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Abstrakt 

Cíl: Cílem této práce bylo zhodnotit vliv postizometrické relaxace (PIR) na tlakově-

algickou a vibrotaktilní citlivost v lokalitě s myofasciálním trigger pointem. 

Metodika: Změna tlakově-algické a vibrotaktilní citlivosti byla odečítána nad 

myofasciálním trigger pointem jedna m. trapezii – pars ascendens, a palestezie na dorsu 

druhé metakarpální kůstky. Bylo vyšetřeno celkem padesát myofasciálních trigger 

pointů (dvacet čtyři ve skupině probandů s cervikokraniálním cervikobrachiálním 

syndromem, dvacet šest v kontrolní skupině). 

Výsledky: U skupiny pacientů se práh tlakové bolesti a vibrotaktilní práh po PIR 

nezměnil, ale výrazně poklesl práh palestezie (téměř o 18 %, p = 0,001). U kontrolní 

skupiny tomu bylo naopak. Práh tlakové bolesti se zvýšil o 11 % (p < 0,001) 

a vibrotaktilní práh klesl o téměř 16 % (p = 0,001). Práh palestezie se nezměnil. 

Závěry: Studie potvrdila, ţe PIR můţe ovlivnit nejen tlakově-algickou, ale 

i vibrotaktilní a dokonce i vibrační citlivost. PIR odhalila alteraci zpracování bolesti, 

vibrotaktilního čití i palestezie u skupiny pacientů, která ale před provedením samotné 

PIR nebyla patrná. 

 

Abstract 

Objective: The aim of this study was to evaluate the effect of post-isometric relaxation 

(PIR) on pressure pain treshold and vibrotactile theshold in the area of myofascial 

trigger point. 

Methods: The change in pressure pain threshold and vibrotactile treshold was taken 

from the area above myofascial trigger point number one trapezius muscle – pars 

ascendens, and the vibration treshold at dorsum of metacarpal bone of the index finger. 

Fifty myofascial trigger points were examined (twenty-four from a group of probands 

with chronic cervicalgia or cervicobrachialgia syndrome, twenty-six in the control 

group). 

Results: The pressure pain threshold and vibrotactile threshold did not change after the 

PIR in the group of patients. But the threshold of vibration sense significantly decreased 



 

 

(nearly by 18%, p = 0.001). The result was opposite in the control group. Pressure pain 

threshold increased by 11% (p < 0.001) and vibrotactile threshold fell by almost 16%  

(p = 0.001). Vibration threshold did not change. 

Conclusions: The study confirmed that PIR can affect not only the pressure pain 

treshold, but also vibrotactile and even vibration treshold. PIR revealed an alteration to 

pain perception, vibrotactile and vibratin sensation in the group of patients. This 

alteration had not been obvious (visible) before the PIR was carried out. 
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Seznam zkratek 

ACh     acetylcholin 

AChE    acetylcholinesteráza 

ANS     autonomní nervový systém 

Ca
2+

     kalciové ionty 

CC syndrom  cervikokraniální syndrom 

CB syndrom  cervikobrachiální syndrom 

CGRP     calcitonin gene-related peptide 

cm     centimetr 

Cp      krční páteř 

EMG     elektromyografie 

EPN     ploténkový šum (endplate noise)  

IL-1     interleukin 1 

IL-6     interleukin 6 

IL-8     interleukin 8 

LTR     lokální svalový záškub (lateral twitch response) 

m.      mutulus 

mm     milimetr 

mm.     musculi 

MRE magnetická resonanční elastografie (magnetic resonance 

elastopgraphy) 

MPS myofasciální bolestivý syndrom 

MRN     ncl. raphe magnus 

MTC     metakarpální 

MTrP/MTrPs  myofasciální trigger point/ myofasciální trigger pointy 

nAChR    acetylcholinový receptor 

Ncl.     nucleus 

PAG      periakveduktální šeď (periakveductal grey matter)  

PIR     postizometrická relaxace 

PPT     práh tlakové bolesti 

SEA     spontánní elektrická aktivita 

SP      substance P 

SI      primární motorická kůra 

SII     sekundární motorická kůra 

TMD     temporomandibulární dysfunkce 



 

 

TNF α    tumor necrosis factor α 

Tr.      tractus 

TRN     thalamické retikulární jádro 

VAS     vizuální analogová škála 

VAS-I    vizuální analogová škála intenzity bolesti 

VAS-T     vizuální analogová škála trvání bolesti (časového aspektu) 

VDT     sestupný vibrační/vibrotaktilní práh 

VP     ncl. ventralis posterior 

VPL     ncl. ventralis posterolateralis 

VPT     vzestupný vibrační/vibrotaktilní práh 

VT     práh vibračního/ vibrotaktilního čití 
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Úvod 

Tato práce byla součástí širšího výzkumného projektu, zaměřeného 

na myofasciální trigger pointy (MTrPs) a jejich ovlinění postizometrickou relaxací. 

Téma projektu navazovalo na předešlé diplomové práce obhájené na Klinice 

rehabilitace a tělovýchovného lékařství, fakultní nemocnice Motol; především práci 

Hurtové (2009), která sledovala vliv vibrací na myofasciální trigger point.  

V rámci této práce bude zpracováno téma ovlivnění tlakově-algické a vibrotaktilní 

citlivosti postizometrickou relaxací v lokalitě s myofasciálním trigger pointem. Tyto 

změny budou sledovány na souboru pacientů s cervikokraniálním a cervikobrachiálním 

syndromem a kontrolní skupině.  

Dle dostupných literárních zdrojů, by toto měla být první studie, která se bude 

zabývat změnou vibrotaktilního čití po terapeutickém zákroku (PIR) a porovnávat 

změny tlakově-algické, vibrotaktilní citlivosti a vibračního prahu palestezie u pacientů 

s chronickou bolestí muskuloskeletálního typu s kontrolní skupinou.  
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1. PŘEHLED POZNATKŮ 

1.1 Myofasciální trigger point (MTrP) – klinické a neurofyziologické 

souvislosti 

Myofasciální trigger point (MTrP) byl Travellovou a Simonsem (Simons et al., 

1999, s. 5) klinicky definován jako bod zvýšené iritability v kosterním svalu spojený 

s palpačně bolestivým uzlíkem uvnitř tuhého svalového snopce.  Komprese tohoto 

bodu, jak uvádí Čech (2009, s. 58), vyvolává charakteristické senzorické, motorické 

a vegetativní symptomy, které se projevují v zónách různě vzdálených od místa 

dráţdění – tzv. referenční nebo cílové zóny (target zones). 

Komplexnost problematiky MTrP vystihl ve svém článku Simons (2007), 

„…myofasciální trigger pointy jsou neuvěřitelné komplexy interreagující s vetšinou 

hlavních komponent centrálního nervového systému, s endokrinním systémem 

a imunitním systémem“. 

Korr et al. (1947) demonstroval, ţe dysfunkce kloubního segmentu páteře 

se projeví zvýšenou aktivitou paraspinálního svalstva …, aniţ by tušil o MTrPs (Simons 

et al., 1999, s. 40). Tyto vztahy dále potvrdil svým výzkumem Karel Lewit, který si 

všiml právě tendence MTrPs k řetězení ve funkčně blízkých svalech (Simons, 2007). 

Dnes se uvádí (Čech, 2009, s. 59), ţe MTrPs vznikají na základě nociceptivního 

dráţdění s cílem zabránit další nocicepci a poškození tkáně – např. imobilizují určité 

polohy v kloubu.  

MTrPs mohou být prostředkem CNS, jak ovlivnit stav na periferii. Pokud 

ale přetrvávají příliš dlouho, jsou sami zdojem nocicepce a s tím spojených 

patologických změn.  

1.2 Projevy MTrPs  

MTrPs se mohou specificky projevovat buď spontánně, nebo na základě 

mechanického podráţdění. Simons et al (1999, s. 40) uvádí, ţe uţ Korr et al. (1947) 

popsal sníţený práh bolesti, vyšší sympatickou aktivitu (niţší koţní odpor) a facilitaci 

motorických cest v oblasti MTrP.  

Sentitivní příznaky 

– Lokální citlivost (tenderness), přenesená bolest (Simons et al., 1999, s. 21). 

– Dysestezie,  hypestezie (Simons et al., 1999, s. 21). 
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– MTrPs se mohou stát zdrojem trvající periferní nocicepce a podílet se na vzniku 

centrální senzitizace (Dommerholt a Huijbregts, 2009, s. 29). Typickým 

projevem centrální senzitizace jsou alodynie, hyperalgesie a přenesená bolest.  

Motorické příznaky 

– Větší aktivita motorické jednotky (ve smyslu svalového spasmu), sníţení 

pracovní tolerance svalu, omezení rozsahu pohybu, změna náboru motorických 

jednotek ve svalu, ale i změna náboru jednotlivých svalů v rámci pohybu, tedy 

ztráta koordinace (Simons et al., 1999, s, 21). Čech (2009, s. 58) tyto změny 

doplňuje o dysfunkci kloubu a tento komplex změn definuje jako motorickou 

dysfunkci kloubně svalové jednotky.  

– Oslabení svalové funkce některých svalů (aţ svalová atrofie) z důvodu reflexní 

motorické inhibice (Simons et al., 1999, s, 21). 

– Zkrácení délky svalu a vytrvalosti svalu (Simons et al., 1999, s, 21).  

– Simons et al. (1999, s, 21) se zmiňuje i o proprioceptivních poruchách typických 

pro určitou lokalizaci MTrP (pocity nerovnováhy, závratě (dizziness), tinnitus, 

zkreslené vnímání hmotnosti zvedaných objektů).  

Vegetativní příznaky (Simons et al., 1999, s, 21) 

– Vazokonstrikce, pocit chladu.  

– Sudomotorická, pylomotorická reakce. 

Dle klinických symptomů se rozlišují aktivní a latentní MTrPs.   

   Aktivní MTrP obsahuje oproti latentnímu MTrP a normální tkáni větší mnoţství 

prozánětlivých působků, transmiteru sympatiku i látek ovlivňujících nervosvalovou 

ploténku (Shah et al., 2005), proto se obvykle projevuje klidovou spontánní bolestí nebo 

bolestí při pohybu souvisejícího segmentu. Bolest z aktivního MTrP bývá dle Simonse 

(1999, s. 21) charakterizována jako obtíţně lokalizovatelná, místní ale i přenesená 

do vzdálených zón. Obvykle je umístěna subkutánně nebo ve svalech a kloubech, 

charakterem spíše bodavá, vzácně pak ostrá a jasně lokalizovatelná na kůţi. Kromě 

bolesti se aktivní MTrP projevuje senzorickými, motorickými a vegetativními reakcemi 

uvedenými výše.  

Jak popisuje Simons et al. (1999, s. 21) aktivní MTrPs běţně vznikají 

v posturálních svalech krku, pletenců ramenních a pletence pánevního (zvláště 

v horních vláknech m. trapezius, mm. scaleni, m. sternocleidomastoideus, m. levator 

scapulae a m. quadratus lumborum). Haag (1988), kterého cituje Shah a Gilliams (2008) 

tento jev připsal Hannemanovu principu náboru motorických jednotek – tedy svalová 
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vlákna, která se zapojují v rámci provedení pohybu jako první (malé motorické jednotky 

Latash (2008, s. 52))a jako poslední jsou deaktivována, mají sklon k tvorbě MTrPs. 

 Latentní MTrP se dle Simonse et al. (1999, s. 21) klinicky projevuje zvýšeným 

svalovým napětím a v momentě mechanického podráţdění vyvolá bolest. Za určitých 

podmínek se můţe změnit v aktivní MTrP, zvláště je-li sval ponechán ve zkrácení, nebo 

je ve zkrácení kontrahován. 

 Faktory, jeţ podmiňují aktivaci latentních MTrPs shrnul Hong a Simons (1998). 

Schéma Honga a Simonse je uvedeno v příloze č. 1:  Schéma změny latentního MTrP 

v aktivní. 

1.3 Diagnostika myofasciálního trigger pointu 

Diagnostická kritéria pro identifikaci MTrP (aktivního i latentního) dle Simons  

et al. (1999, s. 35): 

– Palpovatelný tuhý svalový snopec. 

– Ohraničený bolestivý uzlík uvnitř svalového snopce. 

– „Rozpoznání své bolesti“ vyvolané tlakem na bolestivý uzlík. 

– Bolestivé omezení plného rozsahu pohybu. 

Potvrzující body diagnostiky: 

– Vizuální nebo taktilní identifikace lokálního svalového záškubu (LTR). 

– Bolest nebo změna citlivosti (v oblasti ovlivněné trigger pointem) při kompresi 

trigger pointu.  

– Elektromyografické zobrazení spontánní elektrické aktivity bolestivého uzlíku 

uvnitř tuhého svalového snopce. 

Tuhý svalový snopec lze objektivizovat pomocí magnetické resonanční 

elastografie (MRE). Chen et al. (2007, 2008) prokázal, ţe tuhý svalový snopec v m. 

trapezius, pars ascendens vykazuje o 50 % větší tuhost oproti okolní tkáni. K zobrazení 

lze vyuţít i ultrazvukovou technologii, která je navíc schopná ukázat i samotné 

kontrakční uzlíky v tuhém svalovém snopci a pomocí zobrazení cév (dopplerovské 

zobrazení) rozlišit aktivní a latentní MTrP (Sikdar, 2009). Obě metody vyuţívají 

k zobrazení vibraci, jejíţ amplituda se zmenšuje s rostoucí tuhostí tkáně.  

Klinické rozlišení aktivního a latentního MTrP není tak jednoznačné. Jednotlivé 

metodiky se od sebe liší. Např. Kuan et al. (2009) a Simons (2004) rozlišují aktivní 
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MTrP od latentního spontánní bolestí a fenoménem „rozpoznání své bolesti“ při 

kompresi MTrP. Latentní by při kompresi měl také vyvolat bolest, ale bez fenoménu 

rozpoznání. Rozpoznání „své bolesti“ a pouze „bolesti“ není zcela jednoznačné.  

Jednoduchou a jasnou moţnost odlišení aktivního a latentního MTrP nabízí práce Shahe 

et al. (2008) - pokud se v tkáni vyskytuje MTrP a spontánně bolí, jedná se o aktivní 

MTrP, pokud v tkáni diagnostikujeme MTrP, ale spontánně nebolí, jde o latentní MTrP.  

1.4 Patofyziologie a histologická charakteristika MTrP 

Simons et al. (1999, s. 23) 

cituje řadu studií, které 

prokázaly odlišný tvar 

svalového vlákna, obsahující 

MTrP. V podélném řezu se 

vlákno jeví zduřelé otokem 

s četnými kontrakčními uzlíky, 

které palpačně identifikujeme 

jako bolestivý uzlík – palpable 

nodule (Obrázek 1). V příčném 

řezu jsou patrné různé šířky 

vlákna – v kontrakčním uzlíku se nachází extrémně kontrahované sarkomery, proto 

vlákno vypadá na průřezu širší. Kompenzačně tomu se ale musí přizpůsobit sarkomery 

zbylé části vlákna, které jsou extrémně protaţené a svalové vlákno je zde na průřezu 

tenčí. Celé vlákno se pak nachází v abnormálním napětí, které biomechanicky způsobí  

lokální přetíţení pojivových tkání v úponových oblastech a uvolnění látek 

senzitizujících místní nociceptory. Klinicky se tyto změny projevují jako tuhý svalový 

snopec (a taut band) a lokální citlivost v úponové oblasti svalu, úponový MTrP nebo aţ 

entezopatie.  

Dle histopatologických nálezů můţe ale v takovém vlákně vzniknout komplikace 

ve smyslu mechanického selhání kontraktilních elementů a roztrţení vlákna přímo 

v kontrakčním uzlíku. Následně se obě půlky stáhnou k úponovým oblastem a mezi 

nimi se objeví prázdná sarkolema. Fassbender toto popsal jako dezintegraci aktinových 

filament. Vzniklá situace můţe přispět k přeměně latentního MTrP v aktivní (Simons  

et al., 1999, s. 68). 

V nervovém zakončení na svalových vláknech MTrP se nachází abnormálně velké 

mitochondrie (Simons et al., 1999, s. 36). 

Obrázek 1. Podélný řez kontrakčním uzlíkem 

myofasciálního trigger pointu (Simons et al., 1999, s. 69) 
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1.4.1 Elektromyografické studie 

Elektromyografické (EMG) nálezy ukazují, ţe MTrP se projevuje 

charakteristickou klidovou elektrickou aktivitou s nízkou amplitudou (10 – 50 μV), 

v níţ se objevují peaky s vysokou amplitudou (high-amplitude spike component, aţ 

k 500 μV). Zpočátku byla tato elektrická aktivita nazývána jako spontánní elektrická 

aktivita (SEA) a Hubbard a Berkoff (1993) hledali příčinu v dysfunkci intrafusálních 

vláken. Dnes se spíše připisují dějům na nervosvalové ploténce extrafusálních vláken 

a označují se jako ploténkový šum (EPN – endplate noise). EPN  má v místě MTrP 

vyšší frekvenci i amplitudu a je kontinuální, na rozdíl od jednorázového EPN při 

podráţdění jehlou v průběhu vpichu.  

Liley (1956) ve své studii upozornil, ţe dokonce i relativně malé mechanické 

napětí aplikované na region nervosvalové ploténky můţe velmi výrazně zvýšit frekvenci 

postmembránových potenciálů (z normálních 118/sec. aţ na 1000/sec) – malým 

mechanickým podnětem se rozumí jemný tah motorického nervu nebo vibrace v oblasti 

nervosvalové ploténky (Simons et al., 1999, s. 62). 

Chen a Grinnel (1997) potvrdili, ţe se zvýšením svalového tahu na motorické 

ploténce o 1% se zvýší uvolňování acetylcholinu (ACh) o 10%. Proto se dnes povaţuje 

za příčinu EPN právě nadměrné uvolňování ACh z presynaptické membrány 

nervosvalové ploténky (Dommerholt a Huijbregts, 2009, s. 29). 

Kuan et al. (2007) prokázal, ţe citlivost MTrP (v horních vláknech m. trapezius) 

koreluje s výskytem EPN v MTrP regionu.  

Zhang a Liu (2009) naproti tomu tvrdí, ţe elektrická aktivita v MTrP amplitudou 

odpovídá elektrické aktivitě svalových vřetének, nikoliv aktivitě potenciálů 

nervosvalových plotének. Tato aktivita navíc můţe být ovlivněna pohybem svalu 

a očekáváním pohybu (coţ je typické pro svalová vřeténka).  

1.4.2 Biochemické substance související s výskytem myofasciálního trigger 

pointu 

Schneider (1995) ve svém review zmiňuje bioptické práce Awada a Fassbendera. 

Awad (1973) zkoumal extracelulární roztok z okolí MTrP, ve kterém našel serotonin 

(uvolněný z destiček), bradykininy a kyselinu hyaluronovou, která značí poškození 

sarkolemální membrány svalové buňky.  

Deformace sarkolemy můţe v okolních svalových vláknech vyvolat šíření 

dysfunkce svalového vlákna (ve smyslu shluku některých sarkomer a protaţení jiných). 

(Simons et al., 1999, s. 68) Fassbender (1975) pomocí elektronového mikroskopu 
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prokázal, ţe strukturální změny v MTrPs korelují s jeho chronicitou – v akutních 

případech byly patrné myofilamentové destrukce a otok mitochondrií. Ve většině 

chronických případů prokázal kompletní destrukci sarkomer i vláken, jejich nekrózu 

a formování kolagenu a jizvy.  

Pozdější práce poukazují na další působky nacházející se v okolí, nebo přímo 

v MTrP: K
+
 ionty, cytokiny, leukotrieny, somatostatin, substance P (SP), noradrenalin, 

calcitonin gene-related peptide (CGRP), tumor necrosis factor α (TNF α), interleukin Ib 

(Ashina et al., 2003;  Shah et al., 2005).  

