo vyvolání přenesené bolesti, 3) pacient pak
stočil pohled mediálně, při čemţ se MRL protáhl. Pokud se přenesená bolest zvýšila, potvrdilo to
diagnózu TrP ve musculus rectus lateralis.
I v tomhle případě se bolest hodnotila pomocí horizontální vizuální analogové škály
s délkou 10 cm. U 10 z 15 pacientů s chronickou tenzní bolesti hlavy byl diagnostikován TrP
v musculus rectus lateralis. Pacienti provokovanou bolest z TrP popisovali jako hlubokou
v supraorbitální oblasti nebo homolaterálně na čele (Vacková 2009; De Las Peñas, 2009).
Ze studie vyplývá podíl svalových TrP na vzniku tenzních bolestí hlavy (Yanguela et al.,
2004; De Las Peñas&Courtney, 2014).
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5.1.3. Hypertonus musculus ciliaris
Jak bylo popsáno v kapitole 4.3 souvislost mezi očními svaly a problémy se zrakem,
spazmus nebo hypertonus akomodačního svalu m. ciliaris můţe mít za následek myopii, nebo-li
krátkozrakost. Předpokládá se, ţe příčina krátkozrakosti souvisí se zvýšenou úrovní tonické
akomodace v důsledku únavy akomodačního systému (Wagner et al., 2019). Akomodační
odpověď je iniciována ciliárním svalem, jehoţ kontrakce vede ke změně tvaru krystalické čočky
do asférické formy (Ciuffreda, 2006).
Moţná souvislost mezi vývojem krátkozrakosti a změnami ciliárního svalu byla
podpořena návrhy, ţe tonus ciliárního svalu ovlivňuje napětí cévnatky a zvýšená tloušťka svalu
mění mechanické vlastnosti axiální délky oka (Mutti, 2010).
5.2. Vyšetření trigger pointu okohybných svalu
Trigger point, je definován jako bod v kosterním svalstvu, který má zvýšenou iritabilitu,
u kterého je moţno palpovat uzlík v průběhu tuhého svalového snopečku. Podráţdění trigger
pointu vyvolává typickou přenesenou bolest do více či méně vzdáleného místa, svalové záškuby
nebo vegetativní příznaky. Trigger pointy se většinou nacházejí v okolí nervosvalové ploténky
coţ je kolem středu délky svalového bříška. Úponový TrP se můţe vyskytnout v místě spojení
svalových vláken se šlachou a/nebo v místě přechodu svalového úponu a můţe téţ vyvolávat
přenesenou bolest. Příčinou je dlouhodobý tah zatuhlých svalových vláken, známý téţ jako taut
band (TB), který je spojen s existencií TrP ve svalových vláknech.
Vyšetření očí popsal De Las Peñas (2006). Vyšetření probíhá postupně ve čtyřech krocích:
1) palpační vyšetření;
2) zdali je tato oblast palpačne bolestivá, následoval 30 vteřinový tlak na oblast projekční místo
svalového úponu (k pozitivnímu nálezu patři také vyvolání přenesené bolesti);
3) aktivace konkrétního svalu (zvýšení bolesti predikovalo pravděpodobný TrP);
4) aktivace antagonistického svalu pro vyšetřovaný sval. Pokud i tento pohled vyvolal
přenesenou bolest, diagnózu potvrdil.
Některé faktory typicky zhoršují projevy a zvyšují intenzitu bolesti, která je vázaná na
svalový TrP. Znalost projevů nám můţe výrazně napomoci v diagnostice. K těmto faktorům
patří: protrahovaná nebo opakovaná kontrakce, přeteţování svalu nadměrnou aktivitou, pasivní
protaţení, tlak na TrP, setrvání ve zkrácené pozici delší dobu, chlad (zejména je-li sval unaven),
infekce, studené vlhké počasí.
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Sníţení bolestivosti je moţné dosáhnout: krátkým odpočinkem, pomalým pasivním
protaţením svalu, aplikací vlhkého tepla nad místo TrP, pouţitím specifických technik (Travell
et al, 1998).
5.3.

Uvolňovací techniky trigger pointu a hypertonus okohybných svalů
Uvolnění trigger pointů a hypertonů očních svalů je komplikovanější neţ u jiných svalů

kvůli anatomickým, biomechanickým a fyziologickým vlastnostem. Z anatomického hlediska
není moţné nahmatat svalové bříško okohybných svalů, ale je moţné nahmatat svalový úpon na
skléře očního bulbu. V odborné literatuře zatím není dostatek prostoru věnován manuální terapii
očních svalů a její techniky (De la Penas, 2009). Některé okohybné svaly jsou v nevhodné
poloze, například m. obliquus superior coţ zvyšuje moţnost hypertonu, ale také ztěţuje uvolnění
svalu (Bitnar, 2020).
K uvolnění svalových TrP lze pouţít pasivní a aktivní techniky. Pasivní techniky očních
svalů zahrnují pasivní protaţení svalu s mobilizací oční koule a kompresi na TrP. Aktivní
techniky zahrnují aktivní svalový strečink a reciproční inhibici OS. Výběr techniky do značné
míry záleţí na konkrétním postiţeném svalu, spolupráci pacienta a jeho odpovědi na terapii, i na
terapeutových schopnostech a zkušenostech (Travell et al, 1998).
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5.3.1. Pasivní techniky
Pasivní techniky, jak bylo popsáno výše, zahrnují pasivní protaţení svalu s mobilizací
oční bulby a kompresi na tender point. Pasivní strečink svalů očí s mobilizací oční bulvy provádí
fyzioterapeut. Fyzioterapeut pomocí palce a ukazováčku jemně uchopí a posouvá oční bulvu do
směru omezení pohybu. Bolest během pohybu oční bulby můţe svědčit pro hypertonu nebo
přítomnost trigger pointu v okohybném svalu (Lewit, 2013; De Las Peñas, 2006).
5.3.2. Aktivní techniky
Aktivní techniky fungují na principu volní kontrakce svalu a následného uvolnění.
Jednou z těchto technik je reciproční inhibice (RI) (Vacková, 2018; Travell et al, 1998).
Technika reciproční inhibice vyuţívá fyziologických zákonitostí řízení pohybu, při které
kontrakcí agonisty dochází k inhibici antagonisty (Lewit, 2003; Travellat al., 1998). Jedná se o
reflexní odpověď svalů, při které aktivace svalu na jedné straně inhibuje sval na straně druhé.
Jako příklad lze uvést aktivaci svalu musculus rectus superior, a tím pádem alfa-motoneuronů
prostřednictním aferentních vláken skupiny IA, která je doprovázena inhibicí alfa-motoneuronů
musculus rectus inferior a tím pádem celého svalu (Nambi, 2018).
5.4.

Uvolnění TrP v okohybných svalech
Okohybné svaly i přes určitá specifika svojí stavbou a funkcí patří mezi kosterní svalstvo,

a dá se tedy předpokládat, ţe i v nich mohou vzniknout TrPs (De Las Peñas, 2005). Pro jejich
diagnostiku v klinické praxi můţeme vyuţít nejen úvodní informace o rozsahu pohybu oční
bulvy, ale bolesti pohybem indukované (kontrakcí i protaţením), ale v omezené míře i samotnou
palpaci. Při adekvátním nastavení oka jsou hmatné svalové úpony na oční kouli a distální části
svalů přímých, trochlea a šlacha m. obliquus superior, úpon a přilehlá část m. obliquus inferior.
Budeme-li vycházet z premisy, ţe většina svalových TrP se nachází zhruba uprostřed svalového
bříška, samotné spoušťové body bohuţel palpovat nemůţeme. Úponové TrP nicméně k palpaci
dostupné jsou a i jejich přítomnost je dle Travellove a Simonse (1999) potvrzením existence
svalového TrP. V literatuře se píše, ţe pro terapií trigger pointů můţe být pouţita stejná metoda
jako pro diagnostiku. Ve studii De Las Peñas (2006) popisuje čtyři metody.
V literatuře je popsáno, ţe pro terapii trigger pointů lze pouţít stejné metody jako pro
jejich diagnostiku. Ve studii De Las Peñas, 2006, popisují metody, konkrétně, udrţování tlaku po
dobu 30 sekund; aktivní svalová kontrakce s následným protaţením ošetřovaného svalu
prováděného pacientem. Po terapii se nám jako nejvhodnější jeví kombinace mobilizace oční
bulvy s reciproční inhibicí. Technika aktivní kontrakce – relaxace vyţaduje poměrně velkou
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schopnost pacienta vnímat a korigovat pohyb. Opakované kontrakce-relaxace s následným
protaţením ošetřovaného svalu můţe vyvolat symptomy spouštěcích bodů (De Las Peñas, 2006).
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6

METODOLOGIE

6.1.

Cíl práce
Hlavním cílem je prezentovat teoretická fakta o manuální terapii očí, zkoumat efekt

manuální terapie okohybných svalů na vybrané parametry: ostrost zraku, subjektivní hodnocení
pomocí dotazníku a bolestivost očních svalů u u pacientů s refrakčními vadami a poruchou
akomodace očí. V rámci této práce je stanoveno několik cílů. Jedním z cílů je analyzovat
teoretické znalosti o očních svalech a jejich roli při různých refrakčních vadách a poruchách
akomodace očí. Dalším cílem je studium účinků oční manuální terapie na palpační bolestivost
očních svalů.
Práce je vypracována na UK FTVS, katedře fyzioterapie pod vedením PhDr. Jitky Malé
PhD., za souhlasu etické komise (č.170/2020). Daný informovaný souhlas je součástí této
diplomové práce a je k dispozici v rámci příloh diplomové práce.
6.2.