Většina těchto látek je povaţována za senzitizující substance v přenosu 

nociceptivní informace, ale některé z těchto působků mohou ovlivnit řadu struktur 

a dějů ve svém okolí, např. vyšší hladina noradrenalinu je spojována s vyšší aktivitou 

sympatiku (McPortland, 2004); vyšší koncentrace CGRP a SP se významně podílí na 

excesivním uvolňování ACh z presynaptické membrány, regulaci mnoţství ACh 

v synaptické štěrbině inhibicí aktivity enzymu achetylcholinesterázy (AChE) a zvyšuje 

počet acetylcholinových receptorů (nAChR) na postsynaptické membráně (Lucas, 

2008). 

Koncentrace těchto látek klesá v řadě aktivní MTrP – latentní MTrP – tkáň bez 

MTrP (Shah et al., 2005). 

McPortland (2002) uvádí, ţe senzitizující substance mohou způsobit 

demyelinizaci senzitivních nervů. Demyelinizovaná místa jsou schopná generovat 

abnormální nociceptivní impulzy.  

To, ţe se jednotlivé studie liší výsledkem nalezených substancí v MTrP, ale 

v zásadě se v nalezených substancích opakují, svědčí o odebrání vzorku v různých 

fázích vývoje MTrP.  

1.5 Formování MTrP 

V posledních letech stála v popředí teorií o vzniku MTrPs původní teorie 

Travellové a Simonse o dysfunkci nervosvalové ploténky, později Simonsem a dalšími 

autory rozšířena do podoby Integrované hypotézy. Integrovaná hypotéza kombinuje 

Teorii o dysfunkci nervosvalové ploténky a Teorii energetické krize i přesto celkově 

neobsáhne problematiku MTrPs. Další teorie, která se váţe ke vzniku MTrPs se nazývá 

Teorie svalových vřetének. I ta má své nedostatky, ale zavzala mezi moţné příčiny vliv 

sympatického nervového systému. Gerwinovi et al. (2004) se podařilo zařadit do 

Integrované hypotézy vliv sympatiku na MTrP a tím vyřešit její nejzávaţnější 

nedostatek. Tuto hypotézu nazval Rozšířená integrovaná hypotéza. 
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Na začátku dalších podkapitol jsou zmíněny základní principy Teorie svalových 

vřetének, poté je uvedena Rozšířená integrovaná hypotéza. 

1.5.1 Teorie svalových vřetének  

Jako první podpořili svými studiemi tuto teorii Hubbard a Berkoff. Tvrdí, ţe 

MTrPs se nachází v lokalitě svalového vřeténka a vyšší snímatelná elektrická aktivita 

v místě MTrP vzniká v důsledku hyperaktivity svalového vřeténka. (Rivner, 2001) 

Většina elektromyografistů se ale domnívá, ţe aktivita snímána pomocí EMG 

patří extrafusálním vláknům (Rivner, 2001). Simons at al. (1999, s. 63) udává, ţe 

svalové vřeténko je ve skutečnosti velmi krátké, v průměru se jeho délka rovná asi jeden 

centimetr, a proto při snímání EMG z dvou vzdálených míst (v oblasti MTrP  

a 2,6 centimetrů vzdáleném druhém místě v oblasti totoţného tuhého svalového snopce) 

by se odpověď měla lišit, protoţe do tak vzdálené oblasti uţ svalové vřeténko nemůţe 

zasáhnout. V citované studii se odpověď EMG neliší, a proto autoři usuzují, ţe tato 

aktivita musí být snímána z extrafusálních vláken. 

Nicméně Zhang a Liu (2009) sledovali distribuci svalových vřetének ve ţvýkacích 

svalech a prokázali, ţe svalová vřeténka jsou umístěna po celé délce svalu. Rozloţení se 

liší pouze hustotou svalových vřetének v závislosti na délce svalu a hloubce svalové 

tkáně (hustota stoupá směrem ke středu svalového bříška a se zvětšující se hloubkou). 

A jak uţ jsme zmínili výše, spontánní elektrická aktivita v MTrP amplitudou odpovídá 

elektrické aktivitě svalových vřetének a můţe být ovlivněna pohybem svalu 

a očekáváním pohybu (coţ je typické pro svalová vřeténka).  

Uvádí se, ţe sympatikus inervuje přednostně svalová vřeténka a výrazně moduluje 

jejich aktivitu (Roatta et al., 2002).  

Tato teorie také předpokládá, ţe LTR je miniaturním stretch reflexem (Rivner, 

2001). Donaldson (1993) prokázal u pacientů s chronickou bolestí asymetrickou aktivitu 

svalových vřetének oproti zdravým probandům. Aktivita svalových vřetének je za 

normálních okolností u zdravých jedinců bilaterálně symetrická. Vznik myofasciálního 

trigger pointu se přisuzuje právě asymetrické aktivitě svalových vřetének (vznikající 

jednak mezi agonisty a antagonisty, ale i stranově). Donaldsonova studie také poukazuje 

na to, ţe správně indikované cvičení koriguje desinhibici γ-motoneuronů (resp. 

asymetrii ve funkci svalových vřetének).  

1.5.2 Rozšířená integrovaná hypotéza 

Dle Simonse et al. (1999, s. 69) se jako zásadní jeví neuromuskulární dysfunkce 

na nervosvalové ploténce extrafuzálních kosterních svalových vláken. 
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Motorické ploténky jsou téměř ve všech kosterních svalech lokalizovány 

v blízkosti středu svalového vlákna. Motorický bod neboli místo, kde nervová vlákna 

vstupují do svalových vláken, lze klinicky identifikovat vyvoláním viditelného nebo 

palpovatelného svalového záškubu při minimální elektrické stimulaci povrchu (kůţe). 

V místě, kde vstupuje axon do svalového vlákna, kříţí svalová vlákna neurovaskulární 

svazek. Tento svazek obsahuje kromě cév senzorické nervy vedoucí nociceptivní 

signály a autonomní inervaci (Simons et al., 1999, s. 71). 

McPartland (2002) rozdělil problematiku na NS ploténce jako na presynaptickou, 

intrasynaptickou a postsynaptickou dysfunkci. 

– Presynaptická dysfunkce souvisí s excesivním uvolňováním ACh 

z presynaptické membrány a psal o ní uţ Simons et al. (1999, s. 31).  

– Intrasynaptická dysfunkce zahrnuje deficity enzymu acetylcholinesterázy 

(AChE) – jeho genetické mutace, mutace proteinů váţících AChE; drogy, léky 

a jiné chemikálie způsobující deficit AChE – AChE antagonisté – např. pesticidy 

(Dommerholt a Huijbregts, 2009, s. 26). 

– V centru postsynaptické dysfunkce leţí nikotinový acetylcholinový receptor 

(nAChR) a „gain-of-function“ neboli nárůst postsynaptických dějů, jeţ mohou 

být způsobeny několika faktory: nadměrnou expresí nAChR; vyšší odpověďí 

nAChR k cholinu; nAChR, jejichţ kanály zůstávají otevřené déle, neţ normálně 

a v neposlední řadě genetické mutace (Dommerholt a Huijbregts, 2009, s 26). 

Kombinace více takových faktorů, můţe být pro vznik MTrPs zásadní. Všechny 

zmíněné děje jsou zároveň potencovány různými působky, např. CGRP můţe podpořit 

vznik pre-, intra- i postsynaptické dysfunkce. 

Energetickou krizi na nervosvalové ploténce podmiňuje hned několik faktorů, které 

se vzájmně potencují a vytváří tzv. „začarovaný kruh“ (Simons et al., 1999, s. 75; 

Dommerholt a Huijbregts, 2009, s. 27). Pro přehlednost rozdělíme tyto faktory do tří 

skupin – motorické, sezorické a vegetativní (autonomní).  
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1.5.2.1 Motorické faktory 

Excesivní uvolňování ACh vede k trvalé svalové kontrakci, která komprimuje 

lokální senzorické nervy i cévy. Tím se redukuje axoplasmatický transport molekul (za 

normálních okolností inhibují uvolňování ACh) a lokální zásobování kyslíkem. 

Redukovaný kyslík v kombinaci se zvýšenými metabolickými nároky kontrahovaného 

svalu vyústí v rychlý úbytek lokálního adenosintrifosfátu (ATP), jehoţ nedostatek 

zpětně vede k nadměrnému uvolňování ACh. Na mnoţství ATP je závislá i vápníková 

pumpa vracející vápníkové ionty (Ca
2+

) do sarkoplasmatického retikula. Vzestup 

hladiny kalcia je podmíněn i rupturou sarkoplasmatického retikula (SR) a dokonce 

i samotným excesivním uvolňováním ACh z dysfunkčního nervového zakončení. 

Vysoká koncentrace Ca
2+

 trvale kontrahuje sarkomery a zvyšuje metabolické poţadavky 

pro danou oblast. Hypoxie a energetická krize v tkáni spouští kaskádu pre- 

a postsynaptické dekompenzace a vzniká jiţ zmíněný „začarovaný kruh“. Zároveň 

stimuluje produkci vasoreaktivních a neuroaktivních substancí (uvedené výše), které 

senzitizují lokální nociceptory a modifikují funkci senzorických a autonomních nervů 

v dané oblasti. Vyšší energetické nároky vysvětlují i nálezy abnormálně velkých 

mitochondrií v nervovém zakončení, ale i poškozená červená svalová vlákna (Simons et 

al., 1999, s. 74). Zmíněné faktory v předešlém odstavci jsou shrnuty na obrázku 2. 

Obrázek 2. Schéma motorických faktorů podílejících se na vzniku MTrPs, šipka dolů = snížení, 

šipka nahorů = zvýšení 
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1.5.2.2 Senzorické faktory 

V důsledku změněných poměrů v tkáni (mechanickým tlakem, termickým 

podnětem, chemickými substancemi uvolněnými z poškozené tkáně, produkty 

metabolismu - draslíkovými ionty, protony a volnými kyslíkovými radikály) dochází k 

s níţení aktivačního prahu nociceptorů a vedení nociceptivního vzruchu do vyšších etáţí 

CNS (Simons et al., 1999, s. 74). 

1.5.2.3 Vegetativní (autonomní) faktory  

Autonomní fenomén spojený s MTrPs zahrnuje lokální pocení, vazokonstrikci 

nebo vasodilataci a pilomotorickou aktivitu, tzv. „husí kůţi“. MTrPs lokalizované 

v oblasti hlavy a krku mohou způsobovat slzení, rýmu (výtok z nosu) a slinění. Region 

MTrP je charakteristický zvýšenou lokální teplotou v důsledku zvýšeného 

energetického výdeje a porušenou kapilární cirkulací, která by teplo odváděla (Simons 

et al., 1999, s. 75).  

Jak uţ bylo zmíněno výše, v MTrP se nachází i noradrenalin, neurotransmiter 

sympatiku. Gerwin et al. (2004) uvádí, ţe adrenergní aktivita můţe narušit uvolňování 

ACh z presynaptické membrány a prostřednictvím desenzitizace nebo down-regulace  

β2 – adrenergních receptorů způsobit vazokonstrikci a následně ischemii a hypoxii 

tkáně.  

Schéma základních prvků Rozšířené integrované hypotézy podle Gerwina je 

uvedeno na obrázku 3. 

Čech (2009, s. 59) poukazuje na to, ţe tato hypotéza dokáţe dobře vysvětlit 

všechny klíčové atributy MTrPs. Prvotní příčiny změn nervosvalové ploténky, které 

vedou k jeho formování, jsou však zatím nejasné.  

Srbely et al (2010) na tento fakt ve své práci také poukazuje … „ MTrP nemusí 

vzniknout pouze z důvodu přímého periferního poškození tkáně, ale také jako 

sekundární reakce CNS“ … a mluví proto o tzv. „neurogenní hypotéze“.  O centrálních 

vlivech psal uţ i Hong a Simons (1998) … „Patogeneze MTrP je pravděpodobně 

svázána s integrativním mechanismem míchy v důsledku senzitizovaných senzorických 

nervových vláken (nociceptorů) spojených s dysfunkční NS ploténkou.“  
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Obrázek 3. Schéma Integrované hypotézy (Gerwin et al., 2004, s. 470) 

1.5.3 Efekt sympatické aktivity na MTrP 

Roatta et al. (2002) uvádí, ţe sympatikus inervující cévy kosterních svalů vstupuje 

do perivaskulárního prostoru a končí mezi intrafusálními vlákny, uvnitř svalových 

vřetének. Noradrenalin ze sympatických neuronů aktivuje adrenergní receptory 

v intrafusálních svalových buňkách a sniţuje schopnost zpětné vazby o délce svalu. 

Gladden et al. (2000) ukazuje, ţe noradrenalin potlačuje transmisi z vláken typu II 

(inervující statická svalová vřeténka – s nukleárním řetězcem).  

Stimulace nervu krčního sympatiku u zvířat, kterým bylo aplikováno kurare (blok 

nervosvalové ploténky) vede k zvýšení napětí v oblasti čelisti (Rivner, 2001). Dále 

uvádí, ţe vyšší hladina sympatiku sniţuje amplitudu tonického vibračního reflexu. 

S působením ANS v MTrP je dáván do souvislosti i interleukin-8 (IL-8), který 

sniţuje práh nociceptorů pro mechanickou nocicepci (zvýšená hladinaIL-8 byla 

prokázána v aktivním MTrP). Hyperalgezie způsobená IL-8 je nezávislá na 

prostaglandinech. Sympatikus můţe „obejít“ obvyklou cestu pro nocicepci a můţe sám 

aktivovat nociceptory (Ge et al., 2006).  
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Experimentální studie dokazují, ţe ANS (např. psychický stres) můţe velmi 

výrazně modulovat abnormální uvolňování ACh z nervového zakončení, coţ se projeví 

i změnou počtu peaků na nervosvalové ploténce (EMG studie). Při normálním průběhu 

dýchání vzrůstá SEA při nádechu a při výdechu klesá (Simons et al., 1999, s. 59; 

Rivner, 2001).  

Zhruba dvě třetiny uvolněného acetylcholinu závisí na lokální aktivitě 

sympatického nervového systému. To dokládají i studie pouţívající α-adrenergní 

agonisty ke sníţení excesivního uvolňování ACh (Simons et al., 1999, s. 72).  

ANS můţe nepřímo podpořit vznik MTrP skrz visceromotorické reflexy. 

Autonomní aferenty z porušených vnitřních orgánů vedou signály do zadního rohu 

míšního. Chronický vstup facilituje transmisi na spinální úrovni (Dommerholt 

a Huijbregts, 2009, s. 26). Tento způsob centrální senzitizace akceleruje i kvůli 

přítomnosti ephaptic crosstalk (McPartland, 2002).   

Ephaptic crosstalk, neboli zkříţená excitace, je nesynaptická interakce mezi 

dvěma nervy běţícími paralelně blízko sebe a proto se svými akčními potenciály 

ovlivňují navzájem. V blízkosti demyelinizovaných somatických senzorických vláken 

(vlivem algických substancí) dochází ke zkříţené excitaci autonomních vláken (Simons 

et al., 1999, s. 54). 

Pro úplnost ještě dodáváme, ţe sympatikus ovlivňuje i aktivitu motoneuronů 

(Fernández-Carnero et al., 2009). 

1.6 Neurofyziologie nociceptivního vnímání  

Bolest byla definována Mezinárodní asociací pro studium bolesti jako nepříjemný 

senzorický a emocionální záţitek spojený s aktuálním nebo potenciálním poškozením 

tkáně nebo popisována v termínech takového poškození. Tato definice zahrnuje 

afektivní i diskriminativní sloţku bolesti (Fitgerald, 2008, s. 377).  

Na myofasciální bolest je nutné nahlíţet jako na komplex dějů, jejichţ základem je 

neuromuskulární dysfunkce. Tato dysfunkce závisí na motorických a sensorických 

abnormitách na periferii i v centrálním nervovém systému (Shah a Gilliams, 2008). 

Nociceptory jsou volná nervová zakončení a funkčně se dělí na dva typy (Fitgerald, 

2008, s. 131) :  

– high-treshold mechanoreceptor (vysokoprahové nociceptory)  -  zaznamenávají 

pouze intenzivní mechanickou stimulaci, ohroţující integritu tkáně. Jejich vlákna 

jsou myelinizována (Aδ). 
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– polymodální nociceptory – kromě mechanické stimulace informují o intenzivním 

teple (některé i intenzivním chladu) a chemických podnětech prostřednictvím 

nemyelinizovaných C vláken. 

Nociceptivní vlákna tvoří aţ 50% nervů, jimiţ je sval zásoben. Svalová bolest tvoří 

mohutný senzorický vstup do CNS. Na zvířecích modelech bylo prokázáno, ţe svalové 

nociceptory mají mnohem větší potenciál vytvářet neuroplastické změny v CNS, neţ 

koţní nociceptory (Shah a Gilliams., 2008). 

Aδ i C vlákna končí v zadním rohu míšním (lamina I, II), kde se větví do pěti a více 

míšních segmentů posterolaterálního Lissauerova traktu (zprostředkovává 

mezisegmentální spojení Aδ a C vláken). Některá vlákna zasahují do laminy III  

– V zadního míšního rohu těchto segmentů (Fitgerald, 2008, s. 183; Zhang, 2010).  

Aδ vlákna vedou ostrou, dobře lokalizovatelnou bolest, jejich axony se přepojují 

přímo na dendrity laterálního spinothalamického traktu a jeho trigeminálního 

ekvivalentu. Nemyelinizovaná C vlákna působí nepřímo přes excitační jádra substantia 

gelatinosa. Signalizují tupou, obtíţně lokalizovatelnou bolest. Většina z nich obsahuje 

substanci P, která při uvolnění působí jako kotransmiter glutamátu – zesiluje excitační 

efekt (Fitgerald, 2008, s. 183). 

V zadním rohu míšním existují dva druhy neuronů pro zpracování nocicepce 

(Brodal, 1998, s. 236; Fitgerald, 2008, s. 378;) 

– nociceptivně specifické neurony – s malými periferními senzorickými poli 

(okolo 1 cm
2
) – nacházejí se v lamině I a II. Jejich axony formují 

spinothalamický a spinomesencepalický trakt a informují pouze o nociceptivních 

podnětech.  

– konvergentní nocicepční neurony (wide dynamic range) – kódují 

mechanoceptivní podněty a nociceptivní podněty o vysoké frekvenci. Jejich 

senzorická pole jsou větší (2 cm
2
 a více), dendrity začínají v lamina 

V a pokračují jako tr. spinoreticularis.  

1.6.1 Laterální dráha bolesti (tr. neospinothalamicus) 
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Spinothalamický trakt (senzoricko-diskriminativní dráha, časně varovný systém) 

slouţí k orientaci hlavy a očí ke zdroji nocicepce. Tvoří ho nociceptivně specifické 

neurony, jeţ začínají v lamina I a II. Vede bolestivé a mechanické podněty z high-

thresholds a polymodálních nociceptorů (laterální spinothalamický trakt) a termální 

vjemy (anteriorní spinothalamický trakt). Střední osu míchy kříţí na úrovni jednotlivých 

segmentů a projikuje do kontralaterálního thalamu (ncl. ventralis posterior). Pro hlavu 

a krk je obdobou trigeminothalamická projekcedo kontralaterálního posteromediálního 

thalamického jádra (Fitgerald, 2008, s. 186). 

Z thalamu tato dráha ústí 

do senzorického kortexu - 

primárního (SI), 

sekundárního (SII) 

a zadního paritálního 

laloku (Obrázek 4). Do SI 

přichází vlákna 

specifických nociceptorů 

(malá periferní receptorová 

pole) reagující na intenzitu 

podnětu – ideální pro 

kódování informace „kde 

a jak moc“. Projekce do 

zadního parietálního laloku 

a SII slouţí vizuálně-

taktilní integraci. 