Úkoly práce

 Seznámit se a analyzovat teoretické poznatky o očních svalech a jejich souvislosti se
zrakovými vadami, konkrétně u pacientů s refrakčními vadami a poruchami akomodace
oka nalezených v odborných databázích.
 Pomocí literární rešerše popsat teoretické základy manuální terapie očního bulvy a
okohybných svalů z hlediska anatomie, kineziologie a biomechaniky.
 Navázat spolupráci s optometristou na klinickém pracovišti.
 Provést vyšetření okohybných svalů, následně na základě vyšetření provést manualní
terapii okohybých svalů u pacientů s refrakčními vadami a poruchami akomodace oka.
 Zhodnotit vyuţitelnost manuální terapie oka pro fyzioterapeutické intervence u pacientů s
refrakčními vadami a poruchami akomodace oka na základě praktického experimentu.
 Vyhodnotit sesbíraná data a analyticky je zpracovat.
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6.3.

Vymezujíci faktory studie

 Teoretické informace byly sbírány z impaktovaných časopisů nebo jiné odborné literatury
v databázích jako PubMed, ScienceDirect, Scopus, Web of Science, EBSCO ebooks.
Tyto databáze jsou k dispozici studentům Univerzity Karlovy.
 Informace byly vyhledávány v angličtině a češtině.
 Pro statistickou analýzu byl pouţity Microsoft Office Excel 2016 pro operační systém
Windows a software R pro Statistical Computing.
 Do studie byli vybráni probandi, kteří splňují kritéria: muţi i ţeny, věk od 18 do 55 let s
hlavními refrakčními vadami jako například krátkozrakost, dalekozrakost, astigmatismus
a také pacienti s poruchami akomodace očí.
 Do studie nebyli zahrnuti pacienti se strukturalními změnami rohovky (keratokonus),
glaukomem, kataraktou, strabismem i pacienti s očním traumatem v anamnéze.
 Spolupráce s optometristou a vybavení optiky (pro naši studii nebylo k dispozici
automatický statický perimetrický test).
6.4.

Výzkumné otázky, hypotézy

6.4.1. Výzkumné otázky
1. Můţe manuální terapie očních svalů ovlivnit zrakovou ostrost?
2. Můţe manuální terapie očních svalů ovlivnit jejich palpační bolestivost?
3. Můţe manuální terapie očních svalů ovlivnit subjektivní pocity očí u pacientů u pacientů
s refrakčními vadami a poruchami akomodace oka?
6.4.2. Hypotézy
H1.A.:
Předpokládám, ţe po intervenci manuální terapie okohybných svalů dojde ke statisticky
signifikantní změně ostrosti zraku.
H1.0.:
Předpokládám, ţe po intervenci manuální terapie okohybných svalů nedojde ke
statisticky signifikantní změně ostrosti zraku.
H2.A.:
Předpokládám, ţe palpační nález na hodnocených okohybných svalech pomocí
Numerické škály bolesti, se po intervenci zlepší.

42

H2.0.:
Předpokládám, ţe palpační nález na hodnocených okohybných svalech pomocí
Numerické škály bolesti, se po intervenci nezlepší.
H3.A.:
Předpokládám, ţe po intervenci manuální terapie okohybných svalů dojde ke zlepšení ve
dvou otázkách měřených dotazníkem.
H3.0.:
Předpokládám, ţe po intervenci manuální terapie okohybných svalů nedojde ke zlepšení
ve dvou otázkách měřených dotazníkem.

6.5.

Popis sledovaného souboru a sběr dat
Sběr dat byl prováděn v období od prosince 2020 do července 2021. Veškerá meření byla

prováděna ve spolupráci s anonymizovaným klinickým pracovištěm optometristy. Ve spolupráci
s optometristou byli vybráni a zahrnuti do studie probandi, kteří prošli vyšetřením ostrosti zraku
pomocí Autorefraktometru, Snellenových optotypů a červeno-zeleného testu.
Kritéria zařazění do výzkumu: muţi i ţeny, věk od 18 do 55 let s hlavními refrakčními
vadami jako například krátkozrakost, dalekozrakost, astigmatismus a také pacienti s poruchami
akomodace očí.
Do výzkumu nebyli

zahrnnuti pacienti

se strukturalními změnami rohovky

(keratokonus), glaukomem, kataraktou, strabismem i pacienti s očním traumatem v anamnéze.
Všichni probandi se účastnili studie na základě jejich dobrovolnosti. Všichni souhlasili s
publikací sesbíraných dat, a sice dat vstupního a výstupního dotazníkového šetření, vyšetření a
terapie dle informovaného souhlasu, který podepsal kaţdý účastník (viz příloha č. 2). Do studie
bylo

zahrnuto

20 participantů, kteří absolvovali plnohodnotnou terapii dle nastavených poţadavků.
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6.6.

Popis experimentu
Jedná se o intervenční experimentální výzkum, který vyuţívá metod rešerše,

testování, dotazování, terapeutické intervence a komparace sesbíraných dat. Probandi nejdřív
navštívili optometristu, který zhodnotil zrakovou ostrost pomocí Autorefraktometru,
Snellenových optotypů a zeleno-červeného testu. Ve spolupráci s optometristou byli vybráni
a zahrnuti do studie probandi. Poté byl proveden dotazník subjektivního hodnocení, který
zahrnoval hodnocení pocitu únavy očí a hodnocení pohyblivosti oční bulvy. Subjektivní
hodnocení pohyblivosti oční bulvy bylo provedeno na jednom označeném místě, kde byl
proband s upaţenou paţí pro periferní vidění; pro vertikální vidění byly označeny body na
stropě a na podlaze. Následně bylo provedeno palpační vyšetření úponu okohybných svalů.
Palpační bolest proband hodnotil pomoci Numerické škály pro hodnocení bolesti.
Během manuálního vyšetření, proband leţel na zádech, s pokrčenými nebo
podloţenými koleny pro dosaţení kompletního uvolnění a sníţení posturálního napětí, horní
končetiny byly podloţeny podél trupu, hlava byla podloţena polštářem pro stabilizaci její
polohy během terapie, jsou oči zavrěné. V této poloze bylo provedeno palpační vyšetření
úponu šesti okohybných svalů. Tyto svaly během palpace ohodnotil proband pomocí
Numerické škály pro hodnocení bolesti od 0-10. Svaly byly palpovány bilaterálně. Při
zjištění bolesti konkrétního svalu, byla provedena manuálná terapie, zahrnujucí reciproční
inhibici okohybných svalů, poté nasledovala mobilizace oční bulvy.
Po intervenci manuální terapie bylo opakovaně provedeno vyšetření zraku, dotazník,
palpační vyšetření úponu okohybných svalů.
Všichni participanti se výzkumu účastnili na základě dobrovolného souhlasu a na základě
vhodnosti výběru dle indikace optometristy.
Celková doba jednoho vyšetření optometristou a manualní terapie byla 1 hodina.
Počet vyšetření je dva krát, resp. vstupní a kontrolní, terapie byla provedena jeden krát pro
kaţdého probanda. Vyšetření a intervence byly prováděny v odpoledních hodinách od 15:00
do 17:00, protoţe oči jsou „unavenější“ neţ v dopoledních hodinách.
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6.7.

Vyšetřovací metody
Pro měření zrakové ostrosti byl pouţit Autorefraktometr, Snellenův optotyp a zeleno-

červený test. Tyto testy byly provedeny optometristou.
6.7.1. Autorefraktometr
K měření byl pouţit přístroj TOPCON Auto-Refraktometr RM-880. Autorefraktometr se
pouţívá k objektivnímu posouzení zrakové ostrosti a detekci refrakčního stavu očí. Snellenův
optotyp je diagnostická pomůcka pro určení zrakové ostrosti. Postup: účastník je usazen za
přístrojem, opřen hlavou o opěrku čela a brady a je vyzván, aby pozoroval testovací značku, tj.
obrázek, který navozuje představu nekonečna, čímţ dojde k vyloučení případného vlivu
akomodace oka. Testovací značka se posune do dalekého bodu pomocí optických členů a je
umístěna do optické osy osvětlovacího paprsku. Na obrazovce přístroje můţe vyšetřující vidět
pomocné body, kterými sleduje centraci i fixaci pacientova oka během měření a na základě toho
se měří ostrost zraku (Pilátová, 2016).
6.7.2. Zeleno-červený test - Duochromatický test
Červeno-zelený test slouţí k určení jemné hodnoty vady + - 0,25 dioptrie.Tento test se
pouţívá ke zjištění toho, jak pacient akomoduje a zdali není přítomný akomodoční spazmus m.
ciliaris. Pokud je přítomen akomodační spazmus, oko můţe být zaostřeno v daném okamţiku jen
na světlo určité barvy a objekty jiné barvy se zobrazí na sítnici neostře. Je-li pacient zkorigován
do myopie (jeho hyperopie je překorigována nebo myopie podkorigována), budou se mu jevit
černá písmena v červené ploše ostřejší. Je-li pacient zkorigován do hyperopie (jeho hyperopie je
podkorigována nebo myopie překorigována, uvádí ostřejí písmena na zeleném poli (Kanski &
Bowling, 2011).
Postup: proband sedí a má zakryté jedno oko, je vyzván určit, na které barvě (zelené nebo
červené) vidí jasněji písmena a na které jsou písmena rozmazané. Jestliţe je zjištěno u účastníka
jasnější čtení textu na zeleném pozadí a znaky na červeném pozadí vnímá rozmazaně, jedná se o
nedostatečně korigované vidění do dálky, coţ znamená přítomnosti reflexní změny (hypertonus)
akomodačního svalu m.ciliaris (Kanski & Bowling, 2011).
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6.7.3. Numerická škála hodnocení bolesti
Palpační bolest proband hodnotil pomoci Numerické škály pro hodnocení bolesti. Bylo
zjištěno, ţe tato škála je jedním z nejspolehlivějších nástrojů k měření bolesti. Na hodnotícím
listu byla nakreslena přímka označující 0 na začátku a 10 na konci čáry (viz obrázek č.10).
Pacienti byli poţádáni, aby na linii označili na základě jejich vnímání bolesti od „0“ označující
ţádnou bolest, po „10“ označující silnou bolest (Alghadir et al., 2018).

Obrázek č.10: Numerická škála hodnocení bolesti
(Alghadir et al., 2018)
6.7.4. Dotazník subjektivního hodnocení
Dotazník byl proveden před a po terapii a jeho hlavním cílem bylo zjistit subjektivní
vnímání účinnosti terapie účastníkem (viz příloha č. 3). Zahrnoval otázku únavy očí a subjektivní
pocit pohyblivosti oční bulvy. Účastníci byli poţádáni, aby zhodnotili svůj subjektivní pocit v
Numerické škále od 0 do 3. Hodnota „0” označuje pocit „vůbec ne”, hodnota „1” - „trochu“,
hodnota „2” - „docela dost”, hodnota „3” označuje pocit „hodně”.
6.8.

Vyšetření okohybných svalů

6.8.1. Výchozí postavení pacienta
Pacient leţí na zádech, s pokrčenými nebo podloţenými koleny pro dosaţení
celkového uvolnění a sníţení posturálního napětí. Horní končetiny jsou poloţeny podél trupu.
Hlava je podloţena polštářem pro stabilizaci její polohy během terapie. Oči jsou zavrěné. Pacient
musí být úplně relaxován během vyšetření a terapie (Lewit, 2013).
6.8.2. Palpační vyšetrění úponů okohybných svalů
Vzhledem k anatomické poloze okohybných svalů, palpace je komplikovaná. Pro palpací
jsou přístupná úpony okohybných svalů, které se nacházejí na přední části skléry. Vyšetření
okohybných svalů bylo zaměřeno na hledání myofasciálních trigger pointů. Diagnostická
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kritéria, která jsou popsána ve studii od De Las Peñas, 2006 a Donnelly & Simon, 2019 (viz
kapitola 5.3. „Vyšetření trigger pointu okohybných svalu“).

Diagnostika svalových trigger

pointů nebo hypertonu svalů byla stanovena při zvýšené citlivosti nebo bolestivém úponu
konkrétního svalu (De Las Peñas, 2006).
Palpace úponu očního svalu byla prováděn fyzioterapeutem, který jej palpuje bříškem
ukazováčku na povrchu oční koule v místě úponu konkrétního očního svalu. Během palpace má
pacient oči zavřené. Bolest byla vyvolána udrţovaným tlakem a provokativními manévry
kontrakce a/nebo protaţení konkrétního očního svalu (De Las Peñas, 2006). Pro diferenciální
diagnostiku a pro zajištění přesného posouzení je pacient poţádán, aby provedl pohyb očí ve
směru odpovídajícího svalu. Cílem hodnocení je identifikovat bolestivost a/nebo citlivost úponů
okohybných svalů, a objektivizovat pocity bolestivosti podle Numerické škály od 1 do 10. Pokud
je palpace i při mírném tlaku bolestivá (vţdy porovnávame s druhým okem, abychom mohli
posoudit bolestivost v této oblasti), je to vţdy spojeno se změnou tonu okohybného svalu
(Bitnar,2020).

Palpace přímých svalů:
 musculus rectus superior: palpace se provádí na horní hranici oční bulvy, kde se
nachází úpon svalu na skléře oční koule za horním okrajem rohovky.
 musculus rectus medialis: palpace se provádí na vnitřní straně oční bulvy, kde se
nachází úpon svalu na skléře oční koule za mediálním okrajem rohovky.
 musculus rectus lateralis: palpace se provádí na lateriální straně oční bulvy, kde
se nachází úpon svalu na skléře oční koule laterálně za okrajem rohovky.
 musculus rectus inferior: palpace se provádí na spodní straně oční bulvy, kde se
nachází úpon svalu na skléře oční koule za dolním okrajem rohovky.
Palpace šikmých svalů:
 musculus obliquus superior: palpace se provádí na horní vnitřní
straně oční bulvy, kde se nachází úpon svalu na skléře oční koule na horním
zevním kvadrantu za rovníkem.
 musculus obliquus inferior: palpace se provádí na spodní vnější straně oční
bulvy, kde se nachází úpon svalu na skléře oční koule na dolním zevním
kvadrantu za rovníkem.
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6.8.3. Vyšetření pohyblivosti oční bulvy
Při vyšetření pohyblivosti oční bulvy fyzioterapeut pomocí palce a ukazováčku jemně
posouvá oční bulvu latero-laterálním nebo kranio-kaudálním směrem, aby zjistil omezení.
Jemně dvěmi prsty uchopíme oční kouli přes zavřené víčko a prsty pomalu vsouváme dorsálně
mezi bulvu a očnici (De Las Peñas, 2006). Bolest během pohybu oční koule můţe svědčit o
hypertonu nebo trigger pointu v okohybném svalu. Například, bolestlivost horního pólu oční
koule mírně laterálně svědčí pro bolestivý úpon šikmého svalu a to je pravděpodobně známka
trigger pointu v tomto svalu. Metodu vyšetření lze pouţít také jako terapeutickou metodu
(Bitnar, 2020).
6.9.

Terapie okohybných svalů
Technika pro uvolnění okohybných svalů zahrnuje mobilizaci oční bulvy a

reciproční inhibici. Při zjištění palpační bolestivosti (dle Numerické škály bolesti) konkrétního
svalu, bude provedena reciproční inhibice (RI) okohybných svalů, poté následuje mobilizace
oční bulvy latero-laterálním a kranio-kaudálním směrem. Mobilizaci oční bulvy popsal De Las
Peñas, 2005.
6.9.1. Vysvětlení techniky reciproční inhibice
Reciproční inhibice je neurologický princip, který se často pouţívá v manuální terapii,
například

v

konceptech

jako

Proprioceptivní

Neuromuskulární

facilitace

(PNF)(Chaitow&Crenshaw, 2006).
Reciproční inhibice je proces, kdy se během protahování svalu aktivuje svalové
vřeténko, které se nachází ve svalovém bříšku, natahuje se spolu se samotným svalem,
způsobí reflexní kontrakci v agonistickém svalu (známé jako strečový reflex) a způsobí
uvolnění v antagonistickém svalu (Fryer, 2011).
6.9.2. Popis techink pro jednotlivé svaly
Přímé svaly
 musculus rectus superior:
- pozice pacienta: leţí na zádech, zavřené oči.
- fyzioterapeut: ukazováčkem provádí stálý tlak na bolestivé místo úponu svalu
(oblast horní hranice oční bulvy), pacient je vyzván, aby se podíval dolů směrem
k hrudníku, po dobu 10 vteřin, poté následuje relaxační fáze po dobu 10 vteřin.
Celkově je technika opakována pětkrát.
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 musculus rectus medialis:
- pozice pacienta: leţí na zádech, zavřené oči
- fyzioterapeut: ukazováčkem provádí stálý tlak na bolestivé místo úponu svalu
(oblast na mediální straně oční bulvy) a pacient je vyzván, aby se
podíval temporalním směrem (nebo do vnejšího koutku) po dobu 10 vteřin, poté
následuje relaxační fáze po dobu 10 vteřin. Celkově je technika opakovaná
pětkrát.
 musculus rectus lateralis:
-pozice pacienta: leţí na zádech, zavřené oči
-fyzioterapeut: ukazováčkem provádí stálý tlak na bolestivé místo úponu svalu
(oblast na lateriální straně oční bulvy) a pacient je vyzván, aby se podíval
nazálním směrem po dobu 10 vteřin, poté následuje relaxační fáze po dobu 10
vteřin. Celkově je tehnika opakována pětkrát.


musculus rectus inferior:
- pozice pacienta:leţí na zádech, zavřené oči
-fyzioterapeut: ukazováčkem provádí stálý tlak na bolestivé místo úponu svalu
(oblast na spodní straně oční bulvy) a pacient je vyzván, aby se podíval směru
vzhůru po dobu 10 vteřin, poté následuje relaxační fáze po dobu 10 vteřin.
Celkově se technika opakuje pětkrát.

Šikmé svaly
 musculus obliquus superior:
-pozice pacienta: leţí na zádech, zavřené oči
-fyzioterapeut: ukazováčkem provádí stálý tlak na bolestivé místo úponu svalu
(oblast na horní vnitřní straně oční bulvy) a pacient je vyzván, aby se podíval
směrem dovnitř a nahoru ve směru ramene po dobu 10 vteřin, poté následuje
relaxační fáze po dobu 10 vteřin. Celkově je technika opakována pětkrát.
 musculus obliquus inferior:
- pozice pacienta: leţí na zádech, zavřené oči
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-fyzioterapeut: ukazováčkem provádí stálý tlak na bolestivé místo úponu svalu
(oblast na spodní vnitřní straně oční bulvy) a pacient je vyzván, aby se podíval
směrem dovnitř a dolů po dobu 10 vteřin, nasledně poté následuje relaxační fáze
po dobu 10 vteřin. Celkově je technika opakována pětkrát.
6. 10. Statistické zpracování dat
Data získána ze vstupních a výstupních měření kontrolní skupiny, byla zpracována
pomocí Microsoft Office Excel 2016 pro operační systém Windows a také pomocí
matematického softwaru R pro Statistical Computing. Pro vytvoření základního statistického
souboru bylo vyuţito matematických funkcí maximum, minimum, aritmetický průměr,
směrodatnou odchylku a procentuální vyjádření.
Pro výpočet hodnoty p byl vyuţit dvojvýběrový párový t-test. Pro získání údajů o
statistické signifikanci v rámci jednotlivých skupin a mezi nimi, byl vyuţit dvojvýběrový párový
t-test za předpokladu odlišných rozptylů. Tento test se vyuţívá pro porovnání dat, tvořící
„spárované variační řady“. Data musí pocházet od subjektů, které byly měřeny dvakrát, tedy u
jednoho souboru měříme dvakrát. Výsledky měření tvoří tzv. páry. Výsledky studie byly získány
měřením stejné experimentální skupiny dvakrát, tedy před a po intervenci. Při testování
vycházíme z rozdílů měřených párových hodnot poměřovaných variačních řad. Tento test
ověřuje hypotézu, ţe střední hodnota měření před pokusem a po pokusu se rovnají, respektive
rozdíl středních hodnot párových měření je nulový (Neubauer, Sedláček, Kříţ, 2016).
P-hodnota se označuje jako signifikance a vyuţívá se jako hodnota pro testování hypotéz
ve statistice. Čím niţší je hodnota p, tím markantnější je statistická významnost. Námi stanovená
statistická významnost byla posuzována na hladině kritické významnosti 0,05 aţ 0,01. Pokud je
výsledek p-hodnota p<0,05 aţ p<0,01, pak jej hodnotíme jako statisticky signifikantní. V
takovém případě dochází k zamítnutí nulové hypotézy a přijímá se alternativní hypotéza. Pokud
byla hodnota p<0,09, ale zároveň p≥0,05, výsledek je marginální, ale nedochází k zamítnutí
nulové hypotézy (Neubauer, Sedláček, Kříţ, 2016).
Konfidenční interval (CI) popisuje, s jakou pravděpodobností pokrývá určitý interval
skutečnou (neznámou) hodnotu sledovaného paramentu. Nejčastěji, a to i v případě této
diplomové práce, se měří na hladině spolehlivosti 95%. To znamená ţe 95% sledovaných vzorků
bude obsahovat skutečnou hodnotu parametru (Neubauer, Sedláček, Kříţ, 2016).
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7