Pokračováním této 

projekce je insulární 

kortex, který stojí za 

vyvoláním autonomní 

a emocionální odpovědi 

(Fitgerald, 2008, s. 379). 

Neospinothalamická 

dráha je ideálním 

analytickým zdojem 

informací o druhu, 

intenzitě a lokalizaci 

Obrázek 4. Tr. Spinothalamicus;  ASTT, tr. spinothalamicus 

anterior; LSTT, tr. spinothalamicus lateralis; VP, ncl. ventralis 

posterior thalami (Fitgerald , 2007, s. 186) 
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bolesti (Fitgerald, 2008, s. 187). 

V této dráze se tedy odehrává významná konvergence mechanoceptivních 

a nociceptivních podnětů. Vyšší úrovně CNS jiţ nejsou schopny rozlišit, z kterých 

receptorů v daném segmentu podnět přichází. Proto mohou být v určitých situacích 

i mechanické podněty (dotyk apod.) interpretovány jako bolestivé. Tr. spinothalamicus 

můţe být aktivován monosynapticky, nebo polysynapticky přes interneurony, ale aby 

vznikl bolestivý vjem, musí být dosaţeno určité intenzity podnětu (Brodal, 1998, 

s. 230).   

1.6.2 Mediální dráha bolesti  

Mediální dráha bolesti (afektivně motivační dráha) je určena pro vedení „pomalé“ 

bolesti a odpovídá za vznik pocitu strachu. Skládá se ze dvou drah – tr. spinoreticularis 

a tr. spinomesencephalicus.  

1.6.2.1 Tr. spinoreticularis 

Fylogeneticky nejstarší somatosenzorický trakt (proto se téţ nazývá 

paleospinothalamická dráha). Jedná se o polysynaptickou dráhu, která začíná v lamina 

V-VII  zadního míšního rohu a doprovází spinothalamický trakt do mozkového kmene. 

Dále pokračuje jako vzestupný aktivační retikulární systém (activating system) do 

thalamu. Skrz thalamus ústí do přední části cingula, který odpovídá za afektivní sloţku 

bolesti – především za její agresivní povahu. Lamina V je zásobena i informacemi z Aβ 

vláken – z low-treshold mechanoceptorů, proto i v této dráze dochází ke konvergenci 

mechanických a nociceptivních podnětů (Fitgerald, 2008, s. 186). Vlákna 

spinothalamického traktu vysílají kolaterály do retikulární formace pro přednastavení 

prahů vnímání bolesti pomalou (mediální) dráhou (Fitgerald, 2008, s. 187). 

1.6.2.2 Tr. Spinomesencephalicus 

Začíná podobně jako tr. spinpothalamicus v lamina I a II, tvoří ho specifické 

nocicepční neurony a projikuje skrz retikulární formaci do amygdaly, podílí se na 

zesílení pocitu strachu (Fitgerald, 2008, s. 187). 
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1.6.3 Thalamus 

Thalamus integruje všechny dostupné informace z periferie a „rozhoduje“ o tom, 

které z nich budou zpracovány korovými oblastmi (Obrázek 5).  

V zadních jádrech thalamu dochází k rychlému zaměření pozornosti na bolestivý 

podnět („au!“) Brodal (1998, s. 228).  Do ncl. ventralis posterior (VP) se sbíhají všechna 

vlákna ze spinální i trigeminální lemniskální dráhy. Toto jádro je modalitně 

segregováno - propriocepce se nachází vpředu, taktilní čití ve středu a nociceptivní 

neurony vzadu (Fitgerald, 2008; s. 298). Ncl. ventralis posterolateralis (VPL) můţe na 

základě výše zmíněného bolestivý podnět lokalizovat („můj prst“) a intralaminárních 

jádra vytvoří emoci doprovázející bolest („ To bolí, pomozte mi.“) (Brodal, 1998,  

s. 228). 

Thalamické retikulární jádro (TRN) je tvořeno výhradně inhibičními 

GABAergními neurony. Experimentální studie ukazují, ţe hlavní funkcí TRN je tzv. 

„saliency“, která napomáhá izolovat potřebné sluchové, visuální, nebo taktilní vjemy 

z šumu (noise) na pozadí kortikální aktivity v bdělém stavu. Tento proces je také znám 

jako „center-suround“ – kortikothalamická zpětná vazba z VI. vrstvy buněk kortexu. 

Tato vrstva vyzdvihuje aktivitu dráţděného thalamického jádra a potlačuje pozadí - 

aktivitu okolních neuronů. TRN je charakteristické tzv. „oscilací“ – spontánním pálením 

akčních potenciálů o frekvenci 5-15 Hz, tato oscilace působí inhibici v daný moment 

Obrázek 5. Spoje thalamických jader, A – thalamická jádra, B spoje talamických jader. LGB, MGB, 

corpus geniculatum laterale, mediale; VA, ncl. ventralis anterior; VL, ncl. ventralis lateralis; VP, ncl. 

ventralis posterior (Fitgerald , 2007, s. 298) 
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„nepotřebných“ thalamokortikálních neuronů (Fitgerald, 2008, s. 298). Cílem tohoto 

jádra je zaměření pozornosti na vybraný vjem a jeho extrakce z okolního prostředí.  

1.6.4 Limbický systém 

Limbický okruh (především hippokampus) se významně podílí na zpracování 

bolesti a projekci emočního stavu do somatomotoriky (pohybového projevu) ale 

i visceromotoriky. Jeho nejvýznamnějšími spoji majícími vliv na vnímání a regulování 

bolesti jsou dráhy vedoucí do cingulární kůry a do asociačních oblastí – orbitofrontální 

a temporální kůra (Čihák, 2004, s. 438; Niddam et al., 2008). 

1.6.5 Cingulární kortex 

Cingulum patří do 

dlouhých asociačních drah. 

Probíhá jako mohutný 

svazek v hloubce gyrus 

cinguli a přechází do gyrus 

hippocampi, čímţ spojuje 

kůru frontálního, 

parietálního a temporálního 

laloku a propojuje 

limbickou korovou oblast, 

pro kterou představuje jedno z hlavních spojení (Čihák, 2004, s. 411). 

Cingulum - pars anterior je součástí rostrální části limbického systému (společně 

s amygdalou, ventrálním striatem, orbitofrontálním kortexem a předním insulárním 

kortexem) Kontroluje celkem šest oblastí, z nichţ nejdůleţitější pro zpracování bolesti 

se jeví následující tři: oblast vnímání bolesti -aference z thalamu; emoční oblast - 

pokud jedinec myslí pozitivně, kůra předního cingula na skenech pozitronové emisní 

tomografie „svítí“ a amygdala je „zhasnutá“; autonomní oblast, jeţ vyvolává reakci 

ANS, především viscerální odpověď typickou pro emoční stres (Fitgerald, 2008, s. 380). 

Na obrázku č 6. je zřejmé umístění těchto oblastí v gyrus cinguli. Přední cingulum je 

odpovědné za averzivní sloţku bolesti, zároveň obsahuje největší mnoţství opiodních 

receptorů v cerebrálním kortexu a podílí se na tlumení bolesti v rámci 

antinociceptivního systému (Fitgerald, 2008, s. 380). 

Obrázek 6. Funkční oblasti předního cingulárního kortexu; SMA 

– suplementární motorická korová oblast (Figerald, 2008, s. 381) 
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1.6.6 Korové oblasti  

Z korových oblastí se na zpracování bolesti podílí primární a sekundární 

somatosenzorická area (SI, SII), prefrontální, parietální kůra, přední cingulum, 

ventrolaterální orbitální a insulární cortex (Fitgerald, 2008, s. 379). Niddam et al. (2008) 

do této oblasti řadí i cerebellum a Reis et al. (2010) nově prokázal, ţe k těmto 

strukturám patří i retrospleniální kortex a pretektální area. Bolest vlivňuje sensoricko-

diskriminativní a motivačně-afektivní procesy. Akutní bolest aktivuje motorickou 

i senzorickou část kortexu, která se podílí na kognitivním motorickém chování spíše neţ 

na emoční zkušenosti (Simons et al., 1999, s. 85). Chronická bolest výrazně zasahuje do 

obou procesů (Nidam, 2009).  

Při sledování laterality zpracování bolesti byla prokázána bilaterální aktivita ve 

spinothalamické dráze, SII a insulárním kortexu. Jednostranná (kontralaterální) aktivita 

byla pozorována v SI, předním cingulárním kortexu (zde to ale není tak jednoznačné 

z důvodu uloţení cingula ve střední ose mozku). Zpracování bolesti je tedy spíše 

bilaterální, i kdyţ někteří autoři uvádějí, ţe vnímání bolesti je především pravostranné 

a podněty o nízké intenzitě jsou vedeny kontralaterálně (McMahon a Koltzenburg, 

2006, s. 111). Celkové schéma zpracování boelsti je uvedeno na obrázku 7. 
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Pro chronickou bolest je charakteristické, ţe dochází ke změnám jejího vnímání, 

zpracování i interpretace. Děje s tímto spojené popisují následující odstavce.  

1.6.7 Periferní sensitizace 

V literatuře se také lze někdy setkat s pojmem primární senzitizace. Řada autorů 

se shoduje na tom, ţe periferní senzitizace vzniká na úrovni nociceptorů sníţením jejich 

aktivačního prahu. Svalovou bolest senzitizuje řada endogenních látek – cytokiny  

(IL-1,IL-6, IL-8, TNF-α), prostaglandiny, sympatické aminy, bradykininy, serotonin, 

koncentrace vodíkový iontů (sníţené pH) a substance P. (Simons et al., 1999, s. 85; 

Shah a Gilliams, 2002; Fitgerald, 2008, s. 376; Dommerholt a Huijbregts, 2009, s. 49). 

Simons et al. (1999, s. 85) a Shah a Gilliams (2008) ale upozorňují, ţe periferní 

poškození tkáně způsobí krom uvolnění zánětlivých cytokinů v místě poškození také 

aktivaci spinální glie cyklooxygenázou-2 (COX-2), prostaglandinem E2 (PG E2) 

exprimovaným v CNS, nebo substancí P. Aktivované glie mohou produkovat cytokiny 

a zpětně generovat hyperalgezii. Senzitivitu nociceptivních vláken na periferii mohou 

ovlivnit i sympatická eferentní vlákna (Zhang et al., 2009).  

Obrázek 7. Schéma zpracování nocicepce v nervovém systému. Čísla I – IX označují laminy 

v dorsálním rohu míchy; RF, retikulární formace; PAG, periaquaeductal grey matter; VB, 

ventrobasální komplex jader thalamu; SI, primární somatosensorická kůra; SII, 
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Nijs et al. (2010) tvrdí, ţe substancemi mohou být senzitizována pouze 

polymodální zakončení, unimodální zakončení na dlouhotrvající bolestivé podněty 

adaptují.  

Fitgerald (2008, s. 377) uvádí, ţe podkladem senzitizace mohou být i tzv. 

geneticky podmíněné kanálopatie, konkrétně zmiňuje senzitizaci C vláken na základě 

abnormity sodíkových kanálů.  

Podmínky v periferní svalové tkáni (jako zánět, ischemie, hypoxie) přednastavují 

a zesilují centrální zpracování bolesti (Shah a Gilliams, 2002). MTrPs vytváří na 

periferii dlouhodobý nociceptivní vstup a výrazně mění podmínky ve svalové tkáni 

(vysoké hladiny algických a zánětlivých substancí v MTrPs prokázal Shah et al. (2008), 

zvláště v aktivních MTrPs). Ischemie a hypoxie byla také řadou studií prokázána (viz 

výše). Není pochyb o tom, ţe MTrPs zesilují centrální zpracování bolesti.  

1.6.8 Centrální senzitizace 

V literatuře zvaná téţ sekundární hyperalgezie. Řada autorů označuje pojmem 

centrální senzitizace zvýšenou úroveň excitability neuronů uvnitř centrálního nervového 

systému (Dommerholt a Huijbregts, 2009, s. 25), ale Nijs et al. (2010) popisuje tuto 

problematiku mnohem komplexněji - pod pojem centrální senzitizace zahrnuje poruchu 

zpracování senzorických podnětů, selhání sestupných antinociceptivních mechanismů, 

vyšší aktivitu facilitačních drah bolesti, časovou sumaci a dlouhodobou potenciaci 

synapsí v kůře předního cingula. Další autoři ještě poukazují na prostorovou sumaci 

a obecně na neuroplastické změny CNS. (Fernández-de-las-Peñas et al., 2010).  Jde 

o řadu souvisejících komplexních dějů, přičemţ ne všechny se musí uplatnit v plné 

míře, aby centrální senzitizace vznikla.  

Zároveň je nutné si uvědomit, ţe centrální senzitizace má svůj časoprostorový 

vývoj. Především zpočátku dochází spíše k výrazné modulaci nocicepce a aţ později 

vznikají strukturální ireverzibilní změny, jeţ vedou k patologické percepci bolesti.  

1.6.8.1 Vyšší aktivita facilitačních drah bolesti 

Perzistentní nociceptivní signály z periferie, včetně nocicepce z MTrPs (dle studie 

Xu et al., (2010) při mechanické stimulaci i z latentních MTrPs) mohou vyprovokovat 

senzitizaci zadního míšního rohu. Senzitizace obnáší progresivní rozšíření receptivních 

polí zadního míšního rohu (podloţeno studiemi Hoheisela et al., (1993)), či oslovení 

dalších receptivních polí homolaterálně (tzv. „probuzení spících nociceptivních drah 

v míše“), či sníţení aktivačních prahů postsynaptických míšních neuronů. (Simons et 

al., 1999, s. 83; Hong a Simons, 1998)Většina těchto dějů probíhá na základě uvolnění 
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algických substancí podobně, jako je tomu na periferii (Bendsten, 2000; Shah 

a Gilliams, 2008), nebo aktivací synaptického přenosu senzitizovanými primárními 

vlákny z periferie. (Toto je princip neuromodulačních a neuroplastických změn 

v důsledku nocicepce v zadním míšním rohu, ale i vyšších etáţích CNS.)  

Zadní míšní roh konverguje nociceptivní, somatické i viscerální signály, které se 

sbíhají z jednoho míšního segmentu. Senzitizací míšního rohu se i nebolestivé signály 

stávají bolestivými, tzv. alodynie – zprostředkovaná Aδ vlákny, a algické podněty jsou 

vnímány abnormálně bolestivě, hyperalgezie (Simons et al., 1999, s. 82; Graven-

Nielsen a Arendt-Nielsen, 2002). Senzitizovaný míšní roh pak působí jako 

„neurologická čočka“ (Simons, 2007), jeţ zesiluje vjem bolesti s kaţdým 

i nebolestivým podnětem. Freeman (2009) udává, ţe alodynie i hyperalgezie by se měla 

objevit ve více oblastech těla – minimálně v referenčních zónách, aby bylo moţné 

mluvit o centrální senzitizaci.  

S konvergencí signálů v zadním míšním rohu a rozšířením receptivních polí 

v důsledku centrální senzitizace souvisí i fenomén přenesené bolesti. (Graven-Nielsen 

a Arendt-Nielsen, 2002) U pacientů s chronickou bolestí (fibromyalgie, whiplash 

poranění, myofasciální temporomandibulární dysfunkce (TMD), tensní bolest hlavy) 

byly prokázány zvětšené zóny přenesené bolesti svědčící o centrální senzitizaci. 

(Bendtsen, 2000; Fernández-de-las-Peñas et al., 2009; Freeman et al., 2009; Fernández-

de-las-Peñas et al., 2010)  

Hong et al. (1996) uvádí, ţe přenesenou bolest lze častěji vyvolat v oblasti 

aktivního MTrP oproti latentnímu nebo normální tkáni. Gibson et al. (2006) zjistili, ţe 

přenesenou bolest lze snadněji vyvolat na přechodu šlacha-kost, neţ na svalovém 

bříšku. Práh přenesené bolesti souvisí se stupněm iritability MTrP, tedy sníţením 

aktivačních prahů (coţ potvrdil i Vicchiet (1998)). Srbely et al. (2010) prokázal přímý 

vztah mezi centrální senzitizací a citlivostí (ale mechanismus zůstává stále nejasný). 

Větší senzorické odpovědi (citlivosti) MTrPs odpovídá i vyšší reaktibilita motorických 

neuronů váţících se k MTrP na míšní úrovni a tedy i lineární zvýšení spontánní 

elektrické aktivity MTrPs (Kuan et al., 2007). Z uvedeného vyplývá, ţe aktivní MTrPs 

jsou z výše uvedených důvodů „nebezpečnější“ pro vznik centrální senzitizace.  

1.6.8.2 Selhání sestupných antinociceptivních mechanismů 

Uţ Simons et al. (1999, s. 86) si byl vědom, ţe „…centrální senzitizace můţe 

modulovat spinální interneurony a sestupné inhibiční cesty.“ Senzitizaci zadního 

míšního rohu připodobnil k centrální lézi motorického systému „…senzorický nervový 

systém se chová podobně jako motorický systém při ztrátě supraspinální inhibice“, aniţ 
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by ještě tušil, ţe jednou z moţností vzniku centrální senzitizace je právě selhání 

antinociceptivního systému.  

O vlivu antinociceptivního systému na centrální senzitizaci se v literatuře nachází 

minimum konkrétních informací. Jediný Shah a Gilliams (2008) uvádí, ţe glutamát 

a substance P uvolněné z presynaptického zakončení v zadním míšním rohu způsobují 

apoptózu inhibičních motoneuronů a tím „oslabují“ antinociceptivní systém. (O 

struktuře antinociceptivním signálu podrobněji v další kapitole).  

1.6.8.3 Časová a prostorová sumace  

Fernández-de-las-Peñas et al. (2010) v etiologii centrální senzitizace zdůrazňuje 

prostorovou sumaci nociceptivních signálů. Hong a Simons (1998) v tomto smyslu 

upozorňuje na význam satelitních MTrPs u nichţ Ge et al. (2008) a Fernández-Carnero 

et al. (2009) prokázali, ţe se vzájemně ovlivňují v iritabilitě a aktivitě. Graven-Nielsen 

a Arendt-Nielsen (2002) upozorňuje na časovou sumaci, kterou je nutné ho brát v úvahu 

především u chronických bolestivých stavů. Dalším důleţitým faktorem pro centrální 

senzitizaci je intenzita bolesti. Intenzita svalové bolesti koreluje s velikostí oblasti 

přenesené bolesti (Graven-Nielsen a Arendt-Nielsen, 2002).  

1.6.8.4 Neuroplastické změny 

Akutní nociceptivní input můţe způsobit prolongované funkční změny ve 

zpracování nociceptivního signálu v CNS. Déle trvající nociceptivní input indukuje 

fixované funkční nebo aţ strukturální změny, které uţ nemusí být reversibilní. (Simons 

et al., 1999, s. 86; Younger et al., 2010)  

Práce spojené s biopsií v oblasti MTrP ukazují, ţe se v některých MTrPs mohou 

nacházet fibrotické změny. Periferní příčínou přestavby by mohla být ischemizace tkáně 

v MTrP. Centrální příčinou by mohly být neuroplastické přestavby v CNS. (Simons et 

al., 1999, s. 86). Je důleţité si uvědomit, ţe centrální senzitizace můţe mít různé stupně 

rozvoje, jak poukazuje Freeman at al. (2009) a Ge et al. (2006), a pravděpodobně ji lze 

i různě modulovat. Klinickým obrazem jsou různé stupně přestavby a chování MTrPs. 

O tom, ţe existuje různý stupeň centrální senzitizace, se zmiňuje i Meeus a Nijs (2007) 

v souvislosti s různými diagnózami. Pacienti s fibromyalgií mají mnohem vyšší stupeň 

centrální senzitizace oproti pacientům s chronickým low-back pain syndromem 

a nesrovnatelně vyšší hodnoty oproti zdravé kontrolní skupině. 

Younger et al. (2010) uvádí, ţe u chronických bolestivých stavů, jako jsou 

migrény, chronické bolesti zad, fibromyalgický syndrom, syndrom dráţdivého tračníku 

a chronické tensní bolesti hlavy byly prokázány morfologické abnormality mozku.  
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Studie De Riddera et al. (2007) ukazuje, ţe k vzniku reorganizace somatosensorické 

kůry je nutná synchronizovaná hyperaktivita vláken vedoucích bolest (především 

talamokortikálních vláken) – tzv. „Hebbian mechanism“.  Tato studie potvrzuje výše 

zmíněné předpoklady pro vznik centrální senzitizace – a to, ţe bolest musí mít určitou 

časoprostorovou charakteristiku a intenzitu bolesti.  

„Nebezpečí“ neuroplastických změn, především v terapii, spočívá v tom, ţe 

mohou indukovat mechanickou hyperalgezii i po té, co nociceptivní vstup odezněl 

(Dommerholt a Huijbregts, 2009, s. 31). 

Při dlouhodobém trvání bolesti se mění její zpracování i zpracování ostatních 

senzorických modalit v korových oblastech.  

Studie zabývající se zobrazením kortikální aktivity pří jednostranné bolestivé 

stimulaci m. trapezius (vyvolávající aţ alodynii) ukázala bilaterální aktivitu v SI, 

homolaterální aktivitu SII, kontralaterální aktivitu parietálního laloku a přední a střední 

porci insuly. Méně výrazné změny byly zaznamenány také v primárním motorickém 

kortexu (MI) bilaterálně a v oblasti temporálního gyru kontralaterálně (middle temporal 

gyrus). U skupiny pacientů s myofasciálním bolestivým syndromem (MPS) byly tyto 

změny výraznější (vykazovali větší aktivitu) v porovnání s kontrolní skupinou (Niddam, 

2009).  

Sluka et al. (2001) ukázal, ţe jednostranná injekce hypertonického roztoku soli do 

m. gastrocnaemius vyústí v dlouhotrvající bilaterální mechanickou hyperalgezii (Shah 

a Gilliams, 2002).  

Nebel et al. (2010) prokázali, ţe u pacientů s temporomandibulární dysfunkcí 

(TMD) při aplikaci vibračního stimulu na ukazovák ruky dochází k odlišné aktivitě 

v korové oblasti oproti zdravým jedincům. Pro obě skupiny byla shodná aktivace SI, SII 

a insulárního kortexu. U pacientů s TMD byl navíc aktivován primární sluchový kortex 

(i přes to, ţe byl podnět neslyšný), cingulární kortex bilaterálně a amygdala 

kontralaterálně.  

Tyto studie mimo jiné prokazují, ţe centrální zpracování nenociceptivních 

mechanických podnětů je výrazně bilaterálně pozměněno.  

1.6.8.5 ANS a centrální senzitizace 

Je obecně známo, ţe bolest je spjata s reakcí ANS. Význam autonomního 

nervového systému v MTrPs a dějích s nimi spojených není zcela objasněn.  Simons et 

al. (1999, s. 54) vychází z konvergence vstupů v zadním míšním rohu a předpokládá, ţe 

… „chronické senzitivní autonomní dráţdění by se mohlo podílet na centrální 

senzitizaci“. Dále zmiňuje tzv. ephaptic crosstalk, neboli zkříţenou excitaci.  
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Řada prací potvrzuje vyšší hladiny noradrenalinu v MTrPs (viz výše), další práce 

ukazují vliv terapeutických zásahů na aktivitu sympatiku, či ANS. Např. Fernández-

Carnero et al. (2009) prokázal, ţe inaktivací klíčového MTrP, klesá aktivita sympatiku. 

Zhang et al. (2009) prokázal, ţe injekce glutamátu (excitační neurotransmiter) do 

latentního MTrP výrazněji zvyšuje citlivost MTrP oproti tkáni bez MTrP o oproti tkáni 

bez MTrP se krevní průtok nad MTrP téměř nezvyšuje, coţ vysvětluje autonomní 

fenomén spojený s MTrP a myofasciální bolestí – zblednutí, chlad, pocení apod. Efekt 

týkající se krevního průtoku se objevuje bilaterálně. Bilaterální projevy MTrPs zkoumal 

uţ Lewin et al. (1985). Elektrickou stimulací C vláken vyvolal aktivaci C vláken na 

kontralaterální straně.  

Niddam (2009) poukazuje na bolest jako na stresový fenomén. Dokládá, ţe 

pacienti s chronickou bolestí myofasciálního původu vykazují abnormální stresové 

reakce a mají vysoce aktivovaný sympatický a hypothalamo- hypofyzární systém. 

Chronický stres působí maladaptace v organismu a změny v CNS. 

Schéma představy, jak probíhá centrální sensitizace na základě nociceptivního 

dráţdění z MTrP dle Fernándeze-de-las-Peñase et al. (2007) ukazuje obrázek 8. 

Efekt modulace bolesti vţdy závisí na vzájemném poměru inhibičních 

a facilitačních vlivů (Yamamotová, 2006, s. 67), v následující kapitole proto zmíníme 

moţnost modulace bolesti antinocicepčním systémem. 

1.6.9 Antinociceptivní systém 

1.6.9.1 Vrátková kontrola (gate-control) – segmentální antinocicepce 

Senzorická transmise do sekundárního (na úrovni zadního míšního rohu) 

a terciálního (na úrovni thalamu) aferentního neuronu podléhá vrátkové kontrole 

Obrázek 8. Model centrální senzitizace pro MTrPs (Fernández-de-las-Peñas et al., 2007, s. 390) 
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(„gating“). Nocicepce z končetin a trupu je v první linii modulována v zadním míšním 

rohu, z hlavy a horní části krku v ncl. spinalis nervi trigemini (trigeminal nucleus 

caudalis). Klíčovou strukturu tvoří substantia gelatinosa (lamina II v míše), která 

obsahuje inhibiční (GABAergní, enkefalinergní) i excitační neurony. Aδ a C vlákna po 

přepojení v zadním míšním rohu pokračují jako tr. spinothalamicus lateralis  (Fitgerald, 

2008, s. 275).  

Myelinizovaná mechanoceptivní vlákna (skupina A vláken) z vlasových folikulů 

se přepojí do buněk předního spinothalamického traktu (nebo jejich trigeminálního 

ekvivalentu), zároveň odevzdávají kolaterály na inhibiční (hlavně GABAergní) buňky 

substantia gelatinosa, které inhibují neurony laterálního spinothalamického traktu. 

Kontrola (gating) C-vláken spočívá v aktivaci inhibičních buněk v substantia gelatinosa 

skrze aktivitu myelinizovaných mechanoceptivních vláken (Fitgerald, 2008, s. 275). 

1.6.9.2 Supraspinální antinocicepce 

Yamamotová (2006, s. 67) uvádí, ţe periakveduktální šeď (PAG) je hierarchicky 

nejvyšším centrem opioidní i neopioidní (kanabinoidní) analgezie. Sama je tvořena 

opioidními axony z hypotalamu.  

Axony z přední části PAG jsou zakončeny v rafeálních jádrech mozkového 

kmene. Nejvýznamnějším jádrem je ncl. raphe magnus (MRN). Z MRN sestupují 

serotoninergní raphespinální vlákna uvnitř Lissauerova traktu a končí v substantia 

gelatinosa ve všech míšních segmentech. MRN můţe způsobit analgesii v celém těle 

s malým účinkem na taktilní vnímání. Serotonin raphespinálních vláken excituje 

inhibiční jádra substantia gelatinosa v šedém rohu míšním. Inhibiční jádra produkují 

pre- i postsynaptickou inhibici příslušných aferentních buněk, především C vláken 

(Fitgerald, 2008, s. 275). 

Zadní část PAG je přímo stimulována amygdalou a analgetický efekt je 

zprostředkován kanabinoidy (neopioidními látkami), které tlumí spinální a talamické 

odpovědí na bolestivou stimulaci (Yamamotová, 2006, s. 67; Fitgerald, 2008, s. 275). 

Fitgerald (2008, s. 276) poukazuje i na noradrenergní projekci (projekce sympatiku) 

z pontu a míchy do zadního šedého rohu a jejich přímému inhibičnímu efektu na 

spinothalamické neurony.  

A v neposlední řadě se v rámci antinocicepce uplatňuje i přední cingulární kortex, 

který integruje nociceptivní signály a díky tomu, ţe obsahuje největší mnoţství 

opiodních receptorů v cerebrálním kortexu se také podílí na tlumení bolesti. Reaguje 

především na aversivní (nepříjemnou) kvalitu bolesti (Fitgerald, 2008, s. 276). 
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Reis et al. (2010) nově prokázal, ţe součástí antinociceptivního systému jsou 

i okcipitální a retrospleniální kortex. Retrospleniální kortex leţí kaudálně pod 

cingulárním kortexem (integruje nociceptivní signály). Pravděpodobně se podílí i na 

vytváření paměťových stop, vizuoprostorovém zpracování a hraje klíčovou roli ve 

vědomí. Antinociceptivní efekt retrospleniální a okcipitální kůry vzniká prostřednictvím 

aktivace descendentních inhibičních drah bolesti.  

 

Způsoby, jak lze aktivovat supraspinální antinocicepci (Fitgerald, 2008, s. 276): 

- Difusní inhibiční kontroly – spinoretikulární a trigeminoretikulární trakt 

informující o nociceptivním poděntu ústí do MRN a vyuţívá principu: „Bolestivá 

stimulace jedné části těla vyvolá úlevu od bolesti v ostatních částech těla“ 

(Fitgerald, 2008, s. 276). 

- Stresem indukovaná analgesie (zprostředkovaná nigrostriatovým 

a mezolimbickým dopaminergním systémem; hypotalamo-hypofyzární osou; 

descendentním antinocicepčním systémem) se uplatňuje při ţivot ohroţujících 

situacích a PAG můţe být desinhibována hypotalamem, nebo přímo stimulována 

amygdalou. 

Řada studií potvrdila, ţe pacienti s určitými diagnózami (např. TMD; subakutní, 

chronická laterální epikondylalgie; revmatoidní artritida), které jsou 

charakteristické chronickou bolestí, mohou mít narušenou adekvátní rakci 

antinociceptivního systému (Maixner et al., 1998; Leffler et al., 2000, 2002b; Nijs et al., 

2010). 

1.6.9.3 Laterální inhibice  

Antinoceceptivní systém krom toho, ţe se podílí na tlumení bolesti, můţe pomoci 

zpřesnit vnímání mechanických podnětů. Sensorické jednotky s receptivními poli pod 

stimulovaným místem, odkud je intenzita podnětu největší, silně excitují inhibiční 

neurony a tím potlačují signály z receptivních polí umístěných periferně od 

stimulovaného místa. Umoţní tím soustředit pozornost na poţadovaný vjem – tedy 

zpřesní vnímání jeho kvality i kvantity (Brodal, 1998, s. 192).   

Zaměření pozornosti probíhá „vytaţením“ podobných frekvencí z okolního 

prostředí a zatlumením frekvencí, jeţ představují šum z okolí. Pro kaţdý podnět existuje 

optimální frekvence, jakou by měl být do CNS zprostředkován, aby mohl být zřetelně 

rozlišen. V literatuře se o této problematice píše jako o tzv. stochastic resonance (Ward, 

2010).  
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1.7 Vibrace a její působení na sval 

1.7.1 Receptory 

Vibrační podněty působící na sval jsou detekovány spirálovitými Ia zakončeními 

svalových vřetének a dalšími nízkoprahovými (low-treshold) mechanoceptory 

umístěnými v kůţi a okolí svalu.  

Optimální frekvence vibrací pro dráţdění svalových vřetének se nachází v rozmezí 

80 – 100 Hz. Vibrační podnět můţe způsobit iluzi pohybu (popřípadě i zrychlení 

pohybu, pokud uţ je pohyb prováděn) při vysokých vibračních frekvencích (100 Hz) při 

niţších frekvencích (zhruba od 50 Hz níţ) se iluze pohybu plynule mění v iluzi polohy 

(Proske, 2006). 

Merkelovy disky jsou odpovědné za nejniţší moţné vnímatelné vibrace (5 – 15 

Hz). Patří mezi pomalu adaptující receptory a umístěny jsou stejně jako Maissnerova 

tělíska v povrchových vrstvách kůţe. Maissnerova tělíska nejlépe rozlišují vibrace 

v rozmezí 20 – 50 Hz a řadí se mezi rychle adaptující receptory (Proske, 2006). 

Paciniho tělíska jsou uloţena v hlubších vrstvách kůţe, mezi vrstvami svalů, 

v periostu, kloubních pouzdrech a mesenteriu. Jejich receptivní pole jsou velká, patří 

mezi rychle se adaptující tělíska a vibrace zaznamenávají ve frekvenčním rozmezí  

60 – 400 Hz, s největším rozlišením 200 – 400 Hz. Velké mnoţství těchto tělísek se 

nachází v periostu, proto se klinicky vibrace testují na kostěných výstupcích (Proske, 

2006; Fitgerald, 2008, s. 131 - 132; Gilman, 2010). 

1.7.2 Svalová vřeténka  

(čerpáno z Brodala, 1998, s. 195- 210)  

Svalová vřeténka informují CNS o délce svalu ve statické poloze i v pohybu. 

Svalové vřeténko se skládá z několika (2-12) specializovaných svalových buněk 

(intrafusálních vláken), které jsou vmezeřeny do pojivové tkáně mezi extrafusální 

vlákna. Intrafusální vlákna jsou tenčí a jsou příčně pruhovaná pouze na koncích vláken, 

střed vlákna se nemůţe kontrahovat.  

Rozlišují se dva typy intrafusálních vláken – nuclear bag fiber (vřeténka 

s jaderným vakem), nuclear chain fiber (vřeténka s jaderným řetězcem). Senzitivní 

vlákna končí na středu  intrafusálních vláken (tedy v nekontraktilní části) a akční 

potenciál vzniká jejím protaţením. Senzitivní inervace je zajištěna silnými 

myelinizovanými vlákny typu Ia – spirálovitými zakončeními, které zásobují oba typy 

intrafusálních vláken. Podávají informace o statické délce svalu i jejích dynamických 
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změnách. Vlákna typu II (keříčkovitá zakončení) jsou o něco pomalejší a zásobují 

pouze vřeténka s jaderrným řetězcem, informují pouze o statické délce svalu. Rozdíly 

mezi vlákny typu Ia a II jsou mimo jiné dány právě viskoelastickými vlastnostmi 

jaderného vaku a jaderného řetězce.  

Motorickou inervaci zajišťují γ-motoneurony zakončené v příčně-pruhovaných 

částech intrafusálního vlákna a umoţnují CNS kontrolovat senzitivitu svalového 

vřeténka. I zde se rozlišují dva typy vláken – dynamická, jeţ ústí do intrafusálních 

vláknech s jaderným vakem a statická, která končí v intrafusálních vláknech s jaderným 

řetězcem.  Aktivita γ-motoneuronů  je ve většině situací podmíněna aktivitou  

α-motoneuronů (α-γ koaktivace), ale existují i situace, ve kterých je γ systém aktivován 

samostatně – např. stretch reflex.  

Stimulace svalových vřetének 

frekvencí kolem 100 Hz a amplitudou 

1 mm vyvolá tzv. vibrační tonický 

reflex, záškub svalu na základě 

podráţdění vřetének vibračním 

stimulem (Latash, 2008, s. 86).  

V literatuře se rozlišují dva 

pojmy – palestezie a vibrotaktilní čití. 

Termín palestezie se zachoval pro 

měření vnímání vibrací nad kostními 

výstupky – především prostřednictvím 

Paciniho tělísek uloţených v periostu. 

Termín vibrotaktilní čití se pouţívá 

pro měření vibrací nad měkkými 

tkáněmi, ve kterých se v percepci 

vibračního stimulu uplatňuje krom 

Paciniho tělísek i svalové vřeténko.  

1.7.3 Centrální zpracování 

vibračního podnětu 

Informace z low-treshold 

mechanoceptorů projikují silnými 

myelinizovanými vlákny Aα 

(zakončeny v lamině VI, VII a IX) 

Obrázek 9. Lemniskový systém; FC, fasciculus 

cuneatus; FG, fasciculus gracilis; NC, nucleus 

cuneatus; NG, nucleus gracilis; VPL, VPM, ncl. 

ventralis posterolateralis, ncl. ventralis 

posteromedialis (Fitgerald, 2008, s. 184) 
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a Aβ (zakončeny v lamině III – VI) do zadního míšního rohu (Brodal, 1998, s. 193). 

Vibrační podněty vstupují do laminy III – V. Odtud je vibrační podnět veden 

lemniskovým systémem – skrze tr. spinobulbaris do ncl. gracilis a ncl. cuneatus, po 

zkříţení v prodlouţené míše (decussatio lemniscorum) vstupuje do ncl. ventralis 

posterolateralis (VPL) a ncl. ventralis posteromedialis (VPM) thalamu. Zde navazuje 

třetí neuron (tr. thalomocoricalis) do korových oblastí SI, SII (Brodal, 1998, s. 221-222; 

Čihák, 2004, s. 419). Průběh lemniskální dráhy ukazuje obrázek 9. Vibrační stimuly by 

měly dle Gilmana (2002) projikovat do specifických korových oblastí zaměřených na 

zpracování vibrace. Lemaniskální dráha přináší především rychlé a přesné informace 

z kůţe a muskuloskeletálního systému o typu stimulu, přesném místě jeho působení 

(díky somatotopickému uspořádání talamických jader a korových oblastí), jeho začátku 

a konci působení - „co, kde a kdy“. (Brodal, 1998, s. 224).  

Informace ze svalových vřetének jsou zprostředkovány taktéţ lemniskálním 

systémem (Čihák, 2004, s. 419), ale v thalamu i v korových oblastech dochází ke 

zpracování vibračních a proprioceptivních vjemů zvlášť (Gilman, 2002).   

1.8 Vliv nocicepce na percepci vibrací 

To, ţe bolest ovlivňuje motorický, sensorický i vegetativní systém, popsal uţ 

v roce 1955 Korr et al. … v blízkosti „osteopatické léze“ se nachází sníţený práh 

bolesti, zvýšená aktivita sympatiku (sníţený koţní odpor) a facilitované motorické 

dráhy (Simons et al., 1999, s. 42).  

Vědecké práce, nám známé, se začali problematice ovlivnění somatosensorických 

funkcí bolestí výrazněji věnovat zhruba před patnácti lety. Změny povrchového čití byly 

u některých diagnóz v různé míře prokázány (Lefferová et al., 2000, 2002a, 2002b). 

Studie, zabývající se propriocepcí rozebereme v následujících odstavcích.  

Uţ Simons et al. (1999, s. 55) popsal, ţe nociceptivní podnět vyvolá reflexní útlum 

svalu. Kolář (2006, s. 634) zmiňuje, ţe inhibován bývá sval či jeho část, pokud by jeho 

aktivace nociceptivní dráţdění zvýšila. Současně se některé svaly dostávají do 

hypertonu za účelem omezení pohybu v dráţděné zóně. U chronického nocicceptivního 

dráţdění sledujeme tyto změny více diferencované.  

Proske (2006) uvádí, ţe γ-systém má určitou spontánní aktivitu (re-afference) 

danou centrálním nervovým systémem. Informace o změně délky svalu (ex-afference) 

jsou pak porovnávány se spontánní aktivitou γ-systému. Subtrakce re- afference dává 

čistou hodnotu ex-afference, jeţ je zdrojem kinestezie či jiného stimulu působícího na 

svalové vřeténko (včetně vibrace). Pokud je ale aktivita svalového vřeténka z nějakého 
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důvodu jiná (vyšší, niţší) je zavzata do re-afference CNS (vytváří otisk do CNS) a CNS 

ji zavezme jako novou „normu“. A jak bylo výše zmíněno nocicepce ovlivňuje svalový 

tonus, který je podmíněn aktivitou svalových vřetének.  