VÝSLEDKY

7.1. Zraková ostrost
Průměrná dioptrická hodnota před léčbou byla – pro levé oko – 1,58 (±2,1), ale pro pravé
oko byla průměrná hodnota -1,51 (±2). Po intervenci manuální terapii byla průměrná hodnota
dioptrie pro levé oko -1,51 (±1,8), pro pravé oko -1,58 ± 2,1. Výsledky průměrné změny dioptrie
jsou vidět v grafickém znázornění č. 1. Průměrná procentuální změna pro levé oko je 3 %, ale
pro pravé oko 1 %. Ve skupině s 20 probandy byly v 5 případech pozorovány změny dioptrií po
intervenci, resp. změny dioptrie levého oka z -0,5 na -0,25; z - 0,5 na - 0,25; z -7,5 na -7; z -0,75
na -0,5; ale pro pravé oko – z 0,75 na -0,5; z -0,5 na 0; z -6,25 na – 6; z - 0,75 na -0,5. Průměrná
změna dioptrií byla 0,25.
p-hodnota dosáhla 0,5068 > 0.05. Konfidenční interval je -0.1023324, + 0.0523324: 95%
interval.

x

Dioptrie před
terapií na
levém oku

Dioptrie po
terapii na
levém oku

Dioptrie před
terapií na
pravém oku

Dioptrie po
terapii na
pravém oku

průměr

-1,58 ± 2,1

-1,51±1,8

-1,51±2,0

-1,5±1,8

% průměrná
změna dioptrie
p-hodnota
(p<0,05)
statistická
významnost
konfidenční
interval

-4,4%

-0,6%
0,5068

není statisticky signifikantní na hladině 5%
-0.1023324, + 0.0523324

Tabulka č. 2 - výsledky měření zrakové ostrosti
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Graf č. 1 – průměrná změna dioptrie před a po terapii
Na základě těchto výsledků, je nulová hypotéza (H1.0) nezamítnuta. H1.1 tvrdí, ţe
hodnoty dioptrie po intervenci manuální terapii okohybných svalů se statisticky signifikantně
změní. Výsledky zrakové ostrosti jsou vidět v tabulce č. 2. Hodnota dioptrie se výrazně nemění,
ale nezamítáme, ţe se zraková ostrost změnila na hladině 5%. Nepodařilo se nám potvrdit, ţe se
zraková ostrost změnila na hladině 5%.
7.2. Dotazník subjektivního hodnocení
První otázka se týkala subjektivního pocitu únavy očí. Výsledky první otázky před a po
terapii můţeme vidět v tabulce č. 3 a 4. Účastníci byli poţádáni, aby zhodnotili svůj pocit únavy
oči na numerické škále od 0 do 3. V grafickém znázornění č. 2 je vidět, ţe před terapii 85 %, coţ
odpovídá 17 jedincům, hodnotilo svůj aktuální pocit únavy oka na „1“, coţ odpovídá odpovědi
„trochu“.
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Graf č. 2 –1. otázka před terapií

Graf č. 3 - 1. otázka po terapii

5 % coţ je 1 proband vyhodnotil únavu oka na „2“, která odpovídá na odpovědi „docela
dost“, ale 10 % coţ jsou 2 jedinci uvedli, ţe necítí únavu oka, která byla v průzkumu označena
jako „0“ podle numerické škály.
V grafickém znázornění č.3 jsou vidět výsledky po terapii. Po terapii 90 % neboli 18
probandů odpovědělo, ţe necítí únavu oka a hodnotili jako „0“. 10% neboli 2 probandi
odpověděli, ţe po terapii je únava oka na „1“, coţ znamená stále přítomnou minimální únavu
oka.

x

průměr

1. otázka "Máte pocit
unavených očí?" před
terapii

1. otázka "Máte pocit
unavených očí?" po terapii

1,05 ± 0,2

0,1 ± 0,3

% změna

-90%

p-hodnota (p<0,05)

0.0000001

statistická významnost

je statisticky signifikantní

konfidenční interval

-1.05, -0.84

Tabulka č. 3 – výsledky 1.otázky
Na základě těchto výsledků, je nulová hypotéza (H3.0.) zamítnuta ku prospěchu
alternativní hypotézy (H3.A.). Nulová hypotéza tvrdila, ţe po intervenci manuální terapií očních
svalů nedojde ke zlepšení subjektivní únavy oka. Alternativní hypotéza, která tvrdila, ţe po
intervenci manuální terapií očních svalů dojde ke statisticky signifikantní změně subjektivně
vnímáného pocitu unavených očí, se potvrdila,
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p-hodnota byla 0.0000001, 95 %

konfidenčný interval -1.05, -0.84. Průměrný posun výsledky u otázky byl -0.95 podle podle
numerické škály. Tyto výsledky se odráţejí v tabulce č.3. Druhá otázka byla, zda účastníci
aktuálně cítí nějaké omezení pohyblivosti oční bulvy. V grafickém znázornění č. 4 jsou vidět
odpovědi účastníků před terapií. 75% neboli 15 probandů hodnotí subjektivní pocit omezení
pohybu oka na hodnotě „1“, která odpovídá odpovědi „trochu“.

Graf č.4 – 2. otázka před terapií

Graf č. 5 – 2. otázka po terapii

25% neboli 5 probandů hodnotí omezení pohybu oka jako „docela dost“, coţ je hodnota „2“
podle numerické škály. V grafickém znázornění č.5 jsou vidět výsledky po terapii. 74 % neboli
14 účastníků uvedlo, ţe necítí ţádné omezení pohybu oka. 16 % neboli 3 účastníci hodnotili
pocit omezení jako „trochu“, coţ je hodnota „1“. Ve 2 případech, coţ je 10% souboru, účastníci
nepociťovali ţádnou změnu a pocit omezení oka přetrvával v úrovni „2“ podle numerické škály,
která je označena jako „docela dost“.
x

průměr

2.otázka "Máte pocit
omezení pohybu oka?" před
terapií

2.otazka "Máte pocit
omezení pohybu oka?" po
terapii

1,25± 0,4

0,4± 0,6

% změna

-68%

p-hodnota (p<0,05)

0.0003

statistická významnost

je statisticky signifikantní

konfidenční interval

-1.25, 0.44

Tabulka č. 4 – výsledky 2.otázky
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Na základě těchto výsledků ve druhém měřeném parametru, je potvrzena alternativní
hypotéza, ţe po terapii dojde ke zlepšení subjektivní pohyblivosti oční bulvy. Nulová hypotéza
byla zamítnuta. P-hodnota byla 0.0003, 95 % Konfidenčný interval -1.25 -0.44, průměrný posun
u otázky byl -0.85.
Na základě výsledků ze sledovaných parametrů měřených dotazníkem subjektivního hodnocení
účastníkem došlo ke statisticky významné změně (p<0,05).
7.3. Numerická škála hodnocení bolesti
V grafickém znázornění č. 6 jsou vidět hodnoty pacientů pro svaly pravého oka. Modré
sloupce popisují průměrné hodnoty svalů pravého oka před terapií. Ţluté sloupce popisují
průměrné hodnoty svalů pravého oka po terapii. Z grafů vyplývá, ţe nejbolestivější svaly byly
m. rectus superior a m. obliguus superior.

Graf č. 6 – průměrné hodnoty svalů pravého oka dle Numerické škály bolesti
Před terapií hodnota pro m.rectus superior byla 2,4 dle Numerické škály bolesti, coţ
odpovídá mírné bolesti, ale po terapii m.rectus superior byl 0,65, coţ odpovídá stavu bez bolesti.
Průměrný rozdíl před a po terapií je 1,75. Před terapií byl m.obliguus superior na hodnotě 2,8,
coţ odpovídá mírné bolesti, ale po terapii m.obliguus superior byl na hodnotě 1, která ukazuje na
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minimální pocit bolesti. Průměrný rozdíl před a po terapii je 1,8 dle Numerické škály bolesti.
Třetí nejbolestivější sval byl m.obliguus inferior, který před terapií účastníci hodnotili na
hodnotu 2,05, ale po terapii bolest klesla na hodnotu 0,45 dle Numerické škály bolesti. U dalších
svalů tj. m. rectus inferior, m. rectus laterialis a m. rectus medialis probandi v průměru udávali
minimální pocit bolesti, před terapií kolísá 0,95 aţ 1,05, coţ odpovídá minimální bolesti. Po
terapii se pohybovala od 0,15 do hodnotu 0,35 dle Numerické škály bolesti, coţ je stav bez
bolesti.
V grafickém znázornění č.7 jsou vidět průměrné hodnoty svalů levého oka před terapií,
kterých průměrné hodnoty popisují modré sloupce.