Abnormální propriocepci (horší schopnost vnímat pozici lumbosakrální páteře) 

u chronických muskuloskeletálních bolestivých stavů (low back pain syndrom) 

potvrdila studie Brumagne et al. (2000). Domnívá se, ţe niţší schopnost propriocepce 

by mohla být důsledkem nadměrné aktivity γ- systému. Pederson et al. (1997) se 

zabýval molekulární podstatou vyšší spontánní aktivity γ- systému u chronických 

muskuloskeleteálních bolestivých syndromů a poukázal na vysoké hladiny bradykininu, 

jeţ reflexně přes chemosensitivní aferenty zvyšují aktivitu γ-systému.  

Hospod et al. (2007) poukazuje na to, ţe změna aktivity γ-systému koreluje se 

změnou aktivity α- motoneuronů (tzv. α-γ koaktivace) a zároveň dodává, ţe volní 

(mentální) úkol zaměřený na propriocepci je jednou z věcí, která zvyšuje aktivitu  

γ-systému bez účasti α-motoneuronů. Ribot-Ciscar et al. (2009) potvrzuje předešlé. 

Zaměření pozornosti (úkol spojený s provedením pohybu nebo zaujetím nové polohy) 

mění aktivitu svalových vřetének. Zaměření na průběh pohybu aktivuje statická 

i dynamická svalová vřeténka, zatímco zaměření pozornosti na zaujetí konečné polohy 

aktivuje převáţně statická vřeténka. Následně i aktivita senzorických neuronů závisí na 

zaměření pozornosti podle úkolu, který byl zadán.  

Centrální modulaci propriocepce potvrdili Capra a Ro (2000), Ro a Capra (2001). 

Domnívají se, ţe centrální modulaci aktivity γ-systému zprostředkují interneurony 

ovlivněné nocicepcí. Zároveň ukázali, ţe změny v propriocepci se při jednostranném 

nociceptivním podnětu projeví oboustranně v podobném obrazu.  

V pozdější studii se Capra et al. (2007) zaměřil přímo na aktivitu intrafusálních 

vláken pod vlivem krátkodobé bolesti. Ze studie vyplývá, ţe krátkodobá bolest 

ovlivňuje především statická svalová vřeténka (tedy spontánní – klidovou γ aktivitu a to 

oběma směry – ve smyslu vyšší i niţší aktivity).  

Studie týkající se H-reflexu (elektrofyziologická analogie stretch-reflexu) 

vyvolaného intramuskulárním dráţděním v místě latentního MTrP (nociceptivního 

dráţdění) ukázala, ţe H-reflex je zde snadněji vyvolatelný (niţší práh) a má vyšší 

amplitudu oproti tkáni bez MTrP (Ge et al., 2009). Autoři usuzují, ţe svalová vřeténka 

(statická i dynamická) jsou v MTrP dráţdivější (coţ koresponduje s tvrzením Capra  

et al. (2007)) a zmiňují další studii, která zkoumala H-reflex za podobných podmínek 

(Rosii et al., 2003).  Z této studie vyplynulo, ţe nociceptivní stimulace svalu indukuje 

vyšší amplitudu H-reflexu v případě, ţe je sval relaxován. V momentě kontrakce svalu 



42 

 

dochází k inhibici H-reflexu. Ge et al. (2009) toto vysvětlují tak, ţe v momentě relaxace 

není nocicepce schopná modifikovat excitabilitu Ranshawových buněk, jeţ zajištují 

prasynaptickou inhibici. Cummings (2010) v reakci na tento článek upozorňuje na to, ţe 

H-reflex není vyvolán pouze přes svalová vřeténka, ale podílejí se i šlachová tělíska. 

Interpretace předešlé studie tedy není tak jednoznačná, ale potvrzuje, ţe svalová 

vřeténka s Ia neurony jsou v místě latentního MTrP senzitivnější.   

Takakura et al. (2010) popsal, ţe tonický vibrační reflex m. flexor digitorum  

(analogie H-reflexu) byl po aplikaci akupunkturní jehly do akupunkturního bodu IL4 

(odpovídá MTrP umístěném v m. interosseus dorsalis) inhibován. Výsledek této studie 

potvrzuje vliv antinociceptivního systému přes difusní inhibiční kontroly při 

akupunktuře (Fitgerald, 2008, s. 276) a potvrzuje i výsledky studií týkajících se  

H-reflexu. Rivner (2001) uvádí, ţe i aktivace sympatiku inhibuje tonický vibrační 

reflex.   

Birznieks et al. (2008) a Ribot-Ciscar et al. (2000) poukazují na moţný vliv 

sympatického nervového systému na vyšší aktivitu svalových vřetének. Macefield et al. 

(2003), který podobnou studii publikoval uţ v roce 2003, ale vliv sympatiku na aktivitu 

svalových vřetének neprokázal. 

Existují ale i studie, které se zabývaly vlivem bolesti na vibrotaktilní citlivost. 

Nejprozkoumanější opublikovanou diagnózou v tomto ohledu je TMD.   

Hollins et al. (1996) prokázal, ţe pacienti s temporomandibulární dysfunkcí mají vyšší 

práh vibrotaktilního čití oproti zdravým jedincům, ale o dva roky později (Hollins et al., 

1998) při pokusu o průkaznost korelace mezi jakýmkoliv měřením bolesti a elevace 

vibrotaktilního prahu selhal. Ale vibrotaktilní práh byl i přesto u pacietů s chronickou 

bolestí (TMD) ve srovnání se zdravými vyšší. Zároveň předpokládá, ţe percepce 

vibrotaktilního čití můţe být porušena ve dvou sloţkách – a to ve frekvenční 

a amplitudové. Podařilo se mu ale prokázat pouze frekvenční poruchu. 

Voerman et al. (2000) testoval pomocí Quantitative sensory testing (QST) 

citlivost pacientů s chronickým cervikobrachiálním syndromem. Oproti kontrolní 

skupině potvrdil celkovou (nejen segmentální) elevaci prahů pro nízkoprahové 

mechanoceptory (včetně elevace vibrotaktilních prahů).  

Niţší přesnost v proprioceptivním vnímání a s tím související změna motorické 

kontroly po bolestivém podnětu ve svalové, ale i subkutánní tkáni zaznamenala ve své 

studii i Weerakkody et al. (2008).  

Ze zmíněných studií vyplývá, ţe vyšší aktivita svalových vřetének podmíněná 

nociceptivním dráţděním, způsobuje narušení propriocepce (včetně vibračního čití).  
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1.9 M. trapezius – pars ascendens 

Simons et al. (1999, s. 276) popsal v m. trapezius 

šest MTrPs charakteristických svým umístěním 

a klinickými projevy. Měření v této práci probíhalo na 

MTrP umístěném v pars ascendens m. trapezius, 

v manuálu Travellové a Simonse označovaným jako 

MTrP1. Nachází se uprostřed přední hrany m. trapezius 

(Obrázek 10) a z anatomického hlediska obsahuje 

svalová vlákna uloţená vertikálně, horizontálně, ale 

i transverzálně.  

Aktivní MTrP1 v m. trapezius se projevuje silnou 

bolestí na posterolaterální straně krku 

a stejnostrannou bolestí hlavy temporálně (Simons et al., 

1999, s. 279). 

Simons et al. (1999, s. 279) ukázal, ţe přenesená 

bolest se šíří po posterolaterální části krku na processus mastoideus a bývá hlavním 

zdrojem tzv. „tenzní bolesti“. Pokud je bolest intenzivní můţe směřovat po stejné straně 

hlavy aţ do orbity a dokonce aţ na temporomandibulární kloub (Obrázek 10). 

Příleţitostně projikuje do oblasti okciputu, spodních molárů  nebo do oblasti ramenního 

kloubu, odkud se šíří po paţi směrem dolů. Do souvislosti s MTrP1 se dává „posturální 

dizziness nebo vertigo“. Funkčně spojené MTrPs s MTrP1 se náchází v m. levator 

scapulae, kontralaterálním m. trapezius, stejnostranném m. supraspinatus a mm. 

rhomboidei. Satelitní MTrPs se mohou objevovat v m. temporalis, masseter, splenius, 

semispinalis, levator scapulae a rhomboideus minor. MTrP1 způsobuje kloubní 

dysfunkci mezi obratli C2, C3 a C4. Nejvíce omezeným pohybem je laterální flexe 

krční páteře na kontralaterální stranu. V oblasti C4 byla ale v některých případech 

sledována hypermobilita.  

Motoricky i senzoricky je m. trapezius inervován ze spinální části XI. hlavového 

nervu – n. accesorius (Simons et al., 1999, s. 279). MTrP1 m. trapezius se nachází 

v dermatomu C5. 

Lindman et al. (1991) provedl biopsii m. trapezius pars ascendens u pacientů 

s chronickou myalgií m. trapezius a prokázal sníţené hladiny ATP, fosfokreatinu, niţší 

počet kapilár v poměru k velikosti vláken. Shah a Gilliams (2002) našli vyšší 

koncentrace senzitizujících substancí v MTrPs v m. trapezius v porovnání s MTrPs 

v ostatních svalech.  

Obrázek 10. Umístění MTrP1  

v m. trapezius a zobrazení zóny 

přenesené bolesti (Simons et al., 

1999, s. 279) 
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Fernandéz-de-las-Paňas et al. (2010) uvádí, ţe aktivní MTrP1 se projevuje 

zvětšenou zónou přenesené bolesti u pacientů s chronickými tenzními bolestmi hlavy. 

Předpokládá proto, ţe aktivní MTrP1 je společně s dalšími aktivními MTrPs z této 

oblasti zavzat do procesu centrální senzitizace.  
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2. CÍLE A HYPOTÉZY  

1.10 Cíle 

– Zjistit zda postizometrická relaxace můţe ovlivnit nejen tlakově-algickou, ale 

i vibrotaktilní citlivost. 

– Nalézt vztah mezi tlakově algickou a vibrotaktilní citlivostí.  

– Prokázat, ţe pacienti s CB nebo CC syndromem mají alterovanou vibrotaktilní 

citlivost.  

– Potvrdit, ţe diagnóza CB a CC syndrom je spojena s procesem centrální 

sensitizace ve stadiu neuroplastických změn. 

1.11 Hypotézy 

H1.    Tlakově algická citlivost se změní po PIR.   

H2.    Vibrotaktilní citlivost se změní po PIR. 

H3.    Vibrační citlivost se změní po PIR. 

 

H4.    Tlakově algická citlivost se změní po PIR u skupiny pacientů i kontrolní 

skupiny. 

H5.    Vibrotaktilní citlivost se změní po PIR u skupiny pacientů i kontrolní skupiny. 

H6.    Vibrační citlivost se změní po PIR u skupiny pacientů i kontrolní skupiny. 

 

H7.    Velikost změny sestupného a vzestupného prahu vibrotaktilní citlivosti bude po 

provedení PIR shodná. 

H8.    Velikost změny sestupného a vzestupného prahu palestezie bude po provedení 

PIR shodná. 

 

H9.    Práh tlakové bolesti koreluje s vibrotaktilním prahem. 

H10.    Práh tlakové bolesti koreluje s vibračním prahem palestezie. 

 

H11.    Snížení prahu tlakové bolesti po PIR koreluje se zvýšením prahu 

vibrotaktilní citlivosti. 

H12.    Snížení prahu tlakové bolesti po PIR koreluje se zvýšením prahu vibračního 

čití.  

 

H13.    Počáteční práh palestezie se liší u skupiny pacientů a kontrolní skupiny. 
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H14.    Počáteční vibrotaktilní práh se liší u skupiny pacientů a kontrolní skupiny. 

H15.    Počáteční práh tlakové bolesti se liší u skupiny pacientů a kontrolní skupiny. 

 

H16.    Změna palestezie se liší u skupiny pacientů a kontrolní skupiny. 

H17.    Změna vibrotaktilní citlivosti se liší u skupiny pacientů a kontrolní skupiny. 

H18.    Změna tlakově-algické citlivosti se liší u skupiny pacientů a kontrolní skupiny. 

 

H19.    Aktuální výskyt bolesti ovlivní práh tlakové bolesti, vibrotaktilního čití, ani 

palestezie u skupiny pacientů.  

H20.    Aktuální výskyt bolesti ovlivní práh tlakové bolesti, vibrotaktilního čití, ani 

palestezie u kontrolní skupiny. 

 

H21.    Aktivní MTrPs se liší u skupiny pacientů a kontrolní skupiny v  počátečních 

hodnotách prahů a změn prahů tlakové bolesti, vibrotaktilního čití a palestezie. 

H22.    Latentní MTrPs se liší u skupiny pacientů a kontrolní skupiny v  počátečních 

hodnotách prahů a změn prahů tlakové bolesti, vibrotaktilního čití a palestezie. 

 

H23.    Intensita bolesti koreluje s prahem tlakové bolesti. 

H24.    Změna intenzity bolesti po PIR koreluje se změnou prahu tlakové bolesti.  

 

H25.    Čím delší trvání bolesti, tím je práh pro tlakově-algickou citlivost niţší.   

 

H26.    U skupiny pacientů a kontrolní skupiny se liší změna rozsahu lateroflexe Cp po 

provedení PIR.  
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3. METODIKA 

2.1 Charakteristika souboru 

Studie se zúčastnilo 12 pacientů (Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství, 

FN Motol) s diagnózou cervikokraniálního (CC) cervikobrachiálního (CB) syndromu). 

K těmto pacientům byl vybrán kontrolní soubor zdravých jedinců odpovídající věkem 

a antropometrickými hodnotami (13 probandů).  

Charakteristika souboru pacientů: Oslovili jsme 15 pacientů, kteří byli vybráni 

podle předem stanovených kritérií. Studie se zúčastnilo 12 z nich (8 ţen, 4 muţi).  

Kritéria pro výběr pacientů:  

Diagnóza CC nebo CB syndrom; minimálně 6 měsíců trvající bolesti v oblasti 

hlavy, šíje, horní části trupu nebo horních končetin nepodmíněné neurologickým, 

interním onemocněním nebo traumatem; metabolické poruchy negativní; dlouhodobě 

neuţívají léky ovlivňující pozornost.  

Většina pacientů byla vyšetřena ještě před začátkem předepsané rehabilitace (dva 

z nich zahájili rehabilitační program ještě před měřením, ale ţádná procedura 

neproběhla v den vyšetření ani jeden den před vyšetřením).  

Medián věku souboru pacientů činil 36 let, BMI 22, obvodu krku 36 cm, délky 

trvání bolesti 5 let, vizuální analogové škály trvání bolesti (VAS-T) 30, vizuální 

analogové škály intenzity obvyklé bolesti (VAS-I) 50, koţní řasy nad MTrP1 13 mm 

(Obrázek 11). Podrobná tabulka uvedena v příloze č. 2 Popisná charakteristika souboru. 

 

Kontrolní soubor: Oslovili jsme studenty i fyzioterapeuty Kliniky rehabilitace 

tělovýchovného lékařství a další zaměstnance FN Motol a jedince na sociální síti 

Facebook. Řadu zájemců jsme kvůli předem daným kritériím museli odmítnout. Studie 

se zúčastnilo 15 dobrovolníků, ale 2 z nich jsme vyřadili pro metodické pochybení 

během vyšetření. Soubor čítal 7 ţen a 6 muţů. 

Kritéria pro zařazení do studie:  

Bez dlouhodobé bolesti v oblasti hlavy, šíje, horní části trupu nebo horních 

končetin. Bolest se mohla vyskytnout jednorázově (např. „přeleţení krku“, nebo 

excesivní pracovní zatíţení), nebo pravidelně (při výskytu pravidlených bolestí musela 

být hodnota VAS-T  menší neţ 10) Ţádný z probandů nebyl nucen kvůli těmto bolestem 

navštívit lékaře. V anamnéze se nesmělo vyskytovat ţádné neurologické, interní, 

metabolické onemocnění ani závaţné trauma.  
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Medián věku kontrolního souboru činil 31 let, BMI 24, obvodu krku 37 cm, délky 

trvání bolesti 4 roky, vizuální analogové škály trvání bolesti (VAS-T) 2, vizuální 

analogové škály intenzity obvyklé bolesti (VAS-I) 20, koţní řasy nad MTrP 1 11 mm 

(Obrázek 12). Podrobná tabulka uvedena v příloze č. 2 Popisná charakteristika souboru. 

 

Obrázek 11. Grafické zobrazení popisné charakteristiky skupiny pacientů 

 

Obrázek 12. Grafické zobrazení popisné charakteristiky kontrolní skupiny 
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Skupiny se od sebe antropometrickými hodnotami výrazně neliší, výsledky 

vyšetření jimi nebudou ovlivněny. 

Vyšetření probíhalo v klidné místnosti na Klinice rehabilitace a tělovýchovného 

lékařství, FN Motol za optimálních teplotních podmínek (21 – 23 °C) a trvalo jeden 

a půl hodiny. V den vyšetření nikdo z probandů nesměl uţít léky, jeţ by ovlivnily 

pozornost nebo vnímání bolesti a nesměl pít kávu.  

2.2 Postup vyšetření  

(Celý vyšetřovací protokol v příloze č. 3: Vyšetřovací protokol)  

 

Vyšetření před PIR: 

– odebrání základních anamnestických dat,  

– vyplnění dotazníku bolesti,  

– odebrání základních antropometrických údajů (výška, váha, obvod krku),  

– změření rozsahu lateroflexe krční páteře bilaterálně pomocí goniometru,  

– klinická diagnostika MTrP bilaterálně, 

– bilaterální identifikace MTrP pomocí přístroje Stimul 3,  

– změření koţní řasy nad MTrP1 v pars superior m. trapezii bilaterálně,  

– změření sestupného (VDT) a vzestupného (VPT) prahu vibrotaktilní citlivosti nad 

MTrP1 v pars superior m. trapezii bilaterálně, 

– změření VDT a VPT palestezie na dorsu II. metacarpu bilaterálně, 

– změření prahu tlakové bolesti (PPT) na MTrP1 bilaterálně, 

– snímání HRV (vleţe na zádech po dobu deseti minut). 

PIR m. trapezius – pars ascendens bilaterálně  

 

Vyšetření po PIR: 

– snímání HRV (vleţe na zádech po dobu deseti minut), 

– označení intenzity aktuální bolesti na visuální analogové škále (VAS -I),  

– změření rozsahu lateroflexe krční páteře bilaterálně,  

– klinická diagnostika MTrP bilaterálně, 

– změření sestupného (VDT) a vzestupného (VPT) prahu vibrotaktilní citlivosti nad 

MTrP1 v pars superior m. trapezii bilaterálně, 

– změření VDT a VPT palestezie na dorsu II. metacarpu bilaterálně, 

– změření prahu tlakové bolesti (PPT) na MTrP1 bilaterálně. 
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2.2.1 Anamnestické údaje:  

Údaje zaměřené na prodělaná onemocnění, operace, úrazy a ortopedické vady, 

především páteře. 

2.2.2 Dotazník bolesti  

Dotazník bolesti poskytnul informace o aktuálním výskytu bolesti, délce trvání 

bolesti, charakteru bolesti, případných pocitech změněné citlivosti. Součástí byly 

i vizuální analogové škály (VAS) a mapy bolesti. Nejednalo se o standardizovaný 

dotazník, ale pouţité škály a mapy bolesti byly standardizovány jako samostatná 

vyšetření. Pro zachování uniformity vyšetření vyplňovali dotazník i probandi 

z kontrolní skupiny.  

VAS 

Základem je úsečka, 100 mm dlouhá, omezená dvěma body představujícími vlevo 

stav zcela bez bolesti a vpravo nejvyšší moţný stupeň bolesti, jaký si umí jedinec 

představit. Proband přeškrtne úsečku v místě, které odpovídá jeho pocitu bolesti. 

Výhodou VAS, je její vysoká reliabilita (Opavský, 1998), časová nenáročnost 

a opakovatelnost.  

Nejčastěji se v klinické praxi vyuţívá měření intenzity bolesti (VAS-I). Probandi 

v naší studii označovali jednak intenzitu obvykle vnímané bolesti a jednak intenzitu 

aktuální bolesti, pokud se vyskytovala. Vizuální analogová škála trvání bolesti (VAS-T) 

objektivizuje časový aspekt bolesti. Škála, kterou uvedl do praxe Knotek (2006) 

a prokázal její vysokou korelaci s verbální stupnicí trvání bolesti (CONS). VAS-T 

splňuje poţadavek absolutní nuly a neovlivňuje výsledek předem danými moţnostmi 

výběru.  

Mapa bolesti  

Neasistované mapy bolesti jsou obecně pokládány za součást komplexního 

vyšetření bolesti. O jejich rozšíření do klinické praxe se zaslouţili svou studií 

Cummings a Routan (1987, s. 391 - 396). Opavský (1998) zmiňuje mapy bolesti podle 

Margolese (1983), které vyuţívaly barevného rozlišení bolesti.  V naší studii jsme 

vyšetřovanému předloţili obrázky lidského těla (se zaměřením na region horního trupu 

a pro doplnění informací o bolesti z celého těla byla připravena schémata celé postavy 

člověka). Pro odlišení akutní a chronické bolesti jsme pouţili různé barvy – bolest 

vnímanou v okamţiku vyšetření zakreslili probandi červeně, obvykle vnímanou bolest 

modře. Pocity změněné citlivosti označili černě.  
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2.2.3 Antropometrické údaje 

Odečítali jsme výšku, hmotnost a obvod krku. Pro eliminaci chyby měření jsme 

pouţívali stejnou osobní váhu a krejčovský metr pro všechny probandy. 

2.2.4 Goniometrie 

Goniometr jsme vyuţili při vyšetření rozsahu pasivní lateroflexe krční páteře 

vsedě. Střed goniometru byl přiloţen v oblasti processus spinosi C7 a probandovi jsme 

pasivně uklonili hlavu. Po dosaţení „bariéry“ jsme zaznamenali rozsah pohybu.  

2.2.5 Identifikace MTrP 

V klinické diagnostice MTrPs jsme respektovali kritéria Travellové a Simonse 

(1999, s. 42). V případě, ţe byl v místě horní části trapézového svalu nalezen MTrP, 

rozlišili jsme, zda se jedná o aktivní nebo latentní MTrP pomocí metodiky Simonse 

(2007) a Shahe et al. (2008) a map bolesti. Spontánní bolest aktivního MTrP1 musela 

být zaznamenána na mapě bolesti modrou barvou (coţ znamenalo, ţe se v tomto místě 

vyskytoval aktivní MTrP dlouhodobě, nebo opakovaně). Pokud proband bolest v této 

oblasti neoznačil, ale tkáň vykazovala známky MTrP, byl označen jako latentní.   

K označení přesné lokalizace MTrP1 jsme vyuţili přístroj pro aplikaci 

elektroakupunktury Stimul 3, výrobce TESLA (obrázek v příloze č. 4: Označení MTrP1 

v m. trapezius přístrojem Stimul 3), jeţ detekuje změny koţního odporu. V místě MTrP 

je koţní odpor sníţen Simons et al (1999, s. 40).   

2.2.6 Tlouštka kožní řasy 

K změření tloušťky koţní řasy nad MTrP 1 jsme pouţili kaliper – typ Holtain 

(Holtain Skinfold Caliper), s moţností měření v rozsahu 0 aţ 48 mm. Standardnost 

stisku řasy při měření řasy zajišťuje pruţina 

(konstantní tlak při rozevření se udává 

10g/mm
2
). Tloušťka koţní řasy se udává 

v milimetrech s přesností na 0.1mm. Řasu jsme 

změřili na kaţdé straně dvakrát.  

2.2.7 Vibrometrie 

K měření prahů vibrotaktilního čití 

a palestezie jsme pouţili ruční Vibrametr 

(Somedic, Švédsko). Přístroj se skládá z vibrační 
Obrázek 13. Přiložení stimulační sondy 

Vibrametru nad II. MTC kůstku 
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elektromagnetické stimulační hlavice a řídící jednotky (Příloha č. 5: Vibrametr). Na 

hlavici je umístěna stimulační sonda (kruhový průřez o průměru 13 mm), která vibruje 

konstantní frekvencí 100 Hz a testovanou tkáň vystavuje postupně se měnící sinusové 

amplitudě. Kontinuální změna vertikální vzálenosti mezi dvěma vrcholy amplitud 

v mikrometrech (rozmezí špička – špička) je zobrazována na displeji centrální jednotky. 

Monitorován je zde i tlak sondy, kterým působíme na tkáň.  

Metodiku určení prahu palestezi a vibrotaktilního čití (VT) jsme převzali ze studie 

Goldberga a Lindbloma (1979), kteří standardizovali vyšetření palestezie. VT je dán 

průměrem vzestupného (VPT) a sestupného vibračního prahu (VDT). Měření 

vzestupného prahu probíhá tak, ţe při konstantní frekvenci 100 Hz se postupně zvětšuje 

amplituda vibrace. V momentě, kdy vyšetřovaný poprvé ucítí vibraci, krátkým povelem 

(„uţ“, „stop“) tento moment oznámí a velikost amplitudy zobrazená na displeji je 

zaznamenána. Při měření sestupného prahu (VDT) se amplituda vibrace postupně 

sniţuje, aţ vjem vibrace zcela vymizí. Moment vymizení proband opět oznámí. 

Hodnoty VPT a VDT jsou stanoveny průměrem ze tří měření pro kaţdou stranu a z nich 

je pak vypočítán VT. Na rozdíl od studií vztahujících se k algometrii (uvedeny níţe) 

Goldberg a Lindblom (1979) nezmiňují časový odstup mezi jednotlivými měřeními. 

Abychom eliminovali moţnost vzniku „falešně přesného výsledku“ při zaměření 

pozornosti do vyšetřovaného místa a eliminaci časových prodlev při vyšetření jsme 

mezi jednotlivými pokusy střídali strany (příklad postupu: VDT1 vlevo, VDT1 vpravo, 

VDT2 vlevo, VDT2 vpravo, …) Přístroj byl před kaţdým vyšetřením kalibrován.  

Pro vyloučení případné neodhalené neuropatie či radikulopatie v oblasti horního 

trupu a končetin jsme měřili VT palestezie na dorsu druhé metakarpální (MTC) kůstky 

– dermatom C7 – (standardizované místo pro vyšetření palestezie na HKK pro 

Vibrametr, Obrázek 13). Výsledek jsme porovnávali s normou 

stanovenou Goldbergem a Lidblomem (1979).  

Vibrotaktilní čití jsme měřili v místě označeného MTrP1 

v m. trapezius – pars ascendens – dermatom C5 (Obrázek 15). 

Peters et al. (2003) prokázal vysoké hodnoty intrarater 

reliability vibrometrie pro vibrační čití (ICC 0,55 – 0,99), ale 

hodnoty interrater reliability byly nízké (ICC 0,32 – 0,88). 

Proto v této studii prováděl vyšetření pouze jeden zkušený 

vyšetřující. Studie Hilze et al. (1998) prokázala i vysoké 

hodnoty retest reliability (rozmezí 0,87 – 0,99).  

Obrázek 14. Přiložení 

algometru do místa 

MTrP1 m. trapezii 
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2.2.8 Algometrie 

Algometrie se vyuţívá k stanovení 

tlakového prahu bolesti (pressure pain treshold – 

PPT). PPT je definován jako minimální 

mnoţství tlaku, které vyvolá pocit bolesti 

(Fischer, 1987). 

K měření PPT jsme pouţili přístroj Algometr 

(Somedic, Švédsko) se sondou o velikosti 

1 cm
2
. Sonda citlivá na tlak se nachází na špičce 

kovového válce a je pokryta 1 mm silným 

polypropylenovým materiálem (tak, aby kovový 

povrch sondy netraumatizoval vyšetřovanou tkáň). Algometr jsme umístili kolmo na 

povrch MTrP1 m. trapezius a zvyšovali tlak konstantní rychlostí (změna 30 KPa/s – 

stejně jako v řadě studií (Defrin et al., 2003; Fernandéz-de-las-Peňas 2007) aţ do 

momentu, kdy se vjem tlaku změnil v bolest a proband tuto změnu krátkým povelem 

oznámil (Obrázek 15). Konečnou hodnotu tlaku (v KPa) jsme zaznamenali. Pro kaţdou 

stranu jsme měření opakovali třikrát (Chesterton, 2007; Bradford, 2009) a doporučený 

časový odstup (Chesterton, 2007) mezi jednotlivými měřeními jsme zajistili střídáním 

stran (Prushansky et al., 2004). Důvodem byla jednak jiţ zmíněná časová náročnost 

a prevence „falešného nadhodnocení prahu“. Jensen et al. (1986) totiţ prokázal, ţe 

s počtem opakování PPT vzrůstá. Výsledný PPT byl stanoven zprůměrováním třech 

měření na kaţdé straně.   

Algometrie vykazuje dobré psychometrické vlastnosti, proto je povaţována 

spolehlivé vyšetření. Interrater reliability pro m. trapezius ICC: 0,87-0,91; intrarater 

reliability pro m. trapezius ICC: 0,91-0,97 (Chesterson, 2007; Reeves, 1986). 

Všechna vyšetření v této studii prováděl jeden zkušený vyšetřující. Přístroj byl 

pravidelně kalibrován.  

2.2.9 Poloha probanda při vyšetřeních: 

Při vibromterickém a algometrickém vyšetření pacient seděl na stoličce, nohama 

opřen o podlahu, horní končetiny poloţené distální částí předloktí, zápěstím a rukama 

na vyšetřovacím lehátku před sebou. Výška lehátka byla individuálně nastavena tak, aby 

flexe v loketním kloubu dosahovala přibliţně 90° s relaxovaným drţením pletenců 

ramenních. Obrázek v příloze č. 6: Poloha probanda při vyšetření  

 

Obrázek 15. Přiložení algometru do místa 

MTrP1 m. trapezii 



54 

 

2.2.10 Postizometrická relaxace (PIR) 

PIR je jednou ze základních terapeutických metod pro MTrP. Lewit a Simons 

(1984) prokázali, ţe specifická PIR vede v 94 % případů k okamţité úlevě od bolesti. 

Toto bylo potvrzeno i jednou z posledních studií zkoumající účinek PIR (Bretischwerdt 

et al., 2010).  

Metodiku provedení PIR jsme převzali od Lewita a Simonse (1984) s cílem 

ovlivnit MTrP1 m. trapezii. Jediným rozdílem bylo stanovení přesného počtu opakování 

(5x pro kaţdou stranu) kvůli vyloučení subjektivní chyby v terapeutickém postupu. 

Důrazně jsme dbali na to, aby protaţení svalu bylo jen takové, jaké dovolí relaxace 

avyhnuli jsme se jakémukoliv tlaku.  

Probandi během provedení PIR leţeli na lehátku v poloze na zádech. Tuto polohu 

jsme zvolili pro dosaţení maximální moţné relaxace svalu.  

2.3 Statistické zpracování 

Statistické zpracování probíhalo v programu Statistica, verze 9.1. K otestování 

normality dat byl pouţit Shapirův-Wilkův test. A protoţe bylo potvrzeno normální 

rozloţení dat, k dalšímu zpracování byly pouţity parametrické testy  - k porovnání 

skupin mezi sebou nepárový t-test, k porovnání výsledků před a po PIR párový t-test, 

k zjištění korelačních vztahů Pearsonův korelační koeficient (r). 
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4. VÝSLEDKY  

Shapirův-Wilkův test potvrdil normální distribuci dat. Výsledky byly 

vyhodnoceny parametrickými testy a zpracovány pro jednotlivé MTrP. U kaţdého 

jedince jsme kompletně vyšetřili dva MTrP a nenašli jsme důvod, který by znemoţňoval 

pracovat s kaţdým MTrP zvlášť (včetně stranové distribuce). Celkový počet MTrP činil 

50, pro skupinu pacientů 24 a pro kontrolní skupinu 26. Výsledky budou zhodnoceny 

dle jednotlivých hypotéz. 

Pro zpracování v programu Statistica jsme pouţili sadu zkratek pro jednotlivé 

prahy, tak aby zpracování bylo přehledné: 

 

PPT     práh tlakové bolesti 

Pal VT    vibrační práh palestezie 

Vibro VT  vibrotaktilní práh  

Pre    před PIR 

Po    po PIR 

N     počet testovaných MTrPs. 

 

Pro tabulky s výsledky k jednotlivým hypotézám byla vzhledem k rozsahu dat 

vytvořena zvláštní příloha (Příloha č. 7: Tabulky s výsledky k jednotlivým hypotézám) 

Výjimku tvoří hypotéza č. 21, u které byla pro přehlednost tabulka ponechána v této 

části práce. 

4.1 Výsledky k jednotlivým hypotézám 

H1. Tlakově algická citlivost se změní po PIR.   

Při srovnání hodnot PPT všech MTrPs (N = 50) před a po provedení PIR, došlo 

k statisticky signifikantnímu zvýšení hodnot PPT o 7,6 % (p < 0,001), tlakově-algická 

citlivost se tedy sníţila (Obrázek 16). Tato hypotéza platí. 

 

H2. Vibrotaktilní citlivost se změní po PIR. 

VT Vibro po provedení PIR klesá o 11,7 % (p = 0,0017), zlepšuje se vibrotaktilní 

citlivost (Obrázek 17). Výpočet byl proveden na počtu padesáti MTrPs. Tuto hypotézu 

přijímáme. Zároveň jsme potvrdili, ţe velikost změny VT vibrotaktilní citlivosti není 

závislá na výchozí hodnotě VT. 



54 

 

 

Obrázek 16. Změna PPT po PIR 

 

Obrázek 17. Změna VT vibro po PIR 
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H3. Palestezie se změní po PIR. 

VT Pal klesne po PIR o 15,3 % (p = 0,0018, N = 50). (Obrázek 18) 

Velikost změny VT palestezie je závislá na výchozí hodnotě VT.  

 

H4. Tlakově algická citlivost se po PIR změní u skupiny pacientů i kontrolní 

skupiny. 

PPT po PIR se nezměnil u skupiny pacientů (Obrázek 19). Signifikantní elevaci prahu 

jsme ale prokázali u kontrolní skupiny (p < 0,001), PPT se zvýšil o 11,2 % (Obrázek 

20). Tlakově algická citlivost poklesla. 

 

H5. Vibrotaktilní citlivost se po PIR změní u skupiny pacientů i kontrolní 

skupiny. 

Vibro VT po PIR se nezměnil u skupiny pacientů (Obrázek 21). Signifikantní pokles 

jsme ale prokázali u kontrolní skupiny (p = 0,001), Vibro VT poklesl o 15,9 % (Obrázek 

22). Vibrotaktilní citlivost se zvýšila u kontrolní skupiny. 

 

 

 

 

Obrázek 18. Změna VT pal po PIR 
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Obrázek 19. Změna PPT po PIR - skupina pacientů 

 

Obrázek 20. Změna PPT po PIR - kontrolní skupina 
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Obrázek 21. Změna Vibro VT po PIR - skupina pacientů 

 

Obrázek 22. . Změna Vibro VT po PIR - kontrolní skupina 
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H6. Vibrační citlivost se změní po PIR u skupiny pacientů i kontrolní skupiny. 

Pal VT po PIR signifikantně (p = 0,001) poklesl u skupiny pacientů o 17,9 % (Obrázek 

23). Změnu jsme neprokázali u kontrolní skupiny (Obrázek 24). Vibrační citlivost se 

zvýšila u skupiny pacientů.  

 

H7. Velikost změny sestupného (VDT) a vzestupného (VPT) prahu vibrotaktilní 

citlivosti bude shodná.  

Tuto hypotézu jsme vyvrátili. Změna VDT pro vibrotaktilní citlivost je násobně větší 

oproti změně VPT a je statisticky signifikantní (p = 0,025).  

Změny VDT a VPT jsou shodné u skupiny pacientů (N = 24), (Obrázek 25). Ale pro 

kontrolní skupinu (N = 26) se liší (p = 0,029), (Obrázek 26).  

 

H8. Velikost změny sestupného (VDT) a vzestupného prahu (VPT) palestezie 

bude shodná. 

Hypotézu přijímáme, velikost změny VDT a VPT palestezie se neliší (p = 0,128). Neliší 

se ani v případě skupiny pacientů (p = 0,077) a kontrolní skupiny (p = 0,925).  

 

 

 

Obrázek 23. Změna Pal VT po PIR - skupina pacientů 
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Obrázek 24. Změna Pal VT po PIR - kontrolní skupina 

 

Obrázek 25. Změna Vibro VDT a VPT – skupina pacientů 
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Obrázek 26. . Změna Vibro VDT a VPT – kontrolní skupina 

 

H9. Práh tlakové bolesti koreluje s vibrotaktilním prahem. 

Korelace je statisticky signifikantní (p = 0,032), ale vztah je příliš slabý (r = 0,3) na to, 

aby bylo moţné říci, ţe Vibro Pre VT je závislý na PPT Pre (Obrázek 27).  

U skupiny pacientů jsme korelaci také potvrdili (p = 0,018), ale i zde je hodnota 

korelačního koeficientu nedostatečná (r = 0,48) na průkaz validního vztahu. U kontrolní 

skupiny jsme korelaci neprokázali.  

 

H10.  Práh tlakové bolesti koreluje s vibračním prahem palestezie. 

Nepodařilo se prokázat korelaci pro celý soubor ani pro jednotlivé skupiny. 

 

H11.  Snížení prahu tlakové bolesti po PIR koreluje se zvýšením prahu   

vibrotaktilní citlivosti. 

Tuto hypotézu jsme nepotvrdili při testování na celém souboru (Obrázek 28), ani na 

jednotlivých skupinách. Z grafu je zároveň patrné, ţe hodnoty Změna Vibro VT 

a změna PPT mezi sebou nemají ţádný vztah.  
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Obrázek 27. Korelace PPT s VT vibro – celý soubor 

 

 

Obrázek 28. Korelace hodnot Zmena PPT s Zmena VT vibro – celý soubor 
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H12.  Snížení prahu tlakové bolesti po PIR koreluje se zvýšením prahu 

vibračního čití.  

Korelaci hodnot Zmena PPT a Zmena Pal VT jsme neprokázali při testování na celém 

souboru, ale ani při testování na jednotlivých skupinách.  

 

H13.  Počáteční práh palestezie (Pal pre) se liší u skupiny pacientů a kontrolní 

skupiny. 

Práh palestezie pro obě skupiny se liší (p = 0,005). Skupina pacientů vykazuje vyšší 

počáteční hodnoty prahu palestezie (Obrázek 29). Hypotézu přijímáme. 

 

H14.  Počáteční práh vibrotaktilní (Vibro pre) citlivosti se liší u skupiny 

pacientů a kontrolní skupiny. 

Práh vibrotaktilního citlivosti je pro obě skupiny shodný (Obrázek 30). Tuto hypotézu 

jsme neprokázali. 

 

H15.  Počáteční práh tlakové bolesti (PPT pre) se liší u skupiny pacientů 

a kontrolní skupiny. 

PPT Pre se pro obě skupiny neliší (Obrázek 31). Hypotézu zamítáme.  
 

 

Obrázek 29. Hodnoty Pal Pre skupiny pacientů a kontrolní skupiny 
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Obrázek 30. Hodnoty Vibro Pre skupiny pacientů a kontrolní skupiny 

 

Obrázek 31. Hodnoty PPT Pre skupiny pacientů a kontrolní skupiny 
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H16.  Změna palestezie se liší u skupiny pacientů a kontrolní skupiny. 