Graf č. 7 – průměrné hodnoty svalů levého oka dle Numerické škály bolesti
Ţluté sloupce popisují průměrné hodnoty svalů levého oka po terapii. Z grafů vyplývá, ţe
nejvíce bolely svaly levého oka m. rectus superior a m.obliguus superior. Před terapií byl
m.rectus superior na hodnotě 2,35 dle Numerické škály bolesti, která odpovídá mírné bolesti,
ale po terapii se m.rectus superior dostal na hodnotu 0,55, coţ odpovídá stavu bez bolesti.
Průměrný rozdíl před a po terapii je 1,75 dle Numerické škály bolesti. Před terapií byla hodnota
m.obliguus superior 2,8, teda mírná bolest, ale po terapii m.obliguus superior byla hodnota jiţ
1,0 ukazovala na stav minimální bolesti. Průměrný rozdíl před a po terapii je 1,8 dle Numerické
škály bolesti. Třetí nejbolestivější sval byl m.obliguus inferior, který před terapií účastníci
hodnotili na 2,05 dle Numerické škály bolesti v průměru, ale po terapii bolest klesla na 0,45. U
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dalších svalů m. rectus inferior, m. rectus laterialis a m. rectus medialis probandi v průměru
udávali minimální pocit bolesti, před terapií je v rozmezí 0,95 aţ 1,05 dle Numerické škály
bolesti, coţ odpovídá minimální bolesti. Po terapii se hodnota pohybovala v rozmezí 0,15 do
hodnotu 0,35 dle Numerické škály bolesti, coţ je stav bez bolesti.
V grafickém znázornění č.8 vidíme boxplot, kde je vyznačených 50% naměřených
hodnot. V boxplotu můţeme pozorovat, ţe po terapii 50 % souboru mělo menší hodnoty
numerické škály bolesti, coţ ukazuje na pozitivní účinky manuální terapie na oční svaly.

Graf č. 8 – bolest svalového úponu před a po terapii dle Numerické škály bolesti
Před terapií byl největší rozptyl v Numerické škále bolesti pro levé a pravé oko ve
svalech m. obliquus superior, od 2 do 5 dle Numerické škály bolesti pro levé oko; od 2 do 4,25
dle Numerické škály bolesti pro pravé oko. Po m. obliquus superior následuje m. rectus superior,
přesněji, hodnoty se pohybují od 1 do 4 pro levé oko; od 0,85 do 5 dle Numerické škály bolesti
pro pravé oko. Tyto svaly byly nejbolestivější na levém i pravém oku. Před léčbou byl medián
levého m.obliques superior 3,5, ale po terapii 0,5. Pro pravý m.obliques superior byl medián
před terapií 3, ale po terapii 1. Pro levý m.rectus superior před terapií byl medián 2 po terapii 0.
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Pro pravý m.rectus superior byl medián před terapií 3, ale po terapii 0,5. Pro pravé a levé oko se
m.rectus inferior ukázala jako nejméně bolestivá.

x
průměr

Bolest svalového úponu

Bolest svalového úponu po

před terapií

terapii

1.73±1.06

0.5± 0.5

% změna

71%

p-hodnota (p<0,05)

0.00000004

statistická významnost

je statisticky signifikantní

konfidenční interval

0.98

Tabulka č. 5 – výsledky měření bolesti svalového úponu před a po terapii dle Numerické škály
bolesti
V tabulce č. 5 jsou vidět průměrné výsledky měření bolesti očních svalů před a po terapii. Na
základě těchto výsledků byla potvrzena statisticky významná změna pro všechny svaly, phodnota dosáhla 0.00000004.
Na základě těchto výsledků, nulovou hypotézu (H2.0.), která tvrdí, ţe palpační nález na
očních svalech hodnocených pomocí Numerické škaly bolesti se po manuální terapii nezlepší,
zamítame. Alternativní hypotéza (H2.A.), která tvrdí, ţe palpační nález na očních svalech
hodnocených pomocí Numerické škály bolesti, se po intervenci manuální terapie zlepší,
potvrzujeme na hladině významnosti 5%. P-hodnoty jsou niţší neţ 0.05 pro všechny svaly.
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8