Změna vibračního prahu palestezie se u obou skupin shoduje (Obrázek 32). Tuto 

hypotézu jsme vyloučili.  

 

H17.  Změna vibrotaktilní citlivosti se liší u skupiny pacientů a kontrolní 

skupiny. 

Hypotézu jsme vyloučili, změna prahu vibrotaktilní citlivosti se pro obě skupiny 

shoduje (Obrázek 33). Vibrotaktilní citlivost mezi skupinami neliší.  

 

H18.  Změna tlakově-algické citlivosti se liší u skupiny pacientů a kontrolní 

skupiny. 

U skupiny pacientů je změna PPT výrazně menší (3,2 krát) ve srovnání s kontrolní 

skupinou (Obrázek 34). Tuto hypotézu se nám podařilo potvrdit (p = 0,44). Změna 

tlakově-algické citlivosti se pro obě skupiny liší. 

 

 

 

 

 

Obrázek 32. Velikost změny Pal VT skupiny pacientů a kontrolní skupiny 
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Obrázek 33. Velikost změny Vibro VT skupiny pacientů a kontrolní skupiny 

 

Obrázek 34. Velikost změny PPT skupiny pacientů a kontrolní skupiny 
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H19.  Aktuální výskyt bolesti ovlivní práh tlakové bolesti, vibrotaktilního čití, 

ani palestezie u skupiny pacientů.  

Práh tlakové bolesti a palestezie je aktuální bolestí ovlivněn (pro obě veličiny p = 

0,012), (Obrázek 35, Obrázek 36). Aktuální bolest neovlivňuje práh vibrotaktilní 

citlivosti (Obrázek 37). Ti, co aktuální bolest nemají, vykazují téměř dvakrát niţší 

počáteční hodnoty PPT a zároveň téměř dvakrát vyšší počáteční hodnoty VT palestezie.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 35. Počáteční práh palestezie pod vlivem aktuální bolesti u skupiny pacientů 
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Obrázek 36. Počáteční vibrotaktilní práh pod vlivem aktuální bolesti u skupiny pacientů 

 

Obrázek 37. Počáteční práh tlakové bolesti pod vlivem aktuální bolesti u skupiny pacientů 
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H20.  Aktuální výskyt bolesti ovlivní práh tlakově-algické citlivosti, 

vibrotaktilního čití i palestezie u kontrolní skupiny. 

Tuto hypotézu vyvracíme. Aktuální přítomnost bolesti u kontrolní skupiny neovlivnila 

práh tlakové bolesti, vibrotaktilního čití ani palestezie. 

 

H21.  Aktivní MTrPs se liší u skupiny pacientů a kontrolní skupiny v  

počátečních hodnotách prahů a změn prahů tlakové bolesti, vibrotaktilního čití 

a palestezie. 

Tuto hypotézu jsme prokázali pouze v případě počáteční hodnoty VT palestezie. Ostatní 

hodnoty se neliší (Tabulka 1).  

 

Tabulka 1. Tabulka 1. Hodnoty počátečních prahů a změn prahů u skupiny pacientů a kontrolní 

skupiny pro aktivní MTrPs 

 

H22.  Latentní MTrPs se liší u skupiny pacientů a kontrolní skupiny v  

počátečních hodnotách prahů a změn prahů tlakové bolesti, vibrotaktilního čití 

a palestezie. 

Tuto hypotézu jsme neprokázali, hodnoty jsou u obou skupin shodné.  

 

H23.  Intenzita bolesti koreluje s prahem tlakové bolesti. 

Alternativní hypotézu se nám nepodařilo prokázat, přijímáme nulovou hypotézu: VAS-I 

nekoreluje s PPT (Obrázek 38). VAS-I nekoreluje s PPT ani v případě, ţe celý soubor 

rozdělíme do skupin – pacienti, kontrolní skupina. 



69 

 

 

Obrázek 38. Korelace VAS-I a PPT Pre 

 

H24.  Změna intenzity bolesti po PIR koreluje se změnou prahu tlakové bolesti.  

Tuto hypotézu vylučujeme, přijímáme nulovou hypotézu: změna VAS-I nekoreluje se 

změnou PPT (Obrázek 39). 

Změna VAS-I se změnou PPT nekoreluje ani v případě, ţe celý soubor rozdělíme na 

skupinu pacientů a kontrolní skupinu.  

 

H25.  Čím delší trvání bolesti, tím je práh pro tlakově-algickou citlivost nižší.   

Tuto hypotézu jsme nepotvrdili, přijímáme nulovou hypotézu pro celý soubor, ale 

i jednotlivé skupiny. Trvání bolesti neovlivňuje PPT (Obrázek 40).  
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Obrázek 39. Korelace změny VAS-I a změny PPT 

 

Obrázek 40. Korelace délky trvání bolesti v letech a PPT 
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H26.  U skupiny pacientů a kontrolní skupiny se bude lišit změna rozsahu 

lateroflexe Cp po provedení PIR.  

Tuto hypotézu se nám nepodařilo prokázat, změna rozsahu pohybu se u obou skupin 

statisticky signifikantně neliší a navíc hodnoty změny uvedené ve stupních jsou 

zanedbatelné (desetiny stupňů).  

4.2 Shrnutí výsledků 

PIR ovlivnila ve vyšetřeném souboru všechny tři měřené modality. Tlakově-

algická citlivost poklesla, vibrotaktilní citlivost a palestezie se zvýšila -  pokles prahu 

vibrotaktilní citlivosti a palestezie znamená zpřesnění percepce v měřené oblasti.  

Při pohledu na jednotlivé skupiny probíhají tyto změny u kaţdé skupiny jinak. 

U skupiny pacientů se práh tlakové bolesti a vibrotaktilní práh nemění, ale k výrazné 

změně dochází u palestezie. Práh poklesl téměř o 18 %. U kontrolní skupiny tomu je 

naopak. Práh tlakové bolesti se po PIR zvýšil o 11 % a vibrotaktilní práh klesl o téměř 

16 %. Práh palestezie se nezměnil.  

Se změnami prahů vibrotaktilního a vibračního čití souvisí úvaha, zda se oba 

prahy mění stejnou měrou, nebo jeden z nich převaţuje. Výsledky ukazují, ţe změny 

vibrotaktilního prahu jsou vázány především na změny sestupného vibrotaktilního 

prahu. Na změně palestezie se podílí oba prahy souměrně.  

Jakákoliv korelace mezi vibrotaktilním prahem a prahem tlakové bolesti se 

nepodařila prokázat. Výsledky se shodují i pro korelaci prahu palestezie a prahu tlakové 

bolesti.  

Porovnání počátečních prahů všech modalit mezi jednotlivými skupinami ukazuje 

signifikantní rozdíl pouze u vibračního čití (palestezie), u skupiny pacientu je práh 

signifikantně vyšší. Srovnání změn jednotlivých modalit mezi skupinami prokazuje 

signifikantně větší změnu prahu tlakové bolesti u kontrolní skupiny.  

Aktuálního výskyt bolesti během vyšetření ovlivňuje práh tlakové bolesti 

a vibrační práh (palestezii) u skupiny pacientů.  

Rozlišení aktivních a latentních MTrPs v obou skupinách ukazuje, ţe oba typy 

MTrPs se chovají velmi podobně v obou skupinách, výjimku tvoří počáteční práh 

palestezie pro aktivní MTrP – skupina pacientů vykazuje signifikantní elevaci.  

Vztahy mezi trváním bolesti a prahem tlakové bolesti, nebo intenzitou bolesti a prahem 

tlakové bolesti nejsou v tomto souboru prokazatelné.  

Změna rozsahu pohybu po provedení PIR není signifikantní ani u jedné skupiny.   
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5. DISKUSE 

Řada studií (Maixner et al., 1998; Leffler et al., 2000, 2002a, 2002b) prokázala, ţe 

u pacientů s chronickou bolestí dochází k elevaci počátečních prahů nízkoprahových 

mechanoceptorů povrchového čití. Studie zabývající se propriocepcí se zaměřují spíše 

na svalová vřeténka (Pederson et al., 1997; Hospod et al., 2007; Ribot-Ciscar et al., 

2009), neţ na propriocepci jako celek. Účast CNS na modulaci aktivity γ-systému, který 

ovlivňuje nocicepcí aktivované interneurony, popsali Capra a Ro (2000) a Ro a Capra 

(2001) 

Vibrotaktilní citlivost, jako modalitu propriocepce zkoumali Skinner et al. (1994), 

Hollins et al. (1996, 1998), Voerman et al. (2000), a Lewis et al. (2010). 

 Hollins (1996, 1998) prokázal vyšší počáteční práh vibrotaktilní citlivosti 

u pacientů s TMD, Voerman et al. (2000) elevaci vibrotaktilního prahu u pacientů 

s cervikobrachiálním syndromem.  

Existuje i práce (Skinner et al., 1994), která vliv bolesti na propriocepci vylučuje. 

Výběr zkoumaného souboru (problematika operačních výkonů) se ale velmi liší od 

předešlých prací, které zkoumaly bolesti muskuloskeletálního aparátu. Jeho studii tedy 

nepovaţujeme za vypovídající ve vztahu k této práci. 

Z výše uvedeného vyplývá, ţe u pacientů s chronickou muskulosketletální bolestí 

lze nalézt poruchu exterocepce i propriocepce. Předpokládáme, ţe chronická bolest 

související s CC a CB syndromem ovlivní vnímání bolesti a alteraci vibrotaktilního čití  

i u této diagnózy.  

De Ridder (2007) uvádí, ţe jakékoliv narušení somatosensorického vstupu vede 

ke kortikální reorganizaci somatosensorického kortexu u dětí i dospělých.  

Skupina pacientů 

Maixner et al. (1998) a Graven-Nielsen a Arendt- Nielsen (2002) uvádí, ţe pokud 

počáteční hodnoty PPT nejsou u skupiny pacientů elevovány, nejsou periferní 

nociceptory sensitizovány a modulace somatosensorické citlivosti tkání bez zřejmé 

patologie je zprostředkována centrálními mechanismy. Předpokládáme, ţe v tomto 

případě je patologie umístěna centrálně a jedná se o strukturální změny. Uvaţujeme ale 

ještě o jedné moţnosti, která by mohla shodnou počáteční hodnotu vysvětlit – a to 

zatlumení nociceptivního vstupu.  

Řada studií potvrdila, ţe u určitých diagnóz (např. TMD; subakutní, chronická 

laterální epikondylalgie; revmatoidní artritida – bolesti organické i funkční etiologie) je 

narušená optimální reakce antinociceptivního systému. (Maixner et al., 1998; Leffler et 

al., 2000, 2002a, 2002b; Nijs et al., 2010) Naše výsledky se ale shodují se studií 
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Lefflera et al. (2002a), která u pacientů s chronickou myalgií m. trapezius pars 

ascendens alteraci antinociceptivního systému neprokázala. 

Vyšší aktivita antinociceptivního systému u skupiny pacientů z důvodu zatlumení 

pocitu bolesti by mohla prostřednictvím laterální inhibice vysvětlit počáteční elevaci VT 

palestezie. Ale otázkou je, proč nebyl laterální inhibicí ovlivněn vibrotaktilní práh.  

Bretischwerdt et al. (2010) zmiňuje jako primární příčinu účinku PIR změnu 

viskolelastických vlastností svalu. U skupiny pacientů lze ale předpokládat vazivovou 

přestavbu tuhého svalového snopce v důsledku trvalé kontrakce svalových vláken 

v oblasti MTrP1 m. trapezius, pars ascendens.  

Schneider (1995) cituje práci Fassbendra (1975), který ve většině chronických 

případů pomocí elektronového mikroskopu prokázal kompletní destrukci sarkomer 

i svalových vláken, jejich nekrózu a formování kolagenu a jizvy.  

Schleip et al. (2006) popsal, jak tonické svaly oproti fázickým obsahují větší 

mnoţství perimysia a tudíţ mají přirozenou tendenci k větší tuhosti. Perimysium 

obsahuje větší mnoţství myofibroblastů, které umoţňují vazivové tkáni se aktivně 

kontrahovat a tím značně ovlivňovat muskuloskelatální dynamiku, ale i prokrvení 

posturálních svalů. S tím souvisí jiţ uvedená pozorování Simonse et al. (1999), ţe 

aktivní MTrPs mají tendenci vznikat spíše v posturálních svalech, mezi které patří i m. 

trapezius. Aktivní kontrakce perimysia vzniká jako snaha redukovat mechanické napětí. 

Vazivovou změnu tkáně nejsme schopni zvolenou technikou PIR výrazně 

ovlivnit. Technika Lewita a Simonse (1984) přímo varuje před pouţitím jakéhokoliv 

tahu při protaţení. Protaţení svalu musí být jen takové, jaké dovolí relaxace.  

Účinek PIR musel být tedy centrální (jak se o tom zmiňuje i Chalmers (2004)). 

Vysvětlení centrálního účinku PIR není přesně známo. Chalmers (2004) vidí hlavní 

účinek v aktivaci descendentních inhibičních drah a presynaptické inhibici. My se 

domníváme, ţe se jedná o vyrovnání poměru ascendentních a descendentních drah 

modulujích vnímání bolesti. Uţ „pouhým“ zaměřením pozornosti do dané oblasti 

odbouráváme vliv inhibičních mechanismů pro daný segment (dermatom C5, XI. 

hlavový nerv). A protoţe jsme během PIR kladli velký důraz, abychom nevyvolali 

jakékoliv nepříjemné, natoţ bolestivé podněty, předpokládáme, ţe jsme změnili kvalitu 

aferentního setu (ve smyslu zvětšení toku informací ze silných myelinizovaných vláken) 

a tím jsme sníţili nociceptivní vstup i reakci antinociceptivního systému. Pokles reakce 

antinociceptivního systému ovlivnil i okolní segmenty, proto poklesl VT palestezie  

i v segmentu C7 (zlepšila se moţnost vnímat vibrace v segmentu C7).  
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Tímto mechanismem lze vysvětlit signifikantní pokles VT palestezie po provedení 

PIR. Strukturální vazivové přestavby v tuhém svalovém snopci ale nedovolí ovlivnit 

viskoelastické vlastnosti tkáně a ani neumoţní centrálním mechanismům ovlivnit 

periferii. Dokladem toho, ţe viskoelastické vlastnosti tkáně ovlivňují vnímání vibrace, 

jsou studie Chena et al. (2007, 2008) a Sikdara (2009). Prokázaly, ţe amplituda vibrací 

se zmenšuje s rostoucí tuhostí tkáně. Důvodem toho, proč PIR neovlivnila vibrotaktilní 

práh se tedy zdají být jak periferní vlastnosti tkáně, tak nemoţnost centrálních 

mechanismů se uplatnit. 

Výsledky kontrolní skupiny poukazují na určité centrální změny, které proběhly 

ve zpracování bolesti i vibračních podnětů. Nelze ale hovořit o fixovaných 

neuroplastických změnách, jeţ byly popsány např. u Whiplash poranění (Freeman et al., 

2009), či fibromyalgického syndromu (Meeus a Nijs, 2007), ale i TMD (Maixner et al., 

1998). Usuzujeme tak z toho, ţe VT  palestezie jsme ovlivnili relativně jednoduchým 

terapeutickým manévrem (PIR).  

Je ale nutné brát v úvahu, ţe reakce skupiny pacientů na PIR zdaleka 

neodpovídala reakci kontrolní skupiny, kterou v případě této studie povaţujeme za 

„normu“, a proto lze uvaţovat u této skupiny pacientů o centrální sensitizaci jako 

neuromodulačním procesu. Tento závěr se shoduje s názorem Freemana (2009), který 

ale pouţívá termín neuroelastický fenomén.  

Staud (2010) v review o centrální sensitizaci uzavřel současnou situaci tak, ţe 

pojem centrální sensitizace je v poslední době značně „naduţíván“ a to dokonce  

i u takových diagnóz, jako je fibromyalgický syndrom. Nejpádnějším důvodem pro jeho 

tvrzení se zdají být studie s lokálními anestetiky, které vedou k rychlému a celkovému 

poklesu PPT (v řádu minut), coţ svědčí spíše o modulaci, neţ neuroplastických 

změnách. A také dodává, ţe v případě vzniku centrální sensitizace hraje významnou roli 

periferní sloţka bolesti a je na ni nutné brát při léčbě dostatečný zřetel.  

Lewis et al. (2010) při sledování změny vibrotaktilního prahu po manipulativní 

technice v oblasti bederní páteře u pacientů s LBP syndromem nepotvrdil signifikantní 

změnu (srovnání prováděl jednak s kontralaterální stranou a jednak s kontrolní 

skupinou). Důvody, proč studie Lewise et al. (2010) nebyla úspěšná, lze vysvětlit 

následovně: vyšetřovaná místa nebyla koncipována nad MTrPs, ale v oblasti kostěných 

výběţků bederní páteře a pánve a na paravertebrální muskulatuře v této oblasti. Při 

statistickém zpracování hodnotili dohromady VT pro kostěné výstupky i svalovou tkáň. 

V naší studii se ukázalo, ţe svalová tkáň a kostěné výstupky reagují odlišně. A dalším 
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důleţitým faktorem pro změny vibrotaktilní citlivosti se zdají být i viskoelastické 

vlastnosti periferní tkáně podmíněné v případě MTrP tuhým svalovým snopcem. 

Kontrolní soubor 

Současně se změnou PPT (zvýšení prahu), poklesl vibrotaktilní práh, ale vibrační 

práh palestezie zůstal nezměněn.  

Jednu z hlavních příčin tohoto výsledku přisuzujeme antinociceptivnímu systému. 

V případě kontrolní skupiny neslouţí k tlumení nocicepce a netlumí tedy ani percepci 

mechanoceptivních podnětů. Jeho aktivita je v souladu s nízkou nebo nulovou hladinou 

nociceptivního dráţdění. Se zaměřením pozornosti do vyšetřované oblasti během PIR 

můţe dojít k zlepšení moţnosti extrahovat mechanoceptivní podněty.  

Zaměření pozornosti (spojené s úkolem provedení pohybu nebo zaujetím nové 

polohy) mění aktivitu svalových vřetének (Ribot-Ciscar et al., 2009).  

Změnu aktivity svalových vřetének můţeme předpokládat i při provedení PIR. Uţ 

počáteční asymetrická poloha vyvolá jejich asymetrickou aktivaci. Ribot-Ciscar et al. 

(2009) popsal, ţe při zaměření se na průběh pohybu (izometrická fáze PIR) se aktivují 

statická i dynamická svalová vřeténka. Proske (2006) popsal, ţe během volní kontrakce 

se uplatňuje  α – γ koaktivace a kapacita svalových vřetének pro zpětnou vazbu 

o průběhu pohybu (propriocepce) je relativně omezena právě kvůli provedení volní 

kontrakce. V případě, ţe je svalové vlákno kontinuálně kontrahováno (coţ platí i pro 

MTrPs; u kontrolní skupiny bez vazivové přestavby), by se měla sníţit schopnost 

svalových vřetének vnímat vibrační podnět. Relaxací kontrahovaných vláken by mělo 

být moţné zvětšit kapacitu svalových vřetének pro propriocepci, včetně vibračních 

podnětů. Frekvence, kterou generuje Vibrametr (100 Hz) je optimální pro dráţdění 

svalových vřetének. Domníváme se proto, ţe pokles vibrotaktilního prahu v této studii 

mohl být zapříčiněn i tímto faktorem. Ve vazivově změněných svalových vláknech této 

změny nedosáhneme.  

Se zaměřením pozornosti souvisí i větší změna VDT vibrotaktilní citlivosti 

u zdravých jedinců po provedení PIR. VDT je mnohem náročnější na pozornost 

vyšetřovaného jedince.  

Ovlivnění viskoelastických vlastností tkáně (klinicky pozorujeme u kontrolní 

skupiny lepší schopnost tkáně relaxovat a snadno dochází k samovolnému protaţení 

oproti skupině pacientů) ovlivní prostupnost vibrační amplitudy (Chen et al., 2007, 

2008; Sikdar, 2009).  