DISKUSE

8.1. Shrnutí teoretických východisek práce
Analýza teoretických informací byla zaměřena na okohybný systém a jeho vazby na
zrakové funkce a také roli očního svalu v patologiích zraku, jako např. pseudomyopie neboli
akomodační spazmus, myopie neboli dalekozrakost, hypermetropie atd. Teoretické informace
byly sbírány z impaktovaných časopisů nebo jiné odborné literatury v databázích jako PubMed,
ScienceDirect, Scopus, Web of Science. Není divu, ţe v odborné literatuře je dostupný rozsáhlý
a podrobný popis o invazivních či chirurgických intervencích a farmakologické léčbě
okohybného systému. Nicméně účinky a vliv manuální terapie na okohybný systém nejsou stále
dostatečně prozkoumány a v této oblasti chybí teoretické i praktické znalosti. V akademických
databázích nebyla nalezena studie, která by popisovala nebo zkoumala manuální terapii vlivu
očních svalů na vidění. Nedostatek akademických studií potvrzuje skutečnost, ţe oční
fyzioterapie je stále velmi novým směrem ve fyzioterapii a není jasný konsensus role očních
svalů na vidění. Domnívám se, ţe jedním z faktorů, proč je nedostatek informací o oční
manuální terapii, lze vysvětlit citlivou a těţce dostupnou lokalizací očního svalu. Dalším
faktorem, proč manuální terapie očí stále není dostatečně prozkoumána, je atypický tvar a délka
svalů. Atypický tvar svalu a problematická lokalizace komplikují vyšetření a následnou terapii.
V odborné literatuře je málo známo o moţnostech oční fyzioterapie. Tato studie byla pilotní
experimentální studií. Techniky pouţité v této studii byly upraveny z De Las Peñas (2005) a Dr.
Bitnarem (2020). V naší studii pro vyšetření svalů a moţných trigger pointů byla zvolena
palpace a komprese s protaţením svalu. Podobnou studii provedla na 2.lékařské fakultě Mgr.
Petra Vacková, supervizorem byl Dr. Petr Bitnar. Název diplomové práce je „Klinické dopady
ovlivnění okohybných svalů.“
8.2. Diskuse k hypotéze č. 1
Hypotézy (nulová i alternativní) číslo 1 se vztahovaly k výzkumné otázce téhoţ čísla,
která zní‚ „Můţe manuální terapie očních svalů ovlivnit zrakovou ostrost?”. Nulová hypotéza
předpokládala, ţe nemůţe, alternativní hypotéza, ţe ano. Výsledky této studie nepotvrdily
staticky významnou změnu na hladině hladině významnosti 5% ve změně zrakové ostrosti po
intervenci manuální terapii, p-hodnota byla 0,5068. To znamená, ţe existuje 5%
pravděpodobnost, ţe se zamítne nulová hypotéza, ačkoliv ona platí, teda nemůţeme nulovou
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hypotézu zamítnout a přijmout alternativní hypotézu. V pěti případech došlo k pozitivní změně
dioptrie, coţ znamená sníţení hodnoty dioptrie. Ve čtyřech případech měl pacient
diagnostikovaný akomodační spazmus m. ciliaris, který způsobil pseudomyopii. Pacienti s
pseudomyopií mají falešnou hodnotu diotrie, jinými slovy, vyšetření zraku ukazuje větší dioptrii
neţ ve skutečnosti je. Větší dioptrie znamená horší vidění do dálky. Jak je popsáno v teoretické
části, akomodační spasmus je výsledkem dlouhodobé vizuální práce nablízko. Autoři jako
Hargrave (2014), Lewis et al. (2012), popsali funkci ciliárního svalu při akomodaci oka. Při práci
s viděním na blízko se ciliární sval stahuje a zajišťuje akomodaci čočky pro vidění na blízko.
Pokud jsou ciliární svaly přetíţené delší dobu, oční bulva se prodlouţí, pak i ostatní oční svaly
změní svou fyziologickou délku, můţe se zvýšit jejich napětí a rozvinout příznaky jako je
rozmazané vidění do dálky, bolesti hlavy a únava očí. Při kontrakci ciliárního svalu se oční bulva
prodlouţí, coţ změní neutrální polohu oční bulvy. Kdyţ dojde k prodlouţení oční bulvy, světelné
paprsky se sbíhají před sítnící co způsobí rozmazané vidění. Při narušení neutrální polohy oční
bulvy můţe dojít ke změně délky okohybných svalů, coţ můţe následně vést k svalové
dysbalanci. Okohybné svaly se stávají napjatými a hypertonickými. Můţeme předpokládat, ţe m.
ciliaris a oční svaly mají vzájemný reflexní vztah. Na základě tohoto předpokladu můţeme
přemýšlet, ţe relaxace očních svalů můţe vést k relaxaci m. ciliaris.
Dalším vysvětlením můţe být fakt, ţe oční svaly se přímo podílejí na nastavení polohy
oční bulvy při akomodačním procesu, konkrétně, během akomodace přímý sval táhne oční bulvu
dozadu, ale šikmý sval táhne oční bulvu dopředu. Tyto svaly jsou zodpovědné za pohyblivost
oční bulvy. Můţeme tedy předpokládat, ţe při hypertonu očních svalů oko nedokáţe dostatečně
akomodovat, a následně můţe dojít ke zhoršení vidění. Uvolnění těchto svalů tedy můţe vést ke
zlepšení vidění. Předpokládáme, ţe hypertonus očního svalu můţe změnit propriocepci oka.
Weir et al. (2000) potvrdili hypotézu, ţe propriocepce očních svalů ovlivňuje zrakové a
okulomotorické struktury. Rovněţ tvrdí, ţe koordinace očních svalů je ţivotně důleţitá jak pro
vidění, tak pro visomotorickou kontrolu. Přibývá důkazů, ţe aferentní signály okohybných svalů
jsou důleţité nejen pro visomotorickou kontrolu, ale také pro rozvoj a udrţení normální
binukulární vidění a téţ pro prostorovou lokalizaci tím, ţe poskytují propriocepční informace o
poloze oka v orbitě. Na základě těchto argumentů můţeme předpokládat, ţe po uvolnění očního
svalu by se mohla zlepšit propriocepce a tím vidění.
V dalších dvou případech pacienti měli krátkozrakost, v jednom případě pacient měl velmi
vysokou hodnotu krátkozrakosti, respektive -7,5 a -6,25. Optometrista upozornil, ţe v případě
vysokého stupně krátkozrakosti se při měření autorefraktometrem mohou výsledné dioptrie
někdy lišit v důsledku akomodace oka. Kdyţ pacient nějakou dobu brýle nebo čočky nepouţívá,
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akomodace oka se změní a oko se této situaci přizpůsobí. Hodnota dioptrie se proto můţe liši. V
oftalmologické praxi se pseudomyopie často řeší speciálními očními cvičeními nebo oční jógou.
Pro lepší pochopení a pro budoucí studie se doporučuje, aby studie byla prováděna v delším
intervenčním období s pravidelnou intervencí.
Bohuţel výsledky této práce můţeme porovnat pouze s jednou studií provedenou na 2.
lékařské fakultě Mgr. Petrou Vackovou se supervizorem Dr. Petrem Bitnarem. Její název studie
je „ Klinické dopady ovlivnění okohybných svalů. „V její studii bylo hlavním cílem prokázat,
zda je moţné za pouţití manuálních technik fyzioterapie ovlivnit okohybné svaly a jejich funkci.
Výsledek studie byl, ţe prokázala statistický významnou změnu v rozsahu periferního vidění (α
= 0,05), naopak pro rozsah pohybu v horizontální rovině při pohledu temporálním směrem se
statisticky významných výsledků dosáhnout nepodařilo (α = 0,05). Stejně tak se neprokázala
přímá souvislost mezi změnou u periferního vidění a rozsahu pohybu.
Další experimentální studie provedl Gauthier et al. (1994) a Gauthier et al. (1995). Autor
studoval roli EOM na vidění. Studie popsaly dvě hlavní metody: podráţdění svalové šlachy a
pasivní pohyb celé oční bulvy. Dráţdění svalového vřeténka bylo provedeno pasivním
protaţením svalu. Další metodou byl pasivní pohyb oční bulvy pomocí sklerální kontaktní čočky
přidrţované na místě jemným sáním. V obou studiích bylo pozorováno, ţe po zákroku došlo ke
změně očního postavení. Autoři těchto studií předpokládají, ţe změna očního postavení byla
způsobena interakcí mezi EOM a centrálním mechanismem.
Vzhledem k nedostatku studií zabývajících se vlivem manuální terapie oka na zrak,
můţeme naše výsledky porovnat se studiemi, které zkoumaly účinnost očních cvičení na zrak.
Ve studii autorů Joshi et al. (2017) zkoumali účinky očního cvičení na krátkozrakost a ostrost
vidění. Byly pouţity cvičební a relaxační techniky ke sníţení spasmu ciliárních svalů a zbytku
očních svalů. Studie ukázala, ţe oční zátěţ nebyla tak účinná při sniţování myopie, stejně tak
nebyl potvrzen významný rozdíl v ostrosti vidění. Ve výzkumu autorů Vandana et al., (2011) byl
studován vliv očních cvičení na krátkozrakost a došlo k závěru, ţe zrakový trénink zlepšuje
blízký bod konvergence, ale ne zrakovou ostrost. Zlepšení konvergence blízkého bodu lze
vysvětlit zlepšenou akomodační silou. Porovnáním těchto studií je vidět, ţe stále neexistují
ţádné jasné důkazy o účinnosti očního cvičení pro lepší zrak.
8.3. Diskuse k hypotéze č. 2
Hypotézy (nulová i alternativní) číslo 2 se vztahovaly k výzkumné otázce téhoţ čísla, která zní‚
„Můţe manuální terapie očních svalů ovlivnit jejich palpační bolestivost?”. Nulová hypotéza
předpokládala, ţe nemůţe, alternativní hypotéza, ţe ano. Výsledky ukázalo statisticky
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významnou změnu ( p< 0.00000004) u všech šesti testovaných svalů. Na základě předchozích
studií a klinické praxe můţeme tvrdit, ţe bolest svědčí o svalové hypertonii a přítomnosti trigger
pointů. Tyto výsledky ukázaly, ţe intervencí manuální terapie je moţné zmírnit pocit bolesti.
Můţeme předpokládat, ţe reciproční inhibice a mobilizace oka mohou být pouţity ke zmírnění
hypertonu a moţných trigger pointů v očních svalech. Oční sval má velký počet motorických
jednotek, proto lze předpokládat, ţe i krátký zásah reciproční inhibice můţe zmírnit
hypertonicitu. U některých pacientů se během reciproční inhibice objevila rostoucí bolest s
aktivním nataţením svalů, coţ by mohlo naznačovat nejen přítomnost trigger pointů, ale také
útlak nervu. Někteří pacienti uváděli intenzivnější bolest při svalové kontrakci, coţ by mohlo
znamenat aktivní svalový TrP.
Ze všech hodnocených svalů v naší studii byl nejbolestivější musculus obliquus
superior. Předpokládáme, ţe je to kvůli biomechanické poloze. M. obliquus superior se také
podílí na akomodaci vidění na blízko. Dr. Bitnar v časopise „Umění fyzioterapie“ napsal, ţe
m.obliguus superior je jednoznačně nejčastějším postiţeným svalem. M. obliquus superior je asi
nejdelším z očních svalu, který stáčí oko kaudolaterálně a také oko rotuje podél sagitální osy
a pomáhá celou oční bulvu posouvat dopředu a dozadu, čímţ se kromě sledovacích pohybu
účastní akomodace. Důvod, proč právě m. obliquus superior je nejčastěji přetíţeným, je
pravděpodobně jeho biomechanická poloha, přesněji, probíhá zezadu z očnice směrem k jejímu
hornímu stropu a mediálně (ke kořenu nosu), zde sval podběhne pod chrupavčitou trochleu, otočí
se o 900 stupnu a přes horní pól oka se upíná na jeho horní laterální okraj (Bitnar, 2020). De Las
Peñas (2005) popsal, ţe přítomnost TrP ve svalu superior obliquus by mohla způsobit přetíţení
trochleární kladky, takţe jakákoli kontrakce m. obliquues superior by vyvolala tření nebo trakci
nervů. Dalším nejbolestivějším svalem v této studii byl musculus obliquus inferior. Důvodem
můţe být jak musculus obliquus inferior, tak musculus obliquus superior se účastní procesu
divergence. Oba dva šikmé svaly jsou abduktory oční bulvy. Šikmé svaly táhnou oční bulvu
zezadu dopředu, coţ umoţňuje prodlouţení oka. Při chronické akomodaci dochází i k
chronickému prodluţování oka, tedy k chronické kontrakci horního šikmého svalu a dolního
šikmého svalu. Jedinci, kteří tráví dlouhé hodiny prací s viděním na blízko, například na počítači
nebo tabletu, mohou mít tyto abduktorové svaly nadměrně přetíţené.
Výsledky ukázaly významný rozdíl a p-hodnota byla velmi malá, dosáhla 0.00000004.
Vysvětlení, proč p-hodnota dosáhla tak malého čísla, je, ţe numerická škála bolesti pouţívala
celé číslice, například 1,2,3,4. I kdyţ se v Numerické škále bolesti mění asi 1 nebo 2 čísla, z
pohledu fyzioterapie to není velká změna, zatímco ve statistické analýze je změna celé číslice
velkou změnou, např. ze 3 na 1, proto je p-hodnota velmi malá.
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Palpační hodnocení bylo provedeno jedním vyšetřujícím. Palpaci provádí vyšetřující
manuálně, rovnoměrnosti síly a umístění je při vyšetřeních obtíţně dosaţitelné. Pro přesnější
výsledky však doporučujeme princip inter- rater reliability, kdy dva zkoušející měří stejnou
skupinu subjektů.
8.4. Diskuse k hypotéze č. 3
Hypotézy (nulová i alternativní) číslo 3 se vztahovaly k výzkumné otázce téhoţ čísla,
která zní‚ „Můţe manuální terapie očních svalů ovlivnit subjektivní pocity očí u pacientů u
pacientů s refrakčními vadami a poruchami akomodace oka?”. Nulová hypotéza předpokládala,
ţe nemůţe, alternativní hypotéza, ţe ano.

Na základě výsledků získaných z dotazníku se

potvrdilo, ţe po manuální terapii okohybných svalů dojde ke statisticky signifikantní změně
subjektivně vnímáného pocitu unavených očí (p<0.0000001) a lepší subjektivní pocit o
pohyblivosti oční bulvy (p<0.0003). To lze vysvětlit s lepší mikrocirkulací krve v dané oblasti.
Můţeme se domnívat, ţe manuální terapie očí má vliv nejen na svaly, ale také na měkké tkáně
kolem oční bulvy, např. fasciální pouzdro oční bulvy, známé jako Tenonova fascie. Moţným
mechanismem relaxace je, ţe kompresí svalových úponů a jemnou mobilizací oční bulvy
můţeme nepřímo ovlivnit fasciální pouzdro kolem oka. Protoţe jsme pohybovali oční bulvou,
pohybuje se s ní společně i Tenonova fascie, následně nekontraktilní struktury kolem oční bulvy
uvolňuje. Komprese bolestivého místa můţe uvolnit okolní struktury oční bulvy prostřednictvím
fenoménu uvolnění a také můţe zlepšit prokrvení v dané oblasti. Kdyţ pasivně mobilizujeme
oční bulvu, můţe se zlepšit hybnost tahů očních svalů a jejich kladky. Svalový tah ovládá polohu
oční bulvy, která se posouvá dopředu a dozadu během svalové kontrakce a relaxace, zajišťuje
návrat oční bulvy do původního tvaru. V případech, kdy došlo ke změně dioptrie, lze
předpokládat, ţe relaxace hypertonických očních svalů usnadní návrat oční bulvy do původního
tvaru, proto světelné paprsky dopadají přesně na sítnici a poskytují tak lepší zrakovou ostrost.
Protoţe při akomodačním spasmu způsobeném ciliárním svalem má člověk problém zaostřit do
dálky, oční svaly mohou kompenzovat nedostatečnost m.ciliaris.
Dalším důvodem můţe být nepřímý účinek terapie. Pacient leţel 15 minut na zádech se
zavřenýma očima a byl poţádán, aby se zcela uvolnil. Pravděpodobně je tato poloha sama o sobě
pro pacienta příjemná a uvolňující. Kdyţ má člověk zavřené oči, oční svaly se přirozeně uvolní,
protoţe není nutné zajistit funkci vidění, například fixaci pohledu nebo akomodaci čočky. Stejně
tak člověk nevidí ţádné předměty ani světelné podněty, proto se pacient můţe cítit psychicky i
fyzicky uvolněnější.
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Dotazník je subjektivní metodou, coţ znamená, ţe stejný pocit mohou dva účastníci
vnímat odlišně, coţ můţe ovlivnit výsledky. Problémem této studie je objektivizace
subjektivního vnímání. V oftalmologické praxi neexistuje objektivní nástroj pro měření únavy
oka. Pro zlepšení kvality testování zorného pole oka a pohyblivosti oční bulvy doporučujeme
automatický statický perimetrický test. Perimetrický test nebyl pro naši studii k dispozici.
Manuální terapie očního svalu je ve srovnání s kosterním svalstvem sloţitější.
Vzhledem k anatomickému umístění EOS nelze manuální terapii provádět přímo na bříšku svalu,
ale na úponech na oční bulvě. Pro lepší pochopení vybraných metod manuální terapie je nutné
znát specifické vlastnosti očního svalu. Golgiho šlachové tělíska nejsou přítomna v lidských
extraokulárních svalech. Tato specifická vlastnost byla zohledněna při výběru vhodné
terapeutické metody pro tuto studii. V této studii byl pouţit neurologický princip reciproční
inhibice, který funguje na bázi svalového vřeténka. K reciproční inhibici dochází při nataţení
svalu, to způsobí reflexní kontrakci v agonistickém svalu a relaxaci v antagonistickém svalu při
nataţení svalu. Protoţe okohybné svaly nemají Golgiho šlachové tělísko, nelze jako metodu
terapie očních svalů pouţít postizometrickou relaxační techniku. Princip postizometrické
relaxace je zaloţen na Golgiho šlachovém tělísku a je citlivý na svalovou kontrakční sílu.
Mnoho studií potvrdilo, ţe patologie oční motility, respektive pohyblivosti očních svalů, mohou
způsobit širokou škálu stavů, například neparalytický strabismus. Neexistuje však ţádná studie,
která by potvrdila domněnku, ţe u strukturálních poruch oka jsou oční svaly náchylné k
přetíţení.
V diskusi o oku nemůţeme zapomenou, ţe je součástí našeho pohybového aparátu.
Oční svaly jsou také součástí svalových řetězců. Všechny svalové řetězce začínají a končí v
oblasti hlavy, proto můţeme tvrdit, ţe hlava je něco jako vůdce a nevědomě jí vţdy následují
pohyby těla. Hlavním „vůdcem“ pohybu jsou oči. Oko a horní krční část mají úzký a vzájemně
se ovlivňující vztah, a jak víme, v cervikokraniálním přechodu vznikají hluboké krční reflexy
které ovlivňují tonus veškerého posturálního svalstva. Na základě těchto poznatků můţeme
předpokládat, ţe oční svaly mohou mít vliv nejen na krční partii, ale na fungování celého těla.
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9

ZÁVĚR
Člověk má pět smyslů, ale zrak je naším dominantním smyslem. Asi 80 % toho, co se

učíme ze světa kolem nás, je díky vnímání, učení, poznávání a činnostem, které jsou
zprostředkovány prostřednictvím vidění. O oční fyzioterapii a moţných výsledcích nejsou téměř
ţádné důkazy a chybí teoretické i praktické poznatky. Naše studie je experimentální studie,
přičemţ se mi podarilo nalézt, ţe existuje jen jedna podobná studie (Vackova, 2020), se kterou
bychom mohli výsledky naší studie porovnat. Ve všech experimentálních studiích existuje riziko,
ţe výsledky jsou vysoce subjektivní kvůli moţnosti lidské chyby. Metody pouţité v této studii
byly upraveny a přizpůsobeny našim potřebám.
Oční svaly se od kosterních svalů liší počtem motorických jednotek, inervací a
smyslovými orgány. Golgiho šlachová tělíska nejsou přítomna v lidských očních svalech. Ve
studiích je popsáno, ţe okohybné svaly se účastní procesu akomodace, nastavují polohu oční
bulvy v očnici. Správná funkce okohybných svalů je předpokladem pro koordinovaný pohyb očí,
posuny pohledu a přesné vizuomotorické chování.
Na základě výše uvedených teoretických poznatků byly v této studii stanoveny tři
hypotézy, zda jsme schopni manuální terapií okohybých svalech ovlivnit zrakovou ostrost,
palpační bolest oka a subjektivní pocity. Naše měření neprokázala staticky významnou změnu
zrakové ostrosti na hladině 5 % po intervenci manuální terapií (α = 0,05). Naopak, naše měření
prokázalo statisticky významnou změnu palpační bolestivost očních svalů po intervenci
manuální terapií (α = 0,05), ke zlepšení došlo také u parametrů jako subjektivná únava očí a
pohyblivosti oční bulvy (α = 0,05 ). Významným limitem naší studie byl relativně malý počet
účastníků, resp. 20. Na základě malého počtu probandů nemůţeme s jistotou tvrdit ani vyvracet
efekt manuální terapie na ostrost zraku. Pro objektivizaci výsledků v budoucích studiích,
doporučujeme pro palpační měření pouţít inter- rater reliability, kdy dva zkoušející měří stejnou
skupinu subjektů.
Tato studie byla zpracována se zájmem o stanovení teoretických vazeb mezi očním
svalem a zrakem a zároveň můţe slouţit jako motivace a základ pro další studie zaměřené na
oční fyzioterapii.
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Příloha č. 2: Vzor informovaného souhlasu účastníků výzkumu.

INFORMOVANÝ SOUHLAS
Váţený pane, váţená paní,
v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, nařízením Evropské Unie č. 2016/679 a zákonem č.
110/2019 Sb. – o zpracování osobních údajů a dalšími obecně závaznými právními předpisy (jakož jsou
zejména Helsinská deklarace, přijatá 18. Světovým zdravotnickým shromážděním v roce 1964 ve znění
pozdějších změn (Fortaleza, Brazílie, 2013); Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich
poskytování (zejména ustanovení § 28 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb.) a Úmluva o lidských právech a
biomedicíně č. 96/2001, jsou-li aplikovatelné), Vás ţádám o souhlas s Vaší účastí ve výzkumném
projektu v rámci diplomové práce s názvem Vliv manuální terapie oka na ostrost zraku prováděné na
HDC Klinika v Kladně.
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.

Projekt bude probíhat v období od ledna 2021 do září 2021.
Projekt není financován.
Cíl diplomové práce je vliv manuální terapie oka na ostrost zraku
Způsob zásahu bude neinvazivní. Nejdřív Vám změří zrak optometrista, pak bude provedené
vyšetření, včetně palpace napětí očních svalů a manuální terapie, zahrnující mobilizaci bulbu a
reciproční inhibice očních svalů. Zkoušející jemně nahmatá úpony svalů kolem oční koule, a pokud
nahmatá bolestivé nebo citlivé místo na svalu, toto místo bude ošetřeno pomocí metody reciproční
inhibice. Budete poţádán(a), abyste aktivoval(a) sval, který je bolestivý nebo citlivý po dobu 10
vtěrin (podívá se ve směru, který vykonává daný sval), poté se podíváte ve směru opačném (podívá
se ve směru omezení), opakování proběhne třikrát. Po této technice bude provedená mobilizace oční
koule na směr ze strany na stranu, nahoru a dolů a aktivní nataţení svalu. Všechny techniky
pouţívané při hodnocení a terapii jsou bezpečné.

Následně budete poţádán(a) o vyplnění krátkého dotazníku, terý zahrnuje otázky o typu zaměstnání (sedící
nebo střídavé), pokud účastník provádí vizuální práci na blízko (práce na počítači nebo jiném zařízení, které
vyţaduje blízkou vizuální práci), o frekvenci bolestí hlavy.