To, ţe se nezměnil práh palestezie (v kontrolní skupině) připisujeme minimální 

reakci antinociceptivního systému, která je nutná k zatlumení případného výskytu 
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akutní bolesti. A kdyţ uţ se bolest vyskytne, tak pouze krátkodobě bez výrazného šíření 

do okolních segmentů. Případná reakce antinociceptivního systému je lokální a do 

okolních segmentů se šíří pouze minimálně, nebo vůbec. VT palestezie není u kontrolní 

skupiny „funkčně“ alterován. 

Při rozlišení aktivních a latentních MTrPs v obou skupinách souboru jsme 

neprokázali signifikantní rozdíly při porovnání jednotlivých modalit. Výjimku tvořil 

počáteční práh palestezie, který byl pro skupinu pacientů s aktivním MTrP signifikantně 

vyšší. Z toho vyplývá, ţe spontánní bolest spojená s aktivním MTrP souvisí se změnami 

VT palestezie. K této hypotéze nutno podotknout, ţe by bylo vhodné ještě rozšířit 

soubor a ověřit výsledky na větším souboru, protoţe změny dalších modalit byly 

značné, ale nepodařilo se je statisticky signifikantně prokázat.  

Při řešení otázky, zda změny PPT, VT vibrotaktilní citlivosti i palestezie probíhaly 

bilaterálně (v souvislosti s doloţenými studiemi v teoretické části o bilaterálních 

změnách při procesu centrální sensitizace) se ukázalo, ţe klasické rozdělní na pravou 

a levou stranu není řešením. V obou skupinách souboru jsme proto rozdělili MTrPs na 

aktivní a latentní a porovnávali, jak se latentní MTrPs u skupiny pacientů chovají 

v porovnání se latentními MTrPs v kontrolní skupině. Odlišnost mezi latentními MTrPs 

by ukázala, ţe centrální sensitizace u skupiny pacientů ovlivňuje kontralaterální MTrP. 

Hodnoty prahů latentních MTrPs se ale signifikantně nelišily. To potvrzuje, ţe u naší 

skupiny pacientů nedošlo k výraznému rozvoji centrální sensitizace zpracování bolesti.  

VT palestezie je obecně uznávanou v čase konstantní modalitou pro měření 

funkce senzorických nervů. K její změně dochází v případě jasných patologií spojených 

s porušením samotných nervů (polyneuropatie, radikulopatie, …). Proto nás velmi 

překvapilo, ţe práh palestezie lze funkčně modifikovat, a to i jednorázovým 

terapeutickým zásahem na úrovni měkkých tkání. Změna navíc přetrvala minimálně po 

dobu 15 minut od momentu, co byla PIR provedena. V případě naší skupiny pacientů 

bychom mohli tedy hovořit o „funkční poruše aferentních drah“. 

Domněnka Hollinse (1998) o abnormálním centrálním zpracování bolesti 

i somatosensorických podnětů je asi správná, ale velmi těţko lze prokázat konkrétní 

způsob, jakým k abnormálnímu zpracování dochází, uţ jen proto, ţe zpracování bolesti 

i somatosensorických vjemů je víceetáţové. Z výsledků této studie plyne, ţe by se 

mohlo jednat o nerovnováhu mezi ascendentním a descendentním systémem. Dalším 

opomíjeným faktorem (a to nejen ve výzkumu) je role autonomního systému. Aktivita 

sympatiku má výrazný vliv na funkci intrafusálních vláken (Rivner, 2001). Nocicepce 

výrazně ovlivňuje tonus sympatiku. Změnu tonu ANS v této studii jsme dosáhly 



77 

 

řízeným dýcháním během PIR. Fungování ANS v širším kontextu MTrPs je nutné ještě 

ozřejmit.  

Korelační vztah mezi prahem tlakové bolesti a vibrotaktilní citlivosti, nebo 

tlakově-algické citlivosti a palestezie se nám podařilo prokázat, ale síla tohoto vztahu je 

zanedbatelná (r = 0,3). 

Hollins et al. (1998) při pokusu o průkaznost korelace mezi jakýmkoliv měřením 

bolesti a elevace vibrotaktilního prahu neuspěl, ale vibrotaktilní práh byl i přesto 

u pacietů s chronickou bolestí (TMD) ve srovnání se zdravými vyšší. Nezávislost 

bolesti a vibrotaktilního čití vysvětluje tak, ţe nejde o faktory na sobě přímo závislé, ale 

oba jsou podmíněny abnormálním centrálním zpracováním.  

Ţádná další, nám známá, studie se nezabývala korelačním vztahem mezi tlakově – 

algickou a vibrotaktilní citlivostí.  

Jako faktor ovlivňující vznik somatosensorických změn uvádí Graven-Nielsen 

a Arendt-Nielsen (2002) trvání bolesti. Toto tvrzení se nám nepodařilo prokázat. Zvolili 

jsme ale nepřímý vztah (porovnání a délky trvání bolesti a práh tlakové bolesti). 

Výsledky by bylo proto vhodné doplnit ještě o přímou korelaci změnou vibrotaktilního 

prahu a VAS-I, právě z důvodu slabého vztahu mezi tlakově-algickou a vibrotaktilní 

citlivostí.  

I přes to, ţe se počáteční hodnota PPT u skupin nelišila, uváděli pacienti výrazně 

vyšší hodnoty VAS-I obvykle vnímané bolesti, ale i aktuální bolesti. Tento výsledek 

poukazuje na afektivně-motivační procesy spojené s chronizací bolesti u pacientů s CC 

a CB syndromem a jejich promítnutí do subjektivního hodnocení bolesti.  

Aktuální přítomnost bolesti ovlivnila PPT a VT palestezie u skupiny pacientů. 

Tento výsledek je velmi překvapivý, neboť pacienti bez aktuálně přítomné bolesti 

vykazovali niţší práh tlakově-algické citlivosti (tedy vyšší citlivost) oproti pacientům 

s aktuálním výskytem bolesti. Zároveň práh VT palestezie byl u pacientů bez aktuálního 

výskytu bolesti vyšší (vibrační citlivost byla horší).  

Vysvětlení by mohlo spočívat v reakci antinociceptivního systému u skupiny 

pacientů s aktuální přítomností bolesti. Výsledky ukázaly i významnou elevaci 

vibrotaktilního prahu (příloha č. 7, H19) oproti pacientům bez bolesti, ale výsledek 

nebyl statisticky signifikantní. Pro tuto hypotézu by bylo vhodné ještě rozšířit soubor 

pacientů.  

Změna rozsahu pohybu se u obou skupin nelišila a navíc hodnoty změny uvedené 

ve stupních jsou zanedbatelné. Tuto situaci připisujeme poměrně dlouhému odstupu 

měření od provedení PIR (minimálně 10 minut) a provedení PIR bez jakéhokoliv 



78 

 

dalšího terapeutického zásahu, který by její dlouhodobější efekt podpořil. 

Předpokládáme, ţe za tuto dobu, po kterou proband klidně leţel v poloze na zádech, 

došlo k navrácení původních funkčních změn ve větším či menším rozsahu. Skupiny se 

reakcí nelišily.  

Kolář (2009, s. 455) z klinické zkušenosti udává, ţe někteří pacienti 

s vertebrogenním algickým syndromem mohou mít problémy se selektivní hybností 

nebo pohybovou diferenciací. Tyto funkce úzce souvisí s představou o vlastním těle.  

Při pohledu na naše výsledky a úvahu, jakým způsobem se nejčastěji vyšetřuje hluboké 

čití v klinické praxi (vyšetření polohocitu a pohybocitu) by toto vyšetření bylo 

u pacientů v této studii negativní. A to i přesto, ţe jsme u nich alteraci vnímání bolesti, 

vibrotaktilního čití i palestezie prokázali. Tuto poruchu by odhalilo vyšetření palestezie, 

které se ale běţně neprovádí, nebo reakce na terapeutický manévr, který by byl cílený 

do místa primárního problému. Jedná se tedy o specifický projev alterace těchto tří 

modalit, o kterém jsme se v dostupné literatuře nedočetli.  

S porušením těchto modalit lze také předpokládat změnu ve vnímání tělesného 

schématu. Kolář (2009, s. 455) píše, ţe … „pacienti s poruchou uvědomění si svého těla 

vůči prostoru, tedy s poruchami somatognozie a stereognozie, se také velmi špatně 

adaptují na operační výkon.“  

Obecně vzato, lze tuto alteraci předpokládat u pacientů s chronickým 

muskuloskeletálním onemocněním. V posledních letech narůstá počet selhání operační 

léčby, tzv. Failed back surgery syndrom (FBSS). Výskyt FBSS se ve světové literatuře 

udává 5 – 50 %, v ČR dle České spondylochirurgické společnosti 15 % s postupným 

nárůstem (Málek et al., 2008).  

Jak Kolář (2009, s. 455) zmiňuje, orientace ve vyšetření tělesného schématu má 

velký význam pro indikaci k operačnímu postupu. Byli bychom ale schopni odhalit 

klinickými testy, které máme k dispozici i tak specifický problém, jaký se ukazuje 

u pacientů s CC a CB syndromem?   

Z metodického hlediska se zdá problematické pouze měření Algometrem, 

u kterého nemáme k dispozici „pacientský ovladač“ (v zahraničních studiích běţně 

pouţívaný). V momentě kdy se tlak změní v bolest, stiskne pacient tlačítko na ovladači 

a okamţitě zastaví měření působícího tlaku (v KPa). Lze tak eliminovat rakční dobu 

vyšetřujícího, který v případě této studie přestal zvětšovat tlak na pacientův povel. Ale 

vzhledem k tomu, ţe všechna vyšetření byla zatíţena přibliţně stejnou „chybou“ 

měření, výsledky nemohly být výrazně ovlivněny. 
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ZÁVĚRY  

Dle dostupných informací je toto první studie, která se zabývala změnou 

vibrotaktilního čití po terapeutickém zásahu (PIR) u pacientů s CC a CB syndromem. 

Pro tuto diagnózu jsme dohledali jedinou studii (Voerman et al., 2000) s podobným 

tématem. Zabývala se počátečními vibrotaktilními prahy a zjistila jejich elevaci. V této 

studii jsme ovšem elevaci počátečního vibrotaktilního prahu neprokázali. 

Tato studie ale potvrdila, ţe PIR můţe ovlivnit nejen tlakově-algickou, ale 

i vibrotaktilní a dokonce i vibrační citlivost a její účinek je nejen periferní, ale 

i centrální.  

Pacienti s diagnózou cervikobrachiální a cervikokraniální syndrom (a s přítomnou 

chronickou bolestí) měli alterované vnímání bolesti, vibrotaktilního čití i palestezie, ale 

tato změna nebyla patrná při prvotním vyšetření (krom vyšetření palestezie). Změna se 

projevila aţ v reakci na jednoduchý, časově nenáročný terapeutický manévr (PIR).  

Centrální senzitizaci na úrovni neuroplastických změn jsme u této skupiny 

pacientů nepotvrdili. Přikláníme se k názoru, ţe centrální senzitizace v případě této 

diagnózy se děje na úrovni neuromodulačních změn.  

Překvapivým výsledkem jsou změny vibračního čití (palestezie), kterých lze 

dosáhnout prostřednictvím PIR. Tyto změny ale zapadají do celkové neurofyziologické 

podstaty všech zmíněných dějů. Podobně je tomu i s přítomností aktuální bolesti 

u skupiny pacientů, kteří měli oproti pacientům bez aktuální bolesti výrazně vyšší práh 

tlakové bolesti a niţší práh palestezie. 

Vztah mezi prahem tlakové bolesti a vibrotaktilním či vibračním prahem se 

nepodařil prokázat i přes to, ţe se po provedení PIR změnily všechny tři modality. 

Zmíněným vztahům je ještě nutné do budoucna věnovat pozornost.  
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Přílohy 

Příloha č. 1: Schéma změny latentního MTrP v aktivní (Hong, 1998, s. 869) 

(schéma) 
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Příloha č. 2: Popisná charakteristika souboru (tabulky) 

 

 

Tabulka 1. Popisná charakteristika skupiny pacientů 

 

 

Tabulka 2. Popisná charakteristika kontrolního skupiny 
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Příloha č. 3: Vyšetřovací protokol (obrázek)  

VYŠETŘOVACÍ PROTOKOL 

Pacient:              ; ♀ ♂ 

 

ID:  

datum narození:           ; (věk:  let) 

 

datum a čas vyšetření: 

 

DG: 

Anamnéza: 

 

RA: 

 

 

OA (onemocnění, úrazy, operace): 

 

 

 

 

NO: 

 

 

 

 

FA: 

 

PA:  

 

 

Abusus:   alkohol  kouření   káva  jiné 

pravák – levák  
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A. DOTAZNÍK BOLESTI  

1. Přítomnost bolesti: 

a.  aktuálně přítomna  

b. aktuálně nepřítomna  

c. bolesti nemívám vůbec 

2. Výskyt aktuální či obvykle vnímané bolesti: 

a.  v klidu   

b.  při pohybu   

c. v klidu i při pohybu 

3. Časový průběh bolesti – VAS-T 

Jak dlouho celkem bolest trvá? 

a. kratší dobu neţ 6 měsíců 

b. 6 měsíců nebo déle (vč. opakovaných epizod) 

konkrétně trvá ...............................……………………………………….. 

 

Na úsečce níţe vyznačte (přeškrtnutím úsečky) dobu, po kterou jste pociťoval/a bolest během 

Vámi uvedené doby. Uvaţujte pouze dobu, po kterou jste byl/a vzhůru.  

Př. Pokud jste pociťoval/a bolest asi třetinu času, označte první třetinu úsečky, pokud polovinu času, 

označte polovinu úsečky…atd. 

 

 

4. Charakterizujte jedním nebo dvěma slovy pociťovanou bolest. 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

5. Intenzita bolesti – VAS-I   

Označte na stupnici 0 – 100 intenzitu aktuální nebo obvyklé bolesti – přeškrtnutím 

úsečky.  
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6. Subjektivní příznaky: 

6.1. Máte pocit změněné citlivosti v oblasti horní poloviny těla? 

a.  ne   

b. ano 

 

Popište charakter změněné citlivosti: ………………….................................... 

         

7. Jiné subjektivní příznaky (popiště jaké a kde se nacházejí) 

…………………………………………………………...............................................

.......................................................................................................................................

.................................................................................................................. 

8. Mapa myofasciální bolesti a subjektivně změněné citlivosti   

 

Na obrázcích níţe označte místa: 

a. aktuální či obvykle vnímané bolestivosti: 

- červenou barvou aktuální bolest,  

- modrou obvykle vnímanou bolest. 

 

b. změněné citlivosti: 

- tečkovaně černou barvou 
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P  
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B. ANTROPOMETRICKÉ VYŠETŘENÍ: 

 

Váha:      kg      BMI: 

Výška:      cm 

Obvod krku:    cm 

C. VYSETŘENÍ PŘED PIR 

1) Rozsah pohybu – lateroflexe Cp  

 

Latero FL Cp SIN. DX. 

Úhel (˚)   

 

 

2) Diagnostika MTrP;    

(1 – znak přítomen, 0 – nepřítomen, ? - nevím) 

 SIN.  DX. 

Tuhý svalový snopec   

Bolestivý bod v tuhém svalovém snopci   

Lokální svalový záškub   

Úhybová reakce   

Přenesená bolest   

 

 

3) Koţní řasa (m. trapezius):   

 SIN. DX. 

1.   

2.   
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4) Určení prahu vibrotaktilního čití (VT)  

    

  

 

5) Vyšetření palestezie     

 

 

 

 

6) Určení prahu tlakové bolestivosti (PPT)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VDT 

(m.trapezius) 
SIN. DX. 

1.   

2.   

3.   

VPT  

(m.trapezius) 
SIN. DX. 

1.   

2.   

3.   

VDT  

(2. MTC) 
SIN. DX. 

1.   

2.   

3.   

VPT  

(2. MTC) 
SIN. DX. 

1.   

2.   

3.   

PPT 

(m.trapezius) 
SIN. DX. 

PPT1   

PPT2   

PPT3   
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D. HRV před PIR 

 

Identifikace v databázi:  

HRV 1 2 

PowerLF 
 

 

PowerHF 
 

 

Total Power 
 

 

LF/HF 
 

 

LF PSD 
 

 

HF PSD 
 

 

E.  PIR    DX.    SIN. 

        

 REM: 

 

 

         HRV po PIR 

Identifikace v databázi: 

HRV 1 2 

PowerLF 
 

 

PowerHF 
 

 

Total Power 
 

 

LF/HF 
 

 

LF PSD 
 

 

HF PSD 
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E.         VYŠETŘENÍ PO PIR 

 

1) VAS-I po PIR – intenzita subjektivní bolestivosti  

Označte na stupnici 0 – 100 intenzitu aktuální bolesti – přeškrtnutím úsečky. 

 

 

  

 

2) Rozsah pohybu – lateroflexe Cp 

 

Latero FL Cp SIN. DX. 

Úhel (˚)   

 

 

 

3)  Diagnostika MTrP;    

(1 – znak přítomen, 0 – nepřítomen, ? - nevím) 

 

 SIN.  DX. 

Tuhý svalový snopec   

Bolestivý bod v tuhém svalovém snopci   

Lokální svalový záškub   

Úhybová reakce   

Přenesená bolest   
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4) Určení prahu vibrotaktilního čití (VT)    

 

 

 

5) Vyšetření palestezie     

 

 

6) Určení prahu tlakové bolestivosti (PPT)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subjektivně horší/bolestivější strana: 

VDT 

(m.trapezius) 
SIN. DX. 

1.   

2.   

3.   

VPT  

(m.trapezius) 
SIN. DX. 

1.   

2.   

3.   

VDT  

(2. MTC) 
SIN. DX. 

1.   

2.   

3.   

VPT  

(2. MTC) 
SIN. DX. 

1.   

2.   

3.   

PPT 

(m.trapezius) 
SIN. DX. 

PPT1   

PPT2   

PPT3   
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Příloha č. 4: Označení MTrP1 v m. trapezius přístrojem Stimul 3 (obrázek) 

 

 

Příloha č. 5: Vibrametr - elektromagnetická stimulační hlavice vpravo a řídící 

jednotka vlevo (obrázek)  
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Příloha č. 6: Poloha probanda při vyšetření (obrázek) 
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Příloha č. 7: Tabulky s výsledky k jednotlivým hypotézám  

H1:  

 

H2: 

 

Závislost změny VT vibrotaktilní citlivosti na výchozí hodnotě.  

 

H3:  

 

Závislost změny VT palestezie na výchozí hodnotě. 

 

H4: 

Celý soubor 
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Skupina pacientů 

 

Kontrolní skupina 

 

H5: 

Celý soubor 

 

Skupina pacientů 

 

 Kontrolní skupina 

 

H6: 

Skupina pacientů 
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Kontrolní skupina 

 

H7: 

Skupina pacientů 

 

Kontrolní skupina 

 

H8:  

Skupina pacientů 

 

Kontrolní skupina 

 

H9: 

Celý soubor 
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Skupina pacientů 

 

Kontrolní skupina 

 

H10: 

Celý soubor 

 

Skupina pacientů  

 

Kontrolní skupina  

 

H11: 

Celý soubor 
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Skupina pacientů  

 

Kontrolní skupina 

 

H12: 

Celý soubor 

 

Skupina pacientů  

 

Kontrolní skupina  

 

H13, H14, H15:  

 

H16, H17, H18: 
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H19: 

 

H20: 

 

H22: 

 

H23:  

Skupina pacientů  

 

Kontrolní skupina 
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H24:  

 

Skupina pacientů  

 

Kontrolní skupina 

 

H25: 

Celý soubor 

 

Skupina pacientů  

 

Kontrolní skupina 
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H26: 

 