Časová náročnost projektu: celková doba jednoho vyšetření s optometristou a manualní terapie je 40
minut, počet vyšetření a terapie je jeden krát pro kaţdého účastníka. Vyšetření a zásah je bezbolestný
a všechny metody pouţité ve studii jsou neinvazivní. Rizika prováděného výzkumu nebudou vyšší
neţ běţně očekáváná rizika u aktivit a terapie prováděných v rámci tohoto typu výzkumu.
Všechny pouţité metody jsou neinvazivní. Budou zajištěné adekvátní podmínky prostředí a
adekvátní příprava účastníků k provádění aktivit v rámci daného. Veškerá bezpečnost bude zajištěna
standardním způsobem zdravotním personálem kliniky.
Testování se nezúčastní osoby s akutním (zejména infekčním) onemocněním či v úrazu a
v rekonvalescenci po onemocnění či úrazu.
Aspekty péče o účastníka: k zajištění hygienických poţadavků bude vyšetření a terapie prováděna ve
zdravotnickém zařízení s fyzioterapeutickou ambulancí, s poskytnutím veškerých hygienických
poţadavku a vhodného vybavení. Bude dodrţenosoukromí pacienta, terapie bude probíhat
individuálně v uzavřené ambulanci fyzioterapeuta. Všechny metody pouţité ve studii prováděny
podle protokolu. Výzkum bude realizován v souladu s platnými epidemiologickými opatřeními
Ministerstva zdravotnictví ČR.
Přínosem tohoto výzkumného projektu pro Vás bude změření Vašeho zraku bez poplatků a terapie
očních svalů.
Vaše účast v projektu je dobrovolná a bez finanční odměny.
S celkovými výsledky a závěry výzkumného projektu se můţete seznámit na e-mailové adrese:
anna.arnicane@gmail.com
Ochrana osobních dat:Data budou shromaţďována a zpracovávána v souladu s pravidly vymezenými
nařízením Evropské Unie č. 2016/679 a zákonem č. 110/2019 Sb. – o zpracování osobních údajů.
Budou získávány následující osobní údaje: věk, informace o předešlých očních vadách, data z výše
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uvedených měření a dotazníku – které budou bezpečně uchovány na heslem zajištěném počítači
v uzamčeném prostoru, přístup k nim bude mít Anna Arnicane. Uvědomuji si, ţe text je
anonymizován, neobsahuje-li jakékoli informace, které jednotlivě či ve svém souhrnu mohou vést k
identifikaci konkrétní osoby – budu dbát na to, aby jednotliví účastníci nebyli rozpoznatelní v textu
práce.Osobní data, která by vedla k identifikaci účastníků výzkumu, budou do 1 dne po testování
anonymizována.
Získaná data budou zpracovávána, bezpečně uchována a publikována v anonymní podobě v diplomové
práci, případně v odborných časopisech, monografiích a prezentována na konferencích, případně budou
vyuţita při další výzkumné práci na UK FTVS.
Pořizování fotografií/videí/audio nahrávek účastníků: Během výzkumu lze získat fotografie
dokumentující terapii, ale nebudou pořizovány audionahrávky ani videozáznam.
Fotografie: Fotografie budou k dispozici pouze autorovi této studie, fotografie budou bezpečně uchováný
na heslem zajištěném počítači v uzamčeném prostoru a přístup k počítači má autora teto studie.
Neanonymizované fotografie budou uloţeny v samostatné sloţce, které budou přístupné pomocí hesla.
Přistup bude mýt pouze autor teto studie. Všechny fotografie pořízené ve studii budou anonymizovány do
1 dne po testování. Publikovány budou pouze anonymizované fotografie. Anonymizace osob na
fotografiích bude provedena začerněním/rozmazáním obličejů či částí těla, znaků, které by mohly vést k
identifikaci jedince. Všechny fotografie vytvořené ve studii budou vymazány do 1 týdne po ukončení
studie..
V maximální moţné míře zajistím, aby získaná data nebyla zneuţita.
Jméno a příjmení předkladatele a hlavního řešitele projektu Bc. Anna Arnicāne
Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení: Bc. Anna Arnicāne

Podpis:........................

Prohlašuji a svým níţe uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, ţe dobrovolně souhlasím s účastí ve
výše uvedeném projektu a ţe jsem měl(a) moţnost si řádně a v dostatečném čase zváţit všechny
relevantní informace o výzkumu, zeptat se na vše podstatné týkající se účasti ve výzkumu a ţe jsem
dostal(a) jasné a srozumitelné odpovědi na své dotazy. Byl(a) jsem poučen(a) o právu odmítnout účast ve
výzkumném projektu nebo svůj souhlas kdykoli odvolat bez represí, a to písemně Etické komisi UK
FTVS, která bude následně informovat předkladatele projektu. Dále potvrzuji, ţe mi byl předán jeden
originál vyhotovení tohoto informovaného souhlasu.
Místo, datum:………………………
Jméno a příjmení účastníka ................................................Podpis: ....................................
Nemůţete-li si přečíst tento text Informovaného souhlasu sám/a, bude Vám text za přítomnosti třetí nezávislé osoby
přečten. V případě Vašeho souhlasu Vám tato třetí nezávislá osoba ukáţe linku pro Váš podpis.
Jméno a příjmení nezávislé osoby, která byla přítomna při čtení textu IS a podpisu: .......................................
Podpis:........................
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Příloha č. 3: Dotazník subjektivního hodnocení.
Otázka

Vůbec ne

Trochu

Docela dost

Hodně

Před terapií
1. Máte pocit
unavených očí?

0

1

2

3

2. Máte pocit
omezení pohybu
oka?
Směr (
)

0

1

2

3

Po terapii
3. Máte pocit
unavených očí?

0

1

2

3

4. Máte pocit
omezení pohybu
oka?
Směr (
)

0

1

2

3

0

vůbec ne

1

trochu

2

3

docela dost
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hodně

Příloha č. č. 4: Kompletní výsledky všech 20 probandů – Numerická škála hodnocení
bolesti.

Proband MRS
1
1
2
4
3
3
4
3
5
0
6
0
7
1
8
3
9
6
10
0
11
3
12
2
13
1
14
4
15
4
16
0
17
4
18
0
19
5
20
4

Proband
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

MRS
1
4
2
2
1
0
0
4
4
1
6
0
2
5
4
6
0

Před terapií pravý OS
MRI MRL MRM MOS
1
0
2
3
4
0
4
5
0
2
0
1
0
0
1
3
0
1
0
2
0
2
0
0
0
1
0
1
2
3
2
4
0
2
0
0
0
1
1
0
0
4
5
7
1
2
0
0
2
0
0
6
0
0
0
3
2
1
4
5
2
2
2
5
4
0
0
4
1
1
0
1
0
0
0
3
0
0
0
3
Před terapií levé OS
MRI MRL MRM MOS
0
2
2
4
0
4
0
5
1
2
0
0
0
0
1
3
1
2
0
2
0
0
0
0
0
1
0
3
2
3
3
5
1
2
0
2
0
0
0
4
1
3
6
5
1
2
0
0
2
1
0
4
0
0
1
4
0
4
6
5
4
4
4
6
0
0
4
6

MOS
1
4
0
0
1
1
2
1
2
3
6
2
3
3
0
4
4
1
3
0

MOS
0
4
0
0
0
1
0
3
0
0
5
1
1
1
0
0
4
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MRS
0
0
0
1
0
0
0
1
1
0
1
1
0
2
1
0
2
0
2
1

MRI
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0

Po terapii pravý OS
MRL MRM MOS
0
0
1
1
0
2
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
2
1
2
0
0
0
0
0
0
1
1
2
0
0
0
0
0
2
0
0
1
0
2
4
1
1
3
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1

MOS
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
1
1
1
1
0
1
1
0
0
0

MRS
0
0
0
1
0
0
0
1
2
0
1
0
0
2
2
2
0

Po terapii levé OS
MRI MRL MRM MOS
0
1
0
1
1
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
2
3
4
0
1
0
0
0
0
0
0
0
2
3
2
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
2
0
2
2
2
1
2
1
4
0
0
1
2

MOS
0
1
0
0
0
0
0
2
0
0
1
0
0
0
0
0
2

18
19
20

1
3
1

1
0
3

2
0
1

1
0
0

1
2
3

0
0
1

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Příloha č. 5: Kompletní výsledky všech 20 probandů – Dotazník subjektivního
hodnocení.

Proband
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Před terapií
1.otazka

Po terapii
1.otazka

Před terapií
2.otazka

Po terapii
2.otazka

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0

2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1

0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
2
2
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0
0
0

Příloha č. 6: Kompletní výsledky všech 20 probandů – Zraková ostrost.
Proband Před terapií pravé oko
1
-0,75
2
-0,5
3
-0,75
4
-0,25
5
0,25
6
-0,75
7
-5,75
8
-0,5
9
-0,5
10
-1,5
11
-6,25
12
-0,5
13
-1,25
14
-1,75
15
-0,5
16
-1,25
17
-1,5
18
-0,75
19
-5,25
20
-0,25

Po terapii pravé oko
-0,75
-0,5
-0,5
-0,25
0,25
-0,75
-5,75
-0,5
0
-1,5
-6
-0,5
-1,25
-1,75
-1,5
-1,25
-1,5
-0,5
-5,25
-0,25
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Před terapií levé oko
-1
-0,25
-0,25
0
0,5
-0,5
-5,75
-1,5
-0,25
-1,25
-7,5
-0,25
-1,5
-2
-1,5
-1,25
-1
-0,75
-5,25
0

Po terapii levé oko
-1
-0,25
-0,5
0
0,25
-0,5
-5,75
-1,5
0,25
-1,25
-7
-0,25
-1,5
-2
-1,5
-1,25
-1
-0,5
-5,25
0

Příloha č. 7: Změna diotrie u dvou z probandů po ošetření.
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Příloha č.8: Seznam tabulek.
Tabulka č. 1. Funkce okohybných svalů dle výchozí pozice.
Tabulka č. 2 - výsledky měření zrakové ostrosti.
Tabulka č. 3 – výsledky 1.otázky.
Tabulka č. 4 – výsledky 2.otázky.
Tabulka č.5 - výsledky měření bolesti svalového úponu před a po terapii dle Numerické škály
bolesti .
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Příloha č.9: Seznam grafů.
Graf č. 1 – průměrná změna dioptrie před a po terapii.
Graf č. 2 –1. otázka před terapií.
Graf č. 3 - 1. otázka po terapii.
Graf č.4 – 2. otázka před terapií.
Graf č. 5 – 2. otázka po terapii.
Graf č. 6 – průměrné hodnoty svalů pravého oka dle Numerické škály bolesti.
Graf č. 7 – průměrné hodnoty svalů levého oka dle Numerické škály bolesti.
Graf č. 8 – bolest svalového úponu před a po terapií dle Numerické škály bolesti.
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